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Απιθμόρ 3 

 
Η  Σύμβαζη μεηαξύ ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ και ηος Σςμβοςλίος ηηρ Εςπώπηρ και ηος Οπγανιζμού 

Οικονομικήρ  Σςνεπγαζίαρ και  Ανάπηςξηρ (ΟΟΣΑ) για ηην Αμοιβαία Διοικηηική Σςνδπομή ζε Θέμαηα Φοπο-
λογίαρ και ηο Ππωηόκολλο αςηήρ, ζςνομολογήθηκαν και ςπογπάθηηκαν ζηιρ 10.07.2014, ύζηεπα από Απόθαζη 
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ηπαζβούπγο, 25.1.1998  

 
 
 
 
 
Πποοίμιο  

 
Σα Κξάηε-Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη νη ρψξεο-Μέιε ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 
Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.), πνπ ππνγξάθνπλ ηελ παξνχζα χκβαζε∙ 
 
Θεσξψληαο φηη ε αλάπηπμε ηεο δηεζλνχο θπθινθνξίαο πξνζψπσλ, θεθαιαίσλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ - αλ θαη 
εμαηξεηηθά επεξγεηηθή – έρεη απμήζεη ηηο δπλαηφηεηεο θνξναπνθπγήο θαη θνξνδηαθπγήο, σο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη  
κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ∙ 
 
Υαηξεηίδνληαο κε ηθαλνπνίεζε ηηο δηάθνξεο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζε 
δηεζλέο επίπεδν, είηε δηκεξψο είηε πνιπκεξψο, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξναπνθπγήο θαη θνξνδηαθπγήο∙ 
 
Θεσξψληαο φηη κία ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα, κεηαμχ ησλ Κξαηψλ, είλαη αλαγθαία γηα ηελ ελζάξξπλζε φισλ ησλ 
κνξθψλ δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε θφξνπο νπνηαζδήπνηε θχζεσο, θαη ηελ ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε 
επαξθνχο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ θνξνινγνχκελσλ∙ 
 
Αλαγλσξίδνληαο φηη ε δηεζλήο ζπλεξγαζία δχλαηαη λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν δηεπθνιχλνληαο ηνλ νξζφ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη βνεζψληαο ηνλ θνξνινγνχκελν ζην λα δηαζθαιίζεη ηα δηθαηψκαηά 
ηνπ∙ 
 
Θεσξψληαο φηη νη ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θάζε 
πξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηελ πξνζήθνπζα λνκηθή δηαδηθαζία, πξέπεη λα αλαγλσξηζζνχλ ζε φια ηα Κξάηε σο 
εθαξκνζηέεο επί θνξνινγηθψλ ζεκάησλ, θαη φηη ηα Κξάηε ζα έπξεπε λα επηδηψμνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ ελλφκσλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ θνξνινγνχκελσλ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάιιειεο πξνζηαζίαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο 
δηπιήο θνξνινγίαο∙ 
Πεπεηζκέλα, ζπλεπψο, φηη ηα Κξάηε δελ πξέπεη λα εθαξκφδνπλ κέηξα νχηε λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο, παξά κφλν ζε 
πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη απφ ην εζσηεξηθφ δίθαην θαη ηελ πξαθηηθή ηνπο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλαγθαηφηεηα 
πξνζηαζίαο ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηηο δηεζλείο πξάμεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 
ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηελ παξνρή ζηνηρείσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα∙ 
 
Δπηζπκψληαο λα ζπλάςνπλ κία χκβαζε γηα ακνηβαία δηνηθεηηθή ζπλδξνκή ζε θνξνινγηθά ζέκαηα∙ 
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Έρνπλ ζπκθσλήζεη ηα αθφινπζα: 
 
Κεθάλαιο Ι - Πεδίο εθαπμογήρ ηηρ ύμβαζηρ  

 
Άπθπο 1- Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ και ππόζυπα πος καλύπηονηαι από αςηήν 

 

1. Σα Μέξε, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ IV, παξέρνπλ ακνηβαία δηνηθεηηθή ζπλδξνκή ην έλα ζην άιιν 
ζε θνξνινγηθά ζέκαηα. Ζ ζπλδξνκή απηή δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη, φπνπ ελδείθλπηαη, κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ 
ηα δηθαζηηθά ζψκαηα. 
 

2. Ζ δηνηθεηηθή απηή ζπλδξνκή πεξηιακβάλεη: 
α. αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηαπηφρξνλσλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε θνξνινγηθνχο ειέγρνπο πνπ δηεμάγνληαη ζην εμσηεξηθφ∙ 
β. ηε ζπλδξνκή ζηελ είζπξαμε θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ∙ θαη 
γ. ηελ επίδνζε εγγξάθσλ. 

 
3. 'Δλα Μέξνο παξέρεη δηνηθεηηθή ζπλδξνκή αλεμάξηεηα αλ ην επεξεαδφκελν πξφζσπν είλαη θάηνηθνο ή πνιίηεο ελφο 

Μέξνπο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ Κξάηνπο. 
 

Άπθπο 2- Καλςπηόμενοι θόποι 

 
1. Ζ παξνχζα χκβαζε εθαξκφδεηαη:  
       α. ζηνπο αθφινπζνπο θφξνπο:  

  i. θφξνπο επί ηνπ εηζνδήκαηνο ή ησλ θεξδψλ∙ 
ii. θφξνπο επί ησλ θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ πνπ επηβάιινληαη μερσξηζηά απφ ηνπο θφξνπο επί ηνπ 

εηζνδήκαηνο ή ησλ θεξδψλ∙ 
             iii. θφξνπο επί ηεο θαζαξήο πεξηνπζίαο,  
 
πνπ επηβάιινληαη γηα ινγαξηαζκφ ελφο Μέξνπο, θαη 
 

β. ζηνπο αθφινπζνπο θφξνπο: 
  i.  θφξνπο επί ηνπ εηζνδήκαηνο, ησλ θεξδψλ, επί ησλ θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ ή επί ηεο θαζαξήο πεξηνπζίαο, 

πνπ επηβάιινληαη γηα ινγαξηαζκφ πνιηηηθψλ ππνδηαηξέζεσλ ή ηνπηθψλ αξρψλ ελφο Μέξνπο∙ 
ii.  ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείινληαη ζηελ θπβέξλεζε ή ζε νξγαληζκνχο 

θνηλσληθήο  αζθάιηζεο δεκνζίνπ δηθαίνπ∙ 
iii. θφξνπο άιισλ θαηεγνξηψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ δαζκψλ, πνπ επηβάιινληαη γηα ινγαξηαζκφ ελφο Μέξνπο, 

θαη ζπγθεθξηκέλα: 
Α.   θφξνπο πεξηνπζίαο, θιεξνλνκηψλ ή δσξεψλ∙ 
Β.   θφξνπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο∙ 
Γ.  γεληθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο, φπσο ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο ή ν θφξνο επί ησλ πσιήζεσλ∙ 
Γ.  εηδηθνχο θφξνπο επί αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο∙ 
Δ. θφξνπο γηα ηε ρξήζε ή ηελ θπξηφηεηα κεραλνθίλεησλ  νρεκάησλ∙ 
Σ. θφξνπο γηα ηε ρξήζε ή ηελ θπξηφηεηα θηλεηήο πεξηνπζίαο άιιεο εθηφο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ∙ 
Ε.  ινηπνχο θφξνπο. 

iv. θφξνπο ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ ππνπαξάγξαθν iii, νη νπνίνη επηβάιινληαη γηα 
ινγαξηαζκφ πνιηηηθψλ ππνδηαηξέζεσλ ή ηνπηθψλ αξρψλ ελφο Μέξνπο. 

 
2. Οη πθηζηάκελνη θφξνη επί ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ε χκβαζε απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Α, ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1. 
 

3. Σα Μέξε γλσζηνπνηνχλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ή ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 
Ο.Ο..Α. (εθεμήο θαινχκελνπο σο «Θεκαηνθχιαθεο») νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε πνπ πξέπεη λα επέιζεη ζην 
Παξάξηεκα Α ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαιφγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2. Κάζε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε 
εθαξκφδεηαη απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηε ιήμε κηαο πεξηφδνπ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήςεσο ηεο γλσζηνπνίεζεο απηήο απφ ηνλ Θεκαηνθχιαθα. 

 
4.  Ζ χκβαζε εθαξκφδεηαη επίζεο, επί νπνησλδήπνηε ηαπηφζεκσλ ή νπζησδψο παξφκνησλ θφξσλ πνπ 

επηβάιινληαη απφ έλα Μέξνο, απφ ηε ζηηγκή ηεο ζέζπηζήο ηνπο, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο χκβαζεο ζην Μέξνο 
απηφ, επηπιένλ ή ζε αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ θφξσλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Α θαη, ζηελ 
πεξίπησζε απηή, ην ελδηαθεξφκελν Μέξνο γλσζηνπνηεί ζε έλαλ απφ ηνπο Θεκαηνθχιαθεο, ηε ζέζπηζε ησλ ελ 
ιφγσ θφξσλ. 
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Κεθάλαιο ΙΙ - Γενικοί οπιζμοί 
 
Άπθπο 3- Οπιζμοί  

 
1.  Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, εθηφο αλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά απφ ην θείκελν - 

α. νη φξνη «αηηνχλ Κξάηνο» θαη «Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα» ζεκαίλνπλ αληίζηνηρα νπνηνδήπνηε 
Μέξνο πνπ δεηεί δηνηθεηηθή ζπλδξνκή ζε θνξνινγηθά ζέκαηα θαη νπνηνδήπνηε Μέξνο απφ ην νπνίν δεηείηαη ε 
ζπλδξνκή απηή∙ 

 
β. ν φξνο «θφξνο» ζεκαίλεη νπνηνλδήπνηε θφξν ή εηζθνξά θνηλσληθήο αζθάιηζεο, επί ησλ νπνίσλ έρεη εθαξκνγή 

ε χκβαζε ζχκθσλα κε ην Άξζξν 2∙ 
 
γ. ν φξνο «θνξνινγηθή απαίηεζε» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε πνζφ θφξνπ, θαζψο θαη ηνπο ηφθνπο επ’ απηνχ, ηα 

ζρεηηθά δηνηθεηηθά πξφζηηκα θαη ηα παξεπφκελα ηεο είζπξαμεο έμνδα ηα νπνία νθείινληαη θαη δελ έρνπλ αθφκα 
θαηαβιεζεί∙ 

 
δ. ν φξνο «αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη ηα πξφζσπα θαη ηηο αξρέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Β∙ 
 
ε. ν φξνο «πνιίηεο», ζε ζρέζε κε έλα Μέξνο, ζεκαίλεη: 

i. φια ηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία θαηέρνπλ ηελ ππεθνφηεηα ηνπ Μέξνπο απηνχ, θαη 
ii. φια ηα λνκηθά πξφζσπα, ζπλεηαηξηζκνί, ζχλδεζκνη θαη άιιεο νληφηεηεο πνπ έιθνπλ ηελ ππφζηαζή ηνπο 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ζην Μέξνο απηφ λνκνζεζία. 
 

Γηα θάζε Μέξνο πνπ πξνβαίλεη ζε δήισζε πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλσηέξσ ελλννχληαη 
φπσο νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

 
2. Όζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο απφ έλα Μέξνο, νπνηνζδήπνηε φξνο πνπ δελ θαζνξίδεηαη ζε απηήλ έρεη 

ηελ έλλνηα κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ζηε λνκνζεζία ηνπ Μέξνπο απηνχ φζνλ αθνξά θφξνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηε 
χκβαζε, εθηφο αλ άιισο ην θείκελν νξίδεη. 
 

3. Σα Μέξε γλσζηνπνηνχλ ζε έλαλ απφ ηνπο Θεκαηνθχιαθεο νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε πνπ πξέπεη λα γίλεη ζηα 
Παξαξηήκαηα Β θαη Γ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή ηζρχεη απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηελ εθπλνή κηαο 
πεξηφδνπ ηξηψλ κελψλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο ιήςεσο ηεο γλσζηνπνίεζεο απηήο απφ ηνλ Θεκαηνθχιαθα. 

 
Κεθάλαιο ΙΙΙ - Μοπθέρ ζςνδπομήρ 

 
Σμήμα Ι- Ανηαλλαγή πληποθοπιών  
 
Άπθπο 4- Γενικέρ διαηάξειρ  
 

1. Σα Μέξε αληαιιάζζνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, εηδηθφηεξα φπσο πξνβιέπεηαη ζην παξφλ Σκήκα, ε νπνία είλαη 
πξνβιέςηκα ζρεηηθή κε: 

α. ηε βεβαίσζε θαη ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ, θαζψο θαη ηα κέηξα δηεθδίθεζεο θαη εθηέιεζεο θνξνινγηθψλ 
απαηηήζεσλ θαη 

β. ηελ πξνζθπγή ελψπηνλ δηνηθεηηθήο αξρήο ή ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο ελψπηνλ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο 
Πιεξνθνξίεο πνπ πηζαλφλ δελ είλαη ζρεηηθέο κε ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο δελ αληαιιάζζνληαη ζχκθσλα κε 
ηελ παξνχζα χκβαζε. 

 
2. 'Δλα Μέξνο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ιεθζεί δπλάκεη ηεο χκβαζεο απηήο, σο 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ελψπηνλ ελφο πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ, κφλν εάλ έρεη ιάβεη πξνο ηνχην πξνεγνχκελε 
εμνπζηνδφηεζε απφ ην Μέξνο πνπ έρεη ρνξεγήζεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Ωζηφζν, δχν ή πεξηζζφηεξα Μέξε 
δχλαληαη κεηά απφ θνηλή ζπκθσλία, λα άξνπλ ηνλ φξν ηεο πξνεγνχκελεο εμνπζηνδφηεζεο. 

 
3. Οπνηνδήπνηε Μέξνο δχλαηαη, κε δήισζή ηνπ απεπζπλφκελε ζε έλαλ απφ ηνπο Θεκαηνθχιαθεο, λα ππνδείμεη φηη, 

ζχκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ηνπ, νη αξρέο ηνπ δχλαληαη λα ελεκεξψλνπλ ηνλ θάηνηθν ή ππήθνφ ηνπ, πξηλ 
δηαβηβάζνπλ ηεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ αθνξνχλ, ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 5 θαη 7. 
 

 
Άπθπο 5- Ανηαλλαγή πληποθοπιών μεηά από αίηημα  

 
1. Μεηά απφ αίηεκα ηνπ αηηνχληνο Κξάηνπο, ην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα, ηνπ ρνξεγεί νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 4 ε νπνία αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα ή ζπλαιιαγέο. 
 
2. Αλ νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζηα θνξνινγηθά αξρεία ηνπ Κξάηνπο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα, δελ 

επαξθνχλ γηα λα αληαπνθξηζεί ζην αίηεκα γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ, ην Κξάηνο απηφ ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα 
κέηξα ψζηε λα παξάζρεη ζην αηηνχλ Κξάηνο ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο. 
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Άπθπο 6- Αςηόμαηη ανηαλλαγή πληποθοπιών  

 
ρεηηθά κε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πεξηπηψζεσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη κε ακνηβαία ζπκθσλία, 
δχν ή πεξηζζφηεξα Μέξε αληαιιάζζνπλ απηφκαηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην   Άξζξν 4.  
 
Άπθπο 7- Αςθόπμηηη ανηαλλαγή πληποθοπιών 

 
1.  Έλα Μέξνο ρνξεγεί, ρσξίο πξνεγνχκελν αίηεκα, ζε έλα άιιν Μέξνο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο γλσξίδεη, ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
α.  ην πξψην αλαθεξφκελν Μέξνο έρεη βάζηκνπο ιφγνπο λα ππνζέηεη φηη πθίζηαηαη απψιεηα θφξνπ ζην άιιν Μέξνο∙ 
β. έλα πξφζσπν ππνθείκελν ζε θνξνινγία ηπγράλεη, ζην πξψην αλαθεξφκελν Μέξνο, κείσζεο ή απαιιαγήο απφ 

ην θφξν, ε νπνία επηζχξεη αχμεζε ηνπ θφξνπ ή ππαγσγή ηνπ πξνζψπνπ απηνχ ζε θφξν ζην άιιν Μέξνο∙ 
γ.  επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ελφο πξνζψπνπ ππνθείκελνπ ζε θφξν ζην έλα Μέξνο θαη ελφο πξνζψπνπ 

ππνθείκελνπ ζε θφξν ζην άιιν Μέξνο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ κίαο ή πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ θαηά ηξφπν 
πνπ ελδέρεηαη λα ζπλεπάγεηαη κείσζε θφξνπ ζην έλα ή ζην άιιν ή θαη ζηα δπν Μέξε, 

 δ.  έλα Μέξνο έρεη βάζηκνπο ιφγνπο λα ππνζέηεη φηη πθίζηαηαη κείσζε θφξσλ ιφγσ εηθνληθήο κεηαθνξάο θεξδψλ 
εληφο νκίισλ επηρεηξήζεσλ∙ 

ε.   νη πιεξνθνξίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζην πξψην αλαθεξφκελν Μέξνο απφ ην άιιν Μέξνο δηεπθνιχλνπλ ηε 
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ δχλαηαη λα είλαη ζρεηηθέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ ζην ηειεπηαίν 
αλαθεξφκελν Μέξνο. 

 
2.  Κάζε Μέξνο ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα θαη ζέηεη ζε εθαξκνγή ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο γηα λα εμαζθαιίζεη φηη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, δχλαληαη λα είλαη δηαζέζηκεο γηα δηαβίβαζε ζην άιιν Μέξνο. 
 
Άπθπο 8- Σαςηόσπονοι θοπολογικοί έλεγσοι 
 

1. Μεηά απφ αίηεκα ελφο απφ απηά, δχν ή πεξηζζφηεξα Μέξε ζπζθέπηνληαη κε ζθνπφ λα θαζνξίζνπλ ηηο πεξηπηψζεηο 
θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηεμαγσγήο ηαπηφρξνλσλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ. Κάζε εκπιεθφκελν Μέξνο απνθαζίδεη αλ 
επηζπκεί ή φρη λα ζπκκεηάζρεη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηαπηφρξνλν θνξνινγηθφ έιεγρν. 
 

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, κε ηνλ φξν «ηαπηφρξνλνο θνξνινγηθφο έιεγρνο» λνείηαη ε ζπκθσλία 
κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ Μεξψλ λα ειέγμνπλ ηαπηφρξνλα, ην θάζε έλα ζην έδαθφο ηνπ, ηε θνξνινγηθή θαηάζηαζε 
ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ, γηα ηελ νπνία ηα Μέξε έρνπλ θνηλφ ή ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ, κε ζθνπφ ηελ 
αληαιιαγή ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ. 

 
Άπθπο 9- Φοπολογικοί έλεγσοι ζηο εξυηεπικό 
  

1. Μεηά απφ αίηεκα ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ αηηνχληνο Κξάηνπο, ε αξκφδηα αξρή ηνπ Κξάηνπο πξνο ην νπνίν 
απεπζχλεηαη ην αίηεκα, δχλαηαη λα επηηξέςεη ζε εθπξνζψπνπο  ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ αηηνχληνο Κξάηνπο λα 
παξεπξίζθνληαη ζην αλάινγν ζηάδην ελφο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ζην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα. 
 

2. Αλ ην αίηεκα γίλεη δεθηφ, ε αξκφδηα αξρή ηνπ Κξάηνπο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα, γλσζηνπνηεί ην 
ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ζηελ αξκφδηα  αξρή ηνπ αηηνχληνο Κξάηνπο, ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπ 
ειέγρνπ, ηελ αξρή ή ηνλ ππάιιειν ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ απηνχ, θαζψο θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο θαη ηνπο φξνπο πνπ απαηηνχληαη απφ ην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα γηα ηε δηεμαγσγή 
ηνπ έιεγρνπ. Όιεο νη απνθάζεηο νη ζρεηηθέο κε ηε δηεμαγσγή ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ιακβάλνληαη απφ Κξάηνο 
πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα.  

 
3. 'Δλα Μέξνο δχλαηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ έλαλ απφ ηνπο Θεκαηνθχιαθεο ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζή ηνπ λα κελ δέρεηαη, 

θαηά γεληθφ θαλφλα, ηα αηηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1. Μία ηέηνηα δήισζε δχλαηαη λα γίλεη ή λα 
αλαθιεζεί αλά πάζα ζηηγκή. 

 
Άπθπο 10- Ανηικποςόμενερ πληποθοπίερ  
 

Αλ έλα Μέξνο ιάβεη απφ άιιν Μέξνο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θνξνινγηθή θαηάζηαζε ελφο πξνζψπνπ, πνπ θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ θαίλνληαη λα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε πιεξνθνξίεο πνπ ην ίδην θαηέρεη, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Μέξνο πνπ 
έρεη παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο. 

Σμήμα ΙΙ- ςνδπομή ζηην είζππαξη 

 
Άπθπο 11- Δίζππαξη θοπολογικών απαιηήζευν   
 

1. Με αίηεκα ηνπ αηηνχληνο Κξάηνπο, ην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα πξνβαίλεη, ηεξνπκέλσλ ησλ 
δηαηάμεσλ ησλ Άξζξσλ 14 θαη 15, ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ 
πξψηνπ αλαθεξφκελνπ Κξάηνπο σο εάλ επξφθεηην γηα δηθέο ηνπ θνξνινγηθέο απαηηήζεηο. 
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2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 εθαξκφδνληαη κφλν ζηηο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ελφο 
ηίηινπ πνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζή ηνπο ζην αηηνχλ Κξάηνο, θαη πνπ, εθηφο αλ ηα ελδηαθεξφκελα Μέξε ζπκθσλήζνπλ 
δηαθνξεηηθά, δελ ακθηζβεηνχληαη. 
 

Δληνχηνηο, αλ ε απαίηεζε αθνξά πξφζσπν πνπ δελ είλαη θάηνηθνο ηνπ αηηνχληνο Κξάηνπο, ε παξάγξαθνο 1 
εθαξκφδεηαη κφλν φηαλ ε απαίηεζε δελ δχλαηαη πιένλ λα ακθηζβεηεζεί, εθηφο αλ ηα ελδηαθεξφκελα Μέξε 
ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά. 
 

3. Ζ ππνρξέσζε ηεο παξνρήο ζπλδξνκήο ζηελ είζπξαμε ησλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ έλα απνβηψζαλ 
πξφζσπν ή ηελ θιεξνλνκία ηνπ, πεξηνξίδεηαη ζηελ αμία ηεο θιεξνλνκίαο ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη 
απνθηήζεη ν θάζε έλαο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο θιεξνλνκίαο, αλάινγα κε ην αλ ε απαίηεζε είλαη εηζπξαθηέα επί ηεο 
θιεξνλνκίαο ή απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ηεο. 

 
Άπθπο 12- Αζθαλιζηικά μέηπα  

 
Μεηά απφ αίηεκα ηνπ αηηνχληνο Κξάηνπο, ην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα ιακβάλεη αζθαιηζηηθά κέηξα, 
κε ζθνπφ ηελ είζπξαμε ελφο πνζνχ θφξνπ, αθφκε θαη αλ ε απαίηεζε ακθηζβεηείηαη ή δελ απνηειεί αθφκε αληηθείκελν 
ελφο ηίηινπ πνπ λα επηηξέπεη ηελ δηεθδίθεζή ηεο. 
 
Άπθπο 13- Έγγπαθα πος ζςνοδεύοςν ηο αίηημα 

 
1. Σν αίηεκα δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο, κε βάζε ην παξφλ Σκήκα, ζπλνδεχεηαη απφ: 

α.  κία δήισζε φηη ε θνξνινγηθή απαίηεζε αθνξά έλα θφξν πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ παξνχζα χκβαζε, θαη ζε 
πεξίπησζε είζπξαμεο, φηη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Άξζξνπ 11, ε θνξνινγηθή απαίηεζε 
δελ ακθηζβεηείηαη ή δελ δχλαηαη λα ακθηζβεηεζεί∙ 

β.  έλα επίζεκν αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ πνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε κέζα ζην αηηνχλ Κξάηνο∙ θαη 
γ.  νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ είζπξαμε ή γηα ηε ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. 

 
2. Ο ηίηινο πνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ζην αηηνχλ Κξάηνο, φπνπ απαηηείηαη θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

ηνπ Κξάηνπο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα, γίλεηαη απνδεθηφο, αλαγλσξίδεηαη, ζπκπιεξψλεηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ιήςεο ηνπ αίηεκαηνο ζπλδξνκήο, κέζσ ηίηινπ πνπ 
επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ζην ηειεπηαίν Κξάηνο. 

 
Άπθπο 14- Πποθεζμίερ  

 
1. Δξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ νπνηαδήπνηε πεξίνδν, πέξαλ ηεο νπνίαο κία θνξνινγηθή απαίηεζε δελ δχλαηαη λα 

εθηειεζζεί, δηέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ αηηνχληνο Κξάηνπο. Σν αίηεκα ζπλδξνκήο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ηελ πεξίνδν απηή. 
 

2. Πξάμεηο είζπξαμεο εθηεινχκελεο απφ ην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα κεηά απφ αίηεκα γηα 
ζπλδξνκή πνπ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο απηνχ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ή ηε δηαθνπή 
ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ 
αηηνχληνο Κξάηνπο. Σν Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα ελεκεξψλεη ην αηηνχλ Κξάηνο ζρεηηθά κε ηηο 
πξάμεηο απηέο. 
 

3. ε θάζε πεξίπησζε, ην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα δελ ππνρξενχηαη λα απνδερζεί έλα αίηεκα 
ζπλδξνκήο, ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί 15 έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ αξρηθνχ ηίηινπ εθηέιεζεο. 

Άπθπο 15- Ππονομιακή καηάηαξη 

Ζ θνξνινγηθή απαίηεζε πξνο είζπξαμε, γηα ηελ νπνία παξέρεηαη ζπλδξνκή, δελ έρεη εληφο ηνπ Κξάηνο πξνο ην νπνίν 
απεπζχλεηαη ην αίηεκα, θακία πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε πνπ δίλεηαη ζηηο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ηνπ Κξάηνπο απηνχ, 
αθφκε θαη αλ ε δηαδηθαζία είζπξαμεο πνπ αθνινπζείηαη είλαη απηή πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηηο δηθέο ηνπ θνξνινγηθέο 
απαηηήζεηο.  

Άπθπο 16- Πποζυπινή αναζηολή πληπυμών  

Σν Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα δχλαηαη λα επηηξέςεη ηελ πξνζσξηλή αλαζηνιή πιεξσκψλ ή ηελ 
πιεξσκή κε δφζεηο, εάλ ε λνκνζεζία ηνπ ή ε δηνηθεηηθή ηνπ πξαθηηθή ην πξνβιέπνπλ ζε παξφκνηεο ζπλζήθεο, αιιά 
πξέπεη λα ελεκεξψζεη πξνεγνπκέλσο ην αηηνχλ Κξάηνο. 

Σμήμα ΙΙΙ- Δπίδοζη εγγπάθυν 

Άπθπο 17- Δπίδοζη εγγπάθυν  

1. Με αίηεκα ηνπ αηηνχληνο Κξάηνπο, ην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα επηδίδεη ζηνπο παξαιήπηεο ηα 
έγγξαθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ην 
αηηνχλ Κξάηνο θαη αθνξνχλ ζε θφξν πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ παξνχζα χκβαζε. 
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2. Σν Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα πξνβαίλεη ζηελ επίδνζε εγγξάθσλ: 

α.  ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ηνπ γηα ηελ επίδνζε θαη' 
νπζίαλ παξφκνηαο θχζεσο εγγξάθσλ∙ 

β.  ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία πνπ δεηείηαη απφ ην αηηνχλ Κξάηνο ή κε ηελ 
πιεζηέζηεξε ζε απηήλ δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζσηεξηθή ηνπ λνκνζεζία. 

 
3. Έλα Μέξνο δχλαηαη λα πξνβεί απεπζείαο δηα ηεο ηαρπδξνκηθήο νδνχ ζηελ επίδνζε εγγξάθσλ πξνο έλα πξφζσπν 

πνπ βξίζθεηαη ζην έδαθνο ελφο άιινπ Μέξνπο. 
 

4. Κακία δηάηαμε ηεο παξνχζαο χκβαζεο εξκελεχεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα αθπξψλεη νπνηαδήπνηε επίδνζε εγγξάθσλ 
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλα Μέξνο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ. 

 
5. Όηαλ έλα έγγξαθν επηδίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξφλ Άξζξν, δελ απαηηείηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηε κεηάθξαζή ηνπ. 

Ωζηφζν, φηαλ πξνθχπηεη φηη ν παξαιήπηεο δελ γλσξίδεη ηε γιψζζα ζηελ νπνία ην έγγξαθν απηφ είλαη ζπληεηαγκέλν, 
ην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα πξνβαίλεη ζηε κεηάθξαζε ή ζηε ζχληαμε πεξίιεςεο ζηελ επίζεκε 
γιψζζα ηνπ ή ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηνπ. Άιισο, δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ην αηηνχλ Κξάηνο ην έγγξαθν 
κεηαθξαζκέλν ή ζπλνδεπφκελν απφ πεξίιεςε ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηνπ Κξάηνπο πξνο ην νπνίν 
απεπζχλεηαη ην αίηεκα, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ή ηνπ Ο.Ο..Α.. 

 
Κεθάλαιο IV– Γιαηάξειρ ζσεηικέρ με ηιρ διάθοπερ μοπθέρ ζςνδπομήρ 
 
Άπθπο 18- Πληποθοπίερ πος παπέσονηαι από ηο αιηούν Κπάηορ    

 
1. ην αίηεκα ζπλδξνκήο πξνζδηνξίδεηαη, φπνπ ρξεηάδεηαη: 

α.  ε αξρή ή ε ππεξεζία ε νπνία εηζεγήζεθε ην αίηεκα πνπ ππέβαιε ε αξκφδηα αξρή∙ 
β.  ην φλνκα, ε δηεχζπλζε θαη νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία επηηξέπνπλ ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ πξνζψπνπ γηα ην 

νπνίν έρεη γίλεη ην αίηεκα∙ 
γ.  ζε πεξίπησζε αηηήκαηνο πιεξνθνξηψλ, ην έληππν κε ην νπνίν ην αηηνχλ Κξάηνο επηζπκεί λα ηνπ ρνξεγεζνχλ νη 

πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ∙ 
δ.  ζε πεξίπησζε αηηήκαηνο ζπλδξνκήο γηα είζπξαμε ή αζθαιηζηηθά κέηξα, ε θχζε ηεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο, ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο απαίηεζεο απηήο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηελ είζπξαμε ηεο 
απαίηεζεο∙ 

ε.  ζε πεξίπησζε αηηήκαηνο γηα επίδνζε εγγξάθσλ, ε θχζε θαη ην ζέκα ηνπ εγγξάθνπ πξνο επίδνζε∙ 
ζη.αλ ην αίηεκα έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηνπ αηηνχληνο Κξάηνπο θαη αλ απηφ 

είλαη αηηηνινγεκέλν ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Άξζξνπ 19. 
 

2. Σν αηηνχλ Κξάηνο, κφιηο ιάβεη γλψζε νπνησλδήπνηε άιισλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην αίηεκα ζπλδξνκήο, ηηο 
δηαβηβάδεη ζην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα. 
 

Άπθπο 19- Γςναηόηηηα απόππιτηρ αιηήμαηορ 
 

Σν Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα δελ ππνρξενχηαη λα ζπλαηλέζεη ζε έλα αίηεκα αλ ην αηηνχλ Κξάηνο δελ 
έρεη εμαληιήζεη φια ηα κέζα ηα νπνία δηαζέηεη ζην δηθφ ηνπ έδαθνο, εθηφο αλ ε πξνζθπγή ζηα κέζα απηά ζπλεπάγεηαη 
δπζαλάινγεο δπζθνιίεο. 

 
Άπθπο 20- Ανηαπόκπιζη ζε αίηημα ζςνδπομήρ  
 

1. Αλ ην αίηεκα ζπλδξνκήο γίλεη δεθηφ, ην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα, πιεξνθνξεί ην αηηνχλ Κξάηνο, 
ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, γηα ηα ιεθζέληα κέηξα θαζψο θαη γηα ην απνηέιεζκα ηεο ζπλδξνκήο ηνπ. 
 

2. Αλ ην αίηεκα απνξξηθζεί, ην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα γλσζηνπνηεί ζην αηηνχλ Κξάηνο απηή ηελ 
απφθαζε θαη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

 
3. Αλ, ζηελ πεξίπησζε αηηήκαηνο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ, ην αηηνχλ Κξάηνο έρεη πξνζδηνξίζεη ηε κνξθή κε ηελ νπνία 

επηζπκεί λα ηνπ ρνξεγεζνχλ νη πιεξνθνξίεο θαη ην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα είλαη ζε ζέζε λα 
πξάμεη ηνχην, ην Κξάηνο απηφ παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηε κνξθή πνπ ηνπ δεηήζεθε. 

 
Άπθπο 21- Πποζηαζία ηυν πποζώπυν και πεπιοπιζμοί ζηην ςποσπέυζη παποσήρ ζςνδπομήρ 

 

1. Κακία δηάηαμε ηεο παξνχζαο χκβαζεο εξκελεχεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα επεξεάδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 
δηαζθαιίζεηο πνπ παξέρνληαη ζηα πξφζσπα απφ ηε λνκνζεζία ή ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηνπ Κξάηνπο πξνο ην νπνίν 
απεπζχλεηαη ην αίηεκα. 
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2. Με εμαίξεζε ην Άξζξν 14, νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο χκβαζεο δελ εξκελεχνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα επηβάιινπλ 
ζην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα ηελ ππνρξέσζε: 
α.  λα ιακβάλεη κέηξα αληίζεηα πξνο ηε λνκνζεζία ηνπ ή ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηνπ, ή ηε λνκνζεζία ή ηε δηνηθεηηθή 

πξαθηηθή ηνπ αηηνχληνο Κξάηνπο∙ 
β.  λα ιακβάλεη κέηξα ηα νπνία ζεσξεί σο αληίζεηα πξνο ηε δεκφζηα ηάμε (ordre public) ή ηα ζεκειηψδε ζπκθέξνληά 

ηνπ∙ 
γ.  λα παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ ή ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή 

ηνπ ή ηε λνκνζεζία ή ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηνπ αηηνχληνο Κξάηνπο∙ 
δ.  λα παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα απνθάιππηαλ νπνηνδήπνηε ζπλαιιαθηηθφ, επηρεηξεκαηηθφ, βηνκεραληθφ, 

εκπνξηθφ ή επαγγεικαηηθφ απφξξεην, ή κηα εκπνξηθή δηαδηθαζία, ή πιεξνθνξίεο ε απνθάιπςε ησλ νπνίσλ ζα 
ήηαλ αληίζεηε πξνο ηε δεκφζηα ηάμε (ordre public) ή ηα ζεκειηψδε ζπκθέξνληά ηνπ∙ 

ε.  λα παξέρεη δηνηθεηηθή ζπλδξνκή εάλ θαη ζην κέηξν θαηά ην νπνίν εθηηκά φηη ε θνξνινγία ηνπ αηηνχληνο Κξάηνπο 
είλαη αληίζεηε πξνο ηηο γεληθά απνδεθηέο θνξνινγηθέο αξρέο ή κε ηηο δηαηάμεηο κίαο ζχκβαζεο γηα ηελ απνθπγή 
ηεο δηπιήο θνξνινγίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ζχκβαζεο έρεη ζπλάςεη ην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην 
αίηεκα κε ην αηηνχλ Κξάηνο∙ 

ζη.  λα παξέρεη ζπλδξνκή εάλ ε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε 
κεηαμχ ελφο πνιίηε ηνπ Κξάηνπο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα θαη ησλ πνιηηψλ ηνπ αηηνχληνο Κξάηνπο 
πνπ βξίζθνληαη ππφ ηηο απηέο ζπλζήθεο. 

 
Άπθπο 22- Απόππηηο 

 
1. Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ ιακβάλεηαη απφ έλα Μέξνο ζε εθαξκνγή ηεο χκβαζεο απηήο ζεσξείηαη απφξξεηε 

θαηά ηνλ ίδην ηξφπν φπσο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη ζχκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ηνπ Μέξνπο 
απηνχ ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί απνξξήηνπ πνπ εθαξκφδνληαη ζην Μέξνο πνπ παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο, 
φηαλ νη δηαηάμεηο απηέο είλαη πεξηζζφηεξν πεξηνξηζηηθέο. 
 

2. ε θάζε πεξίπησζε νη πιεξνθνξίεο απηέο απνθαιχπηνληαη κφλνλ ζε πξφζσπα ή αξρέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ή επνπηηθψλ νξγάλσλ) πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αμηνιφγεζε, ζπιινγή ή 
είζπξαμε θφξσλ ελφο Μέξνπο, ηελ αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ή δίσμε ή εθδίθαζε πξνζθπγψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο 
θφξνπο απηνχο. Μφλνλ ηα πξφζσπα θαη νη αξρέο απηέο δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο θαη 
κφλνλ γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Απηά δχλαληαη, αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 
1, λα απνθαιχπηνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ελψπηνλ ζπλεδξηάζεσλ δηθαζηεξίνπ νη νπνίεο δηεμάγνληαη δεκφζηα ή ζε 
δηθαζηηθέο απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηνπο θφξνπο απηνχο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ηεο 
αξκφδηαο αξρήο ηνπ Μέξνπο πνπ παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο. Ωζηφζν, δχν ή πεξηζζφηεξα Μέξε δχλαληαη, κε θνηλή 
ζπκθσλία, λα παξαηηεζνχλ απφ ηνλ φξν ηεο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο. 

 
3. Δάλ έλα Μέξνο έρεη δηαηππψζεη ηελ επηθχιαμε πνπ πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 30, παξάγξαθνο 1, ππνπαξάγξαθνο 

(α), νπνηνδήπνηε άιιν Μέξνο πνπ ιακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ ην πξψην Μέξνο δελ δχλαηαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη 
γηα έλαλ θφξν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο επηθχιαμεο. Οκνίσο, 
ην Μέξνο πνπ έρεη δηαηππψζεη ηελ επηθχιαμε δελ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη 
δπλάκεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο, γηα έλα θφξν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ απνηειεί ην 
αληηθείκελν ηεο επηθχιαμεο. 

 
4. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3, νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ έλα Μέξνο 

δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιινπο ζθνπνχο φηαλ ε ρξεζηκνπνίεζε ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηέηνηνπο 
ζθνπνχο είλαη δπλαηή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ Μέξνπο πνπ παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ε αξκφδηα αξρή ηνπ 
Μέξνπο απηνχ επηηξέπεη κία ηέηνηα ρξήζε. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ έλα Μέξνο ζε έλα άιιν Μέξνο 
δχλαληαη λα δηαβηβάδνληαη απφ ην ηειεπηαίν ζε έλα ηξίην Μέξνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο 
ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ πξψηνπ Μέξνπο. 

 
Άπθπο 23- Γιαδικαζίερ 

 
1. Γηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη δπλάκεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο απφ ην Κξάηνο πξνο ην νπνίν 

απεπζχλεηαη ην αίηεκα αζθνχληαη απνθιεηζηηθά ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ Κξάηνπο απηνχ. 
 

2. Γηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ην αηηνχλ Κξάηνο δπλάκεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο, θαη 
εηδηθφηεξα απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ είζπξαμε θαη αθνξνχλ ηελ χπαξμε ή ην χςνο ηεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο 
ή ηνλ ηίηιν πνπ επηηξέπεη ηε δηεθδίθεζή ηεο, αζθνχληαη απνθιεηζηηθά ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο αξρήο απηνχ ηνπ 
Κξάηνπο. Αλ αζθεζνχλ ηέηνηεο ελέξγεηεο, ην αηηνχλ Κξάηνο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Κξάηνο πξνο ην νπνίν 
απεπζχλεηαη ην αίηεκα, ην νπνίν αλαζηέιιεη ηε δηαδηθαζία κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απφ ηελ ελ ιφγσ αξρή. 
Ωζηφζν, ην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα, αλ ην αηηνχλ Κξάηνο ηνπ ην δεηήζεη, ιακβάλεη 
αζθαιηζηηθά κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ είζπξαμε. Σν Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα δχλαηαη 
επίζεο λα πιεξνθνξεζεί ζρεηηθά κε ηέηνηεο ελέξγεηεο απφ νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν. Μφιηο ιάβεη ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο, ην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα ζπκβνπιεχεηαη, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, ην 
αηηνχλ Κξάηνο σο πξνο ην ζέκα απηφ. 
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3. Ακέζσο κφιηο εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε, ην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα ή, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, ην αηηνχλ Κξάηνο γλσζηνπνηεί ζην άιιν Κξάηνο ηελ απφθαζε θαη ηηο επηπηψζεηο επί ηνπ αηηήκαηνο 
ζπλδξνκήο. 

 

Κεθάλαιο V- Διδικέρ διαηάξειρ  
 
Άπθπο 24- Δθαπμογή ηηρ ύμβαζηρ  

 
1. Σα Μέξε επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο χκβαζεο κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ αξκφδησλ 

αξρψλ ηνπο. Οη αξκφδηεο αξρέο δχλαληαη λα επηθνηλσλνχλ απεπζείαο κεηαμχ ηνπο πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ θαη 
δχλαληαη λα εμνπζηνδνηνχλ πθηζηάκελέο ηνπο αξρέο λα ελεξγνχλ εμ νλφκαηφο ηνπο. Οη αξκφδηεο αξρέο δχν ή 
πεξηζζνηέξσλ Μεξψλ δχλαληαη λα ζπκθσλήζνπλ απφ θνηλνχ γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο κεηαμχ 
ηνπο. 
 

2. Όηαλ ην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα ζεσξεί φηη ε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζε κία 
εηδηθή πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα έρεη ζνβαξέο θαη αλεπηζχκεηεο επηπηψζεηο, νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ Κξάηνο πξνο 
ην νπνίν απεπζχλεηαη ην αίηεκα θαη ηνπ αηηνχληνο Κξάηνπο ζπλεξγάδνληαη θαη πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ ην δήηεκα 
κε ακνηβαία ζπκθσλία. 

 
3. Έλα ζπληνληζηηθφ φξγαλν απνηεινχκελν απφ εθπξνζψπνπο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ησλ Μεξψλ παξαθνινπζεί, ππφ 

ηελ αηγίδα ηνπ Ο.Ο..Α., ηελ εθαξκνγή θαη ηελ εμέιημε ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ην 
ζπληνληζηηθφ φξγαλν πξνηείλεη θάζε κέηξν πνπ δχλαηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ 
ηεο χκβαζεο. Δηδηθφηεξα, ελεξγεί σο 'θφξνπκ' γηα ηε κειέηε ησλ λέσλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ κε ζθνπφ ηελ 
αλάπηπμε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζε θνξνινγηθά ζέκαηα θαη, φπνπ απαηηείηαη, πξνηείλεη ηελ αλαζεψξεζε ή 
ηξνπνπνίεζε ηεο χκβαζεο. Σα Κξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη αιιά δελ έρνπλ αθφκε επηθπξψζεη, απνδερζεί ή 
εγθξίλεη ηε χκβαζε δχλαληαη λα εθπξνζσπνχληαη ζηηο ζπλφδνπο ηνπ ζπληνληζηηθνχ απηνχ νξγάλνπ σο 
παξαηεξεηέο. 
 

4. Οπνηνδήπνηε Μέξνο δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ έθδνζε γλσκνδφηεζεο απφ ην ζπληνληζηηθφ φξγαλν ζρεηηθά κε ηελ 
εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο. 

 
5. Αλ αλαθχςνπλ δπζθνιίεο ή ακθηβνιίεο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ Μεξψλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ή ηελ εξκελεία 

ηεο χκβαζεο, νη αξκφδηεο αξρέο ησλ Μεξψλ απηψλ πξνζπαζνχλ λα επηιχζνπλ ην ζέκα κε ακνηβαίν 
δηαθαλνληζκφ. Ο ακνηβαίνο δηαθαλνληζκφο θνηλνπνηείηαη ζην ζπληνληζηηθφ φξγαλν. 

 
6. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Ο.Ο..Α. γλσζηνπνηεί ζηα Μέξε, θαζψο θαη ζηα Κξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε 

χκβαζε αιιά δελ ηελ έρνπλ αθφκε επηθπξψζεη, απνδερζεί ή εγθξίλεη, ηηο γλσκνδνηήζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 
ην ζπληνληζηηθφ φξγαλν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 4, θαζψο θαη ηνπο ακνηβαίνπο 
δηαθαλνληζκνχο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί δπλάκεη ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 5. 

 
Άπθπο 25- Γλώζζα 

 

Σα αηηήκαηα ζπλδξνκήο θαζψο θαη νη ζρεηηθέο απαληήζεηο ζπληάζζνληαη ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηνπ Ο.Ο..Α. 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα ζηελ νπνία ζπκθσλνχλ ακθφηεξα ηα πκβαιιφκελα 
Κξάηε. 
 
Άπθπο 26- Έξοδα 

 
Δθηφο εάλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή δηκεξήο ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ Μεξψλ: 

α.  ζπλήζε έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ παξνρή ηεο ζπλδξνκήο επηβαξχλνπλ ην Κξάηνο πξνο ην νπνίν 
απεπζχλεηαη ην αίηεκα ∙ 

β.  έθηαθηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ παξνρή ηεο ζπλδξνκήο επηβαξχλνπλ ην αηηνχλ Κξάηνο. 
 

Κεθάλαιο VI - Σελικέρ διαηάξειρ  

 
Άπθπο 27- Άλλερ διεθνείρ ζςμθυνίερ ή πςθμίζειρ 

 
1. Οη δπλαηφηεηεο ζπλδξνκήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα χκβαζε δελ πεξηνξίδνπλ νχηε πεξηνξίδνληαη 

απφ απηέο πνπ πεξηέρνληαη ζε πθηζηάκελεο ή κειινληηθέο δηεζλείο ζπκθσλίεο ή άιιεο ξπζκίζεηο κεηαμχ ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ Μεξψλ ή ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπλεξγαζία ζε θνξνινγηθά ζέκαηα. 
 

2. Αλεμάξηεηα απφ ηνπο θαλφλεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, εθείλα ηα Μέξε πνπ είλαη κέιε ηεο Δπξσπατθήο 
Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο εθαξκφδνπλ ζηηο ακνηβαίεο ζρέζεηο ηνπο θνηλνχο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Κνηλφηεηα 
απηή. 
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Άπθπο 28- Τπογπαθή και έναπξη ιζσύορ ηηρ ύμβαζηρ  
 

1. Ζ παξνχζα χκβαζε είλαη αλνηθηή πξνο ππνγξαθή απφ ηα Κξάηε-Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ησλ 
ρσξψλ-Μειψλ ηνπ Ο.Ο..Α.. Τπφθεηηαη ζε επηθχξσζε, απνδνρή ή έγθξηζε. Σα έγγξαθα επηθχξσζεο, απνδνρήο ή 
έγθξηζεο θαηαηίζεληαη ζε έλαλ απφ ηνπο δχν Θεκαηνθχιαθεο. 
 

2. Ζ παξνχζα χκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κελφο πνπ αθνινπζεί ηελ εθπλνή κηαο πεξηφδνπ ηξηψλ 
κελψλ κεηά ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία πέληε Κξάηε ζα έρνπλ εθθξάζεη ηε ζπλαίλεζε ηνπο λα δεζκεπηνχλ απφ 
ηε χκβαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1. 

 
3. Γηα θάζε Κξάηνο-Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ή ρψξα-Μέινο ηνπ Ο.Ο..Α. πνπ ζα εθθξάζεη 

κεηαγελέζηεξα ηε ζπλαίλεζή ηνπ λα δεζκεπηεί απφ ηε χκβαζε, απηή ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κελφο 
πνπ αθνινπζεί ηελ εθπλνή κηαο πεξηφδνπ ηξηψλ κελψλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζεζεο ηνπ εγγξάθνπ 
επηθχξσζεο, απνδνρήο ή έγθξηζεο. 

 
Άπθπο 29- Δδαθική εθαπμογή ηηρ ύμβαζηρ 

 
1. Καηά ηελ ππνγξαθή ή ηελ θαηάζεζε ηνπ εγγξάθνπ επηθχξσζεο, απνδνρήο ή έγθξηζεο, θάζε Κξάηνο θαζνξίδεη ην ή 

ηα εδάθε ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε παξνχζα χκβαζε. 
 

2. Οπνηνδήπνηε Κξάηνο δχλαηαη, ζε νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, κε δήισζή ηνπ απεπζπλφκελε ζε έλαλ 
απφ ηνπο Θεκαηνθχιαθεο, λα επεθηείλεη ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζε νπνηνδήπνηε άιιν έδαθνο 
νξίδεηαη ζηε δήισζε. Ζ χκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ σο πξνο ην έδαθνο απηφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κελφο πνπ 
αθνινπζεί ηελ εθπλνή κηαο πεξηφδνπ ηξηψλ κελψλ κεηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο δήισζεο απηήο απφ ηνλ 
Θεκαηνθχιαθα. 
 

3. Οπνηαδήπνηε δήισζε γίλεηαη δπλάκεη κίαο απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, δχλαηαη λα αλαθιεζεί, 
αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε έδαθνο νξίδεηαη ζηε δήισζε απηή, κε γλσζηνπνίεζε απεπζπλφκελε ζε έλαλ απφ ηνπο 
Θεκαηνθχιαθεο. Ζ αλάθιεζε ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κελφο πνπ αθνινπζεί ηελ εθπλνή κηαο πεξηφδνπ 
ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ιήςεο ηεο γλσζηνπνίεζεο απηήο απφ ηνλ Θεκαηνθχιαθα. 
 

Άπθπο 30- Δπιθςλάξειρ 

 
1. Οπνηνδήπνηε Κξάηνο δχλαηαη, θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνγξαθήο ή θαηά ηε ζηηγκή ηεο θαηάζεζεο ηνπ εγγξάθνπ 

επηθχξσζεο, απνδνρήο ή έγθξηζεο ή ζε νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, λα δειψζεη φηη επηθπιάζζεηαη 
ηνπ δηθαηψκαηνο: 

α.  λα κελ παξέρεη ζπλδξνκή ζε ζρέζε κε ηνπο θφξνπο ησλ άιισλ Μεξψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Άξζξν 2, παξάγξαθνο 1, ππνπαξάγξαθνο (β), ππφ 
ηνλ φξν φηη ην Μέξνο απηφ δελ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζην Παξάξηεκα Α ηεο χκβαζεο θαλέλαλ απφ ηνπο δηθνχο 
ηνπ θφξνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή∙ 

β.  λα κελ παξέρεη ζπλδξνκή ζε ζέκαηα είζπξαμεο νπνησλδήπνηε θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ, ή είζπξαμεο 
δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ, γηα φινπο ηνπο θφξνπο ή κφλνλ γηα ηνπο θφξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κία ή 
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Άξζξν 2, παξάγξαθνο 1∙ 

γ.  λα κελ παξέρεη ζπλδξνκή ζε ζρέζε κε νπνηεζδήπνηε θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ήδε θαηά ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο γηα ην Κξάηνο απηφ, ή αλ έρεη πξνεγνπκέλσο δηαηππσζεί κία 
επηθχιαμε δπλάκεη ηεο αλσηέξσ ππνπαξαγξάθνπ (α) ή (β), θαηά ηελ εκεξνκελία αλάθιεζεο κίαο ηέηνηαο 
επηθχιαμεο σο πξνο ηνπο θφξνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο∙ 

δ.  λα κελ παξέρεη ζπλδξνκή ζε ζέκαηα επίδνζεο εγγξάθσλ γηα φινπο ηνπο θφξνπο ή κφλνλ γηα ηνπο θφξνπο 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Άξζξν 2, 
παξάγξαθνο 1∙ 

ε.  λα κελ επηηξέπεη ηελ επίδνζε εγγξάθσλ δηα ηεο ηαρπδξνκηθήο νδνχ φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 17, 
παξάγξαθνο 3. 

 
2. Γελ δχλαηαη λα γίλεη νπνηαδήπνηε άιιε επηθχιαμε.  
 
3. Οπνηνδήπνηε Μέξνο δχλαηαη, κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο σο πξνο απηφ ην Μέξνο, λα δηαηππψζεη 

κία ή πεξηζζφηεξεο επηθπιάμεηο απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηηο νπνίεο δελ δηαηχπσζε θαηά 
ηελ επηθχξσζε, ηελ απνδνρή ή ηελ έγθξηζε. Απηέο νη επηθπιάμεηο ηίζεληαη ζε ηζρχ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κελφο πνπ 
αθνινπζεί ηελ εθπλνή κηαο πεξηφδνπ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ιήςεο ηεο επηθχιαμεο απφ έλαλ απφ 
ηνπο Θεκαηνθχιαθεο. 

 
4.  Οπνηνδήπνηε Μέξνο πνπ έρεη δηαηππψζεη κία επηθχιαμε δπλάκεη ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 δχλαηαη λα ηελ 

απνζχξεη ελ φισ ή ελ κέξεη απεπζχλνληαο γλσζηνπνίεζε ζε έλαλ απφ ηνπο Θεκαηνθχιαθεο. Ζ αλάθιεζε ηίζεηαη 
ζε εθαξκνγή θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ιήςεο ηεο γλσζηνπνίεζεο απφ ηνλ Θεκαηνθχιαθα. 
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5. Σν Μέξνο πνπ έρεη δηαηππψζεη κία επηθχιαμε σο πξνο κία δηάηαμε ηεο παξνχζαο χκβαζεο δελ δχλαηαη λα 

απαηηήζεη ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο απφ έλα άιιν Μέξνο. Ωζηφζν, ην Μέξνο απηφ δχλαηαη, αλ ε επηθχιαμή 
ηνπ είλαη κεξηθή, λα απαηηήζεη ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο ζην κέηξν πνπ απηφ ηελ έρεη απνδερζεί. 

 

Άπθπο 31- Καηαγγελία 
 

1. Οπνηνδήπνηε Μέξνο δχλαηαη, αλά πάζα ζηηγκή, λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα χκβαζε απεπζχλνληαο 
γλσζηνπνίεζε ζε έλαλ απφ ηνπο Θεκαηνθχιαθεο. 

 
2. Ζ θαηαγγειία ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κελφο πνπ αθνινπζεί ηελ εθπλνή κηαο πεξηφδνπ ηξηψλ κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ιήςεο ηεο γλσζηνπνίεζεο απφ ηνλ Θεκαηνθχιαθα. 
 
3. Σν Μέξνο πνπ θαηαγγέιιεη ηελ παξνχζα χκβαζε παξακέλεη δεζκεπκέλν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 22 γηα φζν 

δηάζηεκα δηαηεξεί ζηελ θαηνρή ηνπ έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ιεθζεί δπλάκεη ηεο χκβαζεο. 
 

Άπθπο 32- Οι Θεμαηοθύλακερ και οι απμοδιόηηηέρ ηοςρ  
 

1. Ο Θεκαηνθχιαθαο πξνο ηνλ νπνίν κία πξάμε, γλσζηνπνίεζε ή θνηλνπνίεζε έρεη νινθιεξσζεί, ελεκεξψλεη ηα 
Κξάηε-Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηηο ρψξεο-Μέιε ηνπ Ο.Ο..Α. ζρεηηθά κε: 
α.  νπνηαδήπνηε ππνγξαθή∙ 
β.  ηελ θαηάζεζε νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ επηθχξσζεο, απνδνρήο ή έγθξηζεο∙ 
γ.  νπνηαδήπνηε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Άξζξσλ 

28 θαη 29∙ 
δ.  νπνηαδήπνηε δήισζε πνπ δηαηππψλεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 4, παξάγξαθνο 3, ή ηνπ Άξζξνπ 

9, παξάγξαθνο 3, θαη ηελ αλάθιεζε απηψλ ησλ δειψζεσλ∙ 
ε.  νπνηαδήπνηε επηθχιαμε πνπ δηαηππψλεηαη δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 30 θαη ηελ αλάθιεζε νπνηαζδήπνηε 

επηθχιαμεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 30, παξάγξαθνο 4∙ 
ζη.  νπνηαδήπνηε γλσζηνπνίεζε πνπ ιακβάλεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 2, παξάγξαθνη 3 ή 4, ηνπ 

Άξζξνπ 3, παξάγξαθνο 3, ηνπ Άξζξνπ 29 ή ηνπ Άξζξνπ 31, παξάγξαθνο 1∙ 
δ.  νπνηαδήπνηε άιιε πξάμε, γλσζηνπνίεζε ή θνηλνπνίεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνχζα χκβαζε. 
 

2. Ο Θεκαηνθχιαθαο πνπ παξαιακβάλεη κία γλσζηνπνίεζε ή πνπ πξαγκαηνπνηεί κία θνηλνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 1 ελεκεξψλεη ακέζσο ζρεηηθά ηνλ άιιν Θεκαηνθχιαθα. 
 
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ, νη ππνγεγξακκέλνη, λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνη πξνο ηνχην, ππέγξαςαλ ηελ παξνχζα 
χκβαζε. 
 
Έγηλε ζην ηξαζβνχξγν ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 1988, ζηα αγγιηθά θαη ζηα γαιιηθά, ηα δχν θείκελα φληαο εμίζνπ 
απζεληηθά, ζε δχν αληίηππα απφ ηα νπνία ην έλα θαηαηίζεηαη ζηα αξρεία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ην άιιν 
ζηα αξρεία ηνπ Ο.Ο..Α.. Οη Γεληθνί Γξακκαηείο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ Ο.Ο..Α. θνηλνπνηνχλ 
επηθπξσκέλα αληίγξαθα ζε θάζε έλα απφ ηα Κξάηε-Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηηο ρψξεο-Μέιε ηνπ 
Ο.Ο..Α.. 
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Παπάπηημα Α- Φφξνη γηα ηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ε χκβαζε 

(Παξάγξαθνο 2 ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο χκβαζεο) 
 
Άξζξν 2, παξάγξαθνο 1 (α)(i) 

- Φφξνο εηζνδήκαηνο 
- Δηαηξηθφο Φφξνο  
- Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο  

 
Άξζξν 2, παξάγξαθνο 1 (α)(ii) 

- Φφξνο επί ησλ θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ  
 
Άξζξν 2, παξάγξαθνο 1 (β)(iii) 
Β. Φφξνο Αθίλεηεο Ηδηνθηεζίαο 
Γ. Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο   
 
 
 
 
Παπάπηημα Β- Αξκφδηεο Αξρέο  

(Παξάγξαθνο 1(δ) ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο) 
 
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ή εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο απηνχ. 
 
 
 
 
 
 
 
Παπάπηημα Γ- Οξηζκφο ηνπ φξνπ «πνιίηεο» γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο χκβαζεο 

(Παξάγξαθνο 1(ε) ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο) 
 
               i.   νπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν θαηέρεη ηελ Κππξηαθή Τπεθνφηεηα 

ii.  νπνηνδήπνηε λνκηθφ πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο ή ζχλδεζκνο πνπ έιθεη ηελ ππφζηαζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία.  

 
Βάζεη ηνπ Άξζξνπ 29, παξάγξαθνο 1 ηεο χκβαζεο, ν φξνο «Κχπξνο» ζεκαίλεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη φηαλ 
ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε γεσγξαθηθή ηνπ έλλνηα, πεξηιακβάλεη ηελ εζληθή επηθξάηεηα, ηα ρσξηθά χδαηα, ηνλ ελαέξην ρψξν 
ηεο Κχπξνπ θαζψο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή εθηφο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ζπλνξεχνπζαο δψλεο, ηεο απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθήο δψλεο θαη ηεο επεηξσηηθήο πθαινθξεπίδαο, ε νπνία έρεη θαζνξηζηεί 
ή δχλαηαη λα θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο Κχπξνπ θαη κε ην δηεζλέο δίθαην, σο πεξηνρή εληφο ηεο νπνίαο ε 
Κχπξνο δχλαηαη λα αζθεί θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ή δηθαηνδνζία.   
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Πποοίμιο 
 

Σα Κξάηε-Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη νη xώξεο-Μέιε ηνπ Οξγαληζκνύ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 
Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.), πνπ ππνγξάθνπλ ην παξόλ Πξσηόθνιιν∙ 
 
Θεσξώληαο όηη ε ύκβαζε γηα ακνηβαία δηνηθεηηθή ζπλδξνκή ζε θνξνινγηθά ζέκαηα, ε νπνία ππεγξάθε ζην 
ηξαζβνύξγν ζηηο 25 Ιαλνπαξίνπ 1988 (εθεμήο θαινύκελε σο «ε ύκβαζε» ) ζπλήθζε πξηλ επηηεπρζεί ζπκθσλία ζε 
ζρέζε κε ηo δηεζλώο απνδεθηό πξόηππν γηα ηελαληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ζε θνξνινγηθά ζέκαηα∙ 
 

Θεσξώληαο όηη έλα λέν πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο πξνέθπςε από ηόηε πνπ ζπλήθζε ύκβαζε απηή∙ 
 
Θεσξώληαο όηη είλαη επηζπκεηή ε ύπαξμε ελόο πνιπκεξνύο ζπκβαηηθνύ θεηκέλνπ πνπ ζα επηηξέπεη ζε όζν ην δπλαηόλ 
πεξηζζόηεξα Κξάηε λα επσθειεζνύλ από ην λέν πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο θαη ηαπηόρξνλα λα εθαξκόδνπλ ηα 
πςειόηεξα δηεζλή πξόηππα ζπλεξγαζίαο ζηνλ θνξνινγηθό ηνκέα∙ 
 
Έρνπλ ζπκθσλήζεη ηα αθόινπζα: 
 
Άπθπο Ι 
 

1. Η έβδνκε παξάγξαθνο ηνπ Πξννηκίνπ ηεο ύκβαζεο δηαγξάθεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«Πεπεηζκέλα, ζπλεπώο, όηη ηα Κξάηε πξέπεη λα εθαξκόδνπλ κέηξα ή λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο, ιακβάλνληαο ππόςε 

ηελ αλαγθαηόηεηα πξνζηαζίαο ηνπ εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηώλ, θαζώο θαη ηα δηεζλή ζπκβαηηθά 
θείκελα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηελ παξνρή ζηνηρείσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα.» 

 

2. Μεηά ηελ έβδνκε παξάγξαθν ηνπ Πξννηκίνπ ηεο ύκβαζεο, πξνζηίζεηαη ην αθόινπζν:  
 
«Θεσξώληαο όηη πξνέθπςε έλα λέν πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο, θαη όηη είλαη επηζπκεηή ε ύπαξμε ελόο πνιπκεξνύο 
ζπκβαηηθνύ θεηκέλνπ πνπ λα επηηξέπεη ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα Κξάηε λα επσθειεζνύλ από ην λέν 
πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο θαη ηαπηόρξνλα λα εθαξκόδνπλ ηα πςειόηεξα δηεζλή πξόηππα ζπλεξγαζίαο ζην 
θνξνινγηθό ηνκέα». 
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Άπθπο ΙΙ  
 

Σν Άξζξν 4 ηεο ύκβαζεο δηαγξάθεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
    «Άπθπο 4- Γενικέρ Γιαηάξειρ 

 
1. Σα Μέξε αληαιιάζζνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, εηδηθόηεξα όπσο πξνβιέπεηαη ζην παξόλ Σκήκα, ε νπνία 

είλαη πξνβιέςηκα ζρεηηθή κε ηε δηνίθεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο εζσηεξηθήο ηνπο λνκνζεζίαο, ζρεηηθά κε θόξνπο 
πνπ θαιύπηνληαη από ηελ παξνύζα ύκβαζε. 
 

2.  Γηαγξάθεηαη. 
 
3.  Οπνηνδήπνηε Μέξνο δύλαηαη, κε δήισζή ηνπ απεπζπλόκελε ζε έλαλ από ηνπο Θεκαηνθύιαθεο, λα ππνδείμεη 

όηη, ζύκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ηνπ, νη αξρέο ηνπ κπνξνύλ λα ελεκεξώλνπλ ηνλ θάηνηθν ή πνιίηε 
ηνπ, πξηλ δηαβηβάζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ αθνξνύλ, ζύκθσλα κε ηα Άξζξα 5 θαη 7.» 

 
Άπθπο ΙΙΙ 
 

1. Η ιέμε «θαη» ζηελ παξάγξαθν 1(β) ηνπ Άξζξνπ 18 ηεο ύκβαζεο αληηθαζίζηαηαη από ηε ιέμε «ή». 
 

2. Η αλαθνξά «ζην Άξζξν 19» ηεο παξαγξάθνπ 1(ζη) ηνπ Άξζξνπ 18 ηεο ύκβαζεο αληηθαζίζηαηαη κε ηελ αλαθνξά 
ζην «Άξζξν 21(2)(δ)». 

 
Άπθπο IV 
 

Σν Άξζξν 19 ηεο ύκβαζεο δηαγξάθεηαη. 
 
Άπθπο V 
 

Σν Άξζξν 21 ηεο ύκβαζεο δηαγξάθεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
«Άπθπο 21- Πποζηαζία ηων πποζώπων και πεπιοπιζμοί ζηην ςποσπέωζη παποσήρ ζςνδπομήρ 

 
1. Κακία δηάηαμε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο εξκελεύεηαη θαηά ηξόπν ώζηε λα επεξεάδεη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο εγγπήζεηο πνπ 

παξέρνληαη ζηα πξόζσπα από ηε λνκνζεζία ή ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηνπ Κξάηνπο πξνο ην νπνίν απεπζύλεηαη ην 
αίηεκα. 

2. Με εμαίξεζε ην Άξζξν 14, νη πξόλνηεο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο δελ εξκελεύνληαη θαηά ηξόπν ώζηε λα 
επηβάιινπλ ζην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζύλεηαη ην αίηεκα ηελ ππνρξέσζε: 
α. λα ιακβάλεη κέηξα αληίζεηα πξνο ηε λνκνζεζία ηνπ ή ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηνπ, ή ηε λνκνζεζία ή ηε 

δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηνπ αηηνύληνο Κξάηνπο, 
β. λα ιακβάλεη κέηξα πνπ ζα ήηαλ αληίζεηα πξνο ηε δεκόζηα ηάμε (ordre public), 
γ.  λα παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ δελ ζα κπνξνύζαλ λα ιεθζνύλ ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ ή ηε 

δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηνπ ή ηε λνκνζεζία ή ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηνπ αηηνύληνο Κξάηνπο, 
δ. λα παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα απνθάιππηαλ νπνηνδήπνηε ζπλαιιαθηηθό, επηρεηξεκαηηθό, βηνκεραληθό, 

εκπνξηθό ήεπαγγεικαηηθό απόξξεην, ή κηα εκπνξηθή δηαδηθαζία, ή πιεξνθνξίεο ε απνθάιπςε ησλ 
νπνίσλ ζα ήηαλ αληίζεηε πξνο ηε δεκόζηα ηάμε (ordre public), 

ε. λα παξέρεη δηνηθεηηθή ζπλδξνκή εάλ θαη ζην κέηξν θαηά ην νπνίν εθηηκά όηη ε θνξνινγία ηνπ αηηνύληνο 
Κξάηνπο είλαη αληίζεηε πξνο ηηο γεληθά απνδεθηέο θνξνινγηθέο αξρέο ή πξνο ηηο δηαηάμεηο κίαο ζύκβαζεο 
γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ζύκβαζεο έρεη ζπλάςεη ην πξνο Κξάηνο 
πξνο ην νπνίν απεπζύλεηαη ην αίηεκα κε ην αηηνύλ Κξάηνο, 

ζη. λα παξέρεη δηνηθεηηθή ζπλδξνκή κε ζθνπό ηε ξύζκηζε ή ηελ εθαξκνγή δηάηαμεο θνξνινγηθνύ λόκνπ ηνπ 
αηηνύληνο Κξάηνπο, ή όπνηνπ άιινπ αηηήκαηνο ζπλδέεηαη κε απηήλ, θαη πνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε 
δηάθξηζε κεηαμύ ελόο πνιίηε ηνπ Κξάηνπο πξνο ην νπνίν απεπζύλεηαη ην αίηεκα ζε ζύγθξηζε κε πνιίηε 
ηνπ αηηνύληνο Κξάηνπο ππό ηηο απηέο ζπλζήθεο, 

δ. λα παξέρεη δηνηθεηηθή ζπλδξνκή εάλ ην αηηνύλ Κξάηνο δελ έρεη ιάβεη όια ηα εύινγα κέηξα πνπ 
πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία ηνπ ή ηε δηνηθεηηθή ηνπ πξαθηηθή, εθηόο εάλ ε πξνζθπγή ζε ηέηνηα κέηξα 
ζα δεκηνπξγνύζε δπζαλάινγεο δπζθνιίεο, 

ε. λα παξέρεη ζπλδξνκή ζηελ είζπξαμε, ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ην δηνηθεηηθό βάξνο γηα ην Κξάηνο απηό είλαη 
ζαθώο δπζαλάινγν ζε ζρέζε κε ην όθεινο πνπ ζα απνθνκίζεη ην αηηνύλ Κξάηνο. 

 
3. ε πεξίπησζε πνπ δεηνύληαη πιεξνθνξίεο από ην αηηνύλ Κξάηνπο δπλάκεη ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, ην Κξάηνο 

πξνο ην νπνίν απεπζύλεηαη ην αίηεκα,ρξεζηκνπνηεί ηα κέηξα πνπ δηαζέηεη γηα ηελ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηώλ 
πνπ δεηνύληαη, αθόκα θαη αλ ην πξνο ν ε αίηεζε Κξάηνο δελ ρξεηαζηεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο γηα ηνπο δηθνύο 
ηνπ θνξνινγηθνύο ζθνπνύο. Η ππνρξέσζε ηεο πξνεγνύκελεο ππνπαξαγξάθνπ ππόθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο 
πνπ πξνβιέπεη ε παξνύζα ύκβαζε, αιιά ζε θακία πεξίπησζε νη πεξηνξηζκνί απηνί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη απηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, εξκελεύνληαη θαηά ηξόπν ώζηε λα επηηξέπνπλ ζην 
Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζύλεηαη ην αίηεκα λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ κε κνλαδηθό ιόγν όηη 
δελ έρεη ίδην ζπκθέξνλ γηα απηνύ ηνπ είδνπο ηηο πιεξνθνξίεο. 
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4. ε θακία πεξίπησζε νη δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηδίσο ησλ παξαγξάθσλ 1 
θαη 2, εξκελεύνληαη ώζηε λα επηηξέπνπλ ζην Κξάηνο πξνο ην νπνίν απεπζύλεηαη ην αίηεκα λα αξλεζεί ηελ 
παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ κε κνλαδηθό ιόγν όηη νη πιεξνθνξίεο απηέο θαηέρνληαη από ηξάπεδα, ή άιιν 
ρξεκαηνπηζησηηθό ίδξπκα, εληνινδόρνή πξόζσπν πνπ ελεξγεί σο αληηπξόζσπνοή από ζέζε κε θαζήθνλ 
επηκέιεηαο ήεπεηδή νη πιεξνθνξίεο ζρεηίδνληαη κε ηδηνθηεζηαθά ζπκθέξνληα πξνζώπνπ.» 

 
Άπθπο VI 
 

Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ Άξζξνπ 22 δηαγξάθνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 
 

«1. Οπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ιακβάλνληαη από έλα Μέξνο ζε εθαξκνγή ηεο παξνύζαο ύκβαζεο ζεσξνύληαη 
απόξξεηεο θαη πξνζηαηεύνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν όπσο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη ζύκθσλα κε ηελ 
εζσηεξηθή λνκνζεζία ηνπ Μέξνπο απηνύ θαη, ζην κέηξν ηνπ αλαγθαίνπ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ 
επηπέδνπ πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαζθαιίζεηο πνπ κπνξεί λα 
θαζνξίδνληαη από ην Μέξνο πνπ παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο, σο πξνβιέπνληαη από ηελ εζσηεξηθή ηνπ 
λνκνζεζία. 

 
2.  ε θάζε πεξίπησζε, νη πιεξνθνξίεο απηέο απνθαιύπηνληαη κόλνλ ζε πξόζσπα ή αξρέο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ δηνηθεηηθώλ ή επνπηηθώλ νξγάλσλ) πνπ εκπιέθνληαη ζηε 
βεβαίσζε, ζπιινγή ή είζπξαμε θόξσλ ελόο Μέξνπο, ηελ αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ή ηε δίσμε ή ηνλ 
πξνζδηνξηζκό πξνζθπγώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο θόξνπο απηνύ ηνπ Μέξνπο, ή ζηελ επνπηεία όισλ ησλ 
αλσηέξσ. Μόλνλ ηα πξόζσπα θαη νη αξρέο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ δύλαληαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο θαη κόλνλ γηα ηνπο ζθνπνύο απηνύο. Απηά δύλαληαη, αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 1, λα απνθαιύπηνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζε ζπλεδξηάζεηο δηθαζηεξίνπ νη νπνίεο δηεμάγνληαη 
δεκόζηαή ζε δηθαζηηθέο απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηνπο θόξνπο απηνύο.» 

 
Άπθπο VII 
 

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ Άξζξνπ 27 ηεο ύκβαζεο δηαγξάθεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
     «2.  Αλεμάξηεηα από ηελ παξάγξαθν 1, εθείλα ηα Μέξε πνπ είλαη κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δύλαληαη λα 

εθαξκόδνπλ ζηηο ακνηβαίεο ζρέζεηο ηνπο, ηηο δπλαηόηεηεο ζπλδξνκήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα 
ύκβαζε, εθόζνλ κε απηέο παξέρεηεπξύηεξε ζπλεξγαζία από εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο 
εθαξκνζηένπο θαλόλεο ηεοΔπξσπατθήο Έλσζεο.» 

 
Άπθπο VIIΙ 
 

1. Οη αθόινπζεο παξάγξαθνη πξνζηίζεληαη ζην ηέινο ηνπ Άξζξνπ 28 ηεο ύκβαζεο: 
 

«4.  Οπνηνδήπνηε Κξάηνο-Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο ή ρώξα-Μέινο ηνπ Ο.Ο..Α. πνπ γίλεηαη Μέξνο 
ηεο ύκβαζεο κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ Πξσηνθόιινπ πνπ ηελ ηξνπνπνηεί, θαη πνπ είλαη αλνηθηό πξνο 
ππνγξαθή από ηηο 27 Μαΐνπ2010 (εθεμήο θαινύκελν σο «Πξσηόθνιιν ηνπ 2010»)γίλεηαη Μέξνο ηεο 
ύκβαζεο όπσο απηή ηξνπνπνηείηαη από ην Πξσηόθνιιν απηό, εθηόο αλ δηαηππώζεη ξεηά δηαθνξεηηθή 
πξόζεζε, κε γξαπηήγλσζηνπνίεζή ηνπ πξνο έλαλ από ηνπο Θεκαηνθύιαθεο. 

 
5. Μεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ Πξσηνθόιινπ ηνπ 2010, νπνηνδήπνηε Κξάηνο πνπ δελ είλαη κέινο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο ή ηνπ Ο.Ο..Α.δύλαηαη λα δεηήζεη λα πξνζθιεζεί γηα λα ππνγξάςεη θαη λα 
επηθπξώζεη ηελ παξνύζα ύκβαζε όπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηνΠξσηόθνιιν ηνπ 2010.Οπνηνδήπνηε 
αίηεκα ηέηνηνπ είδνπο, απεπζύλεηαη ζε έλαλ από ηνπο Θεκαηνθύιαθεο, ν νπνίνο ην δηαβηβάδεη ζηα Μέξε. Ο 
Θεκαηνθύιαθαο ελεκεξώλεη επίζεο θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Τπνπξγώλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαζώο 
θαη ην πκβνύιην ηνπ Ο.Ο..Α. Η απόθαζε λα θιεζνύλ Κξάηε πνπ έρνπλ αηηεζεί λα θαηαζηνύλ Μέξε ηεο 
παξνύζαο ύκβαζεο, ιακβάλεηαη κε νκνθσλία από ηα Μέξε ηεο ύκβαζεο κέζσ ηνπ ζπληνληζηηθνύ νξγάλνπ. 
ρεηηθά κε όπνην Κξάηνο επηθπξώλεη ηε ύκβαζε, όπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ην Πξσηόθνιιν ηνπ 2010, 
ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη ζηελ παξνύζα παξάγξαθν, ε ύκβαζε απηή ηίζεηαη ζε ηζρύ ηελ πξώηε 
εκέξαηνπ κελόο πνπ αθνινπζεί ηελ εθπλνή κηαο πεξηόδνπ ηξηώλ κελώλ κεηά ηελ εκεξνκελίαηεο θαηάζεζεο 
ηνπ εγγξάθνπ επηθύξσζεο ζε έλαλ από ηνπο Θεκαηνθύιαθεο. 

 
6. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, όπσο ηξνπνπνηνύληαη από ην Πξσηόθνιιν ηνπ 2010,εθαξκόδνληαη γηα 

δηνηθεηηθή ζπλδξνκή πνπ αθνξά θνξνινγηθέο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ζηηο ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 
έηνπο πνπ αθνινπζεί ην έηνο έλαξμεο ηζρύνο ηεο ύκβαζεο, όπσο απηή ηξνπνπνηείηαη από ην Πξσηόθνιιν 
2010, ζρεηηθά κε έλα Μέξνο, ήόπνπ δελ ππάξρεη ηέηνηα θνξνινγηθή πεξίνδνο, γηα δηνηθεηηθή ζπλδξνκή πνπ 
αθνξά επηβνιέο θόξνπ πνπ πξνθύπηνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί ην έηνο 
έλαξμεο ηζρύνο ηεο ύκβαζεο, όπσο απηή ηξνπνπνηείηαη από ην Πξσηόθνιιν ηνπ 2010, ζρεηηθά κε έλα 
Μέξνο. Οπνηαδήπνηε δύν ή πεξηζζόηεξα Μέξε δύλαληαη λα ζπκθσλήζνπλ ακνηβαία όηη ε παξνύζα ύκβαζε, 
όπσο ηξνπνπνηείηαη από ην Πξσηόθνιιν ηνπ 2010,εθαξκόδεηαη γηα δηνηθεηηθή ζπλδξνκή πνπ αθνξά 
πξνεγνύκελεο θνξνινγηθέο πεξηόδνπο ή επηβνιέο θόξνπ. 
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7. Αλεμάξηεηα από ηελ παξάγξαθν 6, γηα θνξνινγηθέο ππνζέζεηο πνπ ελέρνπλ εθ πξνζέζεσο ζπκπεξηθνξά ε 
νπνία δηώθεηαη πνηληθά, ζύκθσλα κε ην πνηληθό δίθαην ηνπ αηηνύληνο Κξάηνπο, νη πξόλνηεο ηεο παξνύζαο 
ύκβαζεο, όπσο ηξνπνπνηνύληαη από ην Πξσηόθνιιν ηνπ 2010, εθαξκόδνληαη από ηελ εκεξνκελία ηεο 
έλαξμεο ηζρύνο γηα έλα Μέξνο, θαη αθνξνύλ πξνεγνύκελεο θνξνινγηθέο πεξηόδνπο ή επηβνιέο θόξνπ.» 

 
2. Η αθόινπζε ππνπαξάγξαθνο πξνζηίζεηαη κεηά ηελ ππνπαξάγξαθν (ε) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ Άξζξνπ 30 ηεο 

ύκβαζεο: 
 

«ζη.  λα εθαξκόδεη ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ Άξζξνπ 28 απνθιεηζηηθά γηα δηνηθεηηθή ζπλδξνκή πνπ αθνξά 
θνξνινγηθέο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ζηηο ή κεηά ηελ 1εΙαλνπαξίνπ ηνπ ηξίηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη 
εθείλνπ εληόο ηνπ νπνίνπ, ε ύκβαζε, όπσο ηξνπνπνηείηαη από ην Πξσηόθνιιν ηνπ 2010,ηέζεθε ζε ηζρύ 
αλαθνξηθά κε έλα Μέξνο, ή όπνπ δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο θνξνινγηθέο πεξίνδνη, γηα δηνηθεηηθή ζπλδξνκή 
πνπ αθνξά επηβνιέο θόξνπ πνπ πξνθύπηνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1εΙαλνπαξίνπ ηνπ ηξίηνπ έηνπο πνπ 
πξνεγείηαη εθείλνπ εληόο ηνπ νπνίνπ ε ύκβαζε, όπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην Πξσηόθνιιν ηνπ 2010, ηέζεθε 
ζε ηζρύ γηα έλα Μέξνο.» 

 
3. Οη ιέμεηο «θαη θάζε άιιν Μέξνο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο», πξνζηίζεληαη κεηά ηηο ιέμεηο «ρώξεο-Μέιε ηνπ 

Ο.Ο..Α.», ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ Άξζξνπ 32 ηεο ύκβαζεο. 
 
Άπθπο ΙΥ 
 

1. Σν παξόλ Πξσηόθνιιν είλαη αλνηθηό πξνο ππνγξαθή από ηνπο Τπνγξάθνληεο ηε ύκβαζε. Τπόθεηηαη ζε 
επηθύξσζε, απνδνρή ή έγθξηζε. Οπνηνζδήπνηε από ηνπο ππνγξάθνληεο δελ κπνξεί λα επηθπξώζεη, απνδερζεί ή 
εγθξίλεη ην παξόλ Πξσηόθνιιν, εάλ πξνεγνπκέλσο ή ηαπηόρξνλα δελ έρεη επηθπξώζεη, απνδερζεί ή εγθξίλεη ηε 
ύκβαζε. Σα έγγξαθα ηεο επηθύξσζεο, απνδνρήο ή έγθξηζεο θαηαηίζεληαη ζε έλαλ από ηνπο Θεκαηνθύιαθεο. 

 
2. Σν παξόλ Πξσηόθνιιν ηίζεηαη ζε ηζρύ ηελ πξώηε εκέξα ηνπ κελόο πνπ αθνινπζεί ηελ εθπλνή κηαο πεξηόδνπ ηξηώλ 

κελώλ κεηά ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία πέληε Μέξε ηεο ύκβαζεο ζα έρνπλ εθθξάζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο λα 
δεζκεπζνύλ από ην Πξσηόθνιιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1. 

 
3. Γηα θάζε Μέξνο ηεο ύκβαζεο πνπ ζα εθθξάζεη κεηαγελέζηεξα ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ λα δεζκεύεηαη από απηήλ, ην 

Πξσηόθνιιν ηίζεηαη ζε ηζρύ ηελ πξώηε εκέξα ηνπ κελόο πνπ αθνινπζεί ηελ εθπλνή κηαο πεξηόδνπ ηξηώλ κελώλ 
κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζεζεο ηνπ εγγξάθνπ επηθύξσζεο, απνδνρήο ή έγθξηζεο. 

 
Άπθπο Υ 
 

1. Ο Θεκαηνθύιαθαο πξνο ηνλ νπνίν κία πξάμε, γλσζηνπνίεζε ή θνηλνπνίεζε έρεη νινθιεξσζεί, ελεκεξώλεη ηα 
Κξάηε-Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη ηηο ρώξεο-Μέιε ηνπ Ο.Ο..Α., θαζώο θαη όπνην άιιν Μέξνο ηεο 
ύκβαζεο, όπσο ηξνπνπνηείηαη από ην παξόλ Πξσηόθνιιν, ζρεηηθά κε: 
α. νπνηαδήπνηε ππνγξαθή, 
β. ηελ θαηάζεζε νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ επηθύξσζεο, απνδνρήο ή έγθξηζεο, 
γ. νπνηαδήπνηε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Πξσηνθόιινπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 

9, 
δ. νπνηαδήπνηε άιιε πξάμε, γλσζηνπνίεζε ή θνηλνπνίεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην παξόλ Πξσηόθνιιν. 

 
2. Ο Θεκαηνθύιαθαο πνπ παξαιακβάλεη κία γλσζηνπνίεζε ή πνπ πξαγκαηνπνηεί κία θνηλνπνίεζε ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ζα ελεκεξώλεη ακέζσο ζρεηηθά ηνλ άιιν Θεκαηνθύιαθα. 
 
3. Οη Θεκαηνθύιαθεο κεηαθέξνπλ ζηα Κξάηε-Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη ζηηο ρώξεο-Μέιε ηνπ Ο.Ο..Α., 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ Πξσηνθόιινπ απηνύ. 
 
4. Μεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Πξσηνθόιινπ, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 9, έλαο από ηνπο Θεκαηνθύιαθεο 

ζπληάζζεη ην θείκελν ηεο ύκβαζεο, σο απηό ηξνπνπνηείηαη από ην παξόλ Πξσηόθνιιν θαη απνζηέιιεη 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ζε όια ηα Μέξε ηεο ύκβαζεο, όπσο απηή ηξνπνπνηείηαη από ην παξόλ Πξσηόθνιιν. 

 
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ, νη ππνγεγξακκέλνη, λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνη πξνο ηνύην, ππέγξαςαλ ην Πξσηόθνιιν. 
 
Έγηλε ζην Παξίζη, ζηηο 27 Μαΐνπ2010, ζηα Αγγιηθά θαη ηα Γαιιηθά, ηα δύν θείκελα όληαο εμίζνπ απζεληηθά, ζε δύν 
αληίηππα από ηα νπνία ην έλα ζα θαηαηεζεί ζηα αξρεία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη ην άιιν ζηα αξρεία ηνπ 
Ο.Ο..Α.. 
 

________________________________________________________________________________________________
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