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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Ιουλίου 1990

σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές
ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών
(9Q/434/EOK)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

των που ισχυουν στα κράτη μέλη , διότι οι διαφορές μεταξύ
καθεστώτων είναι ενδεχόμενο να προκαλέσουν στρεβλώσεις*
ότι μόνον ένα κοινό φορολογικό καθεστώς μπορεί να αποτε
λέσει ικανοποιητική λύση ως προς τα ζητήματα αυτά·

τις διατάξεις της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

ότι στο κοινό φορολογικό καθεστώς πρέπει να αποφεύγεται
η φορολογία σε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης, εισφο
ράς ενεργητικού ή ανταλλαγής μετοχών, ενώ παράλληλα θα
διασφαλίζονται τα δημοσιονομικά συμφέροντα του κράτους
της εισφέρουσας ή εξαγορασθείσας εταιρείας·

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3),
Εκτιμώντας:
ότι οι συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και
ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες ευρισκόμενες σε
διαφορετικά κράτη μέλη μπορεί να είναι αναγκαίες για να
δημιουργηθούν στην Κοινότητα συνθήκες ανάλογες με τις
επικρατούσες σε μια εσωτερική αγορά και να εξασφαλισθεί

έτσι η δημιουργία και ομαλή λειτουργία της κοινής αγοράς*
ότι οι πράξεις αυτές δεν πρέπει να εμποδίζονται από ειδικούς
περιορισμούς, μειονεκτήματα ή στρεβλώσεις που απορρέουν
από τις φορολογικές διατάξεις των κρατών μελών* ότι, κατά
συνέπεια, για τις πράξεις αυτές επιβάλλεται να θεσπισθούν
φορολογικοί κανόνες ουδέτεροι ως προς τον ανταγωνισμό,
ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προσαρμοσθούν στις
απαιτήσεις της κοινής αγοράς, να αυξήσουν την παραγωγι
κότητά τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση

ότι, όσον αφορά τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις και εισφορές
ενεργητικού, οι πράξεις αυτές θα έχουν κανονικά ως αποτέ
λεσμα είτε τη μετατροπή της εισφέρουσας εταιρείας σε
μόνιμη εγκατάσταση της λήπτριας εταιρείας είτε την προ
σάρτηση του ενεργητικού σε μόνιμη εγκατάσταση της τελευ
ταίας*

ότι το καθεστώς αναβολής, μέχρι την ουσιαστική της πρα
γματοποίηση , της φορολογίας της υπεραξίας των εισφερόμε
νων περιουσιακών στοιχείων, εφαρμοζόμενο επί των περιου
σιακών στοιχείων που προσαρτώνται στη μόνιμη εγκατά
σταση, επιτρέπει την αποφυγή φορολογίας της αντίστοιχης
υπεραξίας ενώ παράλληλα εξασφαλίζει και τη μεταγενέστερη
φορολογία της από το κράτος της εισφέρουσας εταιρείας,
όταν πλέον η υπεραξία θα έχει πραγματοποιηθεί*

διεθνώς*

ότι ορισμένες φορολογικές διατάξεις θέτουν σήμερα σε
μειονεκτική θέση τις πράξεις αυτές σε σύγκριση με πράξεις
που αφορούν εταιρείες του ιδίου κράτους μέλους* ότι επιβάλ
λεται να εξαλειφθεί αυτή η δυσμενής μεταχείριση·
ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί o στόχος αυτός με την
επέκταση σε κοινοτικό επίπεδο των εσωτερικών καθεστώ
0) ΕΕ αριθ. C 39 της 22. 3 . 1969, o . 1 .
(2) ΕΕ αριθ. C 51 της 29. 4. 1970, σ . 12.
(3) ΕΕ αριθ. C 100 της 1 . 8. 1969, σ . 4.

ότι πρέπει επίσης να οριστεί το εφαρμοστέο φορολογικό
καθεστώς σε ορισμένες προβλέψεις, αποθεματικά ή ζημίες
της εισφέρουσας εταιρείας και να διευθετηθούν τα φορολογι
κά προβλήματα που τίθενται όταν μία από τις δύο εταιρίες
συμμετέχει στο κεφάλαιο της άλλης*

ότι η χορήγηση στους εταίρους της εισφέρουσας εταιρείας
τίτλων της λήπτριας ή εξαγοράζουσας εταιρείας δεν πρέπει
καθ' εαυτή να οδηγεί στην επιβολή οποιασδήποτε φορολο
γίας των εταίρων αυτών*
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ότι πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα για τα κράτη μέλη
να αρνηθούν την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας όταν
η πράξη συγχώνευσης-διάσπασης-εισφοράς ενεργητικού ή
ανταλλαγής μετοχών έχει ως σκοπό τη φοροαπάτη ή τη
φοροδιαφυγή ή έχει ως αποτέλεσμα για μια εταιρεία, είτε αυτή
συμμετέχει στην πράξη είτε όχι, να μην πληροί πλέον τις
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκπροσώπηση των
εργαζομένων στα όργανα της εταιρείας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΤΙΤΛΟΣ I

Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1

Κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει την παρούσα οδηγία στις
περιπτώσεις συγχώνευσης, διάσπασης, εισφορών ενεργητι
κού και ανταλλαγής μετοχών μεταξύ εταιρειών δύο ή περισ
σότερων κρατών.
Άρθρο 2
/

Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) συγχώνευση, η πράξη με την οποία :
— μία ή περισσότερες εταιρείες μεταβιβάζουν, συνεπεία
διαλύσεως και κατά τη στιγμή κατά την οποία
λύονται χωρίς εκκαθάριση, το σύνολο των περιουσια
κών τους στοιχείων, τόσο του ενεργητικού όσο και
του παθητικού, σε άλλη προϋπάρχουσα εταιρεία ένα
ντι παροχής στους εταίρους τους παραστατικών
τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της άλλης εταιρείας
και, ενδεχομένως, έναντι καταβολής συμψηφιστικού
ποσού σε μετρητά το οποίο £εν υπερβαίνει το 10 % της
ονομαστικής αξίας των τίτλων ή , ελλείψει ονομαστι
κής αξίας, της λογιστικής αξίας των τίτλων αυτών,
— δύο ή περισσότερες εταιρείες μεταβιβάζουν, συνεπεία
διαλύσεως και κατά τη στιγμή κατά την οποία
λύονται χωρίς εκκαθάριση, το σύνολο των περιουσια
κών τους στοιχείων, τόσο του ενεργητικού όσο και
του παθητικού, σε μια νέα εταιρεία που ιδρύουν,
έναντι διανομής στους εταίρους τους παραστατικών
τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας
και, ενδεχομένως, έναντι καταβολής συμψηφιστικού
ποσού σε μετρητά το οποίο δεν υπερβαίνει το 10 % της
ονομαστικής αξίας των τίτλων ή, ελλείψει ονομαστι
κής αξίας, της λογιστικής αξίας των τίτλων αυτών,
— μια εταιρεία συνεπεία διαλύσεως και κατά τη στιγμή
κατά την οποία λύεται, χωρίς εκκαθάριση , μεταβι
βάζει το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων,
τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού, στην
εταιρεία η οποία κατέχει το σύνολο των τίτλων των
παραστατικών του εταιρικού της κεφαλαίου*
β) διάσπαση : η πράξη με την οποία μια εταιρεία, συνεπεία
διαλύσεως και κατά τη στιγμή την οποία λύεται χωρίς
εκκαθάριση , μεταβιβάζει το σύνολο των περιουσιακών
της στοιχείων, τόσο του ενεργητικού όσο και του παθη
τικού, σε δύο ή περισσότερες προϋπάρχουσες ή νέες
εταιρείες, έναντι αναλογικής διανομής στους εταίρους
της τίτλων παραστατικών του εταιρικού κεφαλαίου των
ληπτριών εταιρειών και, ενδεχομένως, έναντι καταβολής
συμψηφιστικού ποσού σε μετρητά το οποίο δεν υπερβαί
νει το 10 °7ο της ονομαστικής αξίας των τίτλων αυτών ή,
ελλείψει ονομαστικής αξίας, της λογιστικής αξίας των
τίτλων αυτών·

γ) εισφορά ενεργητικού: η πράξη με την οποία μια εταιρεία,
χωρίς να λυθεί, εισφέρει το σύνολο ή έναν ή περισσότε
ρους κλάδους της δραστηριότητάς της σε μια άλλη
εταιρεία έναντι παραδόσεως τίτλων παραστατικών του
εταιρικού κεφαλαίου της λήπτριας εταιρείας*
δ) ανταλλαγή μετοχών: η πράξη με την οποία μια εταιρεία
αποκτά συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλης εταιρείας σε
ποσοστό το οποίο της παρέχει την πλειοψηφία των
δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας αυτής, έναντι παρο
χής στους εταίρους της δεύτερης αυτής εταιρείας, σε
αντάλλαγμα των τίτλων τους, τίτλων παραστατικών του
εταιρικού κεφαλαίου της πρώτης και, ενδεχομένως,
έναντι καταβολής συμψηφιστικού ποσού σε μετρητά το
οποίο δεν υπερβαίνει το 10 % της ονομαστικής αξίας των
τίτλων αυτών ή , ελλείψει ονομαστικής αξίας, της λογι
στικής αξίας των τίτλων αυτών·

ε) εισφέρουσα εταιρεία: η εταιρεία που μεταβιβάζει τα
περιουσιακά της στοιχεία, τόσο του ενεργητικού όσο και
του παθητικού, ή που εισφέρει το σύνολο ή έναν ή
περισσότερους κλάδους της δραστηριότητάς της·
στ) λήπτρια εταιρεία: η εταιρεία που δέχεται τα περιουσιακά
στοιχεία, τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού, ή
το σύνολο ή έναν ή περισσότερους κλάδους δραστηριό
τητας της εισφέρουσας εταιρείας*

ζ) αποκτώμενη εταιρεία : η εταιρεία στην οποία μια άλλη
αποκτά συμμετοχή με ανταλλαγή τίτλων*
η) αποκτώσα εταιρεία: η εταιρεία που αποκτά συμμετοχή
με ανταλλαγή τίτλων*

θ) κλάδος δραστηριότητας: το σύνολο των στοιχείων τόσο
του ενεργητικού όσο και του παθητικού ενός τμήματος
μιας εταιρείας και τα οποία συνιστούν, από οργανωτική
άποψη, αυτόνομη εκμετάλλευση, ένα σύνολο δηλαδή
ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναμα.
Αρθρο 3

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, με τον όρο
«εταιρεία κράτους μέλους» νοείται κάθε εταιρεία:

α) που περιβάλλεται μία από τις μορφές που απαριθμούνται
στο παράρτημα*

β) που, βάσει της φορολογικής νομοθεσίας κράτους μέλους,
θεωρείται ότι έχει τη φορολογική της κατοικία στο
κράτος αυτό και, σύμφωνα με σύμβαση περί αποφυγής
διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με τρίτο κράτος,
δεν θεωρείτανότι η φορολογική της κατοικία είναι εκτός
της Κοινότητας*

γ) που, επιπλέον, υπόκειται, χωρίς δυνατότητα επιλογής
και χωρίς να απαλλάσσεται η ίδια, σε έναν από τους
παρακάτω φόρους:
— impôt des sociétés/vennootschapsbelasting στο Βέλ
γιο ,

— selskabsskat στη Δανία,
— Kôrperschaftsteuer στη Γερμανία ,

— φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπι
κού χαρακτήρα στην Ελλάδα,
— impuesto sobre sociedades στη Ισπανία,
— impôt sur les sociétés στη Γαλλία,
— corporation tax στην Ιρλανδία,
— imposta sul reddito delle persone giuridiche στην
Ιταλία,
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— impôt sur le revenu des collectivités στο Λουξεμ
βούργο,
— vennootschapsbelasting στις Κάτω Χώρες,
— imposto sobre ο rendimento das pessoas colectivas
στην Πορτογαλία,
— corporation tax στο Ηνωμένο Βασίλειο,
ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρο που ενδεχομένως αντι
καταστήσει στο μέλλον έναν από τους παραπάνω
φόρους.

ΤΙΤΛΟΣ II

Κανόνες που ισχύουν στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις και
ανταλλαγές μετοχών
Άρθρο 4

οποίου υπάγεται η εισφέρουσα εταιρεία, οπότε και υποκαθί
σταται η λήπτρια εταιρεία στα δικαιώματα και τις υποχρεώ
σεις της εισφέρουσας εταιρείας.
Άρθρο 6

Εφόσον τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, σε περίπτωση που οι
πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 γίνονται μεταξύ
εταιρειών του κράτους της εισφέρουσας εταιρείας, διατάξεις
που επιτρέπουν να αναλαμβάνει η λήπτρια εταιρεία ζημίες
της εισφέρουσας εταιρείας που δεν έχουν ακόμα αποσβεσθεί
από φορολογική άποψη, επεκτείνουν το ευεργέτημα των
διατάξεων αυτών ώστε να επιτρέπεται η ανάληψη , από τις 1
μόνιμες εγκαταστάσεις της λήπτριας εταιρείας οι οποίες

βρίσκονται στο έδαφός τους, των ζημιών της εισφέρουσας
εταιρείας που δεν έχουν ακόμα αποσβεσθεί από φορολογική
άποψη .

1 . H συγχώνευση ή διάσπαση δεν συνεπάγεται καμία
φορολογία των υπεραξιών οι οποίες ορίζονται ως η διαφορά
μεταξύ της πραγματικής αξίας των μεταβιβαζομένων στοι

χείων ενεργητικού και παθητικού και της φορολογητέας τους
αξίας.
Νοούνται ως:

— φορολογητέα αξία: η αξία που θα είχε χρησιμοποιηθεί για
τον υπολογισμό κέρδους ή ζημίας προκειμένου να καθο
ριστεί η φορολογική βάση για την επιβολή φόρου εισοδή
ματος, κερδών ή υπεραξίας της εισφέρουσας εταιρείας,
αν αυτά τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού επωλού
ντο κατά τη συγχώνευση ή διάσπαση αλλά ανεξάρτητα
από μια τέτοια πράξη ,
— μεταβιβαζόμενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού: τα
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εισφέρουσας
εταιρείας τα οποία, λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης,
προσαρτώνται πράγματι στη μόνιμη εγκατάσταση της
λήπτριας εταιρείας, η οποία μόνιμη εγκατάσταση βρίσκε
ται στο κράτος μέλος της εισφέρουσας εταιρείας και τα
οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων
που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της φορολο
γικής βάσης.
2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις της παραγρά
φου 1 με την προϋπόθεση ότιη λήπτρια εταιρεία θα υπολογίζει
τις νέες αποσβέσεις και τις υπεραξίες ή μειώσεις αξιών τις
σχετικές με τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού με τους ίδιους όρους που θα μπορούσε να το κάνει
η εισφέρουσα εταιρεία ή οι εισφέρουσες εταιρείες αν δεν είχε
γίνει η συγχώνευση ή η διάσπαση .
3 . Σε περίπτωση που, βάσει της νομοθεσίας του κράτους
μέλους της εισφέρουσας εταιρείας, επιτρέπεται στη λήπτρια
εταιρεία να υπολογίζει τις νέες αποσβέσεις και τις υπεραξίες
ή μειώσεις αξιών τις σχετικές μετά μεταβιβαζόμενα στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού με όρους διαφορετικούς από
εκείνους που προβλέπονται στην παράγραφο 2, η παράγρα
φος 1 δεν ισχύει για τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού

Άρθρο 7

1 . Όταν η λήπτρια εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο της
εισφέρουσας εταιρείας, η υπεραξία που δημιουργείται για τη
λήπτρια εταιρεία λόγω της ακύρωσης της συμμετοχής της
δεν φορολογείται.
2. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να παρεκκλίνουν από
την παράγραφο 1 , όταν η συμμετοχή της λήπτριας εταιρείας
στο κεφάλαιο της εισφέρουσας εταιρείας δεν υπερβαίνει
το 25 %

Άρθρο 8

1 . H παροχή , επ' ευκαιρία συγχώνευσης, διάσπασης ή
ανταλλαγής μετοχών, τίτλων παραστατικών του εταιρικού
κεφαλαίου της λήπτριας ή αποκτώσας εταιρείας σε εταίρο
της εισφέρουσας ή αποκτώμενης εταιρείας, σε αντάλλαγμα
τίτλων παραστατικών του εταιρικού κεφαλαίου της δεύτερης
αυτής εταιρείας, δεν πρέπει να συνεπάγεται, αυτή καθ' αυτή ,
καμία φορολόγηση του εισοδήματος, των κερδών ή των
υπεραξιών αυτού του εταίρου.
2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την παράγραφο 1 με την
προϋπόθεση ότι o εταίρος δεν θα αποδώσει, στους τίτλους
που λαμβάνει ως αντάλλαγμα, μεγαλύτερη φορολογική αξία
από όση είχαν οι ανταλλασσόμενοι τίτλοι αμέσως πριν από
τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή την ανταλλαγή μετοχών.
H εφαρμογή της παραγράφου 1 δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη
να φορολογούν το κέρδος που προκύπτει από τη μεταγενέ
στερη εκχώρηση των τίτλων που ελήφθησαν με τον ίδιο
τρόπο, όπως και το κέρδος που προκύπτει από την εκχώρηση
των τίτλων που υπήρχαν πριν από την απόκτηση.

Άρθρο 5

Ως «φορολογική αξία» νοείται η αξία που θα εχρησιμοποιείτο
ως βάση για τον ενδεχόμενο υπολογισμό κέρδους ή ζημίας,
προκειμένου να καθοριστεί η φορολογική βάση για την
επιβολή φόρου εισοδήματος, κερδών ή υπεραξίας στον
εταίρο της εταιρείας.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι
κανονικά συσταθείσες από την εισφέρουσα εταιρεία αφορο
λόγητες προβλέψεις ή αποθεμάτικά και εκτός από εκείνες ή
εκείνα που προέρχονται από μόνιμες εγκαταστάσεις του
εξωτερικού, να αναλαμβάνονται, με τους ίδιους όρους απαλ
λαγής φόρου, από τις μόνιμες εγκαταστάσεις της λήπτριας
εταιρείας οι οποίες βρίσκονται στο κράτος στο δίκαιο του

3 . Σε περίπτωση που ένας εταίρος έχει τη δυνατότητα,
βάσει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο έχει την
κατοικία του, να επιλέγει φορολογική μεταχείριση διαφορε
τική από εκείνη που προβλέπεται στην παράγραφο 2, η
παράγραφος 1 δεν ισχύει για τους παραστατικούς τίτλους για
τους οποίους o εν λόγω εταίρος έχει κάνει χρήση αυτού του
δικαιώματος επιλογής.

για τα οποία η λήπτρια έκανε χρήση της ευχέρειας αυτής.
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4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν εμποδίζουν ένα κράτος μέλος
να λάβει υπόψη , για τη φορολόγηση του εταίρου, το συμψη
φιστικό ποσό σε μετρητά που του έχει ενδεχομένως κατα
βληθεί κατά τη συγχώνευση , τη διάσπαση ή την ανταλλαγή
μετοχών.

ΤΙΤΛΟΣ III

Κανόνες που ισχύουν στις εισφορές ενεργητικού
Άρθρο 9

Τα άρθρα 4, 5 και 6 ισχύουν για τις εισφορές ενεργητικού.

ΤΙΤΛΟΣ IV

Ειδική περίπτωση εισφοράς μιας μόνιμης εγκατάστασης
Άρθρο 10

1 . Όταν, μεταξύ των εισφερομένων στοιχείων επ' ευκαιρία
συγχώνευσης διάσπασης ή εισφοράς ενεργητικού, περιλαμ
βάνεται μία μόνιμη εγκατάσταση της εισφέρουσας εταιρείας
η οποία βρίσκεται σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος της
εταιρείας, το κράτος μέλος αυτό παραιτείται από κάθε
δικαίωμα φορολόγησης της εν λόγω μόνιμης εγκατάστασης.
Πάντως, το κράτος στο δίκαιο του οποίου υπάγεται η
εισφέρουσα εταιρεία μπορεί να επανενσωματώσει στα φορο
λογητέα κέρδη της εταιρείας αυτής τις προηγούμενες ζημίες
της μόνιμης εγκατάστασης που είχαν ενδεχομένως εκπέσει ,
από το φορολογητέο κέρδος της εταιρείας στο κράτος αυτό
και δεν είχαν συμψηφιστεί. Το κράτος στο οποίο βρίσκεται η
μόνιμη εγκατάσταση και το κράτος της λήπτριας εταιρείας
εφαρμόζουν για την εισφορά αυτή τις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας ως εάν η εισφέρουσα εταιρεία υπάγετο στο δίκαιο του
πρώτου κράτους.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 , όταν το
κράτος μέλος στο δίκαιο του οποίου υπάγεται η εισφέρουσα
εταιρεία εφαρμόζει καθεστώς φορολόγησης των κερδών σε
διεθνή κλίμακα , το εν λόγω κράτος μέλος έχει το δικαίωμα
να φορολογεί τα κέρδη ή τις υπεραξίες της μόνιμης εγκατά
στασης που προκύπτουν κατά τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή
την εισφορά ενεργητικού με την προϋπόθεση ότι δέχεται την
έκπτωση του φόρου o οποίος σε περίπτωση που δεν υπήρχαν
οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα είχε επιβληθεί στα εν
λόγω κέρδη ή υπεραξίες στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται η
μόνιμη εγκατάσταση και, επίσης, ότι δέχεται αϋτήν την
έκπτωση φόρου με τον ίδιο τρόπο και για το ίδιο ποσό που θα
εδέχετο αν o φόρος είχε βεβαιωθεί και καταβληθεί στην
πραγματικότητα .

ΤΙΤΛΟΣ V

άρει τα προκύπτοντα από τις διατάξεις αυτές ευεργετήματα
όταν η πράξη της συγχώνευσης, της διάσπασης, της εισφο
ράς ενεργητικού ή της ανταλλαγής μετοχών:
α) έχει ως κύριο στόχο ή ως έναν από τους κυρίους στόχους
τη φοροαπάτη ή τη φοροδιαφυγή . Το γεγονός ότι μία από
τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεν πραγματο
ποιείται για οικονομικά βιώσιμους λόγους, όπως είναι η
αναδιάρθρωση ή ορθολογικότερη οργάνωση των δραστη
ριοτήτων των εταιρειών που ενέχονται στη σχετική
πράξη μπορεί να αποτελέσει τεκμήριο ότι κύριος ή ένας
από τους κύριους στόχους της πράξης αυτής είναι η
φοροαπάτη ή η φοροδιαφυγή *
β) έχει ως αποτέλεσμα για μια εταιρεία, είτε αυτή συμμετέ
χει στην εν λόγω πράξη είτε όχι, να μην πληροί πλέον τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκπροσώπηση των
εργαζομένων στα όργανα της εταιρείας, σύμφωνα με τον
τρόπο εκπροσώπησης που ίσχυε πριν από την εν λόγω
πράξη.
2. H παράγραφος 1 στοιχείο β) εφαρμόζεται εφόσον και
στο μέτρο που δεν υπάρχει κοινοτική ρύθμιση με ισοδύναμες
διατάξεις περί εκπροσώπησης των εργαζομένων στα όργανα
της εταιρείας, εφαρμοστέα στις εταιρείες που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Αρθρο 12

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετι
κές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορ
φωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου
1992. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 , η Πορτογαλι
κή Δημοκρατία μπορεί να αναβάλει μέχρι την 1η Ιανουαρίου
1993 τη θέση σε εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις
εισφορές ενεργητικού και τις ανταλλαγές μετοχών.
3 . Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμε
νο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπί
ζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 13

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 1990.

Τελικές διατάξεις
Άρθρο 11

Για το Συμβούλιο

1.
Ένα κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί να εφαρμόσει το
σύνολο ή μέρος των διατάξεων των τίτλων II, III, και IV ή να

O Πρόεδρος
G. CARLI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας των εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α)

α) Οι εταιρείες του βελγικού δικαίου που αποκαλούνται «société anonyme/naamloze vennootschap», «société en
commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée/
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα
οποία λειτουργούν υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου·
β) οι εταιρείες του δανικού δικαίου που αποκαλούνται «aktieselskab» και «anpartsselskab»·

γ) οι εταιρείες του γερμανικού δικαίου που αποκαλούνται «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf
Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» και «bergrechtliche Gewerkschaft»·
δ) η «ανώνυμη εταιρεία» του ελληνικού δίκαιου*

ε) οι εταιρείες του ισπανικού δικαίου που αποκαλούνται «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones»,
«sociedad de responsabilidad limitada», καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που λειτουργούν υπό
καθεστώς ιδιωτικού δικαίου·
στ) οι εταιρείες του γαλλικού δικαίου που αποκαλούνται «société anonyme», «société en commandite par actions»,
«société à responsabilité limitée», καθώς και δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις βιομηχανικού και εμπορικού
χαρακτήρα·

ζ) οι εταιρείες του ιρλανδικού δικαίου που αποκαλούνται «public companies limited by shares or by guarantee»,
«private companies limited by shares or by guarantee», τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα υπό το
καθεστώς των «Industriel and Provident Societies Acts» ή οι «building societies» που είναι εγγεγραμμένες υπό το
καθεστώς των «Building Societies Acts»·
η) οι εταιρείες του ιταλικού δικαίου που αποκαλούνται «société per azioni», «société in accomandita per azioni»,
«società a responsabilité limitata», καθώς και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που ασκούν εμπορικές και
βιομηχανικές δραστηριότητες·
θ) οι εταιρείες του δικαίου του Λουξεμβούργου που αποκαλούνται «société anonyme», «société en commandite par
actions» και «société à responsabilité limitée»·

ι)

οι εταιρείες του ολλανδικού δικαίου που αποκαλούνται «naamloze vennootschap» και «besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid»·

ια) οι εμπορικές ή οι αστικές υπό εμπορική μορφή εταιρείες, καθώς και άλλα νομικά πρόσωπα ασκούντα εμπορικές
και βιομηχανικές δραστηριότητες, που έχουν συσταθεί βάσει του πορτογαλικού δικαίου
ιβ) οι εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου.
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Ιουλίου 1990
σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές
εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών
(90/435/EOK)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τις διατάξεις της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100,
την πρόταση της Επιτροπής 0),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:

ότι οι συνενώσεις εταιρειών που ευρίσκονται σε διαφορετικά
κράτη μέλη μπορεί να είναι αναγκαίες για να δημιουργηθούν
στην Κοινότητα συνθήκες ανάλογες με τις επικρατούσες σε
μια εσωτερική αγορά και να εξασφαλισθεί έτσι η δημιουργία
και ομαλή λειτουργία της κοινής αγοράς· ότι οι πράξεις αυτές
δεν πρέπει να εμποδίζονται από ειδικούς περιορισμούς,
μειονεκτήματα ή στρεβλώσεις που να απορρέουν από τις
φορολογικές διατάξεις των κρατών μελών- , ότι, κατά συνέ
πεια, γι' αυτές τις συνενώσεις εταιρειών επιβάλλεται να
θεσπισθούν φορολογικοί κανόνες ουδέτεροι ως προς τον
ανταγωνισμό, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προσαρ
μοσθούν στις απαιτήσεις της κοινής αγοράς, να αυξήσουν
την παράγωγικότητά τους και να ενισχύσουν την ανταγωνι
στική τους θέση διεθνώς*

ότι συνενώσεις τέτοιου είδους μπορούν να οδηγήσουν στη
δημιουργία ομίλων μητρικών και θυγατρικών εταιρειών
ότι οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις που διέπουν τις
σχέσεις μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών που
ευρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη διαφέρουν αισθητά
από ένα κράτος μέλος σε άλλο και είναι, γενικά, λιγότερο
ευνοϊκές από τις εφαρμοζόμενες στις σχέσεις μεταξύ μητρι
κών και θυγατρικών εταιρειών ευρισκομένων στο ίδιο κράτος
μέλος· ότι, συνεπεία του γεγονότος αυτού, η συνεργασία
μεταξύ εταιρειών που ευρίσκονται σε διαφορετικά κράτη
μέλη τίθεται σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τη συνερ
γασία εταιρειών του ιδίου κράτους μέλους· ότι πρέπει να
εξαλειφθεί αυτή η δυσμενής μεταχείριση με τη θέσπιση ενός
κοινού καθεστώτος και να διευκολυνθούν έτσι οι συνενώσεις
εταιρειών σε κοινοτική κλίμακα *

ότι όταν μια μητρική εταιρεία, ως εταίρος της θυγατρικής
της, λαμβάνει διανεμηθέντα κέρδη, το κράτος μέλος της
μητρικής εταιρείας πρέπει :
— ή να μην φορολογήσει τα κέρδη αυτά,
0) ΕΕ αριθ . C 39 της 22. 3. 1969, σ . 7, και τροποποίηση η οποία
διαβιβάσθηκε στις S Ιουλίου 1985 .
(2) ΕΕ αριθ. C 51 της 29. 4. 1970, σ . 6 .
(3) ΕΕ αριθ. C 100 της 1 . 8 . 1969, σ . 7.

— ή να τα φορολογήσει, επιτρέποντας όμως παράλληλα στη
μητρική εταιρεία να εκπέσει, από το ποσό του φόρου της,
το τμήμα του φόρου της θυγατρικής εταιρείας που αναλο
γεί στα κέρδη αυτά·
ότι πρέπει επίσης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η φορολογι
κή ουδετερότητα, να απαλλάσσονται από παρακράτηση
στην πηγή τα διανεμηθέντα κέρδη μιας θυγατρικής εταιρείας
προς τη μητρική της, εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώ
σεις· ότι επιβάλλεται, ωστόσο, να επιτραπεί στην Ομοσπον
διακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στηνΈλλήνική Δημο
κρατία, λόγω της ιδιαιτερότητας του οικείου συστήματος
φόρου επί των εταιρειών, και στην Πορτογαλική Δημοκρατία
για δημοσιονομικούς λόγους, να συνεχίσουν να εισπράττουν
προσωρινά παρακράτηση στην πηγή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Αρθρο 1

1.

Κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει την παρούσα οδηγία:

— στις διανομές κερδών οι οποίες πραγματοποιούνται προς
εταιρείες αυτού του κράτους και προέρχονται από θυγα
τρικές τους. εταιρείες άλλων κρατών μελών,
— στις διανομές κερδών πού πραγματοποιούνται από τις
εταιρείες αυτού του κράτους προς εταιρείες άλλων κρα
τών μελών, των οποίων είναι θυγατρικές.
2. H παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει την εφαρμογή εθνικών
διατάξεων ή διατάξεων διεθνών συμβάσεων που είναι ανα
γκαίες για να αποφεύγονται φορολογικές απάτες και κατα
χρήσεις.
Άρθρο 2

Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, με τον όρο
«εταιρεία κράτους μέλους» νοείται κάθε εταιρεία :
α) η οποία έχει περιβληθεί έναν από τους νομικούς τύπους
τους απαριθμούμενους στο παράρτημα*

β) η οποία, βάσει της φορολογικής νομοθεσίας ενός κρά
τους μέλους, θεωρείται ότι έχει φορολογική κατοικία στο
κράτος αυτό και η οποία δεν θεωρείται ότι έχει φορολο
γική κατοικία εκτός Κοινότητας, δυνάμει συμβάσεως με
τρίτο κράτος σχετικής με τη διπλή φορολογία*

γ) "η οποία, επιπλέον, υπόκειται σε έναν από τους παρα
κάτω φόρους χωρίς δυνατότητα επιλογής και χωρίς να
απαλλάσσεται η ίδια :
— impôt des sociétés/vennootschapsbelasting στο
Βέλγιο,
— selskabsskat στη Δανία ,
— Kôrperschaftsteuer στη Γερμανία ,

— φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπι
κού χαρακτήρα στην Ελλάδα,
— impuesto sobre sociedades στη Ισπανία,
— impôt sur les sociétés στη Γαλλία,
— corporation tax στην Ιρλανδία,
— imposta sul reddito delle persone giuridiche στην
Ιταλία ,

— impôt sur le revenu des collectivités στο Λουξεμ
βούργο,
— vennootschapsbelasting στις Κάτω Χώρες,
— imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas
στην Πορτογαλία,
— corporation tax στο Ηνωμένο Βασίλειο,

2. Τα κράτη μέλη διατηρούν πάντως την ευχέρεια να
προβλέψουν ότι τα βάρη που απορρέουν από τη συμμετοχή
και οι μειώσεις αξίας που απορρέουν από τη διανομή των
κερδών της θυγατρικής εταιρείας δεν εκπίπτονται από τα
φορολογητέα κέρδη της μητρικής εταιρείας. Εάν, στην
περίπτωση αυτή, τα έξοδα διαχείρισης που έχουν σχέση με τη
συμμετοχή οριστούν σε ποσό κατ' αποκοπήν, το ποσό αυτό
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5% των κερδών που
διανέμει η θυγατρική εταιρεία.
3 . H παράγραφος 1 ισχύει μέχρις ότου τεθεί πράγματι σε
εφαρμογή ένα κοινό σύστημα φορολόγησης των εταιρειών.

Το Συμβούλιο θεσπίζει σε εύθετο χρόνο τις διατάξεις που θα
ισχύσουν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο και εφεξής.

ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρο που ενδεχομένως θα αντι
καταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.

Άρθρο 3

1.
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Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας:

α) η ιδιότης της μητρικής εταιρείας αναγνωρίζεται τουλά
χιστον σε κάθε εταιρεία ενός κράτους μέλους η οποία
συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 και συμμε
τέχει κατά 25 % τουλάχιστον στο κεφάλαιο μιας εταιρεί
ας άλλου κράτους μέλους που συγκεντρώνει τις ίδιες
προϋποθέσεις*

β) ως θυγατρική εταιρεία νοείται η εταιρεία στο κεφάλαιο
της οποίας υφίσταται η κατά το στοιχείο α) συμμε
τοχή .
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 , τα κράτη μέλη
έχουν τη δυνατότητα:
— να αντικαθιστούν, με διμερή συμφωνία, το κριτήριο της
συμμετοχής στο κεφάλαιο με το κριτήριο της κατοχής
δικαιωμάτων ψήφου,
— να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας
στις εταιρείες τους που δεν διατηρούν επί δύο τουλάχιστον
συνεχή έτη τη συμμετοχή την απαιτούμενη για το χαρα
κτηρισμό τους ως μητρικών εταιρειών ή στις εταιρείες
τους στις οποίες εταιρεία άλλου κράτους μέλους δεν
διατηρεί επί δύο τουλάχιστον συνεχή έτη συμμετοχή
αυτού του είδους.

Άρθρο 4

1.
Όταν μητρική εταιρεία , υπό την ιδιότητά της ως
εταίρου της θυγατρικής εταιρείας της, λαμβάνει κέρδη δια
νεμόμενα για λόγους άλλους από την εκκαθάριση της θυγα
τρικής εταιρείας, το κράτος στο οποίο βρίσκεται η μητρική
εταιρεία,

— είτε δεν φορολογεί τα κέρδη αυτά,
— είτε τα φορολογεί, επιτρέποντας όμως παράλληλα στην
εταιρεία αυτή να εκπέσει από το ποσό του φόρου της το
τμήμα του φόρου της θυγατρικής εταιρείας που αναλογεί
στα κέρδη αυτά και, ενδεχομένως, το ποσό της παρα
κράτησης στην πηγή που εισπράττει το κράτος μέλος
όπου είναι εγκατεστημένη η θυγατρική εταιρεία κατ*
εφαρμογή των διατάξεων παρέκκλισης του άρθρου 5,
μέχρι του ποσού του αντιστοιχούντος εθνικού φόρου.

Άρθρο S
1 . Τα κέρδη τα οποία η θυγατρική εταιρεία καταβάλλει
κατά τη διανομή στη μητρική εταιρεία απαλλάσσονται από
την παρακράτηση του φόρου στην πηγή , εφόσον η μητρική
εταιρεία συμμετέχει κατά 25 % τουλάχιστον στο κεφάλαιο
της θυγατρικής.

2. Κατά παρέκκλιση από τήν παράγραφο 1 , η Ελληνική
Δημοκρατία μπορεί να παρακρατεί στην πηγή το φόρο επί
των διανεμομένων κερδών τα οποία καταβάλλονται σε
μητρικές εταιρείες άλλων κρατών μελών, επί όσο διάστημα η
χώρα αυτή δεν επιβάλλει φόρο εταιρειών επί των διανεμομέ
νων κερδών. Πάντως, το ύψος της παρακράτησης αυτής δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα οριζόμενα από τις διμερείς
συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας.
3 . Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 , η Ομοσπον
διακή Δημοκρατία της Γερμανίας δικαιούται, επί όσο χρονι
κό διάστημα φορολογείτο διανεμόμενα κέρδη με συντελεστή
κατώτερο κατά 11 τουλάχιστον μονάδες από το συντελεστή
που ισχύει για τα μη διανεμόμενα κέρδη και το αργότερο
μέχρι τα μέσα του 1996, να επιβάλλει ως αντισταθμιστικό

φόρο παρακράτηση στην πηγή ύψους 5 % επί των διανεμό
μενων κερδών από τις θυγατρικές εταιρείες της.
4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 , η Πορτογαλι
κή Δημοκρατία μπορεί να επιβάλλει παρακράτηση στην
πηγή επί των διανεμόμενων κερδών που καταβάλλουν θυγα
τρικές εταιρείες της σε μητρικές εταιρείες άλλων κρατών
μελών, το βραδύτερο μέχρι το τέλος του ογδόου έτους από
την ημερομηνία θέσεως σε εφαρμογή της παρούσας οδη
γίας.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των υφιστάμενων διμερών
συμβάσεων μεταξύ της Πορτογαλίας και άλλου κράτους
μέλους, o συντελεστής της εν λόγω παρακράτησης δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 15 % κατά την πρώτη πενταετία της
περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 4 και το 10%
κατά την τελευταία τριετία.

Πριν από το τέλος του ογδόου έτους, το Συμβούλιο αποφα
σίζει ομόφωνα, μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής,
για τυχόν παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρούσας
παραγράφου .

Άρθρο 6

Το κράτος μέλος του οποίου το δίκαιο διέπει τη μητρική
εταιρεία δεν δικαιούται να παρακρατεί στην πηγή φόρο επί
των κερδών τα οποία η μητρική εταιρεία δέχεται από τη
θυγατρική της.
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Αρθρο 7

1 . O όρος «παρακράτηση στην πηγή» όπως χρησιμοποιεί
ται στην παρούσα οδηγία δεν περιλαμβάνει την προκαταβολή
(précomte) του φόρου επί των εταιρειών στο κράτος μέλος στο
οποίο ευρίσκεται η θυγατρική , η οποία προκαταβολή πραγ
ματοποιείται σε συνδυασμό με τη διανομή κερδών στη
μητρική εταιρεία .

20. 8 . 90

συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν την 1η Ιανου
αρίου 1992. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμε
νο των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπί
ζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 9

2. H παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή των εθνικών ή
συμβατικών διατάξεων που σκοπό έχουν να εξαλείψουν ή να
ελαφρύνουν τη διπλή φορολογία των μερισμάτων, και ιδίως
τις διατάξεις σχετικά με την πληρωμή τυχόν πιστώσεων
φόρου στους δικαιούχους μερισμάτων.

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 1990.
Άρθρο 8

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανο
νιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
G. CARLI

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας των εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α)

α) Οι εταιρείες του βελγικού δικαίου που αποκαλούνται «société anonyme/naamloze vennootschap», «société en
commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée/
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που
λειτουργούν υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου·
β) οι εταιρείες του δανικού δικαίου που αποκαλούνται «aktieselskab» και «anpartsselskab»*
γ) οι εταιρείες του γερμανικού δικαίου που αποκαλούνται «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf
Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» και «bergrechtliche Gewerkschaft»·
δ) η «ανώνυμη εταιρεία» του ελληνικού δικαίου*

ε) οι εταιρείες του ισπανικού δικαίου που αποκαλούνται «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones»,
«sociedad de responsabilidad limitada», καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που λειτουργούν
υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου*

στ) οι εταιρείες του γαλλικού δικαίου που αποκαλούνται «société anonyme», «société en commandite par actions»,
«société à responsabilité limitée», καθώς και οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις βιομηχανικού και
εμπορικού χαρακτήρα*

Q οι εταιρείες του .ιρλανδικού δικαίου που αποκαλούνται «public companies limited by shares or by guarantee»,
«private companies limited by shares or by guarantee», τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα υπό το
καθεστώς των «Industrial and Provident Societies Acts» ή οι «building societies» που είναι εγγεγραμμένες υπό το
καθεστώς των «Building Societies Acts»·

η) οι εταιρείες του ιταλικού δικαίου που αποκαλούνται «società per azioni», «société in accomandita per azioni»,
«società a responsabilité limitata», καθώς και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που ασκούν εμπορικές και
βιομηχανικές δραστηριότητες·

θ) οι εταιρείες του δικαίου του Λουξεμβούργου που αποκαλούνται «société anonyme», «société en commandite par
actions» και «société à responsabilité limitée»*

ι)

οι εταιρείες του ολλανδικού δικαίου που αποκαλούνται «naamloze vennootschap» και «besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid»·

ια) οι εμπορικές ή οι εμπορικού χαρακτήρα αστικές εταιρείες, οι συνεταιρισμοί και οι δημόσιες επιχειρήσεις που
έχουν συσταθεί βάσει του πορτογαλικού δικαίου*
ιβ) οι εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΣΥΜΒΑΣΗ

για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων
επιχειρήσεων
(90/436/EOK)

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να θέσουν σε εφαρμογή το άρθρο 220 της συνθήκης, σύμφωνα με το οποίο έχουν αναλάβει τη
δέσμευση να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για να εξασφαλίσουν, προς όφελος των κατοίκων τους, την εξάλειψη της
διπλής φορολογίας,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη σημασία της εξάλειψης της διπλής φορολογίας στην περίπτωση διόρθωσης των
κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να συνάψουν την παρούσα σύμβαση καν όρισαν προς το σκοπό αυτό ως πληρεξουσίους:
H ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ O ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ:

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT,
Πρέσβυς*
H ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ H ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ:

Niels HELVEG PETERSEN,

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας*
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ:

Theo WAIGEL,

Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών,
Jürgen TRUMPF,
Πρέσβυς·
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:

Ιωάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ,
Υπουργός Οικονομικών*
H ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ O ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ:

Carlos SOLCHAGA CATÅLAN,
Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών*
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:

Jean VIDAL ,

Πρέσβυς·
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ:

Albert REYNOLDS,

•

Υπουργός Οικονομικών

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:

Stefano DΕ LUCΑ,

Υφυπουργός Οικονομικών*
H ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ O ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ:

Jean-Claude JUNCKER ,

Υπουργός Προϋπολογισμού, Υπουργός Οικονομικών,
Υπουργός Εργασίας*
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H ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ H ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ :

Ρ . C. ΝΙΕΜΑΝ,

Πρέσβυς *
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ :

Miguel ΒΕLΕΖΑ,

Υπουργός Οικονομικών*
H ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ H ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ :

David Η. Α. ΗΑΝΝΑΥ ΚCΜG,
Πρέσβυς,

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, συνελθόντες στο πλαίσια του Συμβουλίου, και μετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους,
που βρέθηκαν εντάξει,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

— taxe communale et taxe d'agglomération additionnelles
à l'impôt des personnes physiques/aanvullende gemeen
tebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbe
lasting*

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

p) στη Δανία :
— selskabsskat,

Αρθρο 1

— indkomstskat til staten ,
— kommunal indkomstskat,

1 . H παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται όταν, για φορολογι
κούς σκοπούς, τα κέρδη που περιλαμβάνονται στα κέρδη
μιας επιχείρισης ενός συμβαλλόμενου κράτους συμπεριλαμ
βάνονται ή είναι πιθανόν να συμπεριληφθούν και στα κέρδη
μιας επιχείρησης άλλου συμβαλλόμενου κράτους, λόγω του
γεγονότος ότι οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 4 και
εφαρμόζονται είτε άμεσα είτε σε αντίστοιχες διατάξεις της
νομοθεσίας του συγκεκριμένου κράτους δεν τηρήθηκαν.

2. Για την εφαρμογή της παρούσης σύμβασης, μια μόνιμη
εγκατάσταση επιχείρησης συμβαλλόμενου κράτους η οποία
ευρίσκεται σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος θεωρείται ως
επιχείρηση του κράτους στο οποίο ευρίσκεται.

— amtskommunal indkomstskat,

— særlig indkomstskat,
— kirkeskat,

— udbytteskat ,
— renteskat,

— royaltyskat,
— frigørelsesafgift*
γ) στη Γερμανία :
— Einkommensteuer,

— Körperschaftsteuer,

3 . H παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης και όταν κάποια
από τις σχετικές επιχειρήσεις είχε ζημίες αντί κερδών.

— Gewerbesteuer, εφόσον τη βάση υπολογισμού του
φόρου αυτού αποτελούν τα κέρδη χρήσεως·
δ) στην Ελλάδα:
— φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων,
— φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων,

Αρθρο 2

— εισφορά υπέρ των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέ
1.
H παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται στους φόρους εισο
δήματος.
2. Οι φόροι στους οποίους εφαρμόζεται η παρούσα σύμβα
ση είναι, συγκεκριμένα, οι εξής:
α) στο Βέλγιο:
— impôt des personnes physiques/personenbelasting,
— impôt des sociétés/vennootschapsbelasting,

τευσης·

ε)

στην Ισπανία :

— impuesto sobre la renta de las personas físicas ,
— impuesto sobre sociedades*
στ) στην Γαλλία:
— impôt sur le revenu,
— impôt sur les sociétés*

— impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting,

ζ) στην Ιρλανδία:

— impôt des non-résidents/belasting der met-verblijfhou

— income tax,

ders ,

— corporation tax*
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η) στην Ιταλία :
— imposta sul reddito delle persone fisiche,

— imposta sul reddito delle persone giuridiche,
— imposta locale sui redditi

θ) στο Λουξεμβούργο:
— impôt sur le revenu des personnes physiques,

— στη Γερμανία:
Der Bundesminister der Finanzen ή σε εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό του,
— στην Ελλάδα:
Στον Υπουργό των Οικονομικών ή σε εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό του,
— στην Ισπανία :

— impôt sur le revenu des collectivités ,

— impôt commercial, εφόσον τη βάση υπολογισμού του
φόρου αυτού αποτελούν τα κέρδη χρήσεως·
ι)

20. 8.90

El Ministro de Economia y Hacienda ή σε εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό του,
— στη Γαλλία:

στις Κάτω Χώρες:

Le Ministre chargé du Budget ή σε εξουσιοδοτημένο

—inkomstenbelasting,

εκπρόσωπό του,

— vennootschapsbelasting·
κ) στην Πορτογαλία:

— imposto sobre ο rendimento das pessoas singulares,
— imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas,

— στην Ιρλανδία:
The Revenue Commissioners ή σε εξουσιοδοτημένους
εκπρόσωπους τους,
— στην Ιταλία:

U Ministro delle Finanze ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό

— derrama para os municípios sobre o imposto sobre o
rendimento das pessoas colectivas*
λ) στο Ηνωμένο Βασίλειο:

του,

— στο Λουξεμβούργο:
Le Ministre des Finances ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό

— income tax,

του,

— corporation tax.

3 . H παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται επίσης στους πανο
μοιότυπους ή ανάλογους φόρους που ενδέχεται να θεσπι
στούν μετά την ημερομηνία υπογραφής της, οι οποίοι θα
προσετίθεντο ή θα αντικαταθιστούσαν τους σημερινούς
φόρους. Οι αρμόδιες αρχές των συμβαλλομένων κρατών
αλληλοενημερώνονται όσον αφορά τις τροποποιήσεις που
επέρχονται στις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες τους.

— στις Κάτω Χώρες:
De Minister von Financiën ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρό
σωπό του,
— στην Πορτογαλία:
O Ministro das Finanças ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό
του ,

— στο Ηνωμένο Βασίλειο:

The Commissioners of Inland Revenue ή σε εξουσιοδοτη
μένο εκπρόσωπό του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2. Εκτός αν από τα συμφραζόμενα προκύπτει άλλως, οι
όροι εκείνοι οι οποίοι δεν ορίζονται στην παρούσα σύμβαση
έχουν την ίδια έννοια όπως και στο κείμενο της σύμβασης που
έχει συναφθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών για την
αποφυγή της διπλής φορολογίας.

Τμήμα 1

Τμήμα 2

Ορισμοί

Άρθρο 3

Αρχές που εφαρμόζονται στην περίπτωση διόρθωσης των
κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων και καταλογισμού
κερδών σε μόνιμη εγκατάσταση

1.
Κατά την έννοια της παρούσας σύμβασης o όρος
«αρμόδια αρχή» αναφέρεται στις κατωτέρω αρχές:

Άρθρο 4

— στο Βέλγιο:
le Ministre des Finances ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό

H εφαρμογή της παρούσας σύμβασης διέπεται από τις
ακόλουθες αρχές:

του

le Minister von Financiën ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρό
σωπό του,
— στη Δανία :
Skatteministeren ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του,

1.

Όταν:

α) μια επιχείρηση ενός συμβαλλόμενου κράτους συμμε
τέχει αμέσως ή εμμέσως στη διοίκηση, στον έλεγχο ή
στο κεφάλαιο μιας επιχείρησης ενός άλλου συμβαλ
λομένου κράτους ή
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β) τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν αμέσως ή εμμέσως στη
διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο μιας επιχείρη
σης ενός συμβαλλόμενου κράτους και μιας επιχείρη
σης ενός άλλου συμβαλλόμενου κράτους
και, σε καθεμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, επικρα
τούν ή επιβάλλονται, στις εμπορικές ή οικονομικές τους
σχέσεις, όροι διαφορετικοί από εκείνους ή που θα είχαν
συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τα κέρδη
τα οποία, χωρίς τους όρους αυτούς, θα είχαν πραγματο
ποιηθεί από μία των επιχειρήσεων αυτών αλλά τελικά δεν
πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας των ανωτέρω όρων, μπο
ρούν να συμπεριληφθούν στα κέρδη της επιχείρησης
αυτής.

2. Όταν μια επιχείρηση ενός συμβαλλόμενου κράτους
ασκεί τη δραστηριότητά της σε άλλο συμβαλλόμενο
κράτος μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται
στο έδαφος αυτού του άλλου συμβαλλόμενου κράτους,
καταλογίζονται στη μόνιμη αυτή εγκατάσταση τα κέρδη
τα οποία θα είχε κανονικά πραγματοποιήσει εάν αποτε
λούσε ξεχωριστή επιχείρηση , ανέπτυσσε δραστηριότητες
πανομοιότυπες ή ανάλογες υπό συνθήκες πανομοιότυπες
ή ανάλογες και συνεργαζόταν τελείως ανεξάρτητα με την
επιχείρηση της οποίας αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση .

H επιχείρηση ενημερώνει ταυτόχρονα την αρμόδια αρχή κάθε
άλλου συμβαλλόμενου κράτους που μπορεί να αφορά η
υπόθεση . Στη συνέχεια, η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως
τις αρμόδιες αρχές των άλλων αυτών συμβαλλόμενων κρα
τών.

2. H αρμόδια αρχή προσπαθεί, εάν η ένσταση της φαίνεται
βάσιμη και αδυνατεί να δώσει η ίδια ικανοποιητική λύση , να
επιλύσει το θέμα με φιλικό διακανονισμό με την αρμόδια
αρχή κάθε άλλου ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου κράτους,
ούτως ώστε να αποφευχθεί η διπλή φορολογία, βάσει των
αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 4. O διακανονισμός
εφαρμόζεται ανεξαρτήτως των προθεσμιών που προβλέπο
νται από το εθνικό δίκαιο των οικείων συμβαλλόμενων
κρατών.

Άρθρο 7

L Εάν οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές δεν καταλήξουν
σε συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, εντός
προθεσμίας δύο ετών από την πρώτη υποβολή της υπόθεσης
σε μια από τις αρμόδιες αρχές βάσει των διατάξεων του
άρθρου 6 παράγραφος 1 , συγκροτούν μια συμβουλευτική
επιτροπή την οποία επιφορτίζουν να γνωμοδοτήσει σχετικά
με τον τρόπο εξάλειψης της εν λόγω διπλής φορολογίας.

Άρθρο 5

Όταν ένα συμβαλλόμενο κράτος προτίθεται να διορθώσει
τα κέρδη μιας επιχείρησης, κατ' εφαρμογή των αρχών που
αναφέρονται στο άρθρο 4, ενημερώνει εγκαίρως την επιχεί
ρηση για την πρόθεσή του και της παρέχει τη δυνατότητα να
ενημερώσει την άλλη επιχείρηση , ούτως ώστε να μπορέσει
και αυτή να ενημερώσει με τη σειρά της το άλλο συμβαλλό
μενο κράτος.

Ωστόσο, το συμβαλλόμενο κράτος που παρέχει τέτοιες
πληροφορίες δεν πρέπει να παρεμποδίζεται να πραγματοποι
ήσει την προβλεπόμενη διόρθωση .
Αν, μετά την ανακοίνωση των σχετικών πληροφοριών, οι δύο
επιχειρήσεις και το άλλο συμβαλλόμενο κράτος δεχθούν τη
διόρθωση, τα άρθρα 6 και 7 δεν εφαρμόζονται.

T μήμα 3

Διαδικασία φιλικού διακανονισμού και διαιτητική διαιτησία

Άρθρο 6

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα θερα
πείας που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο των ενδιαφε
ρόμενων συμβαλλόμενων κρατών. Όμως, όταν ένα δικα
στήριο έχει επιληφθεί της υπόθεσης, η διετής προθεσμία του
πρώτου εδαφίου αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία
κατέστη οριστική η απόφαση που ελήφθη κατά τον τελευταίο
βαθμό δικαιοδοσίας, στα πλαίσια αυτών των εθνικών μέσων
θεραπείας.
2. Το γεγονός ότι η υπόθεση φέρεται ενώπιον της συμβου
λευτικής επιτροπής δεν εμποδίζει ένα συμβαλλόμενο κράτος
να κινήσει, ή να συνεχίσει, για την ίδια υπόθεση , δικαστική
δίωξη ή διαδικασίες που επιδιώκουν την επιβολή διοικητικών
κυρώσεων.

3 . Στην περίπτωση που η εθνική νομοθεσία ενός συμβαλ
λόμενου κράτους δεν επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να
παρεκκλίνουν από τις αποφάσεις των δικαστικών τους
αρχών, η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνον εάν η συνδεδε
μένη επιχείρηση του κράτους αυτού άφησε να παρέλθει η
προθεσμία άσκησης προσφυγής ή παραιτήθηκε αυτής της
προσφυγής πριν από την έκδοση της απόφασης. H διάταξη
αυτή δεν θίγει την προσφυγή, εφόσον η προσφυγή αφορά
στοιχεία άλλα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.
4. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να συμφωνήσουν παρέκκλι
ση από τις προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ,

εφόσον συμφωνήσουν και οι ενδιαφερόμενες συνδεδεμένες
1.
Όταν, σε μία από τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η
παρούσα σύμβαση δυνάμει του άρθρου 1 , μια επιχείρηση
κρίνει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αρχές που αναφέ
ρονται στο άρθρο 4 δεν έχουν τηρηθεί, μπορεί, ανεξάρτητα
από τα μέσα θεραπείας που προβλέπονται από το εθνικό
δίκαιο των ενδιαφερομένων συμβαλλόμενων κρατών, να
υποβάλλει την υπόθεσή της στην αρμόδια αρχή του συμβαλ
λόμενου κράτους του οποίου είναι κάτοικος ή στο οποίο
ευρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή της. H υπόθεση πρέπει να
υποβληθεί σε τρία χρόνια από την πρώτη κοινοποίηση του
μέτρου το οποίο συνεπάγεται ή ενδέχεται να συνεπάγεται
διπλή φορολογία κατά την έννοια του άρθρου 1 .

επιχειρήσεις.

5 . Στο μέτρο που οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται,
δεν θίγονται τα δικαιώματα καθεμίας των συνδεδεμένων
επιχειρήσεων όπως προβλέπονται από το άρθρο 6.

Άρθρο 8
1 . H αρμόδια αρχή ενός συμβαλλόμενου κράτους δεν
υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία φιλικού διακανονι
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σμοό ή να συστήσει τη συμβουλευτική επιτροπή του άρθρου 7
όταν έχει κριθεί οριστικά, μέσω δικαστικής ή διοικητικής
διαδικασίας, ότι μία από τις επιχειρήσεις τις οποίες αφορούν
πράξεις που προβλέπουν διόρθωση των κερδών βάσει του
άρθρου 4 φέρει την ευθύνη σοβαρών παραβάσεων.
2. Όταν μια δικαστική ή διοικητική διαδικασία, που
επιδιώκει να διαπιστώσει εάν μία από τις εν λόγω επιχειρή
σεις τις οποίες «φορούν πράξεις που προβλέπουν διόρθωση
των κερδών βάσει του άρθρου 4 φέρει την ευθύνη σοβαρών
παραβάσεων, διεξάγεται παράλληλα με μία από τις διαδικα
σίες που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, οι αρμόδιες αρχές
μπορούν να αναστείλουν τις τελευταίες αυτές διαδικασίες
μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική δικαστική ή διοικητική
διαδικασία .

Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι υπήκοοι συμβαλλόμενου
κράτους και να κατοικούν στα όρια του εδάφους στο οποίο
εφαρμόζεται η παρούσα συνθήκη . Πρέπει να διαθέτουν
επαγγελματική επάρκεια και ανεξαρτησία .
Τα συμβαλλόμενα κράτη μπορούν να τροποποιήσουν τον
κατάλογο του πρώτου εδαφίου ενημερώνοντας αμέσως τον
Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων.
5 . Οι αντιπρόσωποι και οι ανεξάρτητες προσωπικότητες
που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 εκλέγουν
πρόεδρο, βάσει του καταλόγου που αναφέρεται στην παρά

γραφο 4, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της κάθε
ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής να ζητήσει την εξαίρεση της
εκλεγόμενης με τον τρόπο αυτό προσωπικότητας, εφόσον
συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 3 .

Αρθρο 9
1 . H συμβουλευτική επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 7
παράγραφος 1 περιλαμβάνει, εκτός του προέδρου:

— δύο αντιπροσώπους κάθε ενδιαφερόμενης αρμόδιας
αρχής· κατόπιν συμφωνίας μεταξύ αρμοδίων αρχών o
αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί σε έναν,
— άρτιο αριθμό ανεξάρτητων προσωπικοτήτων που διορί
ζονται από κοινού, βάσει του καταλόγου προσωπικοτή
των που προβλέπεται στην παράγραφο 4 ή, ελλείψει
συμφωνίας, με κλήρωση που διενεργούν οι ενδιαφερό
μενες αρμόδιες αρχές.
2. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις περί διορι
σμού των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων, και ταυτόχρονα με
το διορισμό αυτό, διορίζεται και ένας αναπληρωτής για
καθεμία από αυτές, για την περίπτωση κατά την οποία οι
ανεξάρτητες προσωπικότητες κωλύονται να εκπληρώσουν
τα καθήκοντά τους.
3 . Σε περίπτωση κλήρωσης, κάθε αρμόδια αρχή μπορεί να
ζητήσει την εξαίρεση οποιασδήποτε ανεξάρτητης προσωπι
κότητας εφόσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που έχουν
συμφωνηθεί εκ των προτέρων μεταξύ των ενδιαφερομένων
αρμοδίων αρχών, καθώς και μία από τις εξής περιπτώσεις:
— η προσωπικότητα αυτή ανήκει σε μία από τις οικείες
φορολογικές διοικήσεις ή ασκεί καθήκοντα για λογαριασ
μό μιας από αυτές,
— κατέχει ή κατείχε σημαντική συμμετοχή σε μία ή σε
καθεμία από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή είναι, ή
υπήρξε, υπάλληλος ή σύμβουλός τους,

— δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις αντικειμενικότητας για
τη ρύθμισή της ή των υπό κρίση υποθέσεων.
4. O κατάλογος των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων περι
λαμβάνει το σύνολο των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων που
ορίζονται από τα συμβαλλόμενα κράτη . Προς το σκοπό
αυτό, κάθε συμβαλλόμενο κράτος ορίζει πέντε πρόσωπα και
ενημερώνει σχετικά τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

O πρόεδρος πρέπει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται για την άσκηση , στη χώρα του, ανώτατου
δικαστικού λειτουργήματος ή να είναι νομομαθής εγνωσμέ
νων ικανοτήτων.

6. Τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής υποχρεούνται
να τηρούν το απόρρητο για κάθε στοιχείο το οποίο πληροφο
ρούνται στα πλαίσια της διαδικασίας. Τα συμβαλλόμενα

κράτη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την καταστολή
οποιασδήποτε παράβασης της υποχρέωσης τήρησης του
απορρήτου. Ανακοινώνουν χωρίς καθυστέρηση τα μέτρα που
έλαβαν στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η
οποία τα γνωστοποιεί στα άλλα συμβαλλόμενα κράτη .

7. Τα συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν τα απαραίτητα
μέτρα ώστε η συμβουλευτική επιτροπή να μπορεί να συνε
δριάζει αμέσως μόλις της υποβληθεί η υπόθεση.

Άρθρο 10
1 . Για τις ανάγκες της διαδικασίας του άρθρου 7, οι
ενδιαφερόμενες συνδεδεμένες επιχειρήσεις μπορούν να
παράσχουν στην επιτροπή όλες τις πληροφορίες, τα αποδει
κτικά μέσα ή τα έγγραφα που τους φαίνονται χρήσιμα για τη
λήψη απόφασης. Οι επιχειρήσεις και οι αρμόδιες αρχές των
ενδιαφερόμενων συμβαλλόμενων κρατών υποχρεούνται να
ανταποκρίνονται σε κάθε αίτημα της συμβουλευτικής επι
τροπής όσον αφορά την παροχή πληροφοριών, αποδεικτικών
μέσων ή εγγράφων. Πάντως, αυτό δεν μπορεί να επιβάλλει
στις αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους την υπο
χρέωση :

α) να λαμβάνουν διοικητικά μέτρα κατά παρέκκλιση της

εθνικής νομοθεσίας τους ή της συνήθους διοικητικής
τους πρακτικής·

β) να παρέχουν πληροφορίες οι οποίες δεν θα μπορούσαν να
δοθούν βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας ή της συνή
θους διοικητικής τους πρακτικής·
γ) να παρέχουν πληροφορίες που θα αποκάλυπταν εμπορι
κά, βιομηχανικά ή επαγγελματικά μυστικά, ή παραγω
γική διαδικασία, ή πληροφορίες των οποίων η κοινολό
γηση θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη.
2. Καθεμία από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις μπορεί,
εφόσον το ζητήσει, να εκθέσει τις απόψεις της ή να αντιπρο
σωπευθεί ενώπιον της συμβουλευτικής επιτροπής. Εάν το
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ζητήσει η επιτροπή αυτή, καθεμία από τις συνδεδεμένες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

επιχειρήσεις υποχρεούται να παραστεί ή να αντιπροσωπευθεί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΕΕΙΣ

ενώπιόν της.

Άρθρο 15
Αρθρο 11

1 . H συμβουλευτική επιτροπή του άρθρου 7 γνωμοδοτεί
εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την
οποία της υπεβλήθη η υπόθεση .
H συμβουλευτική επιτροπή οφείλει να βασίσει τη γνώμη της
στις διατάξεις του άρθρου 4.
2.
H συμβουλευτική επιτροπή εκφέρει τη γνώμη της με
απλή πλειοψηφία των μελών της. Οι ενδιαφερόμενες αρμό
διες αρχές μπορούν να συμφωνήσουν συμπληρωματικούς
διαδικαστικούς κανόνες.

3 . Τα έξοδα της διαδικασίας της συμβουλευτικής επιτρο
πής, εκτός των εξόδων στα οποία προβαίνουν οι συνδεδεμέ
νες επιχειρήσεις, κατανέμονται εξίσου μεταξύ των ενδιαφε
ρομένων συμβαλλομένων κρατών.

Άρθρο 12

H παρούσα σύμβαση δεν θίγει ευρύτερες υποχρεώσεις όσον
αφορά την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περιπτώσεις
διόρθωσης κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων, οι οποίες
ενδέχεται να απορρέουν από άλλες συμβάσεις στις οποίες
συμμετέχουν ή πρόκειται να συμμετάσχουν τα συμβαλλόμε
να κράτη, ή από το εθνικό δίκαιο των κρατών αυτών.
Άρθρο 16
1 . Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύμβασης
αντιστοιχεί στο πεδίο εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο,227
παράγραφος 1 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, με την επιφύλαξη της παραγρά
φου 2 του παρόντος άρθρου.

2.

H παρούσα σύμβαση δεν έχει εφαρμογή :

— στα γαλλικά εδάφη που αναφέρονται στο παράρτημα IV
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας,

— στις νήσους Φερόε και στη Γροιλανδία.
1 . Οι αρμόδιες αρχές που είναι διάδικοι στα πλαίσια της
διαδικασίας του άρθρου 7 λαμβάνουν, κατόπιν κοινής
συμφωνίας και βάσει των διατάξεων του άρθρου 4, απόφαση
που εξασφαλίζει την εξάλειψη της διπλής φορολογίας εντός
προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία
γνωμοδότησε η συμβουλευτική επιτροπή .
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να λάβουν απόφαση που απο
κλίνει από τη γνώμη της Επιτροπής. Εάν δεν καταλήξουν σε
σχετική συμφωνία, υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τη
γνώμη αυτή .
2. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να συμφωνήσουν τη δημο
σίευση της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ,
υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνούν και οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις.

Άρθρο 13

O οριστικός χαρακτήρας των αποφάσεων που λαμβάνουν τα
συμβαλλόμενα κράτη , όσον αφορά τη φορολογία των κερδών
που προέρχονται από συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων
επιχειρήσεων, δεν εμποδίζει την προσφυγή στις διαδικασίες
που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 .

Αρθρο 14

Για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, η διπλή φορολο
γία των κερδών θεωρείται ότι έχει εξαλειφθεί:

Άρθρο 17

H παρούσα σύμβαση θα κυρωθεί από τα συμβαλλόμενα
κράτη . Τα έγγραφα επικυρώσεως κατατίθενται στον Γενικό
Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 18

H παρούσα σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του
τρίτου μηνός που ακολουθεί την κατάθεση του εγγράφου
επικυρώσεως του υπογράφοντος κράτους το οποίο θα προβεί
τελευταίο στη διατύπωση αυτή . H σύμβαση εφαρμόζεται στις
διαδικασίες τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6 παράγραφος 1 οι
οποίες θα κινηθούν μετά την ημερομηνία αυτή .

Άρθρο 19

O Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ενημερώνει τα υπογράφοντα κράτη όσον αφορά:
α) την κατάθεση κάθε εγγράφου επικυρώσεως*

β) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας σύμ
βασης*
γ) τον κατάλογο των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων που
διορίζονται από τα συμβαλλόμενα κράτη , καθώς και τις
τροποποιήσεις του καταλόγου αυτού, που προβλέπονται
στο άρθρο 9 παράγραφος 4.

α) εάν τα κέρδη έχουν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό των
φορολογητέων κερδών σε ένα μόνον κράτος ή

Άρθρο 20

β) εάν το ποσό του φόρου που επιβάλλεται στα κέρδη αυτά
σε ένα κράτος μειώνεται κατά ποσό ίσο προς το φόρο που
τους έχει επιβληθεί στο άλλο κράτος.

H διάρκεια ισχύος της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε πέντε
έτη . Έξι μήνες πριν από την παρέλευση της πενταετίας, τα
συμβαλλόμενα κράτη θα συνέλθουν για να αποφασίσουν την
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παράταση της ισχύος της παρούσας σύμβασης και κάθε άλλο
σχετικό μέτρο που θα πρέπει ενδεχομένως να ληφθεί.

Άρθρο 21

Κάθε συμβαλλόμενο κράτος μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε
την αναθεώρηση της παρούσας σύμβασης. Στην περίπτωση
αυτή συγκαλείται αναθεωρητική διάσκεψη από τον Πρόεδρο
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Άρθρο 22

H παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε ένα μόνον αντίτυπο
στην αγγλική, γαλλική , γερμανική , δανική , ελληνική , ιρλαν
δική, ισπανική, ιταλική , ολλανδική και πορτογαλική γλώσ
σα, και τα δέκα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Κατατίθεται
στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. O Γενικός Γραμματέας διαβιβάζει
επικυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση καθενός από τα
υπογράφοντα κράτη .
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ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ,

συνελθόντες στις Βρυξέλλες, στις εικόσι έξι Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα , για την υπογραφή της
συμφωνίας για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως κερδών συνδεδεμένων
επιχειρήσεων,
κατά τη στιγμή της υπογραφής της συμβάσεως αυτής:

α) υιοθέτησαν τις ακόλουθες κοινές δηλώσεις, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα τελική
πράξη :

— δήλωση σχετική με το άρθρο 4 σημείο 1 ,
— δήλωση σχετική με το άρθρο 9 παράγραφος 6,
— δήλωση σχετική με το άρθρο 13 *

β) έλαβαν υπό σημείωση τις ακόλουθες μονομερείς δηλώσεις οι οποίες επισυνάπτονται στην
παρούσα τελική πράξη:

— δήλωση της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με το άρθρο 7,
— κατ' ιδίαν δηλώσεις των συμβαλλομένων κρατών σχετικά με το άρθρο 8,
— δήλωση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας σχετικά με το άρθρο 16.

En fe de lo cual , los abajo firmantes suscriben la presente Acta Final. .
Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne slutakt.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten ihre Unterschrift unter diese Schlußakte gesetzt.
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την
παρούσα τελική πράξη .

In witness whereof, the undersigned have signed this Final Act.

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final .
Dá fhianú sin , chuir na daoine thíos-sínithe a lámh leis an Ionstraim Chríochnaitheach seo.

In fede di che , i sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld .
Em fé do que os abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acto Final .
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Hecho en Bruselas, el veintitrés de julio de mil novecientos noventa.

Udfærdiget i Bruxelles, den treogtyvende juli nitten hundrede og halvfems .
Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα .

Done at Brussels on the twenty-third day of July in the year one thousand nine hundred and
ninety .

Fait à Bruxelles, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix .
Arna dhéanamh sa Bhruiséil , an tríú lá fichead de Iúil , míle naoi gcéad nócha .
Fatto a Bruxelles, addì ventitré luglio millenovecentonovanta.

Gedaan te Brussel , de drieëntwintigste juli negentienhonderd negentig.
Feito em Bruxelas , em vinte e três de Julho de mil novecentos e noventa.

Pour Sa Majesté le Roi des Beiges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

*
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Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le président de la République française

For the President of Ireland

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

Per il presidente della Repubblica italiana
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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Pelo Presidente da República Portuguesa

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δήλωση σχετικά με το άρθρο 4 σημείο 1
Οι διατάξεις του άρθρου 4 σημείο 1 καλύπτουν τόσο την περίπτωση μιας πράξης που διενεργείται απ'
ευθείας μεταξύ δύο επιχειρήσεων νομικά ανεξάρτητων όσο και την περίπτωση μιας πράξης που
διενεργείται μεταξύ μιας από τις επιχειρήσεις αυτές και της μόνιμης εγκατάστασης της άλλης
επιχείρησης σε τρίτο συμβαλλόμενο κράτος.

Δήλωση σχετικά με το άρθρο 9 παράγραφος 6

Τα κράτη μέλη διατηρούν κάθε ελευθερία όσον αφορά τη φύση και την έκταση των κατάλληλων
μέτρων κολασμού κάθε παράβασης της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου;

Δήλωση σχετικά με το άρθρο 13

Σε περίπτωση που, σε ένα ή περισσότερα ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα κράτη οι αποφάσεις που
αφορούν τις φορολογίες οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο των διαδικασιών των άρθρων 6 και 7
τροποποιηθούν μετά τη λήξη της διαδικασίας του άρθρου 6, ή μετά την απόφαση που προβλέπεται στο
άρθρο 12 και με τον τρόπο αυτό προκύψει διπλή φορολογία κατά την έννοια του άρθρου 1 , αφού ληφθεί
υπόψη το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ή αυτής της απόφασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 6 και 7.
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ΜΟΝΟΜΕΡΕΊΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δήλωση σχετικά με το άρθρο 7

H Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνουν ότι θα εφαρμόσουν τις διατάξεις του άρθρου 7
παράγραφος 3 .

Κατ ιδίαν δηλώσεις των κρατών μελών σχετικά με το άρθρο 8

Βέλγιο

Ως «σοβαρή παράβαση» νοείται η επισύρουσα ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση:

— είτε αδικήματος του κοινού δικαίου το οποίο διαπράττεται με σκοπό τη φοροαπάτη,
— είτε παραβάσεως των διατάξεων του κώδικα φορολογίας εισοδήματος ή των εκτελεστικών του
διαταγμάτων, η οποία διαπράττεται με πρόθεση απάτης ή βλάβης.

Δανία

H έννοια της «σοβαρής παράβασης» αναφέρεται σε εκ προθέσεως παράβαση των διατάξεων του
ποινικού δικαίου ή της ειδικής νομοθεσίας σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να ρυθμιστούν διά της
διοικητικής οδού.
Οι περιπτώσεις παραβάσεως των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας μπορούν κατά κανόνα να

ρυθμιστούν δια της διοικητικής οδού εφόσον εκτιμάται ότι η παράβαση δεν συνεπάγεται ποινή
ανώτερη του προστίμου.

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Ως «σοβαρή παράβαση» θεωρείται κάθε πράξη αντίθετη προς τους φορολογικούς νόμους η οποία
επισύρει στερητική της ελευθερίας ποινή, χρηματική ποινή ή διοικητικό πρόστιμο.

Ελλάδα

Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, μια επιχείρηση φέρει την ευθύνη «σοβαρής
παράβασης»:

1 . Όταν δεν υποβάλλει δηλώσεις ή υποβάλλει ανακριβείς δηλώσεις για φόρους, τέλη ή εισφορές που
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υποχρεούται να παρακρατεί και να αποδίδει στο Δημόσιο ή για
το φόρο προστιθέμενης αξίας ή για το φόρο κύκλου εργασιών ή την ειδική εισφορά ειδών
πολυτελείας, εφόσον το συνολικό ποσό των παραπάνω φόρων, τελών και εισφορών που είχε
υποχρέωση να δηλώσει και να αποδώσει στο Δημόσιο, από συναλλαγές ή άλλες πράξεις που
πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα ενός ημερολογιακού εξαμήνου, υπερβαίνει το ποσό των
εξακοσίων χιλιάδων (600 000) δραχμών ή το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1 000 000) δραχμών για
διάστημα ενός ημερολογιακού έτους.

2. Όταν δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εφόσον για το ποσό του εισοδήματος που
δεν δηλώθηκε οφείλεται κύριος φόρος πάνω από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές.
3 . Όταν δεν εκδίδει τα φορολογικά στοιχεία που προβλέπονται από τον κώδικα φορολογικών
στοιχείων.
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4. Όταν εκδίδει ανακριβή , ως προς την ποσότητα ή την τιμή μονάδας ή την αξία, τα στοιχεία που
αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο 3, εφόσον από την ανακρίβεια αυτή προκύπτει διαφορά που
υπερβαίνει το δέκα τα εκατό (10 %) της συνολικής ποσότητας ή της συνολικής αξίας των αγαθών ή
της παροχής υπηρεσιών ή της συναλλαγής γενικά.
5 . Όταν τηρεί ανακριβή βιβλία και στοιχεία του κώδικα φορολογικών στοιχείων, εφόσον η
ανακρίβεια διαπιστωθεί από τακτικό έλεγχο του οποίου το αποτέλεσμα οριστικοποιήθηκε είτε με
διοικητική επίλυση της διαφοράς είτε λόγω παρόδου άπρακτης της προθεσμίας για άσκηση
προσφυγής είτε με οριστική απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, εφόσον στη διαχειριστική
περίοδο που ελέγχθηκε προκύπτει διαφορά ακαθάριστων εσόδων πάνω από είκοσι τα εκατό (20 %)

σε σχέση με αυτά που δηλώθηκαν και πάντως όχι μικρότερη από ένα εκατομμύριο (ί 000 000)
δραχμές.

6. Όταν δεν τηρεί την υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων πού προβλέπεται από τις
σχετικές διατάξεις του κώδικα φορολογικών στοιχείων.

7 . Όταν εκδίδει πλαστό ή εικονικό ή νοθεύει τιμολόγιο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή
οποιοδήποτε από τα φορολογικά στοιχεία που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση 3 .
Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγισθεί με οποιοδήποτε
τρόπο, χωρίς να έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετική
πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώρηση τελεί σε γνώση του υποχρέου για τη θεώρηση
του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται επίσης ως πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το
περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτοτύπου ή αντιτύπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά
που αναγράφονται στο στέλεχος του Ιδιου στοιχείου.
Θεωρείται εικονικό και το φορολογικό στοιχείο που εκδόθηκε για συναλλαγή, διακίνηση ή
οποιαδήποτε άλλη αιτία ανύπαρκτη στο σύνολο για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που
πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο φορολογικό
στοιχείο.

8. Όταν γνωρίζει το σκοπό της επιχειρούμενης πράξης και συνεργεί με οποιοδήποτε τρόπο στην
κατασκευή πλαστών φορολογικών στοιχείων ή γνωρίζει ότι τα στοιχεία είναι πλαστά ή εικονικά
και συνεργεί με οποιοδήποτε τρόπο στην έκδοσή τους ή αποδέχεται τα πλαστά ή τα εικονικά ή
νοθευμένα φορολογικά στοιχεία με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

Ισπανία

Οι «σοβαρές παραβάσεις» περιλαμβάνουν τις παραβάσεις που επισύρουν διοικητικές ποινές για
σοβαρές φορολογικές παραβάσεις, καθώς και ποινικές κυρώσεις για αδικήματα κατά της φορολο
γικής νομοθεσίας.

Γαλλία

Οι «σοβαρές παραβάσεις» περιλαμβάνουν τις παραβάσεις που επισύρουν ποινικές κυρώσεις καθώς
και φορολογικές κυρώσεις όπως κυρώσεις για έλλειψη δηλώσεως μετά από σχετική πρόσκληση, για
κακή πίστη, για απατηλούς χειρισμούς, για παρεμπόδιση του φορολογικού ελέγχου, για κρυφές
αμοιβές ή πληρωμές ή για κατάχρηση δικαιώματος.

Ιρλανδία

Οι «σοβαρές παραβάσεις» περιλαμβάνουν τις παραβάσεις που επισύρουν κυρώσεις για:
α) μη υποβολή δηλώσεως*

β) υποβολή ανακριβούς δηλώσεως από πρόθεση ή αμέλεια*
γ) μη τήρηση των κατάλληλων βιβλίων*

δ) μη εμφάνιση αποδεικτικών στοιχείων και βιβλίων κατά τον έλεγχο*

ε) παρεμπόδιση των προσώπων που ασκούν εξουσίες οι οποίες τους δίδονται από το νόμο ή από
κανονιστικές διατάξεις*

στ) μη δήλωση φορολογητέων εισοδημάτων*
ζ) ψευδή δήλωση η οποία γίνεται για να επιτευχθεί έκπτωση από το φόρο.
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Οι νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τις παραβάσεις αυτές είναι οι εξής (3 Ιουλίου 1990):
— τμήμα XXXV του Income Tax Act 1967,
— άρθρο 6 του Finance Act 1968,
— τμήμα XIV του Corporation Tax Act 1976,
— άρθρο 94 του Finance Act 1983 .

Περιλαμβάνονται επίσης και οι μεταγενέστερες διατάξεις που αντικαθιστούν, τροποποιούν ή
ενημερώνουν τον κώδικα σοβαρών παραβάσεων.

Ιταλία

Ως «σοβαρές παραβάσεις» νοούνται εκείνες που επισύρουν τις ποινές που προβλέπονται για
παράνομες πράξεις οι οποίες συνιστούν φορολογικό αδίκημα κατά την έννοια του εθνικού
δικαίου.

Λουξεμβούργο

Το Λουξεμβούργο θεωρεί ως «σοβαρή παράβαση» εκείνη την οποία θεωρεί ως «σοβαρή παράβαση»,
στα πλαίσια του άρθρου 8, το εκάστοτε συμβαλλόμενο κράτος.

Κάτω Χώρες

Ως «σοβαρή παράβαση» νοείται εκείνη η οποία επισύρει ποινή απαγγελόμενη από δικαστή για

οποιαδήποτε εκ προθέσεως πράξη αναφερόμενη στο άρθρο 68 παράγραφος 1 του γενικού φορολογικού
νόμου.

Πορτογαλία

0 όρος «σοβαρές παραβάσεις» καλύπτει παραβάσεις οι οποίες επισύρουν ποινικές κυρώσεις και
άλλες φορολογικές ποινές, και διαπράττονται με πρόθεση ή υπόκεινται σε πρόστιμο ανώτερο του
1 000 000 (ενός εκατομμυρίου) πορτογαλικών εσκούδος.

Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα ερμηνεύσει τον όρο «σοβαρή παράβαση» ως αναφερόμενο στις παραβάσεις
που επισύρουν ποινικές, ή διοικητικές κυρώσεις για απατηλή ή αμελή υποβολή λογαριασμών, αιτήσεων
απαλλαγής, μειώσεως ή επιστροφής ή δηλώσεων για φορολογικούς σκοπούς.

Δήλωση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας σχετικά με το άρθρο 16

H κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να
δηλώσει, όταν θα καταθέσει το επικυρωτικό της έγγραφο, ότι η σύμβαση εφαρμόζεται και στο Land
του Βερολίνου.
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