ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΒ∆ΟΜΟ
ΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3996 της 23ης

∆ΙΕΘΝΕΙΣ

2005
169.1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Αριθµός 5

Η Συµφωνία για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων

αποταµιεύσεις

µεταξύ Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και Γκέρνζυ που σύµφωνα µε το Άρθρο
169.1 του Συντάγµατος συνοµολογήθηκε και υπογράφτηκε µε την ανταλλαγή
επιστολών εκ µέρους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις

ύστερα

από Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε Αριθµό 60.101 και µε
ηµεροµηνία 29 Απριλίου

και εκ µέρους της Γκέρνξυ στις 19.11.2004,

δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Άρθρου 169.3 του Συντάγµατος, µαζί µε µετάφραση της στην
Ελληνική γλώσσα.
AGREEMENT
FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS
ON THE TAXATION OF SAVINGS INCOME AND THE PROVISIONAL APPLICATION
THEREOF
A. Letter from the Republic of Cyprus
Sir,
I have the honour to refer to the texts of respectively the "Proposed Model Agreement between each
of Guernsey, Isle of Man, and Jersey and each individual EU Member State that is to apply
automatic exchange of information" and the "Proposed Model Agreement between each of
Guernsey, Isle of Man, and Jersey and each individual EU Member State that is to apply the
withholding tax in the transitional period", that resulted from the negotiations with the Island
(91)
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Authorities on a Savings Tax Agreement, and that were annexed, respectively as Annex I and
Annex Π, to the Outcome of Proceedings of the High Level Working Party of the Council of
Ministers

the European Union of 12 March (Doc. 7408/04

58).

In view of the above mentioned texts I have the honour to propose to you the "Agreement on the
taxation of savings income" as contained in Appendix 1 to this letter, and our mutual undertaking to
4

It

comply at the earliest possible date with our internal constitutional formalities for the entry into
force of this Agreement and to notify each other without delay when such formalities are
completed.
Pending the completion of these internal procedures and the entry into force of this "Agreement on
the taxation of savings income", I have the honour to propose to you that the Republic of Cyprus
and Guernsey apply this Agreement provisionally, within the framework of our respective domestic
constitutional requirements, as from 1 January 2005, or the date of application of Council Directive
of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments,
whichever is later.

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter and
your confirmation shall together constitute an Agreement between the Republic of Cyprus and
Guernsey.

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,

For the Republic of Cyprus

Done at Brussels, on



the English language in three copies.
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Β. Letter from Guernsey

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date, which reads as follows:

Sir,

I have the honour to refer to the texts of respectively the "Proposed Model Agreement
between each of Guernsey, Isle of Man, and Jersey and each individual

member State

that is to apply automatic exchange of information" and the "Proposed Model Agreement
between each of Guernsey, Isle of Man, and Jersey and each individual EU member State
that is to apply the withholding tax in the transitional period", that resulted from the
negotiations with the Island Authorities on a Savings Tax Agreement, and that were
annexed, respectively as Annex I and Annex Π, to the Outcome of Proceedings of the High
Level Working Party of the Council of Ministers of the European Union of 12 March (Doc.
7408/04

58).

In view of the above mentioned texts I have the honour to propose to you the "Agreement on
the taxation of savings income" as contained in Appendix 1 to this letter, and our mutual
undertaking to comply at the earliest possible date with our internal constitutional
formalities for the entry into force of this Agreement and to notify each other without delay
when such formalities are completed.

Pending the completion of these internal procedures and the entry into force of this
"Agreement on the taxation of savings income", I have the honour to propose to you that the
Republic of Cyprus and Guernsey apply this Agreement provisionally, within the
of our respective domestic constitutional requirements, as from 1 January 2005, or the date
of application of Council Directive

of 3 June 2003 on taxation of savings

income in the form of interest payments, whichever is later.
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I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter
and your confirmation shall together constitute an Agreement between the Republic of
Cyprus and Guernsey.

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,"

am able to confirm that Guernsey is in agreement with the contents of your letter.
i

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration,

Guernsey

Chief Minister

Done at St. Peter Port, on /

•

•

ΰ

, in the English language in three copies.
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Appendix 1

AGREEMENT

THE TAXATION OF

INCOME BETWEEN GUERNSEY

AND THE REPUBLIC OF CYPRUS

WHEREAS:

Article 17 of Directive 2003/48/EEC ("the Directive") of the Council of the European Union
Council") on taxation of savings income provides that before 1 January 2004 Member
States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to
comply with this Directive which provisions shall be applied from 1 January 2005 provided
that:

"(i)

the Swiss Confederation, the Principality of Liechtenstein, the Republic of San Marino,
the Principality of Monaco and the Principality of Andorra apply from that same date
measures equivalent to those contained in this Directive, in accordance with agreements
entered into by them with the European Community, following unanimous decisions of
the Council;

all agreements or other arrangements are in place, which provide that all the relevant
dependent or associated territories apply from that same date automatic exchange of
information in the same manner as is provided for in Chapter Π of this Directive, (or,
during the transitional period defined in Article
terms as are contained in Articles

2.

apply a withholding tax on the same

and

The relationship of Guernsey with the EU is determined by Protocol 3 of the Treaty of
Accession of the United Kingdom to the European Community. Under the terms of the
Protocol Guernsey is not within the EU fiscal territory.
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3.

Guernsey notes that, while it is the ultimate aim of the

Member States to bring about

effective taxation of interest payments in the beneficial owner's Member State of residence for
tax purposes through the exchange of information concerning interest payments between
themselves, three Member States, namely Austria, Belgium and Luxembourg, during a
transitional period, shall not be required to exchange information but shall apply a
withholding tax to the savings income covered by the Directive.

4.

The "withholding tax" referred to in the Directive will be referred to as the "retention tax" in
Guernsey's domestic legislation. For the purposes of this Agreement the two terms therefore
are to be read

5.

as

tax" and shall have the same meaning.

Guernsey has agreed to apply a retention tax with effect from 1 January 2005 provided the
Member States have adopted the laws, regulations, and administrative provisions necessary to
comply with the Directive, and the requirements of Article 17 of the Directive and Article
of this Agreement have generally been met.

6.

Guernsey has agreed to apply automatic exchange of information in the same manner as is
provided for in Chapter Π of the Directive from the end of the transitional period as defined
in Article

7.

of the Directive.

Guernsey has legislation relating to undertakings for collective investment that is deemed to
be equivalent in its effect to the EC legislation referred to in Articles 2 and 6 of the Directive.

Guernsey and the Republic of Cyprus hereinafter referred to as a "contracting party" or the
"contracting parties" unless the context otherwise requires,

Have agreed to conclude the following agreement which contains obligations on the part of the
contracting parties only and provides for:
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(a)

the automatic exchange of information by the competent authority of the Republic of
Cyprus to the competent authority of Guernsey in the same manner as to the competent
authority of a Member State;

(b)

the application by Guernsey, during the transitional period defined in Article

of the

Directive, of a retention tax from the same date and on the same terms as are contained
in Articles
(c)

and 12 of that Directive;

the automatic exchange of information by the competent authority of Guernsey to the
competent authority of the Republic of Cyprus in accordance with Article 13 of the
Directive;

(d)

the transfer by the competent authority of Guernsey to the competent authority of the
Republic of Cyprus

75% of the revenue of the retention tax;

in respect of interest payments made by a paying agent established in a contracting party to an
individual resident in the other contracting party.
For the purposes of this Agreement the term 'competent authority' when applied to the contracting
parties means "The Minister of Finance or an authorised Representative" in respect of the Republic
of Cyprus and "the Administrator of Income Tax" in respect of Guernsey.

Article 1 Retention of Tax by Paying Agents

Interest payments as defined in Article 8 of this Agreement which are made by a paying agent
established in Guernsey to beneficial owners within the meaning of Article 5 of this Agreement
who are residents of the Republic of Cyprus shall, subject to Article 3 of this Agreement, be subject
to a retention from the amount of interest payment during the transitional period referred to in
Article 14 of this Agreement starting at the date referred to in Article

of this Agreement. The

of retention tax shall be 15% during the first three years of the transitional period, 20%
subsequent three years and 35% thereafter.

the
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Article 2 Reporting of Information by Paying Agents
(1) Where interest payments, as defined in Article 8 of this Agreement, are made by a paying
agent established in the Republic of Cyprus to beneficial owners, as defined in Article 5 of
this Agreement, who are residents of Guernsey, or where the provisions of Article

)(a) of

this Agreement apply, the paying agent shall report to its competent authority:
(a) the identity and residence of the beneficial owner established in accordance with Article
6 of this Agreement;
(b)

name and address

the paying agent;

(c) the account number of the beneficial owner or, where there is none, identification of the
debt claim giving rise to the interest;
(d) information concerning the interest payment specified in Article 4(1) of this Agreement.
each contracting party may restrict the minimum amount of information
concerning interest payment to be reported by the paying agent to the total amount of
interest or income and to the total amount of the proceeds from sale, redemption or
refund;
and the Republic of Cyprus will comply with paragraph (2) of this Article.
(2) Within six months following the end of the tax year, the competent authority of the Republic
of Cyprus shall communicate to the competent authority of Guernsey, automatically, the
information referred to in paragraph (1) (a) - (d) of this Article, for all interest payments made
during that year.
Article 3

(1)

Exceptions to the Retention Tax Procedure

Guernsey when levying a retention tax in accordance with Article 1 of this Agreement shall
provide for one or both of the following procedures in order to ensure that the beneficial
owners may request that no tax be retained:
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(a) a procedure which allows the beneficial owner as defined in Article 5 of this Agreement
to avoid the retention tax specified in Article 1 of this Agreement by expressly
authorising his paying agent to report the interest payments to the competent authority
of the contracting part}7 in which the paying agent is established. Such authorisation
shall cover all interest payments made to the beneficial owner by that paying agent;
(b)

a procedure which ensures that retention tax shall not be levied where the beneficial
owner presents to his paying agent a certificate drawn up in his name by the competent
authority of the contracting party of residence for tax purposes in accordance with
paragraph (2) of this Article.

(2) At the request of the beneficial owner, the competent authority of the contracting party of the
country of residence for tax purposes shall issue a certificate indicating:
(i)

the name, address and tax or other identification number or, failing such, the date and
place of birth of the beneficial owner;

(ii) the name and address of the paying agent;
(iii) the account number of the beneficial owner or, where there is none, the identification of
the security.
Such certificate shall be valid for a period not exceeding three years. It shall be issued to any
beneficial owner who requests it, within two months following such request.
(3) Where paragraph (l)(a) of this Article applies, the competent authority of Guernsey in which
the paying agent is established shall communicate the information referred to in Article 2(1)
of this Agreement to the competent authority of the Republic of Cyprus as the country of
residence of the beneficial owner. Such communications shall be automatic and shall take
place at least once a year, within six months following the end of the tax year established by
the laws of a contracting party, for all interest payments made during that

Article 4

Basis of assessment for retention tax

(1) A paying agent established in Guernsey shall levy retention tax in accordance with Article 1
of this Agreement as follows:
(a) in the case of an interest payment within the meaning of Article

)(a) of this

Agreement: on the gross amount of interest paid or credited;
(b) in the case of an interest payment within the meaning of Article

)(b) or (d) of this

Agreement: on the amount of interest or income referred to in (b) or (d) of that
paragraph or by a levy of equivalent effect to be

by the recipient on the full

amount of the proceeds of the sale, redemption or refund;
(c)

in the case of an interest payment within the meaning of Article 8(l)(c) of this
Agreement: on the amount of interest referred to in that sub-paragraph;

(d) in the case of an interest payment within the meaning of Article 8(4) of this Agreement:
on the amount of interest attributable to each of the members of the entity referred to in
Article 7(2) of this Agreement who meet the conditions of Article 5(1) of this
Agreement;
(e)

where Guernsey exercises the option under Article 8(5) of this Agreement: on the
amount of annualised interest.

(2)

For the purposes of sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (1) of this Article, the retention
tax shall be deducted on a pro rata basis to the period during which the beneficial owner held
the debt-claim. If the paying agent is unable to determine the period of holding on the basis of
the information made available to him, the paying agent shall treat the beneficial owner as
having been in possession of the debt-claim for the entire period of its existence, unless the
latter provides evidence of the date of the acquisition.
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(3) The imposition of retention tax by Guernsey shall not preclude the other contracting party of
residence for tax purposes of the beneficial owner from taxing income in accordance with its
national law.
(4) During the transitional period, Guernsey may provide that an economic operator paying
interest to,

securing interest for, an entity referred to in Article 7(2) of this Agreement in the

other contracting party shall be considered the paying agent in place of the entity and shall
levy the retention tax on that interest, unless the entity has formally agreed to its name,
address and the total amount of the interest paid to it or secured for it being communicated in
accordance with the last paragraph of Article 7(2) of this Agreement.

Article 5 Definition of beneficial owner

(1)

For the purposes of this Agreement, "beneficial owner" shall mean any individual who
receives an interest payment or any individual for whom an interest payment is secured, unless
such individual can provide evidence that the interest payment was not received or secured for
his own benefit. An individual is not deemed to be the beneficial owner when he:
(a) acts as a paying agent within the meaning of Article 7(1) of this Agreement;
(b) acts on behalf of a legal person, an entity which is taxed on its profits under the general
arrangements for business taxation, an

authorised in accordance with Directive

I/EEC or an equivalent undertaking for collective investment established in
Guernsey, or an entity referred to in Article 7(2) of this Agreement and, in the last
mentioned case, discloses the name and address of that entity to the economic operator
making the interest payment and the latter communicates such information to the
competent authority of its contracting party of establishment;
(c)

acts on behalf of another individual who is the beneficial owner and discloses to the
paying agent the identity of that beneficial owner.

(2) Where a paying agent has information suggesting that the individual who receives an interest
payment or for whom an interest payment is secured may not be the beneficial owner, and
where neither paragraph (l)(a) nor (l)(b) of this Article applies, it shall take reasonable steps
to establish the identity of the beneficial owner. If the paying agent is unable to identify the
beneficial owner, it shall treat the individual in question as the beneficial owner.
Article 6 Identity and residence of beneficial owners
(1)

Each Party shall, within its territory, adopt and ensure the application of the procedures
necessary to allow the paying agent to identify the beneficial owners and their residence for
the purposes of this Agreement. Such procedures shall comply with the minimum standards
established in paragraphs (2) and (3).

(2)

The paying agent shall establish the identity of the beneficial owner on the basis of
minimum standards which vary according to when relations between the paying agent and
the recipient of the interest are entered into, as follows:
(a)

for contractual relations entered into before 1 January

the paying agent shall

establish the identity of the beneficial owner, consisting of his name and address, by
using the information at its disposal, in particular pursuant to the regulations in force
in its country of establishment and to Council Directive

of the

June,

1991 in the case of the Republic of Cyprus or equivalent legislation in the case of
Guernsey on prevention of the use of the financial system
laundering;

the purpose of money
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(b)

for contractual relations entered into, or transactions carried out in the absence of
contractual relations, on or after 1 January, 2004 the paying agent shall establish the
identity of the beneficial owner, consisting of the name, address and, if there is one,
the tax identification number allocated by the Member State of residence for tax
purposes. These details should be established on the basis of the passport or of the
official identity card presented by the beneficial owner. If it does not appear on that
passport or official identity card, the address shall be established on the basis of any
other documentary proof of identity presented by the beneficial owner. If the tax
identification number is not mentioned on the passport, on the official identity card or
any other documentary proof of identity, including, possibly the certificate of
residence for tax purposes, presented by the beneficial owner, the identity shall be
supplemented by a reference to the

date and place of birth established on the

basis of bis passport or official identification card.

(3)

The paying agent shall establish the residence of the beneficial owner on the basis of
minimum standards which vary according to when relations between the paying agent and the
recipient of the interest are entered into. Subject to the conditions set out below, residence
shall be considered to be situated in the country where the beneficial owner has his permanent
address:
(a)

· -

for contractual relations entered into before 1 January, 2004 the paying agent shall
establish the residence of the beneficial owner by using the information at its disposal,
in particular pursuant to the regulations in force in its country of establishment and to
Directive

in the case of the Republic of Cyprus or equivalent legislation

in the case of Guernsey;
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(b)

for contractual relations entered into, or transactions carried out in the absence of
contractual relations, on or after 1 January, 2004, the paying agents shall establish the
residence of the beneficial owner on the basis of the address mentioned on the
passport, on the official identity card or, if necessary, on the basis of any documentary
proof of identity presented by the beneficial owner and according to the following
procedure: for individuals presenting a passport or official identity card issued by a
Member State who declare themselves to be resident in a third country, residence shall
be established by means of a tax residence certificate issued by the competent
authority of the third country in which the individual claims to be resident. Failing the
presentation of such a certificate, the Member State which issued the passport or other
official identity document shall be considered to be the country of residence.

Article 7 Definition of paying agent

(1)

For the purposes of this Agreement,

means any economic operator who pays

interest to or secures the payment of interest for the immediate benefit of the beneficial owner,
. whether the operator is the debtor of the debt claim which produces the interest or the operator
charged by the debtor or the beneficial owner with paying interest or securing the payment of
interest.
(2)

Any entity established in a contracting party to which interest is paid or for which interest is
secured

the benefit of the beneficial owner shall also be considered a paying agent upon

such payment or securing of such payment. This provision shall not apply if the economic
operator has reason to believe, on the basis of official evidence produced by that entity that:
(a) it is a legal person with the exception of those legal persons referred to in paragraph (5)
of this Article; or
(b)

its profits are taxed under the general arrangements for business taxation; or

(c)

it is an UCITS recognised in accordance with Directive 85/61 I/EEC of the Council or
an equivalent undertaking for collective investment established in Guernsey.

An economic operator paying interest to, or securing interest for, such an entity established in
the other contracting party which is considered a paying agent under this paragraph shall
communicate the name and address of the entity and the total amount of interest paid to, or
secured for, the entity to the competent authority of its contracting party of establishment,
which shall pass this information on to the competent authority of the contracting party where
the entity is established.
(3) The entity referred to in paragraph (2) of this Article shall, however, have the option of being
treated for the purposes of this Agreement as an UCITS or equivalent undertaking as referred
to in sub-paragraph (c) of paragraph (2) of this article. The exercise of this option shall require
a certificate to be issued by the contracting party in which the entity is established and
presented to the economic operator by that entity. A contracting party shall lay down the
detailed rules for this option for entities established in its territory.
(4)

Where the economic operator and the entity referred to in paragraph (2) of this Article are
established in the same contracting party, that contracting party shall take the necessary
measures to ensure that the entity complies with the provisions of this Agreement when it acts
as a paying agent.

(5) The legal persons exempted from sub- paragraph (a) of paragraph (2) of this Article are
(a)

in Finland: avoin yhtio (Ay) and kommandiittiyhtio (Ky)/oppet
kommanditbolag;

(b)

in Sweden: handelsbolag (HB) and kommanditbolag (KB).

and
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Article 8

of interest payment

For the purposes of this Agreement "interest payment" shall mean:
(a)

interest paid, or credited to an account, relating to debt claims of every kind, whether or
not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's
profits, and, in particular, income from government securities and income from bonds or
debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or
debentures; penalty charges for late payment shall not be regarded as interest payment;

(b)

interest accrued or capitalised at the sale, refund or redemption of the debt claims
referred to in (a);

(c)

income deriving from interest payments either directly or through an entity referred to in
Article 7(2) of this Agreement, distributed by :
(i) an

authorised in accordance with EC Directive

I/EEC of the Council;

(ii) an equivalent undertaking for collective investment established in Guernsey;
(iii) entities which qualify for the option under Article 7(3) of this Agreement;
(iv) undertakings for collective investment established outside the territory to which the
Treaty establishing the European Community applies by virtue of Article 299
thereof and outside Guernsey.
(d) income realised upon the sale, refund or redemption of shares or units in the following
undertakings and entities, if they invest directly or indirectly, via other undertakings for
collective investment or entities referred to below, more than 40% of their assets in debt
claims as referred to in (a):

107
(i) an
(ii)

authorised in accordance with Directive 85/61 I/EEC;
an equivalent undertaking for collective investment established in Guernsey.

(iii) entities which qualify for the option under Article 7(3) of this Agreement;
(iv) undertakings for collective investment established outside the territory to which the
Treaty establishing the European Community applies by virtue of Article 299
thereof and outside Guernsey.
However, the contracting parties shall have the option of including income mentioned
under paragraph (l)(d) of this Article in the definition of interest only to the extent that
such income corresponds to gains directly

indirectly deriving from interest payments

within the meaning of paragraphs (l)(a) and (b) of this Article.
(2)

As regards paragraphs (l)(c) and (d) of this Article, when a paying agent has no information
concerning the proportion of the income which derives from interest payments, the total
ampunt of the income shall be considered an interest payment.

(3)

As regards paragraph (l)(d) of this Article, when a paying agent has no information
concerning the percentage of the assets invested in debt claims or in shares or units as defined
in that paragraph, that percentage shall be considered to be above 40%. Where he cannot
determine the amount of income realised by the beneficial owner, the income shall be deemed
to correspond to the proceeds of the sale, refund or redemption of the shares or units.

(4) When interest, as defined in paragraph (1) of this Article, is paid to or credited to an account
held by an entity referred to in Article 7(2) of this Agreement, such entity not having qualified
for the option under Article 7(3) of this Agreement, such interest shall be considered an
interest payment by such entity.
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(5) As regards paragraphs (l)(b) and (d) of this Article, a contracting party shall have the option
of requiring paying agents in its territory to annualise the interest over a period of time which
may not exceed one year, and treating such annualised interest as an interest payment even if
no sale, redemption or refund occurs during that period.
(6) By way of derogation from paragraphs (l)(c) and (d) of this Article, a contracting party shall
have the option of excluding from

definition of interest payment any income referred to in

those provisions from undertakings or entities established within its territory where the
investment in debt claims referred to in paragraph (l)(a) of this Article of such entities has not
exceeded 15% of their assets. Likewise, by way of derogation from paragraph (4) of this
Article, a contracting party shall have the option of excluding from the definition of interest
payment in paragraph (1) of this Article interest paid or credited to an account of an entity
referred to in Article 7(2) of this Agreement which has not qualified for the option under
Article 7(3) of this Agreement and is established within its territory, where the investment of
such an entity in debt claims referred to in paragraph (l)(a) of this Article has not exceeded
15%

its assets.

The exercise of such option by one contracting party shall be binding on the other contracting
party.
(7) The percentage referred to in paragraph (l)(d) of this Article and paragraph (3) of this Article
shall from 1 January,
(8)

be 25%.

The percentages referred to in paragraph (l)(d) of this Article and in paragraph (6) of this
Article shall be determined by reference to the investment policy as laid down in the fund
rales or instruments of incorporation of the undertakings or entities concerned or, failing
which, by reference to the actual composition of the assets of the undertakings or entities
concerned.
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Article 9

Retention Tax Revenue sharing

(1) Guernsey shall retain 25% of the retention tax deducted under this Agreement and transfer the
remaining 75% of the revenue to the other

party.

(2) Guernsey levying retention tax in accordance with Article 4(4) of this Agreement shall retain
25% of the revenue and transfer 75% to the Republic of Cyprus proportionate to the transfers
carried out pursuant to paragraph (1) of this Article.
(3)

Such transfers shall take place for each year in one instalment at the latest within a period of
six months following the end of the tax year established by the laws of Guernsey.

(4)

Guernsey levying retention tax shall take the necessary measures to ensure the proper
functioning of the revenue sharing system.

Article

(1)

Elimination of double taxation

A contracting party in which the beneficial owner is resident for tax purposes shall ensure the
elimination of any double taxation which might result from the imposition by Guernsey of the
retention tax to which this Agreement refers in accordance with the following provisions:
(i)

if interest received by a beneficial owner has been subject to retention tax in Guernsey,
the other contracting party shall grant a tax credit equal to the amount of the tax retained
in accordance with its national law. "Where this amount exceeds the amount of tax due
in accordance with its national law, the other contracting party shall repay the excess
amount of tax retained to the beneficial owner;
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(ii)

in addition to the retention tax referred to in Article 4 of this Agreement, interest
received by a beneficial owner has been subject to any other type
tax and the contracting party of residence for tax purposes grants a
tax credit for such
double taxation

tax in accordance with its national law or
such other

tax shall be credited

before the procedure in sub-paragraph (i) of this Article is applied.
(2)

The contracting party which is the country of residence for tax purposes of the beneficial
owner may replace the tax credit mechanism referred to in paragraph (1) of this Article by a
refund of the retention tax referred to in Article 1 of this Agreement.

Article

Transitional provisions for negotiable debt securities

(1) During the transitional period referred to in Article 14 of this Agreement, but until 31
December 2010 at the latest, domestic and international bonds and other negotiable debt
securities which have been first issued before 1 March 2001 or for which the original issuing
prospectuses have been approved before that date by the competent authorities within the
meaning of Council Directive 80/390/EEC or by the responsible authorities in third countries
shall not be considered as debt claims within the meaning of Article

)(a) of this

Agreement, provided that no further issues of such negotiable debt securities are made on or
after 1 March 2002. However, should the transitional period continue beyond 31 December
2010, the provisions of this Article shall only continue to apply in respect of such negotiable
debt securities:
which contain gross up and early redemption clauses; and,
where the paying agent is established in a contracting party applying retention tax and
that paying agent pays interest to, or secures the payment of interest for the immediate
benefit of a beneficial owner resident in the other contracting party.

a further issue is made on or after 1 March 2002 of an aforementioned negotiable debt
security issued by a Government or a related entity acting as a public authority or whose role
is recognised by an international treaty, as defined in the Annex to this Agreement, the entire
issue of such security, consisting of the original issue and any further issue, shall be
considered a debt claim within the meaning of Article 8(l)(a) of this Agreement.
If a further issue is made on or after 1 March 2002 of an aforementioned negotiable debt
security issued by any other issuer not covered by the second sub-paragraph, such further
issue shall be considered a debt claim within the meaning of Article 8(l)(a) of this Agreement.
(2) Nothing in this Article shall prevent the contracting parties from taxing the income from the
negotiable debt securities referred to in paragraph (1) in accordance with their national laws.

Article 12

Mutual agreement procedure

Where difficulties or doubts arise between the parties regarding the implementation or interpretation
of this Agreement, the contracting parties shall use their best endeavours to resolve the matter by
mutual agreement.
Article 13
(1)

Confidentiality

All information provided and received by the competent authority of a contracting party
shall be kept confidential.

(2)

Information provided to the competent authority of a contracting party may not be used for
any purpose other than for the purposes of direct taxation without the prior written consent
of the other contracting party.

(3)

Information provided shall be disclosed only to persons or authorities concerned with the
purposes of direct taxation, and used by such persons or authorities only for such purposes
or for oversight purposes, including the determination of any appeal. For these purposes,
information may be disclosed in public court proceedings or in judicial proceedings.
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(4)

Where a competent authority of a contracting party considers that information which it has
received from the competent authority of the other contracting party is likely to be useful to
the competent authority of another Member State, it may transmit it to the latter competent
authority with the agreement of the competent authority which supplied the information.

Article 14

Transitional Period

At the end of the transitional period as defined in Article 10(2) of the Directive, Guernsey shall
cease to apply the retention tax and revenue sharing provided for in this Agreement and shall apply
in respect of the other contracting party the automatic exchange of information provisions in the
same manner as is provided for in Chapter Π of the Directive. If during the transitional period
Guernsey elects to apply the automatic exchange of information provisions in the same manner as is
provided for in Chapter Π of the Directive, it shall no longer apply the withholding/retention tax and
the revenue sharing provided for in Article 9 of this Agreement.

Article

Entry into force

Subject to the provisions of Article 17 of this Agreement, this Agreement shall come into force on 1
January 2005.

Article 16

Termination

(1)

This Agreement shall remain in force until terminated by either contracting party.

(2)

Either contracting party may terminate this Agreement by giving notice of termination in
writing to the other contracting party, such notice to specify the circumstances leading to the
giving of such notice. In such a case, this Agreement shall cease to have effect 12 months
after the serving of notice.
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Article 17 Application and suspension of application

(1) The application of this Agreement shall be conditional on the adoption and implementation by
all the Member States of the European Union, by the United States of America,
Andorra, Liechtenstein, Monaco and San Marino, and by all the relevant dependent and
associated territories of the Member States of the European Community, respectively, of
measures which conform with or are equivalent to those contained in the Directive or in this
Agreement, and providing for the same dates of implementation.
(2)

The contracting parties shall decide, by common accord, at least six months before the date
referred to in Article 15 of this Agreement, whether the condition set out in paragraph (1) will
be met having regard to the dates of entry into force of the relevant measures in the Member
States, the named third countries and the dependent or associated territories concerned.

(3)

Subject to the mutual agreement procedure provided for in Article 12 of this Agreement, the
application of this Agreement or parts thereof may be suspended by either contracting party
with immediate effect through notification to the other specifying the circumstances leading to
such notification should the Directive cease to be applicable either temporarily or permanently
in accordance with European Community law or in the event that a Member State should
suspend the application of its implementing legislation. Application of the Agreement shall
resume as soon as the circumstances leading to the suspension no longer apply.

(4)

Subject to the mutual agreement procedure provided for in Article 12 of this Agreement,
either contracting party may suspend the application of this Agreement through notification to
the other specifying the circumstances leading to such notification in the event that one of the
third countries or territories referred to in paragraph (1) should subsequently cease to apply
the measures referred to in that paragraph. Suspension of application shall take place no
earlier than two months after notification. Application of the Agreement shall resume as soon
as the measures are reinstated by the third country or territory in question.

Done in the English language.

ANNEX

List of related entities referred to in Article
For the purposes of Article

of this Agreement, the following entities will be considered to be a

"related entity acting as a public authority or whose role is recognised by an international
ENTITIES WITHIN THE EUROPEAN UNION:

Belgium
Gewest (Flemish Region)
Region wallonne (Walloon Region)
Region

Gewest (Brussels Region)
(French Community)
Gemeenschap (Flemish Community)

Deutschsprachige

(German-speaking Community)

Xunta de Galicia (Regional Executive of Galicia)
Junta de

(Regional Executive of Andalusia)

Junta de

(Regional Executive of Extremadura)

Junta de Castilla- La Mancha (Regional Executive of Castilla- La Mancha)
Junta de Castilla-

(Regional Executive of Castilla-

de Navarra (Regional Government of Navarre)
Govern de

Balears (Government of the Balearic Islands)

Generalitat de Catalunya (Autonomous Government of Catalonia)
Generalitat de Valencia (Autonomous Government of Valencia)
General de
de las

(Regional Council

Aragon)

Canarias (Government of the Canary Islands)

de Murcia (Government

Murcia)

Gobiemo de Madrid (Government of Madrid)
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Gobiemo de la Comunidad
Community of the Basque Country)
de

del

(Government of the Autonomous

(Regional Council of

Foral de

(Regional Council of Vizcaya)

Foral de

(Regional Council of

Ayuntamiento de Madrid (City Council of Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (City Council of Barcelona)
Cabildo Insular de Gran Canaria (Island Council of Gran Canada)
Cabildo Insular de Tenerife (Island Council of Tenerife)
Institute de Credito Oficial (Public Credit Institution) .
Instituto Catalan de Finanzas (Finance Institution of Catalonia)
Instituto Valenciano de Finanzas (Finance Institution of Valencia)
Greece
Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (National Telecommunications Organisation)
Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (National
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Public Electricity Company)
France
La Caisse

de la dette sociale (CADES) (Social Debt Redemption Fund)
de developpement (AFD) (French Development Agency)

Reseau Ferre de France (RFF)(French Rail Network)
Caisse

des Autoroutes (CNA) (National Motorways Fund)

Assistance publique Hopitaux de Paris (APHP) (Paris Hospitals Public Assistance)
Charbonnages de France (CDF) (French Coal Board)
Entreprise

et

(EMC)(Mining and Chemicals Company)

Italy
Regions
Provinces
Municipalities
Cassa

e Prestiti (Deposits and Loans Fund)
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Latvia
(Local governments)
Poland
(communes)
powiaty (districts)
(provinces)
(associations of communes)
zwiazki

(association of districts)
(association of provinces)

stoleczne Warszawa (capital city of Warsaw)
Agencja
of Agriculture)

i Modemizacji Rolnictwa (Agency for Restructuring and Modernisation
Rolnych (Agricultural Property Agency)

Portugal
Regiao

da Madeira (Autonomous Region of Madeira)

Regiao

dos

(Autonomous Region of Azores)

Municipalities
Slovakia
a obce (municipalities)
Zeleznice Slovenskej republiky (Slovak Railway Company)
Statny fond cestneho hospodarstva (State Road Management Fund)
Slovenske elektrarne (Slovak Power Plants)
Vodohospodarska vystavba (Water Economy Building Company)
INTERNATIONAL ENTITIES:

European Bank for Reconstruction and Development
European Investment Bank
Asian Development Bank
African Development Bank
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World

/ IBRD / IMF

International Finance Corporation
Inter-American Development Bank
Council of Europe Social Development Fund

European Community
Corporacion Andina de Fomento (CAF) (Andean Development Corporation)
Eurofima
European Coal & Steel Community
Nordic Investment Bank
Caribbean Development Bank
The provisions of Article
are without prejudice to any international obligations that the
Contracting Parties may have entered into with respect to the above mentioned international
entities.
ENTITIES IN THIRD COUNTRIES :

The entities that meet the following criteria:
1)

The entity is clearly considered to be a public entity according to the national criteria.

2)
Such public entity is a non-market producer which administers and finances a group of
activities, principally providing non-market goods and services, intended for the benefit of the
community and which are effectively controlled by general government.
3) Such public entity is a large and regular issuer of debt.
4)
The State concerned is able to guarantee that such public entity will not exercise early
redemption in the event of gross-up clauses.

CONDITIONS FOR AMENDING THE PRESENT ANNEX:

The list of related entities in this Annex may be amended by mutual agreement.

ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡ1ΝΗ
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Επιστολή της

∆ηµοκρατίας

Κύριε,

Λαµβάνω την τιµή να αναφερθώ στα κείµενα «Προτεινόµενο υπόδειγµα συµφωνίας µεταξύ
εκάστης των νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ και εκάστου κράτους µέλους της ΕΕ που πρόκειται
να εφαρµόσει την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών» και «Προτεινόµενο υπόδειγµα συµφωνίας
µεταξύ εκάστης των νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ και εκάστου κράτους µέλους της ΕΕ που
πρόκειται να εφαρµόσει την παρακράτηση φόρου στην πηγή κατά τη µεταβατική περίοδο», που
προέκυψαν από τις διαπραγµατεύσεις µε τις αρχές των Νήσων σχετικά µε συµφωνία για
φορολογία των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και επισυνάπτονται, ως παράρτηµα Ι και
παράρτηµα

αντιστοίχως, στα αποτελέσµατα των εργασιών της οµάδας εργασίας Υψηλού

Επιπέδου του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12 Μαρτίου (έγγρ. 7408/04
58).
Ενόψει των προαναφερθέντων κειµένων, έχω την τιµή να σας υποβάλω τη «Συµφωνία για τη
φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις», όπως περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1 της
παρούσας επιστολής, και να σας γνωστοποιήσω την αµοιβαία µας δέσµευση για ευθυγράµµιση
των εσωτερικών µας συνταγµατικών διαδικασιών το συντοµότερο δυνατό ώστε να τεθεί σε ισχύ η
εν λόγω Συµφωνία και για αµοιβαία ενηµέρωση αµέσως µόλις ολοκληρωθούν αυτές
διατυπώσεις.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι προαναφερθείσες εσωτερικές διαδικασίες

να τεθεί σε ισχύ η εν

λόγω «Συµφωνία για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις», έχω την τιµή να σας
εισηγηθώ η Κυπριακή ∆ηµοκρατία και η Γκέρνζυ να εφαρµόσουν προσωρινά αυτή τη συµφωνία,
στο πλαίσιο των αντίστοιχων εθνικών συνταγµατικών µας απαιτήσεων, από την 1η Ιανουαρίου
2005, ή από την ηµεροµηνία εφαρµογής της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου
2003, για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, όποια εκ των
δύο είναι µεταγενέστερη.
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Έχω την τιµή να εισηγηθώ, εάν η Κυβέρνηση σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα επιστολή
και η επιβεβαίωση σας να αποτελέσουν από κοινού συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
και της Γκέρνζυ.

Με εξαιρετική εκτίµηση,

Για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 25.05.2004, στην αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα.
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Β.

Επιστολή της Γκέρνζυ

Κύριε,

Έχω την τιµή να σας γνωστοποιήσω τη λήψη της σηµερινής επιστολής σας, η οποία έχει ως
ακολούθως:

«Κύριε,

Λαµβάνω την τιµή να αναφερθώ στα κείµενα «Προτεινόµενο υπόδειγµα συµφωνίας µεταξύ
εκάστης των νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ και εκάστου κράτους µέλους της ΕΕ που
πρόκειται να εφαρµόσει την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών» και «Προτεινόµενο υπόδειγµα
συµφωνίας µεταξύ εκάστης των νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ και εκάστου κράτους µέλους
της ΕΕ που πρόκειται να εφαρµόσει την παρακράτηση
περίοδο», που προέκυψαν από

στην πηγή κατά τη µεταβατική .

διαπραγµατεύσεις µε τις αρχές των Νήσων σχετικά µε

συµφωνία για φορολογία των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις
παράρτηµα Ι και παράρτηµα

επισυνάπτονται, ως

αντιστοίχως, στα αποτελέσµατα των εργασιών της οµάδας

εργασίας Υψηλού Επιπέδου του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης
Μαρτίου

7408/04 FISC 58).

Ενόψει των προαναφερθέντων κειµένων, έχω την τιµή να σας υποβάλω τη «Συµφωνία για τη
φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις», όπως περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1
της παρούσας επιστολής, και να σας γνωστοποιήσω την αµοιβαία µας δέσµευση για
ευθυγράµµιση των εσωτερικών µας συνταγµατικών διαδικασιών το συντοµότερο δυνατό ώστε
να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω Συµφωνία και για αµοιβαία ενηµέρωση αµέσως µόλις ολοκληρωθούν
αυτές οι διατυπώσεις.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι προαναφερθείσες εσωτερικές διαδικασίες

να τεθεί σε ισχύ η εν

λόγω «Συµφωνία για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις», έχω την τιµή να
σας εισηγηθώ η Κυπριακή ∆ηµοκρατία

η Γκέρνζυ να εφαρµόσουν προσωρινά αυτή τη

συµφωνία, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εθνικών συνταγµατικών µας απαιτήσεων, από την 1η
Ιανουαρίου 2005, ή από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις, όποια εκ των δύο είναι µεταγενέστερη.
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Θα επιθυµούσα να εισηγηθώ, εάν
επιστολή και η

Κυβέρνηση σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα

σας να αποτελέσουν από κοινού συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής

∆ηµοκρατίας και της Γκέρνζυ.

Με εξαιρετική εκτίµηση,»

Επιβεβαιώνω ότι η Γκέρνζυ συµφωνεί µε το περιεχόµενο της επιστολής σας.

Με εξαιρετική εκτίµηση,

Για την Γκέρνζυ

Πρώτος Υπουργός (Chief Minister)
Έγινε στο Σεντ Πήτερ

στις

στην αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα.

Προσάρτηµα 1

ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΓΙΑ ΤΗ

ΤΩΝ

ΑΠΟ

ΤΗΣ ΓΚΕΡΝΖΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1.

άρθρο 17 της οδηγίας 2003/48/ΕΟΚ («η οδηγία») του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης («το Συµβούλιο») για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις ορίζει ότι
δηµοσιεύουν

την

Ιανουαρίου

νοµοθετικές, κανονιστικές

τα κράτη µέλη

και

διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να

συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία και ότι οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται από την 1η
Ιανουαρίου 2005, υπό τον όρο

η Ελβετική

το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, η ∆ηµοκρατία του Αγίου

Μαρίνου, το Πριγκιπάτο του Μονακό και το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, εφαρµόζουν από
την αυτή ηµεροµηνία µέτρα ισοδύναµα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα οδηγία,
κατ' εφαρµογή συµφωνιών που

συνάψουν µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κατόπιν

οµόφωνων αποφάσεων του Συµβουλίου,
όλες οι συµφωνίες ή άλλοι διακανονισµοί που υφίστανται και προβλέπουν ότι τα
εξηρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη εφαρµόζουν από την αυτή ηµεροµηνία την αυτόµατη
ανταλλαγή πληροφοριών µε τον

τρόπο που

το κεφάλαιο II της παρούσας

οδηγίας, (ή, κατά τη µεταβατική περίοδο του άρθρου 10, επιβάλλουν παρακράτηση του
φόρου

2.

πηγή µε τους ίδιους όρους που ορίζονται στα άρθρα

Οι σχέσεις της Γκέρνζυ µε την ΕΕ καθορίζονται από το Πρωτόκολλο 3 της Συνθήκης
Προσχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Βάσει των όρων του
Πρωτοκόλλου η Γκέρνζυ δεν υπάγεται στο φορολογικό έδαφος της ΕΕ.
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3.

Η

σηµειώνει ότι,

ο απώτερος στόχος των κρατών µελών της ΕΕ είναι η

πραγµατικής φορολογίας των τόκων στο κράτος µέλος που

φορολογική κατοικία

ο πραγµατικός δικαιούχος µέσω της µεταξύ τους ανταλλαγής πληροφοριών περί τόκων, τρία
κράτη µέλη, η Αυστρία, το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο, δεν υποχρεούνται να ανταλλάσσουν
πληροφορίες για µεταβατική περίοδο, αλλά

εφαρµόζουν φόρο παρακράτησης στα

εισοδήµατα από αποταµιεύσεις που καλύπτονται από την οδηγία.
4.

Η «παρακράτηση φόρου στην πηγή» για την οποία γίνεται λόγος στην οδηγία, στην
εσωτερική νοµοθεσία της Γκέρνζυ

αναφέρεται ως «παρακράτηση φόρου». Ως εκ τούτου,

για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, οι δύο αυτοί όροι P«παρακράτηση φόρου στην
πηγή»/«παρακράτηση φόρου»

5.

συνώνυµοι.

Η Γκέρνζυ συµφώνησε να εφαρµόσει παρακράτηση φόρου από την
υπό τον όρο

τα κράτη µέλη έχουν

Ιανουαρίου

τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την οδηγία
απαιτήσεις του άρθρου 17 της οδηγίας

ότι τηρούνται εν γένει οι

του άρθρου 17, παράγραφος 2 της παρούσας

Συµφωνίας.

6.

7.

Η Γκέρνζυ συµφώνησε να εφαρµόσει την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών κατά τον
τρόπο που προβλέπεται στο Κεφάλαιο

της οδηγίας από το τέλος της µεταβατικής περιόδου,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο

παράγραφος 2 της οδηγίας.

Η Γκέρνζυ διαθέτει νοµοθεσία σχετικά µε τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων η
οποία

ισότιµη ως προς τα

της µε την κοινοτική νοµοθεσία που

αναφέρεται στα άρθρα 2 και 6 της οδηγίας.

Η Γκέρνζυ και η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, καλούνται στο εξής «συµβαλλόµενο µέρος» ή
«συµβαλλόµενα µέρη» εκτός εάν προκύπτει άλλως από τα συµφραζόµενα,

Συµφώνησαν να συνάψουν την ακόλουθη συµφωνία, η οποία περιέχει υποχρεώσεις από την
πλευρά των συµβαλλοµένων µερών µόνο και προβλέπει:
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α)

την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών

την αρµόδια αρχή της Κυπριακής

∆ηµοκρατίας προς την αρµόδια αρχή της

όπως ακριβώς και προς την αρµόδια

αρχή κράτους µέλους,
β)

την εφαρµογή από την Γκέρνζυ, κατά τη µεταβατική περίοδο που ορίζεται στο άρθρο
10 της οδηγίας, παρακράτησης φόρου από την ίδια ηµεροµηνία και µε τους ίδιους
όρους που περιλαµβάνονται στα άρθρα

γ)

και 12 της οδηγίας αυτής,

την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών από την αρµόδια αρχή της Γκέρνζυ προς την
αρµόδια αρχή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το άρθρο

δ)

της οδηγίας,

τη µεταφορά από την αρµόδια αρχή της Γκέρνζυ προς την αρµόδια αρχή της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας του 75% των εσόδων από την παρακράτηση φόρου.

όσον αφορά τόκους που καταβάλλει φορέας πληρωµής εγκατεστηµένος σε συµβαλλόµενο µέρος
σε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί σε άλλο συµβαλλόµενο µέρος.

Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ο όρος «αρµόδια αρχή», όταν ισχύει για τα
συµβαλλόµενα µέρη σηµαίνει «ο Υπουργός Οικονοµικών ή εξουσιοδοτηµένος

του»

όσον αφορά την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και «ο ∆ιευθυντής Φόρου Εισοδήµατος» (the
Administrator of Income Tax) όσον αφορά τη Γκέρνζυ.

Άρθρο 1

Παρακράτηση φόρου

φορείς πληρωµής

Οι τόκοι, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας Συµφωνίας, τους οποίους καταβάλλει
φορέας πληρωµής εγκατεστηµένος στη Γκέρνζυ σε πραγµατικούς δικαιούχους κατά την
έννοια του άρθρου 5 της παρούσας Συµφωνίας οι οποίοι είναι κάτοικοι της Κυπριακή
∆ηµοκρατίας υπόκεινται, µε την επιφύλαξη του άρθρου 3 της παρούσας Συµφωνίας, σε
παρακράτηση από το ποσό του τόκου κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που
αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας Συµφωνίας, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία
που αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας Συµφωνίας.

ποσοστό της παρακράτησης

φόρου ανέρχεται σε 15% κατά τα τρία πρώτα έτη της µεταβατικής περιόδου, σε
επόµενα τρία έτη και σε 35% στη συνέχεια.

τα
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Άρθρο 2 ∆ιαβίβαση πληροφοριών

(1)

φορείς πληρωµής

Σε περίπτωση πληρωµής τόκων, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας Συµφωνίας,
από φορέα πληρωµής εγκατεστηµένο στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία σε πραγµατικούς
δικαιούχους, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας Συµφωνίας, οι οποίοι κατοικούν στη
ή σε περιπτώσεις που εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 1,
στοιχείο α) της παρούσας Συµφωνίας, ο φορέας πληρωµής ενηµερώνει την αρµόδια αρχή
του σχετικά µε τα εξής:

α)

τα στοιχεία ταυτότητας και την κατοικία του πραγµατικού
προσδιορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο

δικαιούχου που

της παρούσας συµφωνίας,

β)

το όνοµα και τη διεύθυνση του φορέα πληρωµής,

γ)

τον αριθµό λογαριασµού του πραγµατικού δικαιούχου ή, ελλείψει αυτού, τα στοιχεία της
απαίτησης που αποτελεί γενεσιουργό αιτία των καταβαλλόµενων τόκων,

δ)

πληροφορίες σχετικά µε την πληρωµή των τόκων που υπολογίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 4, παράγραφος 1 της παρούσας συµφωνίας. Εντούτοις, κάθε συµβαλλόµενο
µέρος δύναται να περιορίσει το ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να
υποβάλλεται από τον φορέα πληρωµής σχετικά µε την καταβολή τόκων στο συνολικό
ποσό των τόκων ή του εισοδήµατος και στο συνολικό ποσό των εσόδων από την
πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση,

και η Κυπριακή ∆ηµοκρατία συµµορφώνεται µε την παράγραφο (2) του παρόντος άρθρου.

(2)

Εντός εξαµήνου από τη λήξη του φορολογικού τους έτους, η αρµόδια αρχή της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας ανακοινώνει στην αρµόδια αρχή της Γκέρνζυ, αυτοµάτως, τις πληροφορίες που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, σηµεία α) έως δ) του παρόντος άρθρου, όσον αφορά το
σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους.

Άρθρο 3

Εξαιρέσεις

τη διαδικασία παρακράτησης φόρου

(1) Η Γκέρνζυ, όταν εφαρµόζει παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 1 της παρούσας
Συµφωνίας, προβλέπει µία ή και

δύο από τις ακόλουθες διαδικασίες προκειµένου να

διασφαλίσει ότι οι πραγµατικοί δικαιούχοι µπορούν να ζητήσουν να µην πραγµατοποιηθεί
παρακράτηση φόρου:
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α)

διαδικασία η οποία επιτρέπει στον πραγµατικό δικαιούχο, όπως ορίζεται στο άρθρο 5
της παρούσας Συµφωνίας, να αποφύγει την παρακράτηση φόρου που διευκρινίζεται
στο άρθρο 1 της παρούσας Συµφωνίας εξουσιοδοτώντας ρητά τον φορέα πληρωµής
του να υποβάλει τις πληρωµές τόκων στην αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους
στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο φορέας πληρωµής. Αυτή η εξουσιοδότηση
καλύπτει όλες τις πληρωµές τόκων προς τον πραγµατικό δικαιούχο από τον εν λόγω
φορέα πληρωµής,

β)

διαδικασία που διασφαλίζει

δεν επιβάλλεται παρακράτηση φόρου όταν ο

πραγµατικός δικαιούχος υποβάλλει στον φορέα πληρωµής πιστοποιητικό στο
του που του χορηγεί η αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους της φορολογικής
κατοικίας του σύµφωνα µε την παράγραφο 2

(2)

παρόντος άρθρου.

Μετά από αίτηση του πραγµατικού δικαιούχου, η αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους
της φορολογικής κατοικίας του εκδίδει πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρονται:

i)

το όνοµα, η διεύθυνση

ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή, αν δεν υπάρχει, η

ηµεροµηνία και ο τόπος γέννησης του πραγµατικού δικαιούχου,

ϋ)

το όνοµα

τη διεύθυνση του φορέα πληρωµής,

ο αριθµός λογαριασµού του πραγµατικού δικαιούχου ή, εάν δεν υπάρχει, τα στοιχεία
του τίτλου που ενσωµατώνει την απαίτηση.
πιστοποιητικό αυτό ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η χορήγηση του εν
λόγω πιστοποιητικού στον πραγµατικό δικαιούχο που το έχει ζητήσει πραγµατοποιείται εντός
προθεσµίας δύο µηνών από την υποβολή της αιτήσεως.

(3)

περιπτώσεις που εφαρµόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, η
αρµόδια αρχή της Γκέρνζυ στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο φορέας πληρωµής κοινοποιεί
στην αρµόδια αρχή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας τις πληροφορίες που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της παρούσας Συµφωνίας, ως χώρας κατοικίας του πραγµατικού
δικαιούχου. Αυτές οι κοινοποιήσεις διεξάγονται αυτοµάτως τουλάχιστον µία φορά το έτος,
εντός εξαµήνου µετά το τέλος του φορολογικού έτους που ορίζεται βάσει της νοµοθεσίας του
συµβαλλόµενου µέρους, όσον αφορά το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη
διάρκεια του συγκεκριµένου έτους.
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Άρθρο 4

(1)

Βάση αξιολόγησης

την παρακράτηση φόρου

Φορέας πληρωµής εγκατεστηµένος στη Γκέρνζυ επιβάλλει φόρο παρακράτησης σύµφωνα
µε το άρθρο 1 της παρούσας συµφωνίας, ως εξής:

α)

σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο
α) της παρούσας Συµφωνίας: επί του ακαθάριστου ποσού των καταβληθέντων ή
τόκων,

β)

σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1
στοιχείο β) ή δ) της παρούσας Συµφωνίας: στο ποσό του τόκου ή του εισοδήµατος που
αναφέρεται στα στοιχεία β) ή δ) αυτού του εδαφίου ή µε εισφορά ισοδύναµου
αποτελέσµατος που

βαρύνει τον δικαιούχο επί του συνολικού ποσού των εσόδων

από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση,

γ)

σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο
γ) της παρούσας Συµφωνίας: στο ποσό των τόκων που αναφέρεται στο εν λόγω
εδάφιο,

δ)

σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 4 της
παρούσας Συµφωνίας: στο ποσό του τόκου που αναλογεί σε κάθε µέλος της έννοµης
οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας το
οποίο πληροί τους όρους του άρθρου 5 παράγραφος 1 της παρούσας

ε)

σε περίπτωση που η Γκέρνζυ ασκεί το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 8
παράγραφος 5 της παρούσας Συµφωνίας: στο ποσό των ανοιγµένων σε ετήσια βάση
τόκων.

(2)

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α)

β) του παρόντος άρθρου, η

παρακράτηση φόρου εκπίπτει κατ' αναλογία για την περίοδο κατά την οποία ο πραγµατικός
δικαιούχος κατείχε τον χρεωστικό τίτλο. Εάν ο φορέας πληρωµής αδυνατεί να προσδιορίσει
την περίοδο κατοχής µε βάση τις πληροφορίες που του διατίθενται, ο φορέας πληρωµής
µεταχειρίζεται τον πραγµατικό δικαιούχο ως έχοντα στην κατοχή του τον χρεωστικό τίτλο καθ1
όλη τη διάρκεια της ύπαρξης του, εκτός εάν ο τελευταίος παράσχει αποδεικτικά στοιχεία
σχετικά µε την ηµεροµηνία αγοράς.
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(3)

Η επιβολή παρακράτησης φόρου από τη

δεν εµποδίζει το άλλο συµβαλλόµενο

µέρος της φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου να φορολογήσει το εισόδηµα
σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία.

(4)

Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, η

µπορεί να προβλέπει ότι ο

οικονοµικός φορέας που καταβάλλει τόκους, ή εξασφαλίζει την καταβολή των τόκων, σε
έννοµη οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της
άλλο συµβαλλόµενο µέρος

Συµφωνίας στο

ως ο φορέας πληρωµής για λογαριασµό της οντότητας

επιβάλει την παρακράτηση φόρου επί των τόκων αυτών, εκτός εάν η οντότητα
επισήµως δεχθεί να κοινοποιούνται σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 7
παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας η επωνυµία της, η

της και το συνολικό

ποσό των τόκων που της καταβάλλονται ή εξασφαλίζονται για λογαριασµό της.

Άρθρο 5

(1)

Ορισµός του πραγµατικού δικαιούχου

Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ως «πραγµατικός δικαιούχος» νοείται το φυσικό
πρόσωπο που εισπράττει τόκους για

σκοπό ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο προς

όφελος του οποίου εξασφαλίζεται πληρωµή τόκων, εκτός εάν το εν λόγω φυσικό πρόσωπο
µπορεί να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν έχει εισπράξει ή εξασφαλίσει την πληρωµή
τόκων

του λογαριασµό. Ένα φυσικό πρόσωπο δεν

πραγµατικός

δικαιούχος όταν:

α) ενεργεί ως φορέας πληρωµής κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 της
παρούσας Συµφωνίας,
β) ενεργεί εξ ονόµατος νοµικού προσώπου, οντότητας που φορολογείται επί των κερδών της
βάσει των γενικών ρυθµίσεων περί φορολογίας των επιχειρήσεων, ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένου
σύµφωνα µε την οδηγία

ή ισοδύναµου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων

εγκατεστηµένου στη Γκέρνζυ, ή οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2
της παρούσας Συµφωνίας, και, στην τελευταία περίπτωση, κοινοποιεί την επωνυµία και τη
διεύθυνση της οντότητας στον οικονοµικό φορέα που καταβάλλει τους τόκους και ο
τελευταίος διαβιβάζει, εν συνεχεία, αυτές τις πληροφορίες στην αρµόδια αρχή του
συµβαλλοµένου µέρους της εγκατάστασης,

γ) ενεργεί εξ ονόµατος άλλου φυσικού προσώπου που είναι ο πραγµατικός δικαιούχος και
αποκαλύπτει στον φορέα πληρωµής τα στοιχεία ταυτότητας του πραγµατικού δικαιούχου.
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(2)

Στην περίπτωση που ο φορέας πληρωµής έχει στη διάθεση του στοιχεία που οδηγούν στο
συµπέρασµα ότι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή για το οποίο
εξασφαλίζεται η πληρωµή τόκων ενδεχοµένως να µην είναι ο πραγµατικός δικαιούχος και
που δεν εφαρµόζεται ούτε η παράγραφος 1 στοιχείο α) ούτε η παράγραφος 1 στοιχείο β) του
παρόντος άρθρου, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να προσδιορίσει την ταυτότητα του
πραγµατικού δικαιούχου. Αν ο φορέας πληρωµής αδυνατεί να προσδιορίσει τον πραγµατικό
δικαιούχο, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο

Άρθρο 6

(1)

ως πραγµατικός δικαιούχος.

ταυτότητας και κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου

Κάθε Μέρος προβαίνει στη

και διασφαλίζει την εφαρµογή στο

του των

αναγκαίων διαδικασιών που επιτρέπουν στον φορέα πληρωµής να προσδιορίζει τους
πραγµατικούς δικαιούχους και την κατοικία τους για τους σκοπούς της παρούσας
Συµφωνίας. Οι διαδικασίες αυτές πληρούν τους ελάχιστους κανόνες που καθορίζονται στις
παραγράφους 2 και 3.

(2)

Ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου συναρτήσει
ελαχίστων κανόνων οι οποίοι ποικίλλουν ανάλογα µε τον χρόνο έναρξης των σχέσεων
µεταξύ φορέα πληρωµής και δικαιούχου των τόκων, ως εξής:

α)

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί

από την

Ιανουαρίου

ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου,
ήτοι το όνοµα και τη

του, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που έχει στη

του, ιδίως κατ' εφαρµογή των ισχυόντων στη χώρα
κανονισµών και της οδηγίας

του

του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για

την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση

εσόδων

από παράνοµες δραστηριότητες στην

περίπτωση

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή ισοδύναµης νοµοθεσίας στην περίπτωση της Γκέρνζυ,

της
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β)

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις

συνάπτονται, ή τις συναλλαγές που

πραγµατοποιούνται χωρίς να υπάρχουν συµβατικές σχέσεις, από 1ης Ιανουαρίου
2004

εξής, ο φορέας πληρωµής εξακριβώνει την ταυτότητα του πραγµατικού

δικαιούχου, ήτοι το όνοµα, τη διεύθυνση και, εάν υπάρχει, τον αριθµό φορολογικού
µητρώου στο κράτος µέλος της φορολογικής κατοικίας του. Τα στοιχεία αυτά
πρέπει να προσδιορίζονται βάσει του διαβατηρίου ή του επίσηµου δελτίου ταυτότητας
που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος. Εάν η διεύθυνση δεν αναγράφεται στο εν
λόγω διαβατήριο ή επίσηµο δελτίο ταυτότητας, εξακριβώνεται βάσει οποιουδήποτε
αποδεικτικού εγγράφου που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος. Εάν ο αριθµός
φορολογικού µητρώου δεν αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο επίσηµο δελτίο
ταυτότητας ή σε άλλο επίσηµο έγγραφο ταυτότητας, ενδεχοµένως στο πιστοποιητικό
φορολογικής κατοικίας, που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος, τα στοιχεία
ταυτότητας συµπληρώνονται µε την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης του
πραγµατικού δικαιούχου που προκύπτουν από το διαβατήριο ή το επίσηµο δελτίο
ταυτότητας.

(3)

Ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου βάσει ελάχιστων
κανόνων που ποικίλλουν ανάλογα µε το χρόνο έναρξης των σχέσεων µεταξύ του φορέα
πληρωµής και του δικαιούχου των τόκων. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω, ως κατοικία
η χώρα στην οποία ο πραγµατικός δικαιούχος έχει τη µόνιµη διεύθυνση του:
α)

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί πριν από την

Ιανουαρίου

2004, ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου
χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που
ισχυόντων στη χώρα

στη

του, ιδίως κατ' εφαρµογή των

του κανονισµών και της οδηγίας

στην περίπτωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή ισοδύναµης νοµοθεσίας στην
περίπτωση της Γκέρνζυ,
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β)

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που συνάπτονται ή, τις συναλλαγές που
πραγµατοποιούνται χωρίς να υπάρχουν συµβατικές σχέσεις, από 1ης Ιανουαρίου
2004 και εξής,

φορείς πληρωµής προσδιορίζουν την κατοικία του δικαιούχου βάσει

της διεύθυνσης που αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο επίσηµο δελτίο ταυτότητας ή,
εν ανάγκη,

οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου το οποίο παρουσιάζει

πραγµατικός δικαιούχος, σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: όσον αφορά τα
φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζουν διαβατήριο ή επίσηµο δελτίο ταυτότητας που
έχει εκδώσει κράτος µέλος και τα οποία δηλώνουν ότι είναι κάτοικοι τρίτης χώρας, η
κατοικία καθορίζεται βάσει πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται από
την αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας στην οποία το εν λόγω φυσικό πρόσωπο
δηλώνει ότι κατοικεί. Εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό,

ως τόπος

κατοικίας το κράτος µέλος το οποίο εξέδωσε το διαβατήριο ή το άλλο επίσηµο
έγγραφο ταυτότητας.

Άρθρο 7

Ορισµός του φορέα πληρωµής

(1) Για

τους σκοπούς

της

παρούσας

Συµφωνίας,

ως

«φορέας πληρωµής»

νοείται

οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, ο οποίος καταβάλλει τόκους στον πραγµατικό
δικαιούχο ή εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άµεσο όφελος αυτού, ανεξαρτήτως του
αν ο φορέας αυτός είναι ο οφειλέτης της απαίτησης ή ο φορέας στον οποίο έχει αναθέσει ο
οφειλέτης ή ο πραγµατικός δικαιούχος την πληρωµή των τόκων ή την εξασφάλιση αυτής
της πληρωµής.·

(2) Κάθε οντότητα εγκατεστηµένη σε συµβαλλόµενο µέρος στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή
για το οποίο εξασφαλίζεται η καταβολή τόκων προς όφελος του πραγµατικού δικαιούχου
επίσης ως φορέας πληρωµής κατά την εν λόγω πληρωµή ή εξασφάλιση της
πληρωµής. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται αν ο οικονοµικός φορέας έχει λόγους να
πιστεύει, βάσει επίσηµων αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλει η οντότητα, ότι:

α) είναι νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στην
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ή

β) τα

κέρδη

του

επιχειρήσεων, ή

φορολογούνται

βάσει

των γενικών

ρυθµίσεων φορολογίας

των
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γ) πρόκειται για ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία

του

ή

ισοδύναµου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένου στη

Ο οικονοµικός φορέας που
συµβαλλόµενο µέρος,

τόκους σε µια τέτοια οντότητα εγκατεστηµένη σε άλλο

και

ως φορέα πληρωµής βάσει της παρούσας

παραγράφου ή εξασφαλίζει την καταβολή τόκων
διεύθυνση της οντότητας καθώς

αυτή, κοινοποιεί την επωνυµία

τη

το συνολικό ποσό των τόκων που της κατέβαλε ή των

οποίων εξασφάλισε την καταβολή στην αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους
της, η οποία στη συνέχεια διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στην αρµόδια αρχή του
συµβαλλόµενου µέρους εγκατάστασης της οντότητας.

(3) Η οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έχει, ωστόσο, το
δικαίωµα

επιλέγει, για τους σκοπούς της παρούσας

να τυγχάνει

µεταχείρισης ως ΟΣΕΚΑ ή ως ισοδύναµος οργανισµός, κατά την έννοια της παραγράφου 2
στοιχείο γ). Η άσκηση

του δικαιώµατος αποτελεί αντικείµενο πιστοποιητικού που

εκδίδεται από το συµβαλλόµενο µέρος στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η οντότητα,
υποβάλλεται δε από αυτήν την οντότητα στον οικονοµικό φορέα. Τα συµβαλλόµενα µέρη
τους λεπτοµερείς κανόνες άσκησης αυτού του δικαιώµατος για τις οντότητες
εγκατεστηµένες στο
(4)

τους.

Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας και η οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου είναι εγκατεστηµένοι στο ίδιο συµβαλλόµενο µέρος, το εν λόγω
συµβαλλόµενο µέρος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης της
οντότητας, όταν ενεργεί ως φορέας πληρωµής, προς

(5)

διατάξεις της παρούσας Συµφωνίας.

Τα νοµικά πρόσωπα που εξαιρούνται από την εφαρµογή του άρθρου 2 στοιχείο α) του
παρόντος άρθρου είναι:

α)

στη Φινλανδία:

β)

στη Σουηδία:

avoin

(Ay)

και

kommanditbolag (KB).

(Ky)/oppet

και
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Άρθρο 8

Ορισµός των τόκων

Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ως «τόκοι» νοούνται:

α)

οι καταβληθέντες ή εγγεγραµµένοι σε λογαριασµό τόκοι από πάσης φύσεως
απαιτήσεις, είτε συνοδεύονται είτε όχι από ενυπόθηκες εγγυήσεις ή από ρήτρα
συµµετοχής στα κέρδη του οφειλέτη, ιδίως δε τα εισοδήµατα από τίτλους του δηµοσίου
οµολογιακά δάνεια, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων ωφεληµάτων και
λαχνών που τα συνοδεύουν.

β)

τόκοι υπερηµερίας δεν

τόκοι,

οι δεδουλευµένοι ή κεφαλαιοποιηµένοι τόκοι κατά την πώληση, την επιστροφή ή την
εξόφληση των απαιτήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α),

γ)

το εισόδηµα που προκύπτει από τόκους, είτε άµεσα είτε µέσω οντότητας που
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας, το οποίο διανέµεται
από

i)

ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία

Η)

ισοδύναµο οργανισµό συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένο στη

iii)

του Συµβουλίου,

οντότητες που επωφελούνται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 7
παράγραφος 3 της παρούσας Συµφωνίας,

οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένους εκτός του εδάφους στο
οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δυνάµει
του άρθρου της 299 και εκτός της

δ)

εισόδηµα που προκύπτει από την πώληση, την επιστροφή ή την εξόφληση µονάδων ή
µεριδίων στους ακόλουθους οργανισµούς και οντότητες, αν επενδύουν άµεσα ή
έµµεσα,

µέσω

άλλων

οργανισµών

συλλογικών επενδύσεων

αναφέρονται κατωτέρω, ποσοστό ανώτερο του
απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α):

ή

οντοτήτων που

του ενεργητικού τους σε
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i)

ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία

ϋ)

ισοδύναµο οργανισµό συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένο στη

οντότητες που επωφελούνται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 7
παράγραφος 3 της παρούσας Συµφωνίας,

οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένους εκτός του εδάφους στο
οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
δυνάµει του άρθρου της 299 και εκτός της Γκέρνζυ.

Ωστόσο, τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να µην περιλαµβάνουν στον ορισµό των
τόκων το εισόδηµα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος
άρθρου παρά µόνο κατά την αναλογία που το εισόδηµα αυτό αντιστοιχεί σε εισόδηµα
που, άµεσα ή έµµεσα, προέρχεται από πληρωµές τόκων κατά την έννοια των
στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

(2)

Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που
ένας φορέας πληρωµής δεν έχει στη διάθεση του στοιχεία σχετικά µε το µέρος του
εισοδήµατος που προέρχεται από πληρωµή τόκων, το συνολικό ποσό του εισοδήµατος
ως πληρωµή τόκων.

(3)

Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που ο
φορέας πληρωµής δεν έχει στη

του στοιχεία σχετικά µε το ποσοστό του ενεργητικού

που επενδύεται σε απαιτήσεις ή σε µονάδες ή µερίδια που προβλέπονται στην εν λόγω
παράγραφο, το ποσοστό αυτό

ότι υπερβαίνει το 40%. Εάν δεν µπορεί να

προσδιορίσει το ποσό του εισοδήµατος που συγκεντρώνει ο πραγµατικός δικαιούχος, το
εισόδηµα

ότι αντιστοιχεί στο προϊόν της πώλησης, της επιστροφής ή της

εξόφλησης των µετοχών ή µεριδίων.

(4) Όταν οι τόκοι, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καταβάλλονται ή
πιστώνονται σε λογαριασµό οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της
παρούσας Συµφωνίας, αν η εν λόγω οντότητα δεν επωφελείται από το δικαίωµα που
προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της παρούσας Συµφωνίας, οι εν λόγω τόκοι
ως πληρωµές τόκων από την εν λόγω οντότητα.
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(5) Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία β) και δ) του παρόντος άρθρου, τα συµβαλλόµενα
µέρη έχουν το δικαίωµα να ζητούν από τους φορείς πληρωµής που είναι εγκατεστηµένοι στο
τους να υπολογίζουν τους τόκους σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια περιόδου που δεν
υπερβαίνει το έτος και να

τους ετήσιους αυτούς τόκους ως πληρωµή τόκων ακόµη

και αν δεν διενεργηθεί πώληση, επιστροφή ή εξόφληση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
(6)

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος άρθρου, τα
συµβαλλόµενα µέρη έχουν το δικαίωµα να εξαιρέσουν από τον ορισµό των τόκων το
εισόδηµα που αναφέρεται στις συγκεκριµένες διατάξεις από οργανισµούς ή οντότητες που
εδρεύουν εντός του εδάφους τους, σε περίπτωση που το ποσοστό του ενεργητικού των εν
λόγω οργανισµών ή οντοτήτων που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το 15%. Οµοίως, κατά
παρέκκλιση από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν το
δικαίωµα να εξαιρέσουν από τον ορισµό των τόκων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, τους τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε λογαριασµό οντότητας
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας, εάν η οντότητα αυτή
δεν επωφελείται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της
παρούσας Συµφωνίας και είναι εγκατεστηµένη στο

τους, σε περίπτωση που το

ποσοστό του ενεργητικού των εν λόγω οντοτήτων που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το

Η άσκηση αυτού του δικαιώµατος από συµβαλλόµενο µέρος είναι δεσµευτική και για τα άλλα
συµβαλλόµενα µέρη.
(7) Από την 1 η Ιανουαρίου

το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του

παρόντος άρθρου και στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου είναι 25%.
(8) Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου και στην
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου καθορίζονται βάσει της επενδυτικής πολιτικής, όπως
ορίζεται στον κανονισµό και στα καταστατικά έγγραφα των εν λόγω οργανισµών ή οντοτήτων
ή, ελλείψει αυτών, βάσει της πραγµατικής σύνθεσης του ενεργητικού τους.

Άρθρο 9

(1)

Κατανοµή των εσόδων

την παρακράτηση φόρου

Η Γκέρνζυ παρακρατεί το 25% της παρακράτησης φόρου που εκπίπτει δυνάµει της
παρούσας

και

µεταβιβάζει το υπόλοιπο 75% των εσόδων

στο άλλο

συµβαλλόµενο µέρος.

(2)

Η Γκέρνζυ που επιβάλλει παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4 της
παρούσας Συµφωνίας παρακρατεί το 25% των εσόδων και µεταβιβάζει το 75% στη Κυπριακή
∆ηµοκρατία µε την αναλογία που ισχύει για τις µεταβιβάσεις που πραγµατοποιούνται
εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

(3) Η µεταβίβαση αυτή πραγµατοποιείται για κάθε έτος σε µία δόση, το αργότερο εντός εξαµήνου
µετά το τέλος του φορολογικού έτους που ορίζεται από τη νοµοθεσία της Γκέρνζυ.

(4)

Η Γκέρνζυ που επιβάλλει παρακράτηση φόρου λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να
διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του συστήµατος κατανοµής εσόδων.

Άρθρο 10 Εξάλειψη της

(1)

φορολογίας

συµβαλλόµενο µέρος της φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου διασφαλίζει
την εξάλειψη της διπλής φορολογίας που ενδεχοµένως να προκύπτει από την επιβολή, από
τη Γκέρνζυ, της παρακράτησης φόρου στην οποία αναφέρεται η παρούσα Συµφωνία
σύµφωνα µε

ακόλουθες διατάξεις:

όταν επί των τόκων που εισπράττει ένας πραγµατικός δικαιούχος έχει παρακρατηθεί
φόρος στη Γκέρνζυ, το άλλο συµβαλλόµενο µέρος χορηγεί, σύµφωνα µε το εσωτερικό
του δίκαιο, πίστωση φόρου ίση µε το παρακρατηθέν στην πηγή ποσό. Αν το ποσό αυτό
υπερβαίνει το ποσό του οφειλόµενου σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία φόρου, το άλλο
συµβαλλόµενο µέρος επιστρέφει το επιπλέον ποσό του παρακρατηθέντος φόρου στον
πραγµατικό δικαιούχο,
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αν, πέραν της παρακράτησης φόρου όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας
Συµφωνίας, επί των τόκων που εισπράττονται από πραγµατικό δικαιούχο
διενεργηθεί οποιαδήποτε άλλη παρακράτηση φόρου/παρακράτηση φόρου στην πηγή
και το συµβαλλόµενο µέρος της φορολογικής κατοικίας χορηγεί πίστωση φόρου για την
εν λόγω παρακράτηση φόρου/παρακράτηση φόρου στην πηγή σύµφωνα µε την εθνική
του νοµοθεσία ή τις συµβάσεις περί διπλής φορολογίας, το ποσό αυτής της άλλης
παρακράτησης φόρου/παρακράτησης φόρου στην πηγή πιστώνεται πριν από την
εφαρµογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο στοιχείο

του παρόντος άρθρου.
ι

(2)

συµβαλλόµενο µέλος που είναι το κράτος της φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού
δικαιούχου µπορεί να αντικαταστήσει τον µηχανισµό της πίστωσης φόρου που αναφέρεται
στην παράγραφο

του παρόντος άρθρου µε την επιστροφή της παρακράτησης φόρου που

αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας Συµφωνίας.
Άρθρο

(1)

Μεταβατικές διατάξεις για τους διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς τίτλους

Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας
Συµφωνίας και µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου

το αργότερο, οι εγχώριες και διεθνείς οµολογίες

και άλλοι διαπραγµατεύσιµοι χρεωστικοί τίτλοι που έχουν εκδοθεί για πρώτη φορά πριν από
την 1η Μαρτίου 2001 ή που τα ενηµερωτικά φυλλάδια για την εισαγωγή τους στο
χρηµατιστήριο αξιών έχουν εγκριθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή από τις αρµόδιες αρχές
κατά την έννοια της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ του Συµβουλίου, ή από αρµόδιες αρχές σε τρίτες
χώρες, δεν

ως απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου

παράγραφος 1 στοιχείο

α) της παρούσας Συµφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πραγµατοποιούνται επιπλέον
εκδόσεις των εν λόγω διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002 και
εξής. Εάν όµως η µεταβατική περίοδος παραταθεί πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, οι
διατάξεις του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να ισχύουν µόνον για διαπραγµατεύσιµους
χρεωστικούς τίτλους αυτού του είδους:

που περιέχουν ρήτρες επανενσωµάτωσης του εκπεσθέντος φόρου και

εφόσον ο φορέας πληρωµής είναι εγκατεστηµένος σε συµβαλλόµενο µέρος που
εφαρµόζει την παρακράτηση φόρου και ο εν λόγω φορέας πληρωµής καταβάλλει
τόκους στον πραγµατικό δικαιούχο εγκατεστηµένο σε άλλο συµβαλλόµενο µέρος ή
εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άµεσο όφελος αυτού.
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Σε

περίπτωση

που

πραγµατοποιηθούν

επιπλέον

διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την

εκδόσεις

των

προαναφερόµενων

Μαρτίου 2002 και εξής, από κυβερνήσεις

ή εξοµοιούµενους οργανισµούς που ενεργούν ως δηµόσια αρχή ή των οποίων ο ρόλος
αναγνωρίζεται από διεθνή συνθήκη, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα της παρούσας
Συµφωνίας, η συνολική έκδοση αυτών των τίτλων, αποτελούµενη από την αρχική έκδοση και
τις νέες εκδόσεις,

ως απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1

στοιχείο α) της παρούσας Συµφωνίας.

Σε

περίπτωση

που

πραγµατοποιηθεί

περαιτέρω

έκδοση

των

προαναφερόµενων

διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1 η Μαρτίου 2002 και εξής από άλλο εκδότη
που δεν καλύπτεται από το δεύτερο εδάφιο, η περαιτέρω αυτή έκδοση

ως

απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας
Συµφωνίας.

(2)

Καµία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζει τα συµβαλλόµενα µέρη να φορολογούν το
εισόδηµα από τους διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς τίτλους που αναφέρονται στην
παράγραφο 1) σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία τους.

Άρθρο

∆ιαδικασία αµοιβαίας συµφωνίας

Εάν προκύψουν δυσχέρειες ή αµφιβολίες µεταξύ των µερών όσον αφορά την εφαρµογή ή την
ερµηνεία της παρούσας Συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα µέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια να επιλύσουν το

Άρθρο

µε αµοιβαία συµφωνία.

Απόρρητο

(1) Όλες οι πληροφορίες που παρέχει και λαµβάνει η αρµόδια αρχή συµβαλλόµενου µέρους
κρατούνται απόρρητες.

(2)

πληροφορίες που παρέχονται στην αρµόδια αρχή συµβαλλόµενου

δεν

µπορούν να χρησιµοποιούνται για σκοπούς πέραν εκείνων της άµεσης φορολογίας χωρίς
προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου συµβαλλόµενου µέρους.

(3)

Οι παρεχόµενες πληροφορίες κοινοποιούνται µόνο στα αφορώµενα πρόσωπα ή αρχές για
σκοπούς άµεσης φορολογίας και χρησιµοποιούνται από τα εν λόγω πρόσωπα ή αρχές
µόνο για τέτοιους σκοπούς ή για σκοπούς επιτήρησης, περιλαµβανοµένης της έκβασης
τυχόν προσφυγών.

τους σκοπούς αυτούς, µπορούν να κοινοποιούνται πληροφορίες

σε ακροαµατικές διαδικασίες ή σε δικαστικές
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(4)

Όταν η αρµόδια αρχή συµβαλλόµενου µέρους

ότι οι πληροφορίες που έλαβε από

την αρµόδια αρχή του άλλου συµβαλλόµενου µέρους ενδέχεται να είναι χρήσιµες για την
αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους, µπορεί να τις διαβιβάζει σε αυτή την αρµόδια αρχή,
µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας αρχής που παρέσχε τις πληροφορίες.

Άρθρο 14 Μεταβατική περίοδος

ΣΤΟ τέλος της µεταβατικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 της
οδηγίας, η Γκέρνζυ σταµατά να εφαρµόζει την παρακράτηση φόρου και την κατανοµή των εσόδων
που προβλέπεται στην παρούσα

αρχίζει να εφαρµόζει έναντι του άλλου

συµβαλλόµενου µέρους τις διατάξεις για την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών κατά τον τρόπο
που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Ι! της οδηγίας. Εάν κατά τη µεταβατική περίοδο η Γκέρνζυ
επιλέξει να εφαρµόσει

διατάξεις

προβλέπεται στο Κεφάλαιο

την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών κατά τον τρόπο που

της οδηγίας, δεν

εφαρµόζει πλέον την παρακράτηση

φόρου/παρακράτηση φόρου στην πηγή και την κατανοµή των εσόδων που προβλέπεται στο
άρθρο 9 της παρούσας Συµφωνίας.

Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17 της παρούσας Συµφωνίας, η Συµφωνία τίθεται σε
ισχύ την

Άρθρο

(1)

Ιανουαρίου

Λήξη

Η παρούσα Συµφωνία παραµένει σε ισχύ εφόσον δεν την καταγγείλει ένα από τα
συµβαλλόµενα µέρη.

(2)

Έκαστο συµβαλλόµενο µέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Συµφωνία µε γραπτή
κοινοποίηση προς το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, στην οποία διευκρινίζονται

συνθήκες

που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η Συµφωνία παύει να
ισχύει

µετά την ηµεροµηνία γνωστοποίησης.
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17 Εφαρµογή και αναστολή της εφαρµογής

(1)

Η εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας εξαρτάται από την έγκριση και εφαρµογή από όλα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, την Ελβετία,
την Ανδόρα, το

το Μονακό και το Σαν Μαρίνο και από όλα τα εξαρτηµένα ή

συνδεδεµένα εδάφη των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αντίστοιχα, µέτρων
σύµφωνων ή ισοδύναµων µε τα προβλεπόµενα στην οδηγία ή στην παρούσα Συµφωνία, και
τον καθορισµό των ίδιων ηµεροµηνιών εφαρµογής.

(2)

Τα συµβαλλόµενα µέρη αποφασίζουν, µε κοινή συµφωνία, τουλάχιστον έξι µήνες

από

την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας Συµφωνίας, κατά πόσον ο
όρος που τίθεται στην παράγραφο 1 πληρούται όσον αφορά τις ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος
των σχετικών µέτρων στα κράτη µέλη, στις προαναφερθείσες τρίτες χώρες και στα
εξηρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη.

(3)

Με την επιφύλαξη της διαδικασίας αµοιβαίας συµφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο

της

παρούσας Συµφωνίας, οιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να αναστείλει την
εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας ή µερών αυτής µε άµεση ισχύ, µε κοινοποίηση στο άλλο
µέρος στην οποία διευκρινίζονται οι συνθήκες που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση
εφόσον η οδηγία παύει να ισχύει είτε προσωρινά είτε µόνιµα σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό
κοινοτικό δίκαιο ή σε περίπτωση που κράτος µέλος αναστείλει την εφαρµογή των οικείων
εκτελεστικών διατάξεων. Η εφαρµογή της Συµφωνίας αποκαθίσταται µόλις παύσουν να
συντρέχουν οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναστολή.

(4)

Με την επιφύλαξη της διαδικασίας αµοιβαίας συµφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 12 της
παρούσας Συµφωνίας, οιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να αναστείλει την
εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας µέσω κοινοποίησης στο άλλο µέρος, διευκρινίζοντας τις
συνθήκες που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση εφόσον µία από τις τρίτες χώρες ή τα
εδάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παύσουν στη συνέχεια να εφαρµόζουν τα µέτρα
που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο. Η αναστολή της εφαρµογής πραγµατοποιείται
το νωρίτερο δύο µήνες µετά τη γνωστοποίηση. Η εφαρµογή της Συµφωνίας αποκαθίσταται
µόλις αποκατασταθούν και τα µέτρα από την εν λόγω τρίτη χώρα ή έδαφος.

στην αγγλική γλώσσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος των «εξοµοιούµενων οργανισµών» που αναφέρονται στο άρθρο

Για τους σκοπούς του άρθρου
οργανισµοί

της παρούσας συµφωνίας, οι ακόλουθοι

ως «εξοµοιούµενοι προς δηµόσια αρχή ή των οποίων ο

ρόλος αναγνωρίζεται από διεθνή συνθήκη»:

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:

Βέλγιο
Region flamande

Gewest) (φλαµανδική περιοχή)

Region wallonne (περιοχή της Βαλλονίας)
Region de

Gewest (περιοχή των

Βρυξελλών Πρωτευούσης)
Communaute

(γαλλική κοινότητα)

Communaute flamande
Communaute

(φλαµανδική κοινότητα)
(Deutschsprachige

(γερµανόφωνη

κοινότητα)

Ισπανία
de

(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Γαλικίας)

Junta de

(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Ανδαλουσίας)

Junta de

(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Εξτρεµαδούρας)

Junta de CastillaP La Mancha (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της ΚαστίληςP
Λαµάντσα)
Junta de Castilla y

(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Καστίλης και

Λεόν)
Gobierno
Govern de

de Navarra (κυβέρνηση της Ναβάρας)
Balears (κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων)
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(κυβέρνηση της Καταλονίας)
de Valencia (κυβέρνηση της Βαλένσιας)
General de

(κυβέρνηση της Αραγκόν)

Gobierno de las

(κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων)

Gobierno de

"

(κυβέρνηση της

Gobierno de Madrid (κυβέρνηση της Μαδρίτης)
Gobierno de la Comunidad

del

Vasco/Euzkadi (Κυβέρνησης της

αυτόνοµης κοινότητας της χώρας των Βάσκων)
Diputacion

de

(επαρχιακό συµβούλιο του Γκουϊπούσκοα)

Foral de Vizcaya/Bizkaia (επαρχιακό συµβούλιο της
Foral de

(επαρχιακό συµβούλιο της Αλάβα)

de Madrid (δήµος της Μαδρίτης)
de Barcelona (δήµος της Βαρκελώνης)
Cabildo Insular de Gran Canaria (συµβούλιο της Νήσου Γκραν Κανάρια)
Insular de Tenerife (συµβούλιο της Νήσου Τενερίφης)
de Credito Oficial (πιστωτικό δηµόσιο Ίδρυµα)
Instituto Catalan de Finanzas (χρηµατοδοτικό ίδρυµα της Καταλονίας)
Instituto

Finanzas (χρηµατοδοτικό ίδρυµα της Βαλένσιας)

Ελλάδα
Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας
Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδας
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού

Γαλλία
La Caisse d'amortissement de

dette sociale (CADES) (ταµείο απόσβεσης

κοινωνικού χρέους)
L'Agence

de developpement (AFD) (γαλλικός οργανισµός ανάπτυξης)

Ferre de France (RFF) (δίκτυο σιδηροδρόµων της Γαλλίας)
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Caisse Nationale

(CNA) (εθνικό ταµείο αυτοκινητοδρόµων)

Assistance publique

de Paris (APHP) (δηµόσια περίθαλψη, νοσοκοµεία των

Παρισίων)
de France (CDF) (ανθρακωρυχεία της Γαλλίας)
Entreprise

et

(EMC) (µεταλλευτική και χηµική επιχείρηση)

Ιταλία
Regions (περιοχές)
Provinces (επαρχίες)
Municipalities (δήµοι)
Cassa Depositi e Prestiti (ταµείο παρακαταθηκών

δανείων)

Λετονία
PasvaldTbas (τοπικές κυβερνήσεις)

Πολωνία
(κοινότητες)
powiaty (περιφέρειες)
(επαρχίες)
(ενώσεις κοινοτήτων)
(ενώσεις περιφερειών)
(ενώσεις επαρχιών)
(πρωτεύουσα πόλη της Βαρσοβίας)
Agencja Restrukturyzacji i

(Οργανισµός για την

αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό της γεωργίας)
Agencja

(Οργανισµός γεωργικής ιδιοκτησίας)

Πορτογαλία
Regiao

da Madeira (αυτόνοµη περιοχή της Μαδέρας)
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Regiao

(αυτόνοµη περιοχή των

Municipalities (δήµοι)

a

(κοινότητες)

Zeleznice

republiky

εταιρεία σιδηροδρόµων)

Statny fond

hospodarstva (Εθνικό ταµείο διαχείρισης οδών)

Slovenske elektrarne (σλοβακικοί σταθµοί ηλεκτρικού ρεύµατος)
vystavba (Εταιρεία της ορθολογικής χρήσεως των υδάτων)

∆ΙΕΘΝΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης

Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης
Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης
Παγκόσµια Τράπεζα / ∆ΤΑΑ /∆ΝΤ
∆ιεθνής Οργανισµός Χρηµατοδότησης
Τράπεζα Ανάπτυξης
Ταµείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης
ΕΥΡΑΤΟΜ
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Χρηµατοδοτική Συνεργασία

την Ανάπτυξη των Άνδεων (CAF)

Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Χρηµατοδότηση σιδηροδροµικού υλικού
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα & Χάλυβα
Επενδυτική Τράπεζα των Βορειοευρωπαϊκών χωρών
Αναπτυξιακή Τράπεζα της Καραϊβικής
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Οι διατάξεις του άρθρου

δεν

τυχόν διεθνείς υποχρεώσεις που τα

συµβαλλόµενα µέρη έχουν αναλάβει έναντι των προαναφερόµενων διεθνών
οργανισµών.

ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ:

Οι εν λόγω οργανισµοί πληρούν τα εξής κριτήρια:

1)

Ο οργανισµός

2)

Ο δηµόσιος αυτός οργανισµός δραστηριοποιείται εκτός του εµπορικού τοµέα,
διαχειρίζεται

σαφώς ως δηµόσιος σύµφωνα µε τα εθνικά κριτήρια.

χρηµατοδοτεί οµάδα κοινωφελών δραστηριοτήτων παρέχοντας

αγαθά και υπηρεσίες εκτός του εµπορικού τοµέα

ελέγχεται όντως από τη

γενική κυβέρνηση.

3)

4)

Ο δηµόσιος αυτός οργανισµός εκδίδει τακτικά και µεγάλα οµολογιακά δάνεια.

συγκεκριµένο κράτος είναι σε
οργανισµός δεν

να εγγυηθεί ότι ο δηµόσιος αυτός

προβεί σε πρόωρη εξόφληση σε περίπτωση ρητρών

αποζηµίωσης του επενδυτή (grossPup clauses).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ:

Ο κατάλογος εξοµοιούµενων οργανισµών του παρόντος Παραρτήµατος µπορεί να
τροποποιείται κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας.
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Αριθµός 6

Η Συµφωνία

τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις

µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της Νήσου του Μαν που σύµφωνα
µε το Άρθρο 169.1 του Συντάγµατος συνοµολογήθηκε και υπογράφτηκε µε
την ανταλλαγή επιστολών εκ µέρους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις 25
Μαΐου

ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού

60.101 και µε ηµεροµηνία 29 Απριλίου
Μαν

στις

δηµοσιεύεται

µε Αριθµό

και εκ µέρους της Νήσου του
στην

Επίσηµη

Εφηµερίδα της

∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 169.3 του Συντάγµατος,
µαζί µε

της στην Ελληνική γλώσσα.

AGREEMENT
FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS
THE TAXATION OF SAVINGS INCOME AND THE PROVISIONAL APPLICATION
THEREOF

A. Letter from the Republic

Cyprus

Sir,

I have the honour to refer to the texts of respectively the "Proposed Model Agreement between each
of Guernsey, Isle of Man, and Jersey and each individual

Member State that is to apply

automatic exchange of information" and the "Proposed Model Agreement between each of
Guernsey, Isle of Man, and Jersey and each individual EU Member State that is to apply the
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withholding tax in the transitional period", that resulted from the negotiations with the Island
Authorities on a Savings Tax Agreement, and that'were annexed, respectively as Annex I and
Annex

to the Outcome of Proceedings of the High Level Working Party of the Council of

Ministers of the European Union of 12 March (Doc. 7408/04

58).

In view of the above mentioned texts I have the honour to propose to you the "Agreement on the
taxation of savings income" as contained in Appendix 1 to this letter, and our mutual undertaking to
comply at the earliest possible date with our internal constitutional formalities for the entry into
force of this Agreement and to notify each other without delay when such formalities are
completed.
Pending the completion of these internal procedures and the entry into force of this "Agreement on
the taxation of savings income", I have the honour to propose to you that the Republic

Cyprus

and the Isle of Man apply this Agreement provisionally, within the framework of our respective
domestic constitutional requirements, as
Directive

1 January 2005, or the date of application of Council

of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest

payments, whichever is later.

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter and
your confirmation shall together constitute an Agreement between the Republic of Cyprus and the
Isle of Man.
Please accept, Sir. the assurance of our highest consideration.
For the Republic of Cyprus

Done at Brussels, on

-

, in the English language in three copies.
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Β. Letter from the Isle of Man

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date, which reads as follows:

"Sir,

I have the honour to refer to the texts of respectively the "Proposed Model Agreement
between each of Guernsey, Isle of Man, and Jersey and each individual

member State

that is to apply automatic exchange of information" and the "Proposed Model Agreement
between each of Guernsey, Isle of Man, and Jersey and each individual EU member State
that is to apply the withholding tax in the transitional period", that resulted from the
negotiations with the Island Authorities on a Savings Tax Agreement, and that were
annexed, respectively as Annex I and Annex

to the Outcome of Proceedings of the High

Level Working Party of the Council of Ministers of the European Union of 12 March (Doc.
58).

In view of the above mentioned texts I have the honour to propose to you the "Agreement on
the taxation of savings income" as contained in Appendix 1 to this letter, and our mutual
undertaking to comply at the earliest possible date with our internal constitutional
formalities for the entry into force of this Agreement and to notify each other without delay
when such formalities are completed.

Pending the completion of these internal procedures and the entry into force of this
"Agreement on the taxation of savings income", I have the honour to propose to you that the
Republic of Cyprus and the Isle of Man apply this Agreement provisionally, within the
of our respective domestic constitutional requirements, as from 1 January 2005,
or the date of application of Council Directive

of 3 June 2003 on taxation of

savings income in the form of interest payments, whichever is later.
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I have the honour to propose

the above is acceptable to your Government, this letter

and your confirmation shall together constitute an Agreement between the Republic of
Cyprus and the Isle of Man.

Please accept, Sir. the assurance of our highest consideration,"

I am able to confirm that the Isle of Man is in agreement with the contents of your letter.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration,

For

of Man

Treasury

Done at Douglas, on

. \\.

in the English language in three copies.
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Appendix 1

AGREEMENT

THE TAXATION OF SAVINGS INCOME BETWEEN THE

OF MAN

AND THE REPUBLIC OF CYPRUS

WHEREAS:

1.

Article 17 of Directive 2003/48/EEC ("the Directive"') of the Council of the European Union
Council") on taxation of savings income provides that before 1 January 2004 Member
States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to
comply with this Directive which provisions shall be applied from 1 January 2005 provided
that:

"(i)

the Swiss Confederation, the Principality of Liechtenstein, the Republic of San Marino,
the Principality of Monaco and the Principality of Andorra apply from that same date
measures equivalent to those contained in this Directive, in accordance with agreements
entered into by them with the European Community, following unanimous decisions of
the Council;

(ii)

all agreements or other arrangements are in place, which provide that all the relevant
dependent or associated territories apply from that same date automatic exchange of
information in the same manner as is provided for in Chapter Π of this Directive, (or,
during the transitional period defined in Article
terms as are contained in Articles

2.

apply a withholding tax on the same

and 12)".

The relationship of the Isle of Man with the EU is determined by Protocol 3 of the Treaty of
Accession of the United Kingdom to the European Community. Under the terms of the
Protocol the Isle of Man is not within the EU fiscal territory.
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3. the Isle of Man notes that, while.it is the ultimate aim of the EU Member States to bring about
effective taxation of interest payments in the beneficial owner's Member State of residence for
tax purposes through the exchange of information concerning interest payments between
themselves, three Member States, namely
transitional

Belgium and Luxembourg, during a

shall not be required to exchange information but shall apply a

withholding tax to the savings income covered by the Directive.

4.

The "withholding tax" referred to in the Directive will be referred to as the "retention tax" in
the Isle of Man's domestic legislation. For the purposes of this Agreement the two terms
therefore are to be read

as

tax" and shall have the same

meaning.

5.

the Isle of Man has agreed to apply a retention tax with effect from 1 January 2005 provided
the Member States have adopted the laws, regulations, and administrative provisions
necessary to comply with the Directive, and the requirements of Article 17 of the Directive
and Article

of this Agreement have generally been met.

6. the Isle of Man has agreed to apply automatic exchange of information in the same manner as
is provided for in Chapter Π of the Directive from the end of the transitional period as defined
in Article

7.

of the Directive.

the Isle of Man has legislation relating to undertakings for collective investment that is
deemed to be equivalent in its effect to the EC legislation referred to in Articles 2 and 6 of the
Directive.

The Isle of Man and the Republic of Cyprus hereinafter referred to as a "contracting party" or the
"contracting parties" unless the context otherwise requires,

Have agreed to conclude the following agreement which contains obligations on the part of the
contracting parties only and provides for:
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(a)

the automatic exchange of information by the competent authority of the Republic of
Cyprus to the competent authority of the Isle of Man in the same manner as to the
competent authority of a Member State;

(b) the application by the Isle of Man, during the transitional period defined in Article 10 of
the Directive, of a retention tax from the same date and on the same terms as are
contained in Articles
(c)

and 12 of that Directive;

the automatic exchange of information by the competent authority of the Isle of Man to
the competent authority of the Republic of Cyprus in accordance with Article 13 of the
Directive;

(d) the transfer by the competent authority of the Isle of Man to the competent authority of
the Republic of Cyprus of 75% of the revenue of the retention tax;

in respect of interest payments made by a paying agent established in a contracting party to an
individual resident in the other contracting party.
For the purposes of this Agreement the term 'competent authority' when applied to the contracting
parties means "The Minister of Finance or an authorised Representative"

respect of the Republic

of Cyprus and "the Chief Financial Officer of the Treasury or his delegate" in respect of the Isle of
Man.

Article 1 Retention of Tax by Paying Agents

Interest payments as defined in Article 8 of this Agreement which are made by a paying agent
established in the Isle of Man to beneficial owners within the meaning of Article 5 of this
Agreement who are residents of the Republic of Cyprus shall, subject to Article 3 of this
Agreement, be subject to a retention

the amount of interest payment during the transitional

period referred to in Article 14 of this Agreement starting at the date referred to in Article

of this

Agreement. The rate of retention tax shall be 15% during the first three years of the transitional
period, 20% for the subsequent three years and 35% thereafter.
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Article 2

of Information by Paying Agents

(1) Where interest payments, as defined in Article 8 of this Agreement, are made by a paying
agent established in the Republic of Cyprus to beneficial owners, as defined in Article 5 of
this Agreement, who are residents of the Isle of Man, or where the provisions of Article
)(a) of this Agreement apply, the paying agent shall report to its competent authority:
(a) the identity and residence of the beneficial owner established in accordance with Article
6 of this Agreement;
(b) the name and address of the paying agent;
(c) the account number of the beneficial owner or, where there is none, identification of the
debt claim giving rise to the interest;
(d) information concerning the interest payment specified in Article 4(1) of this Agreement.
However, each contracting party may restrict the minimum amount of information
concerning interest payment to be reported by the paying agent to the total amount of
interest or income and to the total amount of the proceeds from sale, redemption or
refund;
and the Republic of Cyprus will comply with paragraph (2) of this Article.
(2) Within six months following the end of the tax year, the competent authority of the Republic
of Cyprus shall communicate to the competent authority of the Isle of Man, automatically, the
information referred to in paragraph (1) (a) - (d) of this Article, for all interest payments made
during that year.
Article 3

Exceptions to the Retention Tax Procedure

(1) the Isle of Man when levying a retention tax in accordance with Article 1 of this Agreement
shall provide for one or both of the following procedures in order to ensure that the beneficial
owners may request that no tax be retained:

155

(a)

a procedure which allows the beneficial owner as defined in Article 5 of this Agreement
to avoid the retention tax specified in Article 1 of this Agreement by expressly
authorising his

agent to report the interest payments to the competent authority

of the contracting party in which the paying agent is established. Such authorisation
shall cover all interest payments made to the beneficial owner by that paying agent;
(b)

a procedure which ensures that retention

shall not be levied where

beneficial

owner presents to his paying agent a certificate drawn up in his name by the competent
authority of the contracting party of residence for tax purposes in accordance with
paragraph (2) of this Article.

(2)

At the request of the beneficial owner, the competent authority of the contracting party of the
country of residence for tax purposes shall issue a certificate indicating:

(i)

the name, address and tax or other identification number or, failing such, the date and
place of birth of the beneficial owner;

(ii) the name and address of the paying agent;

(iii) the account number of the beneficial owner or, where there is none, the identification of
the security.

Such certificate shall be valid for a period not exceeding three years. It shall be issued to any
beneficial owner who requests it, within two months following such request.

(3) Where paragraph (l)(a) of this Article applies, the competent authority of the Isle of Man in
which the paying agent is established shall communicate the

referred to in Article

2(1) of this Agreement to the competent authority of the Republic of Cyprus as the country of
residence of the beneficial owner. Such communications shall be automatic and shall take
place at least once a year, within six months following the end of the tax year established by
the laws of a contracting party, for all interest payments made during that year.
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Article 4 Basis of assessment for retention tax

(1) A paying agent established in the Isle of Man shall levy retention tax in accordance with
Article 1 of this Agreement as follows:
(a) in the case of an interest payment within the meaning of Article

)(a) of this

Agreement: on the gross amount of interest paid or credited;
(b)

in the case of an interest payment within the meaning of Article 8(l)(b) or (d) of this
Agreement: on the amount of interest or income referred to in (b) or (d) of that
paragraph or by a levy of equivalent effect to be borne by the recipient on the full
amount of the proceeds of the sale, redemption or

(c) in the case of an interest payment within the meaning of Article

)(c) of this

Agreement: on the amount of interest referred to in that sub-paragraph;
(d) in the case of an interest payment within the meaning of Article 8(4) of this Agreement:
on the amount of interest attributable to each of the members of the entity referred to in
Article 7(2) of this Agreement who meet the conditions of Article 5(1) of this
Agreement;
(e) where the Isle of Man exercises the option under Article 8(5) of this Agreement: on the
amount of annualised interest.
(2) For the purposes of sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (1) of this Article, the retention
tax shall be deducted on a pro rata basis to the period during which the beneficial owner held
the debt-claim. If the paying agent is unable to determine the period of holding on the basis of
the information made available to him, the paying agent shall treat the beneficial owner as
having been in possession of the debt-claim for the entire period of its existence, unless the
latter provides evidence of the date of the acquisition.

(3)

The imposition of retention tax by the Isle of Man shall not preclude the other contracting
party of residence for tax purposes of the beneficial owner from taxing income in accordance
with its national law.

(4)

During the transitional period, the Isle of Man may provide that an economic operator paying
interest to, or securing interest for, an entity referred to in Article 7(2) of this Agreement in the
other contracting party shall be considered the paying agent in place of the entity and shall
levy the retention tax on that interest, unless the entity has formally agreed to its name,
address and the total amount of the interest paid to it or secured for it being communicated in
accordance with the last paragraph of Article 7(2) of this Agreement.

Article 5 Definition of beneficial owner

(1)

For the purposes of this Agreement, "beneficial owner" shall mean any individual who
receives an interest payment or any individual for whom an interest payment is secured, unless
such individual can provide evidence that the interest payment was not received or secured for
his own benefit. An individual is not deemed to be the beneficial owner when he:

(a)

acts as a paying agent within the meaning of Article 7(1) of this Agreement;

(b)

acts on behalf of a legal person, an entity which is taxed on its profits under the general
arrangements for business taxation, an

authorised in accordance

Directive

85/61 I/EEC or an equivalent undertaking for collective investment established in the
Isle of Man, or an entity referred to in Article 7(2) of this Agreement and, in the last
mentioned case, discloses the name and address of that entity to the economic operator
making the interest payment and the latter communicates such information to the
competent authority of its contracting party of establishment;

(c)

acts on behalf of another individual who is the beneficial owner and discloses to the
paying agent the identity of that beneficial owner.
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(2) Where a paying agent has information suggesting that the individual who receives an interest
payment or for whom an interest payment is secured may not be the beneficial owner, and
where neither paragraph (l)(a) nor (l)(b) of this Article applies, it shall take reasonable steps
to establish the identity of the beneficial owner.

the paying agent is unable to identify the

beneficial owner, it shall treat the individual in question as the beneficial owner.
Article 6 Identity and residence of beneficial owners
(1)

Each Party shall, within its

adopt and ensure the application of the procedures

necessary to allow the paying agent to identify the beneficial owners and their residence for
the purposes of this Agreement. Such procedures shall comply with the minimum standards
established in paragraphs (2) and (3).
(2)

The paying agent shall establish the identity of the beneficial owner on the basis of
minimum standards which vary according to when relations between the paying agent and
the recipient of the interest are entered into, as follows:
(a)

for contractual relations entered into before 1 January 2004, the paying agent shall
establish the identity of the beneficial owner, consisting of his name and address, by
using the information at its disposal, in particular pursuant to the regulations in force
in its country of establishment and to Council Directive

of the 10th June,

1991 in the case of the Republic of Cyprus or equivalent legislation in the case of the
Isle of Man on prevention of the use of the financial system for the purpose of money
laundering;
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(b)

for contractual relations entered

or transactions carried out in the absence of

contractual relations, on or after 1 January, 2004 the paying agent shall establish the
identity of the beneficial owner, consisting of the name, address and, if there is one,
the tax identification number allocated by the Member State of residence for tax
purposes. These details should be established on the basis of the passport or of the
identity card presented by the beneficial owner. If it does not appear on that
passport or

identity card, the address shall be established on the basis of any

other documentary proof of identity presented by the beneficial owner.

If the tax

identification number is not mentioned on the passport, on the official identity card or
any other documentary proof of identity, including, possibly the certificate of
residence for tax purposes, presented by the beneficial owner, the identity shall be
supplemented by a reference to the

date and place of birth established on the

basis of his passport or official identification card.

(3)

The paying agent shall establish the residence of the beneficial owner on the basis of
minimum standards which vary according to when relations between the paying agent and the
recipient of the interest are entered into. Subject to the conditions set out below, residence
shall be considered to be situated in the country where the beneficial owner has his permanent
address:

(a)

for contractual relations entered into before 1 January, 2004 the paying agent shall
establish the residence of the beneficial owner by using the information at its disposal,
in particular pursuant to the regulations in force in its country of establishment and to
Directive 91/308/EEC in the case of the Republic of Cyprus
in the case of the Isle of Man;

equivalent legislation
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(b)

for contractual relations entered into,

transactions carried out in the absence of

contractual relations, on or after 1 January, 2004, the paying agents shall establish the
residence of the beneficial owner on the basis of the address mentioned on the
passport, on the official identity card or, if necessary, on the basis of any documentary
proof of identity presented by the beneficial owner and according to the following
procedure: for individuals presenting a passport or official identity card issued by a
Member State who declare themselves to be resident in a third country, residence shall
be established by means of a tax residence certificate issued by the competent
authority of the third country in which the individual claims to be resident. Failing the
presentation of such a certificate, the Member State which issued the passport or other
official identity document shall be considered to be the country of residence.

Article 7 Definition of paying agent

(1)

For the purposes of this Agreement, 'paying agent' means any economic operator who pays
interest to or secures the payment of interest for the immediate benefit of the beneficial owner,
whether the operator is the debtor of the debt claim which produces the interest or the operator
charged by the debtor or the beneficial owner with paying interest or securing the payment of
interest.

(2)

Any entity established in a contracting party to which interest is paid or for which interest is
secured for the benefit of the beneficial owner shall also be considered a paying agent upon
such payment or securing of such payment. This provision shall not apply if the economic
operator has reason to believe, on the basis of official evidence produced by that entity that:

(a)

it is a legal person with the exception of those legal persons referred to in paragraph (5)
of this Article; or

(b)

its profits are taxed under the general arrangements for business taxation; or
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(c)

it is an UCITS recognised in accordance with Directive 85/61

of the Council or

an equivalent undertaking for collective investment established in the Isle of Man.
An economic operator paying interest to, or securing interest for, such an entity established in
the other contracting party which is considered a paying agent under this paragraph shall
communicate the name and address of the entity and the total amount of interest paid to, or
secured for, the entity to the competent authority of its contracting party of establishment,
which shall pass this information on to the competent authority of the contracting party where
the entity is established.
(3) The entity referred to in paragraph (2) of this Article shall, however, have the option of being
treated for the purposes of this Agreement as an UCITS or equivalent undertaking as referred
to in sub-paragraph (c) of paragraph (2) of this article. The exercise of this option shall require
a certificate to be issued by the contracting party in which the entity is established and
presented to the economic operator by that entity. A contracting party shall lay down the
detailed rules for this option for entities established in its territory.
(4)

Where the economic operator and the entity referred to in paragraph (2) of this Article are
established in the same contracting party, that contracting party shall take the necessary
measures to ensure that the entity complies with the provisions of this Agreement when it acts
as a paying agent.

(5) The legal persons exempted
(a)

sub- paragraph (a) of paragraph (2) of this Article are

in Finland: avoin yhtio (Ay) and
kommanditbolag;

(b)

in Sweden: handelsbolag (HB) and kommanditbolag (KB).

(Ky)/oppet

and
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Article 8 Definition of interest payment

(1) For the purposes of this Agreement "interest payment" shall mean:
(a)

interest paid, or credited to an account, relating to debt claims of every kind, whether or
not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's
profits, and, in particular, income from government securities and income from bonds or
debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or
debentures; penalty charges for late payment shall not be regarded as interest payment;

(b)

interest accrued or capitalised at the sale, refund or redemption of the debt claims
referred to in (a);

(c)

income deriving from interest payments either directly or through an entity referred to in
Article 7(2) of this Agreement, distributed
(i) an

authorised in accordance with EC Directive 85/61 I/EEC of the Council;

(ii) an equivalent undertaking for collective investment established in the Isle of Man;
(iii) entities which qualify for the option under Article 7(3) of this Agreement;
(iv) undertakings for collective investment established outside the territory to which the
Treaty establishing the European Community applies by virtue of Article 299
thereof and outside the Isle of Man.
(d)

income realised upon the sale, refund or redemption of shares or units in the following
undertakings and entities, if they invest directly or indirectly, via other undertakings for
collective investment or entities referred to below, more than 40% of their assets in debt
claims as referred to in (a):
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(i) an

authorised in accordance with Directive

(ii) an equivalent undertaking

/EEC;

collective investment established in the Isle of Man.

(iii) entities which qualify for the option under Article 7(3) of this Agreement;
(iv) undertakings for collective investment established outside the territory to which the
Treaty establishing the European Community applies by virtue of Article 299
thereof and outside the Isle of Man.
However, the contracting parties shall have the option of including income mentioned
under paragraph (l)(d) of this Article in the definition of interest only to the extent that
such income corresponds to gains directly or indirectly deriving from interest payments
within the meaning of paragraphs (l)(a) and (b) of this Article.
(2) As regards paragraphs (l)(c) and (d) of this Article, when a paying agent has no information
concerning the proportion of the income which derives from interest payments, the total
amount of the income shall be considered an interest payment.
(3) As regards paragraph (l)(d) of this Article, when a paying agent has no information
concerning the percentage of the assets invested in debt claims or in shares or units as defined
in that paragraph, that percentage shall be considered to be above 40%. Where he cannot
determine the amount of income realised by the beneficial owner, the income shall be deemed
to correspond to the proceeds of the sale,

or redemption of the shares or units.

(4) When interest, as defined in paragraph (1) of this Article, is paid to or credited to an account
held by an entity referred to in Article 7(2) of this Agreement, such entity not having qualified
for the option under Article 7(3) of this Agreement, such interest shall be considered an
interest payment by such entity.
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(5) As regards paragraphs (l)(b) and (d) of this Article, a contracting party shall have the option
of requiring

agents in its territory to annualise the interest over a period of time

may not exceed one year, and treating such annualised interest as an interest payment even if
no sale, redemption or refund occurs during that period.
(6)

By way of derogation from paragraphs (l)(c) and (d) of this Article, a contracting party shall
have the option of excluding from the definition of interest payment any income referred to in
those provisions from undertakings or entities established within its territory where the
investment in debt claims referred to in paragraph (l)(a) of this Article of such entities has not
exceeded 15% of their assets. Likewise, by way of derogation from paragraph (4) of this
Article, a contracting party shall have the option of excluding from the definition of interest
payment in paragraph (1) of this Article interest paid or credited to an account of an entity
referred to in Article 7(2) of this Agreement which has not qualified for the option under
Article 7(3) of this Agreement and is established within its territory, where the investment of
such an entity in debt claims referred to in paragraph (l)(a) of this Article has not exceeded
15% of its assets.
The exercise of such option by one contracting party shall be binding on the other contracting
party.

(7) The percentage referred to in paragraph (l)(d) of this Article and paragraph (3) of this Article
shall from 1 January,
(8)

be 25%.

The percentages referred to in paragraph (l)(d) of this Article and in paragraph (6) of this
Article shall be determined by reference to the investment policy as laid down in the fund
rules or instruments of incorporation of the undertakings or entities concerned or, failing
which, by reference to the actual composition of the assets of the undertakings or entities
concerned.
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Article 9

(1)

Retention Tax Revenue sharing

the Isle of Man shall retain 25% of the retention tax deducted under this Agreement and
transfer the remaining 75% of the revenue to the other contracting party.

(2)

the Isle of Man levying retention tax in accordance with Article 4(4) of this Agreement shall
retain 25% of the revenue and transfer 75% to the Republic of Cyprus proportionate to the
transfers carried out pursuant to paragraph (1) of this Article.

(3)

Such transfers shall take place for each year in one instalment at the latest within a period of
six months following the end of the tax year established by the laws of the Isle of Man.

(4)

the Isle of Man levying retention tax shall take the necessary measures to ensure the proper
functioning of the revenue sharing system.

Article 10

(1)

Elimination of double taxation

A contracting party in which the beneficial owner is resident for tax purposes shall ensure the
elimination of any double taxation which might result from the imposition by the Isle of Man
of the retention tax to which this Agreement refers in accordance with the following
provisions:

(i)

if interest received by a beneficial owner has been

to retention tax in the Isle of

Man, the other contracting party shall grant a tax credit equal to the amount of the tax
retained in accordance with its national law. Where this amount exceeds the amount of
tax due in accordance with its national law, the other contracting party shall repay the
excess amount of tax retained to the beneficial owner;
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(ii) if, in addition to the retention tax referred to in Article 4 of this Agreement, interest
received by a beneficial owner has been subject to any other type of
tax and the contracting party of residence for tax purposes grants a
tax credit for such

tax in accordance with its national law or

double taxation conventions, such other

tax shall be credited

before the procedure in sub-paragraph (i) of this Article is applied.
(2)

The contracting party which is the country of residence for tax purposes of the beneficial
owner may replace the tax credit mechanism referred to in paragraph (1) of this Article by a
refund of the retention tax referred to in Article 1 of this Agreement.

Article

Transitional provisions for negotiable debt securities

(1) During the transitional period referred to in Article 14 of this Agreement, but until
December 2010 at the latest, domestic and international bonds and other negotiable debt
securities which have been first issued before 1 March 2001 or for which the original issuing
prospectuses have been approved before that date by the competent authorities within the
meaning of Council Directive 80/390/EEC or by the responsible authorities in third countries
shall not be considered as debt claims within the meaning of Article

)(a) of this

Agreement, provided that no further issues of such negotiable debt securities are made on or
after 1 March 2002. However, should the transitional period continue beyond 31 December
2010, the provisions of this Article shall only continue to apply in respect of such negotiable
debt securities:
which contain gross up and early redemption clauses; and,
where the paying agent is established in a contracting party applying retention tax and
that paying agent pays interest to, or secures the payment of interest for the immediate
benefit of a beneficial owner resident in the other contracting party.
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If a further issue is made on or after 1 March 2002 of an aforementioned negotiable debt
security issued by a Government or a related entity acting as a public authority or whose role
is recognised by an international treaty, as defined in the Annex to this Agreement, the entire
issue of such security, consisting of the original issue and any further issue, shall be
considered a debt claim within the meaning of Article

)(a) of this Agreement.

a further issue is made on or after 1 March 2002 of an aforementioned negotiable debt
security issued by any other issuer not covered by the second sub-paragraph, such further
issue shall be considered a debt claim within the meaning of Article 8(l)(a) of this Agreement.
(2) Nothing in this Article shall prevent the contracting parties from taxing the income from the
negotiable debt securities referred to in paragraph (1) in accordance with their national laws.

Article 12

Mutual agreement procedure

Where difficulties or doubts arise between the parties regarding the implementation or interpretation
of this Agreement, the contracting parties shall use their best endeavours to resolve the matter by
mutual agreement.
Article
(1)

Confidentiality
All information provided and received by the competent authority of a contracting party
shall be kept confidential.

(2)

Information provided to the competent authority of a contracting party may not be used for
any purpose other than for the purposes of direct taxation without the

written consent

of the other contracting party.
(3)

Information provided shall be disclosed only to persons or authorities concerned with the
purposes of direct taxation, and used by such persons or authorities only for such purposes
or for oversight purposes, including the determination of any appeal. For these purposes,
information may be disclosed in public court proceedings or in judicial proceedings.
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(4)

Where a competent authority of a contracting party considers that information which it has
received from the competent authority of the other contracting party is likely to be useful to
the competent authority of another Member State, it may transmit it to the latter competent
authority with the agreement of the competent authority which supplied the information.

Article 14

Transitional Period

At the end of the transitional period as defined in Article

of the Directive, the Isle of Man

shall cease to apply the retention tax and revenue sharing provided for in this Agreement and shall
apply in respect of the other contracting party the automatic exchange of information provisions in
the same manner as is provided for in Chapter Π of the Directive. If during the transitional period
the Isle of Man elects to apply the automatic exchange of information provisions in the same
manner as is provided for in Chapter Π of the Directive, it shall no longer apply the
tax and the revenue sharing provided for in Article 9 of this Agreement.

Article 15

Entry into force

Subject to the provisions of Article 17 of this Agreement, this Agreement shall come into force on 1
January 2005.

Article 16

Termination

(1)

This Agreement shall remain in force until terminated by either contracting party.

(2)

Either contracting party may terminate this Agreement by giving notice of termination in
writing to the other contracting party, such notice to specify the circumstances leading to the
giving of such notice. In such a case, this Agreement shall cease to have effect 12 months
after the serving of notice.
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Article 17 Application and suspension of application

(1) The application of this Agreement shall be conditional on the adoption and implementation by
all the Member States of the European Union, by the United States of America, Switzerland,
Andorra, Liechtenstein, Monaco and San Marino, and by all the relevant dependent and
associated territories of the Member States of the European Community, respectively, of
measures which conform with or are equivalent to those contained in the Directive or in this
Agreement, and providing for the same dates of implementation.
(2) The contracting parties shall decide, by common accord, at least six months before the date
referred to in Article

of this Agreement, whether the condition set out in paragraph (1) will

be met having regard to the dates of entry into force of the relevant measures in the Member
States, the named third countries and the dependent or associated territories concerned.
(3)

Subject to the mutual agreement procedure provided for in Article 12 of this Agreement, the
application of this Agreement or parts thereof may be suspended by either contracting party
with immediate effect through notification to the other specifying the circumstances leading to
such notification should the Directive cease to be applicable either temporarily or permanently
in accordance with European Community law or in the event that a Member State should
suspend the application of its implementing legislation. Application of the Agreement shall
resume as soon as the circumstances leading to the suspension no longer apply.

(4)

Subject to the mutual agreement procedure provided for in Article 12 of this Agreement,
either contracting party may suspend the application of this Agreement through notification to
the other specifying the circumstances leading to such notification in the event that one of the
third countries or territories referred to in paragraph (1) should subsequently cease to apply
the measures referred to in that paragraph. Suspension of application shall take place no
earlier than two months after notification. Application of the Agreement shall resume as soon
as the measures are reinstated by the third country or territory in question.

Done in the English language.

ANNEX

List of related entities referred to in Article
For the purposes of Article

of this Agreement, the following entities will be considered to be a

entity acting as a public authority or whose role is recognised by an international treaty":
ENTITIES WITHIN THE EUROPEAN UNION:

Belgium
Gewest (Flemish Region)
Region wallonne (Walloon Region)
Region bruxelloise/Brussels Gewest (Brussels Region)
francaise (French Community)
Vlaamse Gemeenschap (Flemish Community)
Gemeinschaft (German-speaking Community)
Spain
Xunta de Galicia (Regional Executive of Galicia)
Junta de

(Regional Executive of Andalusia)

Junta de Extremadura (Regional Executive of Extremadura)
Junta de Castilla- La Mancha (Regional Executive of Castilla- La Mancha)
Junta de Castilla-

(Regional Executive of Castilla-

de Navarra (Regional Government of Navarre)
Govern de

Balears (Government of the Balearic Islands)

Generalitat de Catalunya (Autonomous Government of Catalonia)
Generalitat de Valencia (Autonomous Government of Valencia)
General de

(Regional Council of Aragon)

Gobierno de las Islas Canarias (Government of the Canary Islands)
Gobierno de

(Government of Murcia)

Gobiemo de Madrid (Government of Madrid)
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de la Comunidad
Community of the Basque Country)
de
Foral de
Foral de

del

Vasco/Euzkadi (Government of the Autonomous

(Regional Council of
(Regional Council of Vizcaya)
(Regional Council

Ayuntamiento de Madrid (City Council of Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (City Council of Barcelona)
Cabildo Insular de Gran Canada (Island Council of Gran Canaria)
Cabildo Insular de Tenerife (Island Council
de Credito

Tenerife)

(Public Credit Institution)

Instituto Catalan de Finanzas (Finance Institution of Catalonia)
Institute Valenciano de Finanzas (Finance Institution of Valencia)
Greece
Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (National Telecommunications Organisation)
Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (National Railways Organisation)
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Public Electricity Company)
France
La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Social Debt Redemption Fund)
L'Agence

de developpement (AFD) (French Development Agency)

Reseau Ferre de France (RFF)(French Rail Network)
Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (National Motorways Fund)
Assistance publique Hopitaux de Paris (APHP) (Paris Hospitals Public Assistance)
Charbonnages de France (CDF) (French Coal Board)
Entreprise miniere et chimique (EMC)(Mining and Chemicals Company)
Italy
Regions
Provinces
Municipalities
Cassa

e Prestiti (Deposits and Loans Fund)
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Latvia
(Local governments)
Poland
(communes)
powiaty (districts)
(provinces)
zwiazki

(associations of communes)
(association of districts)
(association of provinces)

stoleczne Warszawa (capital city of Warsaw)
Agencja Restnikturyzacji i
of Agriculture)

Rolnictwa (Agency for Restructuring and Modernisation
(Agricultural Property Agency)

Portugal
Regiao

da Madeira (Autonomous Region of Madeira)

Regiao

dos

(Autonomous Region of Azores)

Municipalities
Slovakia
a obce (municipalities)
Zeleznice Slovenskej

(Slovak Railway Company)

Statny fond cestneho hospodarstva (State Road Management Fund)
Slovenske elektrarne

Power Plants)

Vodohospodarska vystavba (Water Economy Building Company)
INTERNATIONAL ENTITIES:

European Bank for Reconstruction and Development
European Investment Bank
Asian Development Bank
African Development Bank
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World Bank / IBRD / IMF
International Finance
Development Bank
Council of Europe Social Development Fund

European Community
Corporation Andina de Fomento (CAF) (Andean Development Corporation)

European Coal & Steel Community
Nordic Investment
Caribbean Development Bank
The provisions of Article
are
prejudice to any international obligations that the
Contracting Parties may have entered into with respect to the above mentioned international
entities.
ENTITIES IN THIRD COUNTRIES :

The entities that meet the following criteria:
1)

The entity is clearly considered to be a public entity according to the national criteria.

2)
Such public entity is a non-market producer which administers and finances a group of
activities, principally providing non-market goods and services, intended for the benefit of the
community and which are effectively controlled by general government.
3) Such public entity is a large and regular issuer of debt.
4)
The State concerned is able to guarantee that such public entity will not exercise early
redemption in the event of gross-up clauses.

CONDITIONS FOR AMENDING THE PRESENT ANNEX:

The list of related entities in this Annex may be amended by mutual agreement.

ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

·

ΠΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Επιστολή της Κυπριακής

Κύριε,

Λαµβάνω την

να αναφερθώ στα κείµενα «Προτεινόµενο υπόδειγµα συµφωνίας µεταξύ

εκάστης των νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ και εκάστου κράτους µέλους της ΕΕ που πρόκειται
να εφαρµόσει την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών» και «Προτεινόµενο υπόδειγµα συµφωνίας
µεταξύ εκάστης των νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ και εκάστου κράτους µέλους της ΕΕ που
πρόκειται να εφαρµόσει την παρακράτηση φόρου στην πηγή κατά τη µεταβατική περίοδο», που
προέκυψαν από τις διαπραγµατεύσεις µε τις αρχές των Νήσων σχετικά µε συµφωνία για
φορολογία των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και επισυνάπτονται, ως παράρτηµα Ι
παράρτηµα Μ αντιστοίχως, στα αποτελέσµατα των εργασιών της οµάδας εργασίας Υψηλού
Επιπέδου του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12 Μαρτίου (έγγρ.
58).

Ενόψει των προαναφερθέντων κειµένων, έχω την τιµή να σας υποβάλω τη «Συµφωνία για τη
φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις», όπως περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1 της
παρούσας επιστολής, και να σας γνωστοποιήσω την αµοιβαία µας δέσµευση για ευθυγράµµιση
των εσωτερικών µας συνταγµατικών διαδικασιών το συντοµότερο δυνατό ώστε να τεθεί σε ισχύ η
εν λόγω Συµφωνία και για αµοιβαία ενηµέρωση αµέσως µόλις ολοκληρωθούν αυτές οι
διατυπώσεις.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι προαναφερθείσες εσωτερικές διαδικασίες και να τεθεί σε ισχύ η εν
λόγω «Συµφωνία για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις», έχω την τιµή να σας
εισηγηθώ η Κυπριακή ∆ηµοκρατία και η Νήσος του Μαν να εφαρµόσουν προσωρινά αυτή τη
συµφωνία, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εθνικών συνταγµατικών µας απαιτήσεων, από την 1η
Ιανουαρίου 2005, ή από την ηµεροµηνία εφαρµογής της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου, της
3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις,
όποια εκ των δύο είναι µεταγενέστερη.
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Έχω την τιµή να εισηγηθώ, εάν η
και η

σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα επιστολή

σας να αποτελέσουν από κοινού συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας

και της Νήσου του Μαν.
Με εξαιρετική εκτίµηση,
Για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

στην αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα.
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Β.

Επιστολή Tnc

του Μαν

Κύριε,

Έχω την τιµή να σας γνωστοποιήσω τη λήψη της σηµερινής επιστολής σας, η οποία έχει ως
ακολούθως:

«Κύριε,

Λαµβάνω την τιµή να αναφερθώ στα κείµενα «Προτεινόµενο υπόδειγµα συµφωνίας µεταξύ
εκάστης των νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ και εκάστου κράτους µέλους της ΕΕ που
πρόκειται να εφαρµόσει την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών» και «Προτεινόµενο υπόδειγµα
συµφωνίας µεταξύ εκάστης των νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ και εκάστου κράτους µέλους
της ΕΕ που πρόκειται να εφαρµόσει την παρακράτηση φόρου στην πηγή κατά τη µεταβατική
περίοδο», που προέκυψαν από τις διαπραγµατεύσεις µε τις αρχές των Νήσων σχετικά µε
συµφωνία για φορολογία των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και επισυνάπτονται, ως
παράρτηµα Ι και παράρτηµα II αντιστοίχως, στα αποτελέσµατα των εργασιών της οµάδας
εργασίας Υψηλού Επιπέδου του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης
Μαρτίου (έγγρ. 7408/04

58).

Ενόψει των προαναφερθέντων κειµένων, έχω την τιµή να σας υποβάλω τη «Συµφωνία

τη

φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις», όπως περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1
της παρούσας επιστολής,

να σας γνωστοποιήσω την αµοιβαία µας δέσµευση για

ευθυγράµµιση των εσωτερικών µας συνταγµατικών διαδικασιών το συντοµότερο δυνατό ώστε
να τεθεί σε

η εν λόγω Συµφωνία και για αµοιβαία ενηµέρωση αµέσως µόλις ολοκληρωθούν

αυτές οι διατυπώσεις.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι προαναφερθείσες εσωτερικές διαδικασίες και να τεθεί σε ισχύ η εν
λόγω «Συµφωνία για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις», έχω την τιµή να
σας εισηγηθώ η Κυπριακή ∆ηµοκρατία και η Νήσος του Μαν να εφαρµόσουν προσωρινά αυτή
τη συµφωνία, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εθνικών συνταγµατικών µας απαιτήσεων, από την
1η Ιανουαρίου 2005, ή από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις, όποια εκ των δύο είναι µεταγενέστερη.

Θα επιθυµούσα να εισηγηθώ, εάν η Κυβέρνηση σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα
επιστολή

η επιβεβαίωση σας να αποτελέσουν από κοινού συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής

∆ηµοκρατίας και της Νήσου του Μαν.

Με εξαιρετική εκτίµηση,»

Επιβεβαιώνω

η Νήσος του Μαν συµφωνεί µε το περιεχόµενο της επιστολής σας.

Με εξαιρετική εκτίµηση,

Για τη Νήσο του Μαν

Υπουργός Οικονοµικών (Treasury Minister)
Έγινε στο Ντάγκλας, στις

στην αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα.
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Προσάρτηµα 1

ΓΙΑ ΤΗ

ΤΩΝ

ΑΠΟ

ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ TOY MAN ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1.

άρθρο 17 της οδηγίας 2003/48/ΕΟΚ («η οδηγία») του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης («το Συµβούλιο») για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις ορίζει ότι

από την 1η Ιανουαρίου

τα κράτη µέλη

δηµοσιεύουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται
συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία

να

διατάξεις αυτές εφαρµόζονται από την 1η

Ιανουαρίου 2005, υπό τον όρο

«0

η Ελβετική

το Πριγκιπάτο του

η ∆ηµοκρατία

Αγίου

Μαρίνου, το Πριγκιπάτο του Μονακό και το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, εφαρµόζουν από
την αυτή ηµεροµηνία µέτρα ισοδύναµα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα οδηγία,
κατ' εφαρµογή συµφωνιών που

συνάψουν µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κατόπιν

οµόφωνων αποφάσεων του Συµβουλίου,
(Π)

όλες οι συµφωνίες ή άλλοι διακανονισµοί που υφίστανται και προβλέπουν

τα

εξηρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη εφαρµόζουν από την αυτή ηµεροµηνία την αυτόµατη
ανταλλαγή πληροφοριών µε τον ίδιο τρόπο που

το κεφάλαιο II της παρούσας

οδηγίας, (ή, κατά τη µεταβατική περίοδο του άρθρου

επιβάλλουν παρακράτηση του

φόρου στην πηγή µε τους ίδιους όρους που ορίζονται στα άρθρα

2.

12)».

Οι σχέσεις της Νήσου του Μαν µε την ΕΕ καθορίζονται από το Πρωτόκολλο 3 της Συνθήκης
Προσχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Βάσει των όρων του
Πρωτοκόλλου η Νήσος του Μαν δεν υπάγεται στο φορολογικό έδαφος της ΕΕ.
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3.

Η Νήσος του Μαν σηµειώνει
η

παρότι ο απώτερος στόχος των κρατών µελών της ΕΕ είναι

πραγµατικής φορολογίας των τόκων στο κράτος µέλος που έχει φορολογική

κατοικία ο πραγµατικός δικαιούχος µέσω της µεταξύ τους ανταλλαγής πληροφοριών περί
τόκων, τρία κράτη µέλη, η Αυστρία, το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο, δεν υποχρεούνται να
ανταλλάσσουν πληροφορίες για

µεταβατική περίοδο, αλλά

εφαρµόζουν φόρο

παρακράτησης στα εισοδήµατα από αποταµιεύσεις που καλύπτονται από την οδηγία.

4.

Η «παρακράτηση φόρου στην πηγή» για την οποία γίνεται λόγος στην οδηγία, στην
εσωτερική νοµοθεσία της Νήσου του Μαν

αναφέρεται ως «παρακράτηση φόρου». Ως εκ

τούτου, για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, οι δύο αυτοί
φόρου στην πηγή»/«παρακράτηση φόρου»

5.

P«παρακράτηση

συνώνυµοι.

Η Νήσος του Μαν συµφώνησε να εφαρµόσει παρακράτηση φόρου από την 1η Ιανουαρίου
2005, υπό τον όρο ότι τα κράτη µέλη έχουν

τις νοµοθετικές, κανονιστικές και

διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την οδηγία και ότι τηρούνται
εν γένει οι απαιτήσεις του άρθρου 17 της οδηγίας και του άρθρου 17, παράγραφος 2 της
παρούσας Συµφωνίας.

6.

Η Νήσος του Μαν συµφώνησε να εφαρµόσει την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών κατά
τον τρόπο που προβλέπεται στο Κεφάλαιο II της οδηγίας από το τέλος της µεταβατικής
περιόδου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10, παράγραφος 2 της οδηγίας.

7.

Η Νήσος του Μαν διαθέτει νοµοθεσία σχετικά µε τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων
η οποία

ισότιµη ως προς τα αποτελέσµατα της µε την κοινοτική νοµοθεσία που

αναφέρεται στα άρθρα 2

6 της οδηγίας.

Η Νήσος του Μαν και η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, καλούνται στο εξής «συµβαλλόµενο µέρος» ή
«συµβαλλόµενα µέρη» εκτός εάν προκύπτει άλλως από τα συµφραζόµενα,

Συµφώνησαν να συνάψουν την ακόλουθη συµφωνία, η οποία περιέχει υποχρεώσεις από την
πλευρά των συµβαλλοµένων µερών µόνο και προβλέπει:

α)

την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών από την αρµόδια αρχή της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας προς την αρµόδια αρχή της Νήσου του Μαν όπως ακριβώς και προς την
αρµόδια αρχή κράτους µέλους,

β)

την εφαρµογή από τη Νήσο του Μαν, κατά τη µεταβατική περίοδο που ορίζεται στο
άρθρο 10 της οδηγίας, παρακράτησης φόρου από την ίδια ηµεροµηνία και µε τους
ίδιους όρους που περιλαµβάνονται στα άρθρα

γ)

και 12 της οδηγίας αυτής,

την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών από την αρµόδια αρχή της Νήσου του Μαν
προς την αρµόδια αρχή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το άρθρο 13 της
οδηγίας,

δ)

τη µεταφορά από την αρµόδια αρχή της Νήσου του Μαν προς την αρµόδια αρχή της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας του 75% των εσόδων από την παρακράτηση φόρου.

όσον αφορά τόκους που καταβάλλει φορέας πληρωµής εγκατεστηµένος σε συµβαλλόµενο µέρος
σε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί σε άλλο συµβαλλόµενο µέρος.
Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ο όρος
µέρη σηµαίνει «ο Υπουργός
όσον

αφορά

την

Κυπριακή

εξουσιοδοτηµένος

∆ηµοκρατία

αρχή», όταν ισχύει για τα
ή εξουσιοδοτηµένος

«ο

Πρώτος

Λειτουργός

του»
Οικονοµικών

ή

του» (Chief Financial Officer of the Treasury or his delegate) όσον

αφορά τη Νήσο του Μαν.

Άρθρο 1

Παρακράτηση φόρου

φορείς πληρωµής

Οι τόκοι, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας Συµφωνίας, τους οποίους καταβάλλει
φορέας πληρωµής εγκατεστηµένος στη Νήσο του Μαν σε πραγµατικούς δικαιούχους κατά
την έννοια του άρθρου 5 της παρούσας Συµφωνίας οι οποίοι είναι κάτοικοι της Κυπριακή
∆ηµοκρατίας υπόκεινται, µε την επιφύλαξη του άρθρου 3 της παρούσας Συµφωνίας, σε
παρακράτηση από το ποσό του τόκου κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που
αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας Συµφωνίας, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία
που αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας Συµφωνίας.

ποσοστό της παρακράτησης

φόρου ανέρχεται σε 15% κατά τα τρία πρώτα έτη της µεταβατικής περιόδου, σε 20% για τα
επόµενα τρία έτη

σε 35% στη συνέχεια.
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Άρθρο 2 ∆ιαβίβαση πληροφοριών από φορείς πληρωµής

(1)

Σε περίπτωση πληρωµής τόκων, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας Συµφωνίας,
από φορέα πληρωµής εγκατεστηµένο στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία σε πραγµατικούς
δικαιούχους, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας Συµφωνίας, οι
Νήστο του

κατοικούν στη

ή σε περιπτώσεις που εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος

1, στοιχείο α) της παρούσας Συµφωνίας, ο φορέας πληρωµής ενηµερώνει την αρµόδια αρχή
του σχετικά µε τα εξής:

α)

. τα στοιχεία ταυτότητας και την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου που
προσδιορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας συµφωνίας,

β)

το όνοµα και τη διεύθυνση του φορέα πληρωµής,

γ)

τον αριθµό λογαριασµού του πραγµατικού δικαιούχου ή, ελλείψει αυτού, τα στοιχεία της
απαίτησης που αποτελεί γενεσιουργό αιτία των καταβαλλόµενων τόκων,

δ)

πληροφορίες σχετικά µε την πληρωµή των τόκων που υπολογίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 4, παράγραφος 1 της παρούσας συµφωνίας. Εντούτοις, κάθε συµβαλλόµενο
µέρος δύναται να περιορίσει το ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να
υποβάλλεται από τον φορέα πληρωµής σχετικά µε την καταβολή τόκων στο συνολικό
ποσό των τόκων ή του εισοδήµατος

στο συνολικό ποσό των εσόδων από την

πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση,

και η Κυπριακή ∆ηµοκρατία συµµορφώνεται µε την παράγραφο (2) του παρόντος άρθρου.

(2)

Εντός εξαµήνου από τη λήξη του φορολογικού τους

η αρµόδια αρχή της Κυπριακής

ανακοινώνει στην αρµόδια αρχή της Νήσου του Μαν, αυτοµάτως, τις
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο

σηµεία α) έως δ) του παρόντος άρθρου,

όσον αφορά το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους.
Άρθρο 3

Εξαιρέσεις

(1) Η Νήσος του Μαν,

τη διαδικασία παρακράτησης φόρου

εφαρµόζει παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 1 της

παρούσας Συµφωνίας,\προβλέπει µία ή και τις δύο από τις ακόλουθες διαδικασίες
προκειµένου να διασφαλίσει ότι οι πραγµατικοί δικαιούχοι µπορούν γα ζητήσουν να µην
πραγµατοποιηθεί

φόρου:
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α)

διαδικασία η οποία επιτρέπει στον πραγµατικό δικαιούχο, όπως ορίζεται στο άρθρο 5
της παρούσας

να αποφύγει την παρακράτηση φόρου που διευκρινίζεται

στο άρθρο 1 της παρούσας Συµφωνίας εξουσιοδοτώντας ρητά τον φορέα πληρωµής
του να υποβάλει τις πληρωµές τόκων στην αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους
στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο φορέας πληρωµής. Αυτή η εξουσιοδότηση
καλύπτει όλες τις πληρωµές τόκων προς τον πραγµατικό δικαιούχο από τον εν λόγω
φορέα πληρωµής,

β)

διαδικασία που διασφαλίζει ότι δεν επιβάλλεται παρακράτηση φόρου όταν ο
πραγµατικός δικαιούχος υποβάλλει στον φορέα πληρωµής πιστοποιητικό στο
του που του χορηγεί η αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους της φορολογικής
κατοικίας του σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

(2)

Μετά από αίτηση του πραγµατικού δικαιούχου, η αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους
της φορολογικής κατοικίας του εκδίδει πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρονται:

το όνοµα, η διεύθυνση και ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή, αν δεν υπάρχει, η
ηµεροµηνία και ο τόπος γέννησης του πραγµατικού δικαιούχου,

το όνοµα και τη διεύθυνση του φορέα πληρωµής,

iii)

ο αριθµός λογαριασµού του πραγµατικού δικαιούχου ή, εάν δεν υπάρχει, τα στοιχεία
του τίτλου που ενσωµατώνει την απαίτηση.
πιστοποιητικό αυτό ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η χορήγηση του εν

λόγω πιστοποιητικού στον πραγµατικό δικαιούχο που το έχει ζητήσει πραγµατοποιείται εντός
προθεσµίας δύο µηνών από την υποβολή της αιτήσεως.

(3)

περιπτώσεις που εφαρµόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, η
αρµόδια αρχή της Νήσου του

στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο φορέας πληρωµής

κοινοποιεί στην αρµόδια αρχή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της παρούσας Συµφωνίας, ως χώρας κατοικίας του
πραγµατικού δικαιούχου. Αυτές οι κοινοποιήσεις διεξάγονται αυτοµάτως τουλάχιστον µία
φορά το έτος, εντός εξαµήνου µετά το τέλος του φορολογικού έτους που ορίζεται βάσει της
νοµοθεσίας του συµβαλλόµενου µέρους, όσον αφορά το σύνολο των τόκων που
καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριµένου έτους.
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Άρθρο 4

(1)

Βάση αξιολόγησης για την παρακράτηση φόρου

Φορέας πληρωµής εγκατεστηµένος στη Νήσο του
σύµφωνα µε το άρθρο

α)

επιβάλλει φόρο παρακράτησης

της παρούσας συµφωνίας, ως εξής:

σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο
α) της παρούσας

επί του ακαθάριστου ποσού των καταβληθέντων ή

πιστωθέντων τόκων,

β)

σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1
στοιχείο β) ή δ) της παρούσας Συµφωνίας: στο ποσό του τόκου ή του εισοδήµατος που
αναφέρεται στα στοιχεία β) ή δ) αυτού του εδαφίου ή µε εισφορά ισοδύναµου
αποτελέσµατος που

βαρύνει τον δικαιούχο επί του συνολικού ποσού των εσόδων

από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση,

γ)

σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια

8 παράγραφος 1 στοιχείο

γ) της παρούσας Συµφωνίας: στο ποσό των τόκων που αναφέρεται στο εν λόγω
εδάφιο,

δ)

σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 4 της
παρούσας Συµφωνίας: στο ποσό του τόκου που αναλογεί σε κάθε µέλος της έννοµης
οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας το
οποίο πληροί τους όρους του άρθρου 5 παράγραφος 1 της παρούσας Συµφωνίας,

ε)

σε περίπτωση που η Νήσος του Μαν ασκεί το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 8
παράγραφος 5 της παρούσας Συµφωνίας: στο ποσό των ανοιγµένων σε ετήσια βάση
τόκων.

(2)

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου, η
παρακράτηση φόρου εκπίπτει κατ' αναλογία για την περίοδο κατά την οποία ο πραγµατικός
δικαιούχος κατείχε τον χρεωστικό τίτλο. Εάν ο φορέας πληρωµής αδυνατεί να προσδιορίσει
την περίοδο κατοχής µε βάση τις πληροφορίες που του διατίθενται, ο φορέας πληρωµής
µεταχειρίζεται τον πραγµατικό δικαιούχο ως έχοντα στην κατοχή του τον χρεωστικό τίτλο καθ'
όλη τη διάρκεια της

του, εκτός εάν ο τελευταίος παράσχει αποδεικτικά στοιχεία

σχετικά µε την ηµεροµηνία αγοράς.

(3)

Η επιβολή παρακράτησης φόρου από τη Νήσο του

δεν εµποδίζει το άλλο συµβαλλόµενο

µέρος της φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου να φορολογήσει το εισόδηµα
σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία.

(4)

Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, η Νήσος του Μαν µπορεί να προβλέπει ότι ο
οικονοµικός φορέας που καταβάλλει τόκους, ή εξασφαλίζει την καταβολή των τόκων, σε
έννοµη οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας στο
άλλο συµβαλλόµενο µέρος

ως ο φορέας πληρωµής για λογαριασµό της οντότητας

επιβάλει την παρακράτηση φόρου επί των τόκων αυτών, εκτός εάν η οντότητα έχει
επισήµως δεχθεί να κοινοποιούνται σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 7
παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας η επωνυµία της, η διεύθυνση της και το συνολικό
ποσό των τόκων που της καταβάλλονται ή εξασφαλίζονται για λογαριασµό της.

Άρθρο 5

Ορισµός του πραγµατικού δικαιούχου

Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ως «πραγµατικός δικαιούχος» νοείται το φυσικό
πρόσωπο που εισπράττει τόκους για ίδιο σκοπό ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο προς
όφελος του οποίου εξασφαλίζεται πληρωµή τόκων, εκτός εάν το εν λόγω φυσικό πρόσωπο
µπορεί να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν έχει εισπράξει ή εξασφαλίσει την πληρωµή
τόκων για δικό του λογαριασµό. Ένα φυσικό πρόσωπο δεν

πραγµατικός

δικαιούχος όταν:

α) ενεργεί ως φορέας πληρωµής κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 της
παρούσας Συµφωνίας,
β) ενεργεί εξ ονόµατος νοµικού προσώπου, οντότητας που φορολογείται επί των κερδών της
βάσει των γενικών ρυθµίσεων περί φορολογίας των επιχειρήσεων, ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένου
σύµφωνα µε την οδηγία

ή ισοδύναµου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων

εγκατεστηµένου στη Νήσο του Μαν, ή οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7
παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας, και, στην τελευταία περίπτωση, κοινοποιεί την
επωνυµία

τη διεύθυνση της οντότητας στον οικονοµικό φορέα που καταβάλλει τους

τόκους και ο τελευταίος διαβιβάζει, εν συνεχεία, αυτές τις πληροφορίες στην αρµόδια αρχή
του συµβαλλοµένου µέρους της εγκατάστασης,

γ) ενεργεί εξ ονόµατος άλλου φυσικού προσώπου που είναι ο πραγµατικός δικαιούχος και
αποκαλύπτει στον φορέα πληρωµής τα στοιχεία ταυτότητας του πραγµατικού δικαιούχου.
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(2)

Στην περίπτωση που ο φορέας πληρωµής έχει στη

του στοιχεία που οδηγούν στο

συµπέρασµα ότι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή

το οποίο

εξασφαλίζεται η πληρωµή τόκων ενδεχοµένως να µην είναι ο πραγµατικός δικαιούχος
που δεν εφαρµόζεται ούτε η παράγραφος 1 στοιχείο α) ούτε η παράγραφος 1 στοιχείο β) του
παρόντος άρθρου, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να προσδιορίσει την ταυτότητα του
πραγµατικού δικαιούχου. Αν ο φορέας πληρωµής αδυνατεί να προσδιορίσει τον πραγµατικό
δικαιούχο, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο

Άρθρο 6

(1)

Στοιχεία ταυτότητας

ως πραγµατικός δικαιούχος.

κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου

Κάθε Μέρος προβαίνει στη

και διασφαλίζει την εφαρµογή στο

του των

αναγκαίων διαδικασιών που επιτρέπουν στον φορέα πληρωµής να προσδιορίζει τους
πραγµατικούς δικαιούχους και την κατοικία τους για τους σκοπούς της παρούσας
Συµφωνίας. Οι διαδικασίες αυτές πληρούν τους ελάχιστους κανόνες που καθορίζονται
παραγράφους 2

(2)

3.

Ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου συναρτήσει
ελαχίστων κανόνων

οποίοι ποικίλλουν ανάλογα µε τον χρόνο έναρξης των σχέσεων

µεταξύ φορέα πληρωµής και δικαιούχου των τόκων, ως εξής:

α)

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί πριν από την

Ιανουαρίου

ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου,
ήτοι το όνοµα και τη

του, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που έχει στη

του, ιδίως κατ' εφαρµογή των ισχυόντων στη χώρα εγκατάστασης του
κανονισµών και της οδηγίας

του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για

την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση

εσόδων από

παράνοµες δραστηριότητες στην περίπτωση

της

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή ισοδύναµης νοµοθεσίας στην περίπτωση της Νήσου του
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β)

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που συνάπτονται, ή τις συναλλαγές που
πραγµατοποιούνται χωρίς να υπάρχουν συµβατικές σχέσεις, από 1ης Ιανουαρίου
2004 και εξής, ο φορέας πληρωµής εξακριβώνει την ταυτότητα του πραγµατικού
δικαιούχου, ήτοι το όνοµα, τη διεύθυνση και, εάν υπάρχει, τον αριθµό φορολογικού
µητρώου στο κράτος µέλος της φορολογικής κατοικίας του. Τα στοιχεία αυτά
πρέπει να προσδιορίζονται βάσει του διαβατηρίου ή του επίσηµου δελτίου ταυτότητας
που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος. Εάν η διεύθυνση δεν αναγράφεται στο εν
λόγω διαβατήριο ή επίσηµο δελτίο ταυτότητας, εξακριβώνεται βάσει οποιουδήποτε
αποδεικτικού εγγράφου που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος. Εάν ο αριθµός
φορολογικού µητρώου δεν αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο επίσηµο δελτίο
ταυτότητας ή σε άλλο επίσηµο έγγραφο ταυτότητας, ενδεχοµένως στο πιστοποιητικό
φορολογικής κατοικίας, που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος, τα στοιχεία
ταυτότητας συµπληρώνονται µε την ηµεροµηνία

τον τόπο γέννησης του

πραγµατικού δικαιούχου που προκύπτουν από το διαβατήριο ή το επίσηµο δελτίο
ταυτότητας.

(3)

Ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου βάσει ελάχιστων
κανόνων που ποικίλλουν ανάλογα µε το χρόνο έναρξης των σχέσεων µεταξύ του φορέα
πληρωµής και του δικαιούχου των τόκων. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω, ως κατοικία
η χώρα στην οποία ο πραγµατικός δικαιούχος

α)

τη µόνιµη διεύθυνση του:

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί πριν από την 1 η Ιανουαρίου
2004, ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου
χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που έχει στη
ισχυόντων στη χώρα

του κανονισµών

του, ιδίως κατ' εφαρµογή των
της οδηγίας

στην περίπτωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή ισοδύναµης νοµοθεσίας στην
περίπτωση της Νήσου του Μαν,
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β)

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις

συνάπτονται ή, τις συναλλαγές που

πραγµατοποιούνται χωρίς να υπάρχουν συµβατικές σχέσεις, από 1ης Ιανουαρίου
2004 και εξής, οι φορείς πληρωµής προσδιορίζουν την κατοικία του δικαιούχου βάσει
της διεύθυνσης που αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο επίσηµο δελτίο ταυτότητας ή,
εν ανάγκη, βάσει οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου το

παρουσιάζει ο

πραγµατικός δικαιούχος, σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: όσον αφορά τα
φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζουν διαβατήριο ή επίσηµο δελτίο ταυτότητας που
εκδώσει κράτος µέλος και τα οποία δηλώνουν ότι είναι κάτοικοι τρίτης χώρας, η
κατοικία καθορίζεται βάσει πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται από
την αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας στην οποία το εν λόγω φυσικό πρόσωπο
δηλώνει ότι κατοικεί. Εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό,

ως τόπος

κατοικίας το κράτος µέλος το οποίο εξέδωσε το διαβατήριο ή το άλλο επίσηµο
έγγραφο ταυτότητας.

Άρθρο 7

Ορισµός του φορέα πληρωµής

(1)

τους

σκοπούς της

παρούσας

Συµφωνίας,

ως

«φορέας πληρωµής»

νοείται

οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, ο οποίος καταβάλλει τόκους στον πραγµατικό
δικαιούχο ή εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άµεσο όφελος αυτού, ανεξαρτήτως του
αν ο φορέας αυτό£ είναι ο οφειλέτης της απαίτησης ή ο φορέας στον οποίο

αναθέσει ο

οφειλέτης ή ο πραγµατικός δικαιούχος την πληρωµή των τόκων ή την εξασφάλιση αυτής
της πληρωµής.

(2) Κάθε οντότητα εγκατεστηµένη σε συµβαλλόµενο µέρος στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή
για το οποίο εξασφαλίζεται η καταβολή τόκων προς όφελος του πραγµατικού δικαιούχου
επίσης ως φορέας πληρωµής κατά την εν λόγω πληρωµή ή εξασφάλιση της
πληρωµής. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται αν ο οικονοµικός φορέας

λόγους να

πιστεύει, βάσει επίσηµων αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλει η οντότητα, ότι:

α) είναι νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στην
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ή

β) τα

κέρδη

του

επιχειρήσεων, ή

φορολογούνται

βάσει

των

γενικών

ρυθµίσεων

φορολογίας

των

γ) πρόκειται για ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία

του

ή

ισοδύναµου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένου στη Νήσο του Μαν.

Ο οικονοµικός φορέας που καταβάλλει τόκους σε µια τέτοια οντότητα εγκατεστηµένη σε άλλο
συµβαλλόµενο µέρος, και

ως φορέα πληρωµής βάσει της παρούσας

παραγράφου ή εξασφαλίζει την καταβολή τόκων για αυτή, κοινοποιεί την επωνυµία και τη
διεύθυνση της οντότητας καθώς και το συνολικό ποσό των τόκων που της κατέβαλε ή των
οποίων εξασφάλισε την καταβολή στην αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους
εγκατάστασης της, η οποία στη συνέχεια διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στην αρµόδια αρχή του
συµβαλλόµενου µέρους εγκατάστασης της οντότητας.

(3) Η οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έχει, ωστόσο, το
δικαίωµα να επιλέγει, για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, να τυγχάνει
µεταχείρισης ως ΟΣΕΚΑ ή ως ισοδύναµος οργανισµός, κατά την έννοια της παραγράφου 2
στοιχείο γ). Η άσκηση αυτού του δικαιώµατος αποτελεί αντικείµενο πιστοποιητικού που
εκδίδεται από το συµβαλλόµενο µέρος στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η οντότητα,
υποβάλλεται δε από αυτήν την οντότητα στον οικονοµικό φορέα. Τα συµβαλλόµενα µέρη
τους λεπτοµερείς κανόνες άσκησης αυτού του δικαιώµατος
εγκατεστηµένες στο

(4)

τις οντότητες τις

τους.

Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας και η οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου είναι εγκατεστηµένοι στο ίδιο συµβαλλόµενο µέρος, το εν λόγω
συµβαλλόµενο µέρος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης της
οντότητας, όταν ενεργεί ως φορέας πληρωµής, προς

(5)

διατάξεις της παρούσας Συµφωνίας.

Τα νοµικά πρόσωπα που εξαιρούνται από την εφαρµογή του άρθρου 2 στοιχείο α) του
παρόντος άρθρου είναι:

α)

στη Φινλανδία:

β)

στη Σουηδία:

avoin

(Ay)

και

και kommanditbolag (KB).

(Ky)/oppet

και
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Άρθρο 8

Ορισµός των τόκων

Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ως «τόκοι» νοούνται:

α)

οι καταβληθέντες

εγγεγραµµένοι σε λογαριασµό τόκοι από πάσης φύσεως

απαιτήσεις, είτε συνοδεύονται είτε όχι από ενυπόθηκες εγγυήσεις ή από ρήτρα
συµµετοχής στα κέρδη του οφειλέτη, ιδίως δε τα εισοδήµατα από τίτλους του δηµοσίου
και οµολογιακά δάνεια, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων ωφεληµάτων
λαχνών που τα συνοδεύουν. Οι τόκοι υπερηµερίας δεν

β)

τόκοι,

οι δεδουλευµένοι ή κεφαλαιοποιηµένοι τόκοι κατά την πώληση, την επιστροφή ή την
εξόφληση των απαιτήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α),

γ)

το εισόδηµα που προκύπτει από τόκους, είτε άµεσα είτε µέσω οντότητας που
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας, το οποίο διανέµεται
από

ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία

του Συµβουλίου,

ισοδύναµο οργανισµό συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένο στη Νήσο του

Hi)

οντότητες που επωφελούνται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 7
παράγραφος 3 της παρούσας Συµφωνίας,
οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένους εκτός του εδάφους στο
οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δυνάµει
του άρθρου της 299 και εκτός της Νήσου του Μαν.

δ)

εισόδηµα που προκύπτει από την πώληση, την επιστροφή ή την εξόφληση µονάδων ή
µεριδίων στους ακόλουθους οργανισµούς και οντότητες, αν επενδύουν άµεσα ή
έµµεσα,

µέσω

άλλων οργανισµών

συλλογικών επενδύσεων

ή

οντοτήτων

που

αναφέρονται κατωτέρω, ποσοστό ανώτερο του 40% του ενεργητικού τους σε
απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α):
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i)

ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία

ισοδύναµο οργανισµό συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένο στη Νήσο του

οντότητες που επωφελούνται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 7
παράγραφος 3 της παρούσας Συµφωνίας,

οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένους εκτός του εδάφους στο
οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
δυνάµει του άρθρου της 299 και εκτός της Νήσου του Μαν.

Ωστόσο, τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να µην περιλαµβάνουν στον ορισµό των
τόκων το εισόδηµα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος '
άρθρου παρά µόνο κατά την αναλογία που το εισόδηµα αυτό αντιστοιχεί σε εισόδηµα
που, άµεσα ή έµµεσα, προέρχεται από πληρωµές τόκων κατά την έννοια των
στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

(2) Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που
ένας φορέας πληρωµής δεν

στη

του στοιχεία σχετικά µε το µέρος του

εισοδήµατος που προέρχεται από πληρωµή τόκων, το συνολικό ποσό του εισοδήµατος
ως πληρωµή τόκων.

(3)

Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που ο
φορέας πληρωµής δεν έχει στη

του στοιχεία σχετικά µε το ποσοστό του ενεργητικού

επενδύεται σε απαιτήσεις ή σε µονάδες ή µερίδια που προβλέπονται στην εν λόγω
παράγραφο, το ποσοστό αυτό

ότι υπερβαίνει το 40%. Εάν δεν µπορεί να

προσδιορίσει το ποσό του εισοδήµατος που συγκεντρώνει ο πραγµατικός δικαιούχος, το
εισόδηµα

ότι αντιστοιχεί στο προϊόν της πώλησης, της επιστροφής ή της

εξόφλησης των µετοχών ή µεριδίων.

(4) Όταν οι τόκοι, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καταβάλλονται ή
πιστώνονται σε λογαριασµό οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της
παρούσας Συµφωνίας, αν η εν λόγω οντότητα δεν επωφελείται από το δικαίωµα που
προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της παρούσας Συµφωνίας, οι εν λόγω τόκοι
ως πληρωµές τόκων από την εν λόγω οντότητα.
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(5)

Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία β)

δ) του παρόντος άρθρου, τα συµβαλλόµενα

µέρη έχουν το δικαίωµα να ζητούν από τους φορείς πληρωµής που είναι εγκατεστηµένοι στο
τους να υπολογίζουν τους τόκους σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια περιόδου που δεν
υπερβαίνει το έτος και να

τους ετήσιους αυτούς τόκους ως πληρωµή τόκων ακόµη

και αν δεν διενεργηθεί πώληση, επιστροφή ή εξόφληση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

(6)

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία γ)

δ) του παρόντος άρθρου, τα

συµβαλλόµενα µέρη έχουν το δικαίωµα να εξαιρέσουν από τον ορισµό των τόκων το
εισόδηµα που αναφέρεται στις συγκεκριµένες διατάξεις από οργανισµούς ή οντότητες που
εδρεύουν εντός του εδάφους τους, σε περίπτωση που το ποσοστό του ενεργητικού των εν
λόγω οργανισµών ή οντοτήτων που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το 15%. Οµοίως, κατά
παρέκκλιση από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν το
δικαίωµα να εξαιρέσουν από τον ορισµό των τόκων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, τους τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε λογαριασµό οντότητας
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας, εάν η οντότητα αυτή
δεν επωφελείται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της
παρούσας Συµφωνίας

είναι εγκατεστηµένη στο

τους, σε περίπτωση που το

ποσοστό του ενεργητικού των εν λόγω οντοτήτων που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το

Η άσκηση αυτού του δικαιώµατος από συµβαλλόµενο µέρος είναι δεσµευτική και για τα άλλα
συµβαλλόµενα µέρη.

(7)

Από την 1 η Ιανουαρίου

το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του

παρόντος άρθρου και στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου είναι 25%.

(8)

Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου
παράγραφο

στην

του παρόντος άρθρου καθορίζονται βάσει της επενδυτικής πολιτικής, όπως

ορίζεται στον κανονισµό και στα καταστατικά έγγραφα των εν λόγω οργανισµών ή οντοτήτων
ή, ελλείψει αυτών, βάσει της πραγµατικής σύνθεσης του ενεργητικού τους.
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Άρθρο 9

(1)

Κατανοµή των εσόδων

την

φόρου

Η Νήσος του Μαν παρακρατεί το 25% της παρακράτησης φόρου που εκπίπτει δυνάµει της
παρούσας

και

µεταβιβάζει το υπόλοιπο 75%

των εσόδων στο άλλο

συµβαλλόµενο µέρος.

(2)

Η Νήσος του Μαν που επιβάλλει παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 4
παράγραφος 4 της παρούσας Συµφωνίας παρακρατεί το 25% των εσόδων
75% στη Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε την αναλογία που ισχύει για

µεταβιβάζει το
µεταβιβάσεις που

πραγµατοποιούνται κατ' εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

(3) Η µεταβίβαση αυτή πραγµατοποιείται για κάθε έτος σε µία δόση, το αργότερο εντός εξαµήνου
µετά το τέλος του φορολογικού έτους που ορίζεται από τη νοµοθεσία της Νήσου του Μαν.

(4)

Η Νήσος του Μαν που επιβάλλει παρακράτηση φόρου λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα
προκειµένου να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του συστήµατος κατανοµής εσόδων.

Άρθρο 10 Εξάλειψη της διπλής φορολογίας

(1)

συµβαλλόµενο µέρος της φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου διασφαλίζει
την εξάλειψη της διπλής φορολογίας που ενδεχοµένως να προκύπτει από την επιβολή, από
τη Νήσο του Μαν, της παρακράτησης φόρου στην οποία αναφέρεται η παρούσα Συµφωνία
σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις:

όταν επί των τόκων

εισπράττει ένας πραγµατικός δικαιούχος έχει παρακρατηθεί

φόρος στη Νήσο του Μαν, το άλλο συµβαλλόµενο µέρος χορηγεί, σύµφωνα µε το
εσωτερικό του δίκαιο, πίστωση φόρου ίση µε το παρακρατηθέν στην πηγή ποσό. Αν το
ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό του οφειλόµενου σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία
φόρου,

το

άλλο

συµβαλλόµενο

µέρος

επιστρέφει

παρακρατηθέντος φόρου στον πραγµατικό δικαιούχο,

το

επιπλέον

ποσό του
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αν, πέραν της παρακράτησης φόρου όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας
Συµφωνίας, επί των τόκων που εισπράττονται από πραγµατικό δικαιούχο έχει
διενεργηθεί οποιαδήποτε άλλη παρακράτηση φόρου/παρακράτηση φόρου στην πηγή
το συµβαλλόµενο µέρος της φορολογικής κατοικίας χορηγεί πίστωση φόρου για την
εν λόγω παρακράτηση φόρου/παρακράτηση φόρου στην πηγή σύµφωνα µε την εθνική
του νοµοθεσία ή τις συµβάσεις περί διπλής φορολογίας, το ποσό αυτής της άλλης
παρακράτησης φόρου/παρακράτησης φόρου στην πηγή πιστώνεται πριν από την
εφαρµογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο στοιχείο

(2)

του παρόντος άρθρου.

συµβαλλόµενο µέλος που είναι το κράτος της φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού
δικαιούχου µπορεί να αντικαταστήσει τον µηχανισµό της πίστωσης φόρου που αναφέρεται
στην παράγραφο 1) του παρόντος άρθρου µε την επιστροφή της παρακράτησης φόρου που
αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας Συµφωνίας.

Άρθρο

(1)

Μεταβατικές διατάξεις για τους διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς τίτλους

Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας
Συµφωνίας και µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου

το αργότερο, οι εγχώριες και διεθνείς οµολογίες

και άλλοι διαπραγµατεύσιµοι χρεωστικοί τίτλοι που έχουν εκδοθεί για πρώτη φορά πριν από
την 1η Μαρτίου 2001 ή που τα ενηµερωτικά φυλλάδια για την εισαγωγή τους στο
χρηµατιστήριο αξιών έχουν εγκριθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή από τις αρµόδιες αρχές
κατά την έννοια της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ του
χώρες, δεν

ή από αρµόδιες αρχές σε τρίτες

ως απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο

α) της παρούσας Συµφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πραγµατοποιούνται επιπλέον
εκδόσεις των εν λόγω διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002 και
εξής. Εάν όµως η µεταβατική περίοδος παραταθεί πέραν της 31ης

2010, οι

διατάξεις του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να ισχύουν µόνον για διαπραγµατεύσιµους
χρεωστικούς τίτλους αυτού του είδους:

που περιέχουν ρήτρες επανενσωµάτωσης του εκπεσθέντος φόρου και

εφόσον ο φορέας πληρωµής είναι εγκατεστηµένος σε συµβαλλόµενο µέρος που
εφαρµόζει την παρακράτηση φόρου και ο εν λόγω φορέας πληρωµής
τόκους στον πραγµατικό δικαιούχο εγκατεστηµένο σε άλλο συµβαλλόµενο µέρος ή
εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άµεσο όφελος αυτού.

Σε

περίπτωση

που

πραγµατοποιηθούν

επιπλέον

εκδόσεις

διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1 η Μαρτίου 2002

των

προαναφερόµενων

εξής, από κυβερνήσεις

ή εξοµοιούµενους οργανισµούς που ενεργούν ως δηµόσια αρχή ή των οποίων ο ρόλος
αναγνωρίζεται από διεθνή συνθήκη, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα της παρούσας
Συµφωνίας, η συνολική έκδοση αυτών των τίτλων, αποτελούµενη από την αρχική έκδοση και
τις νέες εκδόσεις,

ως απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1

στοιχείο α) της παρούσας Συµφωνίας.

Σε

περίπτωση

που

πραγµατοποιηθεί

περαιτέρω

έκδοση

διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1 η Μαρτίου 2002

των

προαναφερόµενων

εξής από άλλο εκδότη

που δεν καλύπτεται από το δεύτερο εδάφιο, η περαιτέρω αυτή έκδοση

ως

απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας
Συµφωνίας.

(2)

Καµία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζει τα συµβαλλόµενα µέρη να φορολογούν το
εισόδηµα από τους διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς τίτλους που αναφέρονται στην
παράγραφο 1) σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία τους.

Άρθρο 12

∆ιαδικασία αµοιβαίας συµφωνίας

Εάν προκύψουν δυσχέρειες ή αµφιβολίες µεταξύ των µερών όσον αφορά την εφαρµογή ή την
ερµηνεία της παρούσας Συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα µέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια να επιλύσουν το

Άρθρο 13

(1)

µε αµοιβαία συµφωνία.

Απόρρητο

Όλες οι πληροφορίες που παρέχει και λαµβάνει η αρµόδια αρχή συµβαλλόµενου µέρους
κρατούνται απόρρητες.

(2)

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην αρµόδια αρχή συµβαλλόµενου µέρους δεν
µπορούν να χρησιµοποιούνται για σκοπούς πέραν εκείνων της άµεσης φορολογίας χωρίς
προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου συµβαλλόµενου µέρους.

(3)

Οι παρεχόµενες πληροφορίες κοινοποιούνται µόνο στα αφορώµενα πρόσωπα ή αρχές για
σκοπούς άµεσης φορολογίας και χρησιµοποιούνται από τα εν λόγω πρόσωπα ή αρχές
µόνο για τέτοιους σκοπούς ή για σκοπούς επιτήρησης, περιλαµβανοµένης της έκβασης
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τυχόν προσφυγών. Πα τους σκοπούς αυτούς, µπορούν να κοινοποιούνται πληροφορίες
σε ακροαµατικές διαδικασίες ή σε δικαστικές ενέργειες.

(4)

Όταν η αρµόδια αρχή συµβαλλόµενου µέρους

ότι

πληροφορίες που έλαβε από

την αρµόδια αρχή του άλλου συµβαλλόµενου µέρους ενδέχεται να είναι χρήσιµες

την

αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους, µπορεί να τις διαβιβάζει σε αυτή την αρµόδια αρχή,
µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας αρχής που παρέσχε τις πληροφορίες.

Άρθρο

Μεταβατική περίοδος

ΣΤΟ τέλος της µεταβατικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 της
οδηγίας, η Νήσος του Μαν σταµατά να εφαρµόζει την παρακράτηση φόρου

την κατανοµή των

εσόδων που προβλέπεται στην παρούσα Συµφωνία και αρχίζει να εφαρµόζει έναντι του άλλου
συµβαλλόµενου µέρους τις διατάξεις για την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών κατά τον τρόπο
που προβλέπεται στο Κεφάλαιο II της οδηγίας. Εάν κατά τη µεταβατική περίοδο η Νήσος του Μαν
επιλέξει να εφαρµόσει

διατάξεις για την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών κατά τον τρόπο που

προβλέπεται στο Κεφάλαιο

της οδηγίας, δεν

φόρου/παρακράτηση φόρου στην πηγή

εφαρµόζει πλέον την παρακράτηση

την κατανοµή των εσόδων που προβλέπεται στο

άρθρο 9 της παρούσας Συµφωνίας.

Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου

της παρούσας Συµφωνίας, η Συµφωνία τίθεται σε

την 1η Ιανουαρίου 2005.

Άρθρο 16 Λήξη

(1)

Η παρούσα Συµφωνία παραµένει σε ισχύ εφόσον δεν την καταγγείλει ένα από τα
συµβαλλόµενα µέρη.

(2)

Έκαστο συµβαλλόµενο µέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Συµφωνία µε γραπτή
κοινοποίηση προς το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, στην οποία διευκρινίζονται

συνθήκες

που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η Συµφωνία παύει να
ισχύει

µετά την ηµεροµηνία γνωστοποίησης.
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Άρθρο 17 Εφαρµογή και αναστολή της εφαρµογής

(1)

Η εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας εξαρτάται
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από
την Ανδόρα, το

την έγκριση και εφαρµογή από όλα

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, την Ελβετία, P

το Μονακό και το Σαν Μαρίνο και από όλα τα εξαρτηµένα ή

συνδεδεµένα εδάφη των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αντίστοιχα, µέτρων
σύµφωνων ή ισοδύναµων µε τα προβλεπόµενα στην οδηγία ή στην παρούσα Συµφωνία, και
τον καθορισµό των ίδιων ηµεροµηνιών εφαρµογής.

(2)

Τα συµβαλλόµενα µέρη αποφασίζουν, µε κοινή συµφωνία, τουλάχιστον έξι µήνες πριν από
την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας Συµφωνίας, κατά πόσον ο
όρος που τίθεται στην παράγραφο 1 πληρούται όσον αφορά τις ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος
των σχετικών µέτρων στα κράτη µέλη, στις προαναφερθείσες τρίτες χώρες και στα
εξηρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη.

(3)

Με την επιφύλαξη της διαδικασίας αµοιβαίας συµφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο

της

παρούσας Συµφωνίας, οιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να αναστείλει την
εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας ή µερών αυτής µε άµεση ισχύ, µε κοινοποίηση στο άλλο
µέρος στην οποία διευκρινίζονται

συνθήκες που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση

εφόσον η οδηγία παύει να ισχύει είτε προσωρινά είτε µόνιµα σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό
κοινοτικό δίκαιο ή σε περίπτωση που κράτος µέλος αναστείλει την εφαρµογή των οικείων
εκτελεστικών διατάξεων. Η εφαρµογή της Συµφωνίας αποκαθίσταται µόλις παύσουν να
συντρέχουν οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναστολή.

(4)

Με την επιφύλαξη της διαδικασίας αµοιβαίας συµφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο

της

παρούσας Συµφωνίας, οιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να αναστείλει την
εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας µέσω κοινοποίησης στο άλλο µέρος, διευκρινίζοντας τις
συνθήκες που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση εφόσον µία από τις τρίτες χώρες ή τα
εδάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παύσουν στη συνέχεια να εφαρµόζουν τα µέτρα
που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο. Η αναστολή της εφαρµογής πραγµατοποιείται
το νωρίτερο δύο µήνες µετά τη γνωστοποίηση. Η εφαρµογή της Συµφωνίας αποκαθίσταται
µόλις αποκατασταθούν και τα µέτρα από την εν λόγω τρίτη χώρα ή έδαφος.

Συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των «εξοµοιούµενων οργανισµών» που αναφέρονται στο άρθρο

Για τους σκοπούς του άρθρου
οργανισµοί

της παρούσας συµφωνίας, οι ακόλουθοι

ως «εξοµοιούµενοι προς δηµόσια αρχή ή των οποίων ο

ρόλος αναγνωρίζεται από διεθνή συνθήκη»:

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:

Βέλγιο
Region flamande
Region

Gewest) (φλαµανδική περιοχή)
(περιοχή της Βαλλονίας)

Region

Gewest (περιοχή των

Βρυξελλών Πρωτευούσης)
Communaute

(γαλλική κοινότητα)
flamande (Vlaamse Gemeenschap) (φλαµανδική κοινότητα)

Communaute germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft) (γερµανόφωνη
κοινότητα)

Ισπανία
Xunta de Galicia (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Γαλικίας)
Junta de

(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Ανδαλουσίας)

Junta de

(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Εξτρεµαδούρας)

Junta de CastillaP La

(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της ΚαστίληςP

Λαµάντσα)
Junta de Castilla y

(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Καστίλης και

Λεόν)
Gobierno
Govern de

de Navarra (κυβέρνηση της Ναβάρας)
Balears (κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων)
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Generalitat de Catalunya (κυβέρνηση της Καταλονίας)
de Valencia (κυβέρνηση της Βαλένσιας)
General de
Gobierno de las

(κυβέρνηση της Αραγκόν)
Canarias (κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων)

Gobierno de

(κυβέρνηση της Μουρθίας)

Gobierno de Madrid (κυβέρνηση της Μαδρίτης)
Gobierno de la Comunidad

del

Vasco/Euzkadi (Κυβέρνησης της

αυτόνοµης κοινότητας της χώρας των Βάσκων)
de

(επαρχιακό συµβούλιο του

de Vizcaya/Bizkaia (επαρχιακό συµβούλιο της Βισκάγιας)
de

(επαρχιακό συµβούλιο της Αλάβα)

de Madrid (δήµος της Μαδρίτης)
Ayuntamiento de Barcelona (δήµος της Βαρκελώνης)
Cabildo Insular de Gran Canaria (συµβούλιο της Νήσου Γκραν Κανάρια)
Cabildo Insular de Tenerife (συµβούλιο της Νήσου Τενερίφης)
Instituto de Credito Oficial (πιστωτικό δηµόσιο Ίδρυµα)
Instituto Catalan de Finanzas (χρηµατοδοτικό ίδρυµα της Καταλονίας)
Valenciano de Finanzas (χρηµατοδοτικό ίδρυµα της Βαλένσιας)

Ελλάδα
Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας
Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδας
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού

Γαλλία
La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (ταµείο απόσβεσης
κοινωνικού χρέους)
L'Agence

de developpement (AFD) (γαλλικός οργανισµός ανάπτυξης)

Reseau Ferre de France (RFF) (δίκτυο σιδηροδρόµων της Γαλλίας)
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Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (εθνικό ταµείο αυτοκινητοδρόµων)
Assistance

Paris

(δηµόσια περίθαλψη, νοσοκοµεία των

Παρισίων)
Charbonnages de France (CDF) (ανθρακωρυχεία της Γαλλίας)
Entreprise miniere et

(EMC) (µεταλλευτική και χηµική επιχείρηση)

Ιταλία
Regions (περιοχές)
Provinces (επαρχίες)
Municipalities (δήµοι)
Cassa Depositi e Prestiti (ταµείο παρακαταθηκών

δανείων)

Λετονία
(τοπικές κυβερνήσεις)

Πολωνία
(κοινότητες)
powiaty (περιφέρειες)
(επαρχίες)
(ενώσεις κοινοτήτων) •
(ενώσεις περιφερειών)
(ενώσεις επαρχιών)
(πρωτεύουσα πόλη της Βαρσοβίας)
Agencja Restrukturyzacji i

(Οργανισµός

την

αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό της γεωργίας)
Agencja

Rolnych (Οργανισµός γεωργικής ιδιοκτησίας)

Πορτογαλία
Regiao

da Madeira (αυτόνοµη περιοχή της Μαδέρας)
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dos

(αυτόνοµη περιοχή των

Municipalities (δήµοι)

a obce
Zeleznice Slovenskej

εταιρεία σιδηροδρόµων)

Statny fond

(Εθνικό ταµείο διαχείρισης οδών)
(σλοβακικοί σταθµοί ηλεκτρικού ρεύµατος)
vystavba (Εταιρεία της ορθολογικής χρήσεως των υδάτων)

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ:

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης
Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης
Παγκόσµια Τράπεζα / ∆ΤΑΑ /∆ΝΤ
∆ιεθνής Οργανισµός Χρηµατοδότησης
Τράπεζα Ανάπτυξης
Ταµείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης
ΕΥΡΑΤΟΜ
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Χρηµατοδοτική Συνεργασία για την Ανάπτυξη των Άνδεων (CAF)
Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Χρηµατοδότηση σιδηροδροµικού υλικού
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα & Χάλυβα
Επενδυτική Τράπεζα των Βορειοευρωπαϊκών χωρών
Αναπτυξιακή Τράπεζα της Καραϊβικής
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Οι διατάξεις του άρθρου 11 δεν

τυχόν διεθνείς υποχρεώσεις που τα

συµβαλλόµενα µέρη έχουν αναλάβει έναντι των προαναφερόµενων διεθνών
οργανισµών.

ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ:

Οι εν λόγω οργανισµοί πληρούν τα εξής κριτήρια:
Ο οργανισµός
2)

σαφώς ως δηµόσιος σύµφωνα µε τα εθνικά κριτήρια.

Ο δηµόσιος αυτός οργανισµός δραστηριοποιείται εκτός του εµπορικού τοµέα,
διαχειρίζεται

χρηµατοδοτεί οµάδα κοινωφελών δραστηριοτήτων παρέχοντας

αγαθά και υπηρεσίες εκτός του εµπορικού τοµέα και ελέγχεται όντως

τη

γενική κυβέρνηση.
3)
4)

Ο δηµόσιος αυτός οργανισµός εκδίδει τακτικά
συγκεκριµένο κράτος είναι σε
οργανισµός δεν

µεγάλα οµολογιακά δάνεια.

να εγγυηθεί ότι ο δηµόσιος αυτός

προβεί σε πρόωρη εξόφληση σε περίπτωση ρητρών

αποζηµίωσης του επενδυτή (grossPup clauses).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ:

Ο κατάλογος εξοµοιούµενων οργανισµών του παρόντος Παραρτήµατος µπορεί να
τροποποιείται κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας.
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Αριθµός 7

Η Συµφωνία για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων
µεταξύ Κυπριακής

αποταµιεύσεις

και Τζέρσεϋ που σύµφωνα µε το Άρθρο

169.1 του Συντάγµατος συνοµολογήθηκε και υπογράφτηκε µε την ανταλλαγή
επιστολών εκ µέρους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις

ύστερα

από Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε Αριθµό
ηµεροµηνία 29 Απριλίου

µε

και εκ µέρους της Τζέρσεϋ στις 19.11.2004,

δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Άρθρου 169.3 του Συντάγµατος, µαζί µε µετάφραση της στην
Ελληνική γλώσσα.

AGREEMENT
IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS
ON THE TAXATION OF SAVINGS INCOME AND THE PROVISIONAL APPLICATION
THEREOF

A. Letter from the Republic of Cyprus

Sir,

I have the honour to refer to the texts of respectively the "Proposed Model Agreement between each
of Guernsey, Isle of Man, and Jersey and each individual EU Member State that is to apply
automatic exchange of information" and the "Proposed Model Agreement between each of
Guernsey, Isle of Man, and Jersey and each individual EU Member State that is to apply the
withholding tax in the transitional period", that resulted from the negotiations with the Island
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Authorities on a Savings Tax Agreement, and that were annexed, respectively as Annex I and
Annex Π, to the Outcome of Proceedings of the High Level Working Party of the Council of
Ministers of the European Union of 12 March (Doc. 7408/04

In view of the above mentioned texts I have the honour to propose to you the "Agreement on the
taxation of savings income" as contained in Appendix 1 to this letter, and our mutual undertaking to
comply at the earliest possible date with our internal constitutional formalities for the entry into
force of this Agreement and to notify each other without delay when such formalities are
completed.

Pending the completion of these internal procedures and the entry into force of this "Agreement on
the taxation of savings income", I have the honour to propose to you that the Republic of Cyprus
and Jersey apply this Agreement provisionally, within the framework of our respective domestic
constitutional requirements, as from 1 January 2005, or the date of application of Council Directive
of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments,
whichever is later.

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter and
your confirmation shall together constitute an Agreement between the Republic of Cyprus and
Jersey.

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,

For the Republic of Cyprus

Done at Brussels, on

 OS

, in the English language in three copies.
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Β. Letter from Jersey

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of

letter of today's date, which reads as follows:

"Sir,

I have the honour to refer to the texts of respectively the "Proposed Model Agreement
between each of Guernsey, Isle of Man, and Jersey and each individual EU member State
that is to apply automatic exchange of information" and the "Proposed Model Agreement
between each of Guernsey, Isle of Man, and Jersey and each individual EU member State
that is to apply the withholding tax in the transitional period", that resulted

the

negotiations with the Island Authorities on a Savings Tax Agreement, and that were
annexed, respectively as Annex I and Annex Π, to the Outcome of Proceedings of the High
Level Working Party of the Council of Ministers of the European Union of 12 March (Doc.
58).

In view of the above mentioned texts I have the honour to propose to you the "Agreement on
the taxation of savings income" as contained in Appendix 1 to this letter, and our mutual
undertaking to comply at the earliest possible date with our internal constitutional
formalities for the entry into force of this Agreement and to notify each other without delay
when such formalities are completed.

Pending the completion of these internal procedures and the entry into force of this
"Agreement on the taxation of savings income", I have the honour to propose to you that the
Republic of Cyprus and Jersey apply this Agreement provisionally, within the framework of
our respective domestic constitutional requirements, as from 1 January 2005, or the date of
application of Council Directive

of 3 June 2003 on taxation of savings income

in the form of interest payments, whichever is later.
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I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter
and your confirmation shall together constitute an Agreement between the Republic of
Cyprus and Jersey.
Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,1'

I am able to confirm that Jersey is in agreement with the contents of your letter.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration,

For Jersey

President, Policy and Resources Committee

Done at St.

on

, in the English language in three copies.
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Appendix 1

AGREEMENT ON THE TAXATION OF SAVINGS INCOME BETWEEN JERSEY
AND THE REPUBLIC OF CYPRUS

WHEREAS:

Article

of Directive

Directive"') of the Council of the European Union

("the Council") on taxation of savings income provides that before 1 January 2004 Member
States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to
comply with this Directive which provisions shall be applied from 1 January 2005 provided
that:

"(i)

the Swiss Confederation, the Principality of Liechtenstein, the Republic of San Marino,
the Principality of Monaco and the Principality of Andorra apply from that same date
measures equivalent to those contained in this Directive, in accordance with agreements
entered into by them with the European Community, following unanimous decisions of
the Council;

(ii)

all agreements

other arrangements are in place, which provide that all the relevant

dependent or associated territories apply from that same date automatic exchange of
information in the same manner as is provided for in Chapter Π of this Directive, (or,
during the transitional period defined in Article 10, apply a withholding tax on the same
terms as are contained in Articles

and

2. The relationship of Jersey with the EU is determined by Protocol 3 of the Treaty of Accession
of the United Kingdom to the European Community. Under the terms of the Protocol Jersey is
not within the EU fiscal territory.
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3.

Jersey notes that, while it is the ultimate aim of the EU Member States to bring about effective
taxation of interest payments in the beneficial owner's Member State of residence for tax
purposes through the exchange of information concerning interest payments between
themselves, three Member States, namely Austria, Belgium and Luxembourg, during a
transitional period, shall not be required to exchange information but shall apply a
withholding tax to the savings income covered by the Directive.

4.

The "withholding tax" referred to in the Directive will be referred to as the "retention tax" in
Jersey's domestic legislation. For the purposes of this Agreement the two terms therefore are
to be read coterminously as "withholding/retention tax" and shall have the same meaning.

5.

Jersey has agreed to apply a retention tax with effect from 1 January 2005 provided the
Member States have adopted the laws, regulations, and administrative provisions necessary to
comply with the Directive, and the requirements of Article 17 of the Directive and Article
of this Agreement have generally been met.

6.

Jersey has agreed to apply automatic exchange of information in the same manner as is
provided for in Chapter Π of the Directive from the end of the transitional period as defined
in Article

7.

of the Directive.

Jersey has legislation relating to undertakings for collective investment that is deemed to be
equivalent in its effect to the EC legislation referred to in Articles 2 and 6 of the Directive.

Jersey and the Republic of Cyprus hereinafter referred to as a "contracting party" or the
"contracting parties" unless the context otherwise requires,

Have agreed to conclude the following agreement which contains obligations on the part of the
contracting parties only and provides for:
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(a)

the automatic exchange of information by the competent authority of the Republic of
Cyprus to the competent authority of Jersey in the same manner as to the competent
authority of a Member State;

(b)

the application by Jersey, during the transitional period defined in Article 10 of the
Directive, of a retention tax from the same date and on the same terms as are contained
in Articles

(c)

and 12 of that

the automatic exchange of information by the competent authority of Jersey to the
competent authority of the Republic of Cyprus in accordance with Article 13 of the
Directive;

(d)

the transfer by the competent authority of Jersey to the competent authority of the
Republic of Cyprus

75% of the revenue of the retention tax;

in respect of interest payments made by a paying agent established in a contracting party to an
individual resident in the other contracting party.

For the purposes of this Agreement the term 'competent authority' when applied to the contracting
parties means "The Minister of Finance or an authorised Representative" in respect of the Republic
of Cyprus and "the Comptroller of Income Tax" in respect of Jersey.

Article 1 Retention of Tax by Paying Agents

Interest payments as

in Article 8 of this Agreement which are made by a paying agent

established in Jersey to beneficial owners within the meaning of Article 5 of this Agreement who
are residents of the Republic of Cyprus shall, subject to Article 3 of this Agreement, be subject to a
retention from the amount of interest payment during the transitional period referred to in Article 14
of this Agreement starting at the date referred to in Article 15 of this Agreement. The rate of
retention tax shall be 15% during the first three years of the transitional period, 20% for the
subsequent three years and 35% thereafter.
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Article 2 Reporting of Information by Paying Agents
(1)

Where interest payments, as defined in Article

of this Agreement, are made by a paying

agent established in the Republic of Cyprus to beneficial owners, as defined in Article 5 of
this Agreement, who are residents of Jersey, or where the provisions of Article 3(l)(a) of this
Agreement apply, the paying agent shall report to its competent authority:
(a) the identity and residence of the beneficial owner established in accordance with Article
6 of this Agreement;
(b) the name and address of the paying agent;
(c) the account number of the beneficial owner or, where there is none, identification of the
debt claim giving rise to the interest;
(d) information concerning the

payment specified in Article 4(1) of this Agreement.

However, each contracting party may restrict the minimum amount of information
concerning interest payment to be reported by the paying agent to the total amount of
interest or income and to the total amount of the proceeds from sale, redemption or
refund;
and the Republic of Cyprus will comply with paragraph (2) of this Article.
(2) Within six months following the end of the tax year, the competent authority of the Republic
of Cyprus shall communicate to the competent authority of Jersey, automatically, the
information referred to in paragraph (1) (a) - (d) of this Article, for all interest payments made
during that year.
Article 3

(1)

Exceptions to the Retention Tax Procedure

Jersey when levying a retention tax in accordance with Article 1 of this Agreement shall
provide for one or both of the following procedures in order to ensure that the beneficial
owners may request that no tax be retained:

211
(a) a procedure which allows the beneficial owner as defined in Article 5 of this Agreement
to avoid the retention tax specified in Article 1 of this Agreement by expressly
authorising his paying agent to report the interest payments to the competent authority
of the contracting party in which the paying agent is established. Such authorisation
shall cover all interest payments made to the beneficial owner by that paying agent;

(b)

a procedure which ensures that retention tax shall not be levied where the beneficial
owner presents to his paying agent a certificate drawn up in his name by the competent
authority of the contracting party of residence for tax purposes in accordance with
paragraph (2) of this Article.

(2)

At the request of the beneficial owner, the competent authority of the contracting party of the
country of residence for tax purposes shall issue a certificate indicating:

(i)

the name, address and tax or other identification number or, failing such, the date and
place of birth of the beneficial owner;

(ii) the name and address of the,paying agent; .

(iii) the account number of the beneficial owner or, where there is none, the identification of
the security.

Such certificate shall be valid for a period not exceeding three years. It shall be

to any

beneficial owner who requests it, within two months following such request.

(3) Where paragraph (l)(a) of this Article applies, the competent authority of Jersey in which the
paying agent is established shall communicate the information referred to in Article 2(1) of
this Agreement to the competent authority of the Republic of Cyprus as the country of
residence of the beneficial owner. Such communications shall be automatic and shall take
place at least once a year, within six months following the end of the tax year established by
the laws of a contracting party, for all interest payments made during that year.
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Article 4 Basis of assessment

retention tax

(1) A paying agent established in Jersey shall levy retention tax in accordance with Article 1 of
this Agreement as follows:
(a)

in the case of an interest payment within the meaning of Article 8(l)(a) of this
Agreement: on the gross amount of interest paid or credited;

(b)

in the case of an interest payment within the meaning of Article 8(l)(b) or (d) of this
Agreement: on the amount of interest or income referred to in (b) or (d) of that
paragraph or by a levy of equivalent effect to be

by the recipient on the full

amount of the proceeds of the sale, redemption or refund;
(c)

in the case of an interest payment within the meaning of Article 8(l)(c) of this
Agreement: on the amount of interest referred to in that sub-paragraph;

(d) in the case of an interest payment within the meaning of Article 8(4) of this Agreement:
on the amount of interest attributable to each of the members of the entity referred to in
Article 7(2) of this Agreement who meet the conditions of Article 5(1) of this
Agreement;
(e) where Jersey exercises the option under Article 8(5) of this Agreement: on the amount
of annualised interest.
(2) For the purposes of sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (1) of this Article, the retention
tax shall be deducted on a pro rata basis to the period during which the beneficial owner held
the debt-claim. If the paying agent is unable to determine the period of holding on the basis of
the information made available to him, the paying agent shall treat the beneficial owner as
having been in possession of the debt-claim for the entire period of its existence, unless the
latter provides evidence of the date of the acquisition.
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(3)

The imposition of retention tax by Jersey shall not preclude the other contracting party of
residence for tax purposes of the beneficial owner from taxing income in accordance with its
national law.

(4)

During the transitional period, Jersey may provide that an economic operator paying interest
to, or securing interest for, an entity referred to in Article 7(2) of this Agreement in the other
contracting party shall be considered the paying agent in place of the entity and shall levy the
retention tax on that interest, unless the entity has formally agreed to its name, address and the
total amount of the interest paid to it or secured for it being communicated in accordance with
the last paragraph of Article 7(2) of this Agreement.

Article 5 Definition of beneficial owner

(1)

For the purposes of this Agreement, "beneficial owner" shall mean any individual who
receives an interest payment or any individual for whom an interest payment is secured, unless
such individual can provide evidence that the interest payment was not received or secured for
his own benefit. An individual is not deemed to be the beneficial owner

he:

(a) acts as a paying agent within the meaning of Article 7(1) of this Agreement;

(b)

acts on behalf of a legal person, an entity which is taxed on its profits under the general
arrangements for business taxation, an

authorised in accordance with Directive

or an equivalent undertaking for collective investment established in Jersey,
or an entity referred to in Article 7(2) of this Agreement and, in the last mentioned case,
discloses the name and address of that entity to the economic operator making the
interest payment and the latter communicates such information to the competent
authority of its contracting party of establishment;

(c)

acts on behalf of another individual who is the beneficial owner and discloses to the
paying agent the identity of that beneficial owner.

214
(2) Where a paying agent has information suggesting that the individual who receives an interest
payment or for whom an interest payment is secured may not be the beneficial owner, and
where neither paragraph (l)(a) nor (l)(b) of this Article applies, it shall take reasonable steps
to establish the identity of the beneficial owner. If the paying agent is unable to identify the
beneficial owner, it shall treat the individual in question as the beneficial owner.
Article 6 Identity and residence of beneficial owners
(1)

Each Party shall, within its territory, adopt and ensure the application of the procedures
necessary to allow the paying agent to identify the beneficial owners and their residence for
the purposes of this

Such procedures shall comply with the minimum standards

established in paragraphs (2) and (3).
(2)

The paying agent shall establish the identity of the beneficial owner on the basis of
minimum standards which vary according to when relations between the paying agent and
the recipient of the interest are entered into, as follows:
(a)

for contractual relations entered into before 1 January 2004, the paying agent shall
establish the identity of the beneficial owner, consisting of his name and address, by
using the information at its disposal, in particular pursuant to the regulations in force
in its country of establishment and to Council Directive

of the 10th June,

1991 in the case of the Republic of Cyprus or equivalent legislation in the case of
Jersey on prevention of the use of the financial system for the purpose of money
laundering;
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(b)

for contractual relations entered into, or transactions carried out in the absence of
contractual relations, on or after 1 January, 2004 the paying agent shall establish the
identity of the beneficial owner, consisting of the name, address and, if there is one,
the tax identification number allocated by the Member State of residence for tax
purposes. These details should be established on the basis of the passport or of the
official identity card presented by the beneficial owner. If it does not appear on that
passport or official identity

the address shall be established on the basis of any

other documentary proof of identity presented by the beneficial owner. If the tax
identification number is not mentioned on the passport, on the official identity card or
any other documentary proof of identity, including, possibly the certificate of
residence for tax purposes, presented by the beneficial owner, the identity shall be
supplemented by a reference to the

date and place of birth established on the

basis of his passport or official identification card.

(3)

The paying agent shall establish the residence of the beneficial owner on the basis of
minimum standards which vary according to when relations between the paying agent and the
recipient of the interest are entered into. Subject to the conditions set out below, residence
shall be considered to be situated in the country where the beneficial owner has his permanent
address:

(a)

for contractual relations entered into before 1 January, 2004 the paying agent shall
establish the residence of the beneficial owner by using the information at its disposal,
in particular pursuant to the regulations in force in its country of establishment and to
Directive
in the case of Jersey;

in the case of the Republic of Cyprus or equivalent legislation
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(b)

for contractual relations entered into, or transactions carried out in the absence of
contractual relations, on or after 1 January,

the paying agents shall establish the

residence of the beneficial owner on the basis of the address mentioned on the
passport, on the official identity card or, if necessary, on the basis of any documentary
proof of identity presented by the beneficial owner and according to the following
procedure: for individuals presenting a passport or official identity card issued by a
Member State who declare themselves to be resident in a third country, residence shall
be established by means of a tax residence certificate issued by the competent
authority of the third country in which the individual claims to be resident. Failing the
presentation of such a

the Member State which issued the passport or other

official identity document shall be considered to be the country of residence.

Article 7 Definition of paying agent

(1)

For the purposes of this Agreement, 'paying agent' means any economic operator who pays
interest to or secures the payment of interest for the immediate benefit of the beneficial owner,
whether the operator is the debtor of the debt claim which produces the interest or the operator
charged by the debtor

the beneficial owner with paying interest or securing the payment of

interest.
(2)

Any entity established in a contracting party to which interest is paid or for which interest is
secured for the benefit of the beneficial owner shall also be considered a paying agent upon
such payment or securing of such payment. This provision shall not apply if the economic
operator has reason to believe, on the basis of official evidence produced by that entity that:
(a) it is a legal person with the exception of those legal persons referred to in paragraph (5)
this Article; or
(b) its profits are taxed under the general arrangements for business taxation; or
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(c)

it is an UCITS recognised in accordance with Directive

I/EEC of the Council or

an equivalent undertaking for collective investment established in Jersey.

An economic operator paying interest to, or securing interest for, such an entity established in
the other contracting party which is considered a paying agent under this paragraph shall
communicate the name and address of the entity and the total amount of interest paid to,
secured for, the entity to the competent authority of its contracting party of establishment,
which shall pass this information on to the competent authority of the contracting party where
the entity is established.

(3) The entity referred to in paragraph (2) of this Article shall, however, have the option of being
treated for the purposes of this Agreement as an UCITS or equivalent undertaking as referred
to in sub-paragraph (c) of paragraph (2) of this article. The exercise of this option shall require
a certificate to be issued by the contracting party in which the entity is established and
presented to the economic operator by that entity. A contracting party shall lay down the
detailed rales for this option for entities established in its territory.

(4)

Where the economic operator and the entity referred to in paragraph (2) of this Article are
established in the same contracting party, that contracting party shall take the necessary
measures to ensure that the entity complies with the provisions of this Agreement when it acts
as a paying agent.

(5) The legal persons exempted from sub- paragraph (a) of paragraph (2) of this Article are

(a)

in Finland:

avoin yhtio

(Ay)

and kommandiittiyhtio

kommanditbolag;

(b)

in Sweden: handelsbolag

and kommanditbolag (KB).

and
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Article 8

of interest payment

(1) For the purposes of this Agreement "interest payment" shall mean:
(a)

interest paid, or credited to an account, relating to debt claims of every kind, whether or
not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's
and, in particular, income from government securities and income from bonds or
debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or
debentures; penalty charges for late payment shall not be regarded as interest payment;

(b)

interest accrued or capitalised at the sale,

or redemption of the debt claims

referred to in (a);
(c)

income deriving from interest payments either directly or through an entity referred to in
Article 7(2) of this Agreement, distributed by :
(i) an

authorised in accordance with EC Directive

I/EEC of the Council;

(ii) an equivalent undertaking for collective investment established in Jersey;
(iii) entities which qualify for the option under Article 7(3) of this Agreement;
(iv) undertakings for collective investment established outside the territory to which the
Treaty establishing the European Community applies by virtue of Article 299
thereof and outside Jersey.
(d) income realised upon the sale, refund or redemption of shares or units in the following
undertakings and entities, if they invest directly or indirectly, via other undertakings for
collective investment or entities referred to below, more than 40% of their assets in debt
claims as referred to in (a):
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(i)

an

authorised in accordance with Directive 85/61 I/EEC;

(ii)

an equivalent undertaking for collective investment established in Jersey.

(iii) entities which qualify for the option under Article 7(3) of this Agreement;

(iv) undertakings for collective investment established outside the territory to which the
Treaty establishing the European Community applies by virtue of Article 299
thereof and outside Jersey.

However, the contracting parties shall have the option of including income mentioned
under paragraph (l)(d) of this Article in the definition of interest only to the extent that
such income corresponds to gains directly or indirectly deriving from interest payments
within the meaning of paragraphs (l)(a) and (b) of this Article.

(2)

As regards paragraphs (l)(c) and

of this Article, when a paying agent has no information

concerning the proportion of the income which derives

interest payments, the total

amount of the income shall be considered an interest payment.

(3)

As regards paragraph (l)(d) of this Article, when a paying agent has no information
concerning the percentage of the assets invested in debt claims or in shares or units as defined
in that paragraph, that percentage shall be considered to be above 40%. Where he cannot
determine the amount of income realised by the beneficial owner, the income shall be deemed
to correspond to the proceeds of the sale, refund or redemption of the shares or units.

(4)

When interest, as defined in paragraph (1) of this Article, is paid to or credited to an account
held by an entity referred to in Article 7(2) of this Agreement, such entity not having qualified
for the option under Article 7(3) of this Agreement, such interest shall be considered an
interest payment by such entity.
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(5) As regards paragraphs (l)(b) and (d) of this Article, a contracting party shall have the option
of requiring paying agents in its territory to

the interest over a period of time which

may not exceed one year, and treating such annualised interest as an interest payment even if
no sale, redemption or refund occurs during that period.
(6)

By way of derogation

paragraphs (l)(c) and (d) of this Article, a contracting party shall

have the option of excluding from the definition of interest payment any income referred to in
those provisions from undertakings or entities established within its territory where the
investment in debt claims referred to in paragraph (l)(a) of this Article of such entities has not
exceeded 15% of their assets. Likewise, by way of derogation from paragraph (4) of this
Article, a contracting party shall have the option of excluding from the definition of interest
payment in paragraph (1) of this Article interest paid or credited to an account of an entity
referred to in Article 7(2) of this Agreement which has not qualified for the option under
• Article 7(3) of this Agreement and is established within its territory, where the investment of
such an entity in debt claims referred to in paragraph (l)(a) of this Article has not exceeded
15%

its assets.

The exercise of such option by one contracting party shall be binding on the other contracting
party.
(7) The percentage referred to in paragraph (l)(d) of this Article and paragraph (3) of this Article
shall from 1 January,
(8)

be 25%.

The percentages referred to in paragraph (l)(d) of this Article and in paragraph (6) of this
Article shall be determined by reference to the investment policy as laid down in the fund
rules or instruments of incorporation of the undertakings or entities concerned or, failing
which, by reference to the actual composition of the assets of the undertakings or entities
concerned.
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Article 9

(1)

Retention Tax Revenue sharing

Jersey shall retain 25% of the retention tax deducted under this Agreement and transfer the
remaining 75% of the revenue to the other contracting party.

(2)

Jersey levying retention tax in accordance with Article 4(4) of this Agreement shall retain
25% of the revenue and transfer 75% to the Republic of Cyprus proportionate to the transfers
carried out pursuant to paragraph (1) of this Article.

(3)

Such transfers shall take place for each year in one instalment at the latest within a period of
six months following the end of the tax year established by the laws of Jersey.

(4)

Jersey levying retention tax shall take the necessary measures to ensure the proper functioning
of the revenue sharing system.

Article 10

(1)

Elimination

double taxation

A contracting party in which the beneficial owner is resident for tax purposes shall ensure the
elimination of any double taxation which might result from the imposition by Jersey of the
retention tax to which this Agreement refers in accordance with the following provisions:

(i)

if interest received by a beneficial owner has been subject to retention tax in Jersey, the
other contracting party shall grant a tax credit equal to the amount of the tax retained in
accordance with its national law. Where this amount exceeds the amount of tax due in
accordance with its national law, the other contracting party shall repay the excess
amount of tax retained to the beneficial owner;
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(ii) if, in addition to the retention tax referred to in Article 4 of this Agreement, interest
received by a beneficial owner has been subject to any other type of
tax and the contracting party of residence for tax purposes grants a
tax credit for such

tax in accordance with its national law or

double taxation conventions, such other

tax shall be credited

before the procedure in sub-paragraph (i) of this Article is applied.
(2)

The contracting party which is the country of residence for tax purposes of the beneficial
owner may replace the tax credit mechanism referred to in paragraph (1) of this Article by a
refund of the retention tax referred to in Article 1 of this Agreement.

Article

Transitional provisions for negotiable debt securities

(1) During the transitional period referred to in Article 14 of this Agreement, but until 31
at the latest, domestic and international bonds and other negotiable debt
securities which have been first issued before 1 March 2001 or for which the original issuing
prospectuses have been approved before that date by the competent authorities within the
meaning of Council Directive

or by the responsible authorities in third countries

shall not be considered as debt claims within the meaning of Article

)(a) of this

Agreement, provided that no further issues of such negotiable debt securities are made on or
after 1 March 2002. However, should the transitional period continue beyond 31 December
2010, the provisions of this Article shall only continue to apply in respect of such negotiable
debt securities:
which contain gross up and early redemption clauses; and,
where the paying agent is established in a contracting party applying retention tax and
that paying agent pays interest to, or secures the payment of interest for the immediate
of a beneficial owner resident in the other contracting party.
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If a further issue is made on or after 1 March 2002 of an aforementioned negotiable debt
security issued by a Government or a related entity acting as a public authority or whose role
is recognised by an international treaty, as defined in the Annex to this Agreement, the entire
issue of such security, consisting of the original issue and any further

shall be

considered a debt claim within the meaning of Article 8(l)(a) of this Agreement.

If a further issue is made on or after 1 March 2002 of an aforementioned negotiable debt
security issued by any other issuer not covered by the second sub-paragraph, such further
issue shall be considered a debt claim within the meaning of Article 8(l)(a) of this Agreement.

(2)

Nothing in this Article shall prevent the contracting parties from taxing the income from the
negotiable debt securities referred to in paragraph (1) in accordance with theirnational laws.

Article 12

Mutual agreement procedure

Where difficulties or doubts arise between the parties regarding the implementation or interpretation
of this Agreement, the contracting parties shall use their best endeavours to resolve the matter by
mutual agreement.

Article 13

(1)

Confidentiality

All information provided and received by the competent authority of a contracting party
shall be kept confidential.

(2)

Information provided to the competent authority of a contracting party may not be used for
any purpose other than for the purposes of direct taxation without the prior written consent
of the other contracting party.

(3)

Information provided shall be disclosed only to persons or authorities concerned with the
purposes of direct taxation, and used by such persons or authorities only for such purposes
or for oversight purposes, including the determination of any appeal. For these purposes,
information may be disclosed in public court proceedings or in judicial proceedings.
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(4)

Where a competent authority of a contracting party considers that information which it has
received from the competent authority of the other contracting party is likely to be useful to
the competent authority of another Member State, it may transmit it to the latter competent
authority with the agreement of the competent authority which supplied the information.

Article

Transitional Period

At the end of the transitional period as defined in Article 10(2) of the Directive, Jersey shall cease
to apply the retention tax and revenue sharing provided for in this Agreement and shall apply in
respect of the other contracting party the automatic exchange of information provisions in the same
manner as is provided for in Chapter Π of the Directive. If during the transitional period Jersey
elects to apply the automatic exchange of information provisions in the same manner as is provided
for in Chapter

of the Directive, it shall no longer apply the

tax and the

revenue sharing provided for in Article 9 of this Agreement.

Article

Entry into force

Subject to the provisions of Article

of this Agreement, this Agreement shall come into force on 1

January 2005.

Article 16

Termination

(1)

This Agreement shall remain in force until terminated by either contracting party.

(2)

Either contracting party may terminate this Agreement by giving notice of termination in
writing to the other contracting party, such notice to specify the circumstances leading to the
giving of such notice. In such a case, this Agreement shall cease to have effect 12 months
after the serving of notice.
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Article 17

Application and suspension of application

(1) The application of this Agreement shall be conditional on the adoption and implementation by
all the Member States of the European Union, by the United States of America, Switzerland,
Liechtenstein, Monaco and San

and by all the relevant dependent and

associated territories of the Member States of the European

respectively, of

measures which conform with or are equivalent to those contained in the Directive or in this
Agreement, and providing for the same dates of implementation.

(2)

The contracting parties shall decide, by common accord, at least six months before the date
referred to in Article

of this Agreement, whether the condition set out in paragraph (1) will

be met having regard to the dates of entry into force of the relevant measures in the Member
States, the named third countries and the dependent or associated territories concerned.

(3)

Subject to the mutual agreement procedure provided for in Article 12 of this Agreement, the
application of this Agreement or parts thereof may be suspended by either contracting party
with immediate effect through notification to the other specifying the circumstances leading to
such notification should the Directive cease to be applicable either temporarily or permanently
in accordance with European Community law or in the event that a Member State should
suspend the application of its implementing legislation. Application of the Agreement shall
resume as soon as the circumstances leading to the suspension no longer apply.

(4)

Subject to the mutual agreement procedure provided for in Article 12 of this Agreement,
either contracting party may suspend the application of this Agreement through notification to
the other specifying the circumstances leading to such notification in the event that one of the
third countries or territories referred to in paragraph (1) should subsequently cease to apply
the measures referred to in that paragraph. Suspension of application shall take place no
earlier than two months after notification. Application of the Agreement shall resume as soon
as the measures are reinstated by the third country or territory in question.

Done in the English language.
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ANNEX

List of related entities referred to in Article

For the purposes of Article

of this Agreement, the following entities will be considered to be a

"related entity acting as a public authority or whose role is recognised by an international

ENTITIES WITHIN THE EUROPEAN UNION:

Belgium
Gewest (Flemish Region)
Region wallonne (Walloon
Region

Gewest (Brussels Region)
(French Community) ·

Vlaamse Gemeenschap (Flemish
Deutschsprachige

(Germanspeaking Community)

Spain
Xunta de Galicia (Regional Executive of Galicia)
Junta de

(Regional Executive of Andalusia)

Junta de Extremadura (Regional Executive of Extremadura)
Junta de Castilla La Mancha (Regional Executive of Castilla La Mancha)
Junta de Castilla
Gobierno

(Regional Executive of Castilla

de Navarra (Regional Government of Navarre)

Govern de

Balears (Government of the Balearic Islands)

Generalitat de Catalunya
Generalitat de Valencia
General de
Gobierno de las

Government of Catalonia)
Government of Valencia)
(Regional Council of Aragon)

Canarias (Government of the Canary Islands)

Gobierno de Murcia (Government of Murcia)
de Madrid (Government of Madrid)

227
de la Comunidad
Community of the Basque Country)
de
Foral de
Foral de

del

(Government of the Autonomous

(Regional Council of Guipuzcoa)
(Regional Council of Vizcaya)
(Regional Council

Ayuntamiento de Madrid (City Council of Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (City Council of Barcelona)
Cabildo Insular de Gran Canaria (Island Council of Gran Canaria)
Cabildo Insular de Tenerife (Island Council of Tenerife)
Instituto de Credito Oficial (Public Credit Institution)
Instituto Catalan de Finanzas (Finance Institution of Catalonia)
Instituto Valenciano de Finanzas (Finance Institution of Valencia)
Greece
Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (National Telecommunications Organisation)
Οργανισµός

Ελλάδος (National Railways Organisation)

∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Public Electricity Company)
France
La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Social Debt Redemption Fund)
L'Agence

de

Reseau Ferre de France

(AFD) (French Development Agency)
Rail Network)

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (National Motorways Fund)
Assistance publique

de Paris (APHP) (Paris Hospitals Public Assistance)

Charbonnages de France (CDF) (French Coal Board)
Entreprise

et

(EMC)(Mining and Chemicals Company)

Italy
Regions
Provinces
Municipalities
Cassa Depositi e Prestiti (Deposits and Loans Fund)
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Latvia
(Local governments)
Poland
grainy
powiaty (districts)
(provinces)
(associations of communes)
zwiazki

(association of districts)

zwiazki

(association of provinces)
Warszawa (capital city of Warsaw)

Agencja Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnictwa (Agency for Restructuring and Modernisation
of Agriculture)
Agencja

Rolnych (Agricultural Property Agency)

Portugal
Regiao

da Madeira (Autonomous Region of Madeira)

Regiao

dos

(Autonomous Region of Azores)

Slovakia
a obce (municipalities)
Zeleznice Slovenskej republiky (Slovak Railway Company)
Statny fond cestneho hospodarstva (State Road Management Fund)
Slovenske elektrarne (Slovak Power Plants)
Vodohospodarska vystavba (Water Economy Building Company)
INTERNATIONAL ENTITIES:

European Bank for Reconstruction and Development
European Investment Bank
Asian Development Bank
Development Bank
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World

/ IBRD / IMF

International Finance Corporation
Inter-American Development Bank
Council of Europe Social Development Fund

European Community
Andina de Fomento (CAF) (Andean Development Corporation)

European Coal & Steel Community
Nordic Investment Bank
Caribbean Development Bank
The provisions of Article
are without prejudice to any international obligations that the
Contracting Parties may have entered into with respect to the above mentioned international
entities.
ENTITIES IN THIRD COUNTRIES :

The entities that meet the following criteria:
1)

The entity is clearly considered to be a public entity according to the national criteria.

2)
Such public entity is a non-market producer which administers and finances a group of
activities, principally providing non-market goods and services, intended for the benefit of the
community and which are effectively controlled by general government.
3) Such public entity is a large and regular issuer of debt.
4)
The State concerned is able to guarantee that such public entity will not exercise early
redemption in the event of gross-up clauses.

CONDITIONS FOR AMENDING THE PRESENT ANNEX:

The list of related entities in this Annex may be amended by mutual agreement.
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ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
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Επιστολή Tnc

Κύριε,

Λαµβάνω την τιµή να αναφερθώ στα κείµενα «Προτεινόµενο υπόδειγµα συµφωνίας µεταξύ
εκάστης των νήσων

Μαν και Τζέρσεϋ και εκάστου κράτους µέλους της ΕΕ που πρόκειται

να εφαρµόσει την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών» και «Προτεινόµενο υπόδειγµα συµφωνίας
µεταξύ εκάστης των νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ

εκάστου κράτους µέλους της ΕΕ που

πρόκειται να εφαρµόσει την παρακράτηση φόρου στην πηγή κατά τη µεταβατική περίοδο», που
προέκυψαν από τις διαπραγµατεύσεις µε τις αρχές των Νήσων σχετικά µε συµφωνία για
φορολογία των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και επισυνάπτονται, ως παράρτηµα Ι και
παράρτηµα II αντιστοίχως, στα αποτελέσµατα των εργασιών της οµάδας εργασίας Υψηλού
Επιπέδου του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12 Μαρτίου (έγγρ. 7408/04
58).

Ενόψει των προαναφερθέντων κειµένων, έχω την τιµή να σας υποβάλω τη «Συµφωνία για τη
φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις», όπως περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1 της
παρούσας επιστολής, και να σας γνωστοποιήσω την αµοιβαία µας δέσµευση για ευθυγράµµιση
των εσωτερικών µας συνταγµατικών διαδικασιών το συντοµότερο δυνατό ώστε να τεθεί σε ισχύ η
εν λόγω Συµφωνία και για αµοιβαία ενηµέρωση αµέσως µόλις ολοκληρωθούν αυτές
διατυπώσεις.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι προαναφερθείσες εσωτερικές διαδικασίες και να τεθεί σε ισχύ η εν
λόγω «Συµφωνία για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις», έχω την τιµή να σας
εισηγηθώ η Κυπριακή ∆ηµοκρατία

η Τζέρσεϋ να εφαρµόσουν προσωρινά αυτή τη συµφωνία,

στο πλαίσιο των αντίστοιχων εθνικών συνταγµατικών µας απαιτήσεων, από την 1η Ιανουαρίου
2005, ή από την ηµεροµηνία εφαρµογής της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου
2003,

τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, όποια εκ των

δύο είναι µεταγενέστερη.
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Έχω την τιµή να εισηγηθώ, εάν η Κυβέρνηση σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα επιστολή
η

σας να αποτελέσουν από κοινού συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας

της Τζέρσεϋ.

Με εξαιρετική εκτίµηση,

Για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία

Έγινε στις Βρυξέλλες,

25.05.2004, στην αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα.
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Β.

Τζέρσεϋ •

Κύριε,

Έχω την τιµή να σας γνωστοποιήσω τη λήψη της σηµερινής επιστολής σας, η οποία έχει ως
ακολούθως:

«Κύριε,

Λαµβάνω την τιµή να αναφερθώ στα κείµενα «Προτεινόµενο υπόδειγµα συµφωνίας µεταξύ
εκάστης των νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ και εκάστου κράτους µέλους της ΕΕ που
πρόκειται να εφαρµόσει την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών» και «Προτεινόµενο υπόδειγµα
συµφωνίας µεταξύ εκάστης των νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ και εκάστου κράτους µέλους
της ΕΕ που πρόκειται να εφαρµόσει την παρακράτηση φόρου στην πηγή κατά τη µεταβατική
περίοδο», που προέκυψαν από τις διαπραγµατεύσεις µε τις αρχές των Νήσων σχετικά µε
συµφωνία για φορολογία των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και επισυνάπτονται, ως
παράρτηµα Ι και παράρτηµα

αντιστοίχως, στα αποτελέσµατα των εργασιών της οµάδας

εργασίας Υψηλού Επιπέδου του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης
Μαρτίου (έγγρ.

FISC 58).

Ενόψει των προαναφερθέντων κειµένων, έχω την τιµή να σας υποβάλω τη «Συµφωνία για τη
φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις», όπως περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1
της παρούσας επιστολής, και να σας γνωστοποιήσω την αµοιβαία µας δέσµευση για
ευθυγράµµιση των εσωτερικών µας συνταγµατικών διαδικασιών το συντοµότερο δυνατό ώστε
να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω Συµφωνία και

αµοιβαία ενηµέρωση αµέσως µόλις ολοκληρωθούν

αυτές οι διατυπώσεις.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι προαναφερθείσες εσωτερικές διαδικασίες και να τεθεί σε ισχύ η εν
λόγω «Συµφωνία για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις», έχω την τιµή να
σας εισηγηθώ η Κυπριακή ∆ηµοκρατία και η Τζέρσεϋ να εφαρµόσουν προσωρινά αυτή τη
συµφωνία, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εθνικών συνταγµατικών µας απαιτήσεων, από την 1 η
Ιανουαρίου 2005, ή από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003,

τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από

αποταµιεύσεις, όποια εκ των δύο είναι µεταγενέστερη.
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Θα επιθυµούσα να εισηγηθώ, εάν η Κυβέρνηση σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα
επιστολή και η

σας να αποτελέσουν από κοινού συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής

∆ηµοκρατίας και της Τζέρσεϋ.

Με εξαιρετική εκτίµηση,»

Επιβεβαιώνω

η Τζέρσεϋ συµφωνεί µε το περιεχόµενο της επιστολής σας.

Με εξαιρετική εκτίµηση,

Για την

Πρόεδρος, Επιτροπής Πολιτικής και Πόρων (President, Policy and Resources Committee)

Έγινε στο Σεντ

στις

στην αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα.
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Προσάρτηµα 1

ΓΙΑ ΤΗ

ΤΩΝ

ΑΠΟ

ΤΗΣ ΤΖΕΡΣΕΫ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:
1.

άρθρο 17 της οδηγίας 2003/48/ΕΟΚ («η οδηγία») του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης («το Συµβούλιο») για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις ορίζει ότι πριν από την 1η Ιανουαρίου

τα κράτη µέλη

και

δηµοσιεύουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να
συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία
Ιανουαρίου

ότι οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται από την 1η

υπό τον όρο

η Ελβετική Συνοµοσπονδία, το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, η ∆ηµοκρατία του Αγίου
Μαρίνου, το Πριγκιπάτο του Μονακό

το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, εφαρµόζουν από

την αυτή ηµεροµηνία µέτρα ισοδύναµα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα οδηγία,
κατ' εφαρµογή συµφωνιών που

συνάψουν µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κατόπιν

οµόφωνων αποφάσεων του Συµβουλίου,
(ϋ)

όλες

συµφωνίες ή άλλοι διακανονισµοί που υφίστανται και προβλέπουν ότι τα

εξηρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη εφαρµόζουν από την αυτή ηµεροµηνία την αυτόµατη
ανταλλαγή πληροφοριών µε τον

τρόπο που

το κεφάλαιο

της παρούσας

οδηγίας, (ή, κατά τη µεταβατική περίοδο του άρθρου 10, επιβάλλουν παρακράτηση του
φόρου στην πηγή µε τους ίδιους όρους που ορίζονται στα άρθρα

2.

και

Οι σχέσεις της Τζέρσεϋ µε την ΕΕ καθορίζονται από το Πρωτόκολλο 3 της Συνθήκης
Προσχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Βάσει των όρων του
Πρωτοκόλλου η Τζέρσεϋ δεν υπάγεται στο φορολογικό έδαφος της ΕΕ.

236
3. Η

σηµειώνει ότι, παρότι ο απώτερος στόχος των κρατών µελών της
πραγµατικής φορολογίας των τόκων στο κράτος µέλος που

Ε είναι η

φορολογική κατοικία

ο πραγµατικός δικαιούχος µέσω της µεταξύ τους ανταλλαγής πληροφοριών περί τόκων, τρία
κράτη µέλη, η Αυστρία, το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο, δεν υποχρεούνται να ανταλλάσσουν
πληροφορίες για µεταβατική περίοδο, αλλά

εφαρµόζουν φόρο παρακράτησης στα

εισοδήµατα από αποταµιεύσεις που καλύπτονται από την οδηγία.

4.

Η «παρακράτηση φόρου στην πηγή» για την οποία γίνεται λόγος στην οδηγία, στην
εσωτερική νοµοθεσία της Τζέρσεϋ

αναφέρεται ως «παρακράτηση φόρου». Ως εκ τούτου,

για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, οι δύο αυτοί όροι «παρακράτηση φόρου στην
πηγή»/«παρακράτηση φόρου»
5.

συνώνυµοι.

Η Τζέρσεϋ συµφώνησε να εφαρµόσει παρακράτηση φόρου από την 1η Ιανουαρίου
υπό τον όρο ότι τα κράτη µέλη έχουν

τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την οδηγία

τηρούνται εν γένει οι

απαιτήσεις του άρθρου 17 της οδηγίας και του άρθρου 17, παράγραφος 2 της παρούσας
Συµφωνίας.

6.

Η Τζέρσεϋ συµφώνησε να εφαρµόσει την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών κατά τον τρόπο
που προβλέπεται στο Κεφάλαιο II της οδηγίας από το τέλος της µεταβατικής περιόδου,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο

7.

παράγραφος 2 της οδηγίας.

Η Τζέρσεϋ διαθέτει νοµοθεσία σχετικά µε τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων η
οποία

ισότιµη ως προς τα

αναφέρεται στα άρθρα 2 και

της µε την κοινοτική νοµοθεσία που

της οδηγίας.

Η Τζέρσεϋ και η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, καλούνται στο εξής «συµβαλλόµενο µέρος» ή
«συµβαλλόµενα µέρη» εκτός εάν προκύπτει άλλως από τα συµφραζόµενα,
Συµφώνησαν να συνάψουν την ακόλουθη συµφωνία, η οποία περιέχει υποχρεώσεις από την
πλευρά των συµβαλλοµένων µερών µόνο

προβλέπει:
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α)

την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών από την αρµόδια αρχή της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας προς την αρµόδια αρχή της Τζέρσεϋ όπως ακριβώς και προς την αρµόδια
αρχή κράτους µέλους,

β)

την εφαρµογή από την Τζέρσεϋ, κατά τη µεταβατική περίοδο που ορίζεται στο άρθρο
της οδηγίας, παρακράτησης φόρου από την ίδια ηµεροµηνία και µε τους ίδιους όρους
που περιλαµβάνονται στα άρθρα

γ)

12 της οδηγίας αυτής,

την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών από την αρµόδια αρχή της Τζέρσεϋ προς την
αρµόδια αρχή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το άρθρο

δ)

της οδηγίας,

τη µεταφορά από την αρµόδια αρχή της Τζέρσεϋ προς την αρµόδια αρχή της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας του 75% των εσόδων από την παρακράτηση φόρου.

όσον αφορά τόκους που καταβάλλει φορέας πληρωµής εγκατεστηµένος σε συµβαλλόµενο µέρος
σε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί σε άλλο συµβαλλόµενο µέρος.

Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ο όρος «αρµόδια αρχή», όταν ισχύει για τα
συµβαλλόµενα µέρη σηµαίνει «ο Υπουργός Οικονοµικών ή εξουσιοδοτηµένος

του»

όσον αφορά την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και «ο ∆ιευθυντής Φόρου Εισοδήµατος» (Comptroller of
Tax) όσον αφορά την Τζέρσεϋ.

Άρθρο 1

Παρακράτηση φόρου

φορείς πληρωµής

Οι τόκοι, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας Συµφωνίας, τους οποίους καταβάλλει
φορέας πληρωµής εγκατεστηµένος στην Τζέρσεϋ σε πραγµατικούς δικαιούχους κατά την
έννοια του άρθρου 5 της παρούσας Συµφωνίας οι οποίοι είναι κάτοικοι της Κυπριακή
∆ηµοκρατίας υπόκεινται, µε την επιφύλαξη του άρθρου 3 της παρούσας Συµφωνίας, σε
παρακράτηση από το ποσό του τόκου κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που
αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας Συµφωνίας, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία
που αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας Συµφωνίας.

ποσοστό της παρακράτησης

φόρου ανέρχεται σε 15% κατά τα τρία πρώτα έτη της µεταβατικής περιόδου, σε 20% για τα
επόµενα τρία έτη και σε 35% στη συνέχεια.
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Άρθρο 2 ∆ιαβίβαση πληροφοριών

(1)

φορείς πληρωµής

Σε περίπτωση πληρωµής τόκων, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας Συµφωνίας,
από φορέα πληρωµής εγκατεστηµένο στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία σε πραγµατικούς
δικαιούχους, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας Συµφωνίας, οι οποίοι κατοικούν
στην Τζέρσεϋ, ή σε περιπτώσεις που εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος
στοιχείο α) της παρούσας Συµφωνίας, ο φορέας πληρωµής ενηµερώνει την αρµόδια αρχή
του σχετικά µε τα εξής:

α)

τα στοιχεία ταυτότητας και την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου που
προσδιορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο

β)

γ)

της παρούσας συµφωνίας,

το όνοµα και τη διεύθυνση του φορέα πληρωµής,

αριθµό λογαριασµού του πραγµατικού δικαιούχου ή, ελλείψει αυτού, τα στοιχεία της
απαίτησης που αποτελεί γενεσιουργό αιτία των καταβαλλόµενων τόκων,

δ)

πληροφορίες σχετικά µε την πληρωµή των τόκων που υπολογίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 4, παράγραφος 1 της παρούσας συµφωνίας. Εντούτοις, κάθε συµβαλλόµενο
µέρος δύναται να περιορίσει το ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να
υποβάλλεται από τον φορέα πληρωµής σχετικά µε την καταβολή τόκων στο συνολικό
ποσό των τόκων ή του εισοδήµατος και στο συνολικό ποσό των εσόδων από την
πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση,

και η Κυπριακή ∆ηµοκρατία συµµορφώνεται µε την παράγραφο (2) του παρόντος άρθρου.

(2)

Εντός εξαµήνου από τη λήξη του φορολογικού τους έτους, η αρµόδια αρχή της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας ανακοινώνει στην αρµόδια αρχή της Τζέρσεϋ, αυτοµάτως, τις πληροφορίες που
αναφέρονται στην παράγραφο

σηµεία α) έως δ) του παρόντος άρθρου, όσον αφορά το

σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους.

Άρθρο 3

Εξαιρέσεις από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου

(1) Η Τζέρσεϋ, όταν εφαρµόζει παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 1 της παρούσας
Συµφωνίας, προβλέπει µία ή και

δύο από τις ακόλουθες διαδικασίες προκειµένου να

διασφαλίσει ότι οι πραγµατικοί δικαιούχοι µπορούν να ζητήσουν να µην πραγµατοποιηθεί
παρακράτηση φόρου:
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α)

διαδικασία η οποία επιτρέπει στον πραγµατικό δικαιούχο, όπως ορίζεται στο άρθρο 5
της παρούσας

να αποφύγει την παρακράτηση φόρου που διευκρινίζεται

στο άρθρο 1 της παρούσας Συµφωνίας εξουσιοδοτώντας ρητά τον φορέα πληρωµής
του να υποβάλει τις πληρωµές τόκων στην αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους
στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο φορέας πληρωµής. Αυτή η εξουσιοδότηση
καλύπτει όλες τις πληρωµές τόκων προς τον πραγµατικό δικαιούχο από τον εν λόγω
φορέα πληρωµής,

β)

διαδικασία που διασφαλίζει ότι δεν επιβάλλεται παρακράτηση φόρου όταν ο
πραγµατικός δικαιούχος υποβάλλει στον φορέα πληρωµής πιστοποιητικό στο
του που του χορηγεί η αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους της φορολογικής
κατοικίας του σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

(2)

Μετά από αίτηση του πραγµατικού δικαιούχου, η αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους
της φορολογικής κατοικίας του εκδίδει πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρονται:

το όνοµα, η διεύθυνση και ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή, αν δεν υπάρχει, η
ηµεροµηνία και ο τόπος γέννησης του πραγµατικού δικαιούχου,

ϋ)

το όνοµα και τη διεύθυνση του φορέα πληρωµής,
ο αριθµός λογαριασµού του πραγµατικού δικαιούχου ή, εάν δεν υπάρχει, τα στοιχεία
του τίτλου που ενσωµατώνει την απαίτηση.

πιστοποιητικό αυτό ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η χορήγηση του εν
λόγω πιστοποιητικού στον πραγµατικό δικαιούχο που το έχει ζητήσει πραγµατοποιείται εντός
προθεσµίας δύο µηνών από την υποβολή της αιτήσεως.

(3)

περιπτώσεις που εφαρµόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, η
αρµόδια αρχή της Τζέρσεϋ στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο φορέας πληρωµής κοινοποιεί
στην αρµόδια αρχή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας

πληροφορίες που αναφέρονται στο

άρθρο 2 παράγραφος 1 της παρούσας Συµφωνίας, ως χώρας κατοικίας του πραγµατικού
δικαιούχου. Αυτές οι κοινοποιήσεις διεξάγονται αυτοµάτως τουλάχιστον µία φορά το έτος,
εντός εξαµήνου µετά το τέλος του φορολογικού έτους που ορίζεται βάσει της νοµοθεσίας του
συµβαλλόµενου µέρους, όσον αφορά το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη
διάρκεια του συγκεκριµένου
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Άρθρο 4

(1)

Βάση αξιολόγησης για την παρακράτηση φόρου

Φορέας πληρωµής εγκατεστηµένος στην Τζέρσεϋ επιβάλλει φόρο παρακράτησης σύµφωνα
µε το άρθρο 1 της παρούσας συµφωνίας, ως εξής:

α)

σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο
α) της παρούσας Συµφωνίας: επί του ακαθάριστου ποσού των καταβληθέντων ή
τόκων,

β)

σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1
στοιχείο β) ή δ) της παρούσας Συµφωνίας:

ποσό του τόκου ή του εισοδήµατος που

αναφέρεται στα στοιχεία β) ή δ) αυτού του εδαφίου ή µε εισφορά ισοδύναµου
αποτελέσµατος που

βαρύνει τον δικαιούχο επί του συνολικού ποσού των εσόδων

από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση,

γ)

σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο
γ) της παρούσας Συµφωνίας: στο ποσό των τόκων που αναφέρεται στο εν λόγω
εδάφιο,

δ)

σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 4 της
παρούσας Συµφωνίας: στο ποσό του τόκου που αναλογεί σε κάθε µέλος της έννοµης
οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας το
οποίο πληροί τους όρους του άρθρου 5 παράγραφος 1 της παρούσας Συµφωνίας,

ε)

σε περίπτωση που η Τζέρσεϋ ασκεί το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 8
παράγραφος 5 της παρούσας Συµφωνίας: στο ποσό των ανοιγµένων σε ετήσια βάση
τόκων.

(2)

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου, η
παρακράτηση φόρου εκπίπτει κατ' αναλογία για την περίοδο κατά την οποία ο πραγµατικός
δικαιούχος κατείχε τον χρεωστικό τίτλο. Εάν ο φορέας πληρωµής αδυνατεί να προσδιορίσει
την περίοδο κατοχής µε βάση τις πληροφορίες που του διατίθενται, ο φορέας πληρωµής
µεταχειρίζεται τον πραγµατικό δικαιούχο ως έχοντα στην κατοχή του τον χρεωστικό τίτλο καθ'
όλη τη διάρκεια της ύπαρξης του, εκτός εάν ο τελευταίος παράσχει αποδεικτικά στοιχεία
σχετικά µε την ηµεροµηνία αγοράς.
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(3)

Η επιβολή παρακράτησης φόρου από την Τζέρσεϋ δεν εµποδίζει το άλλο συµβαλλόµενο
µέρος της φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου να φορολογήσει το εισόδηµα
σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία.

(4)

Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, η Τζέρσεϋ µπορεί να προβλέπει ότι ο
οικονοµικός φορέας που καταβάλλει τόκους, ή εξασφαλίζει την καταβολή των τόκων, σε
έννοµη οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας στο
άλλο συµβαλλόµενο µέρος
και

ως ο φορέας πληρωµής για λογαριασµό της οντότητας

επιβάλει την παρακράτηση φόρου επί των τόκων αυτών, εκτός εάν η οντότητα έχει

επισήµως δεχθεί να κοινοποιούνται σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 7
παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας η επωνυµία της, η

της και το συνολικό

ποσό των τόκων που της καταβάλλονται ή εξασφαλίζονται για λογαριασµό της.

Άρθρο 5

(1)

Ορισµός

πραγµατικού δικαιούχου

Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ως «πραγµατικός δικαιούχος» νοείται το φυσικό
πρόσωπο που εισπράττει τόκους για

σκοπό ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο προς

όφελος του οποίου εξασφαλίζεται πληρωµή τόκων, εκτός εάν το εν λόγω φυσικό πρόσωπο
µπορεί να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν
τόκων για

εισπράξει ή εξασφαλίσει την πληρωµή

του λογαριασµό. Ένα φυσικό πρόσωπο δεν

πραγµατικός

δικαιούχος όταν:
α) ενεργεί ως φορέας πληρωµής κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 της
παρούσας Συµφωνίας,
β) ενεργεί εξ ονόµατος νοµικού προσώπου, οντότητας που φορολογείται επί των κερδών της
βάσει των γενικών ρυθµίσεων περί φορολογίας των επιχειρήσεων, ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένου
σύµφωνα µε την οδηγία

ή ισοδύναµου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων

εγκατεστηµένου στην Τζέρσεϋ, ή οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2
της παρούσας Συµφωνίας, και, στην τελευταία περίπτωση, κοινοποιεί την επωνυµία και τη
διεύθυνση της οντότητας στον οικονοµικό φορέα που καταβάλλει τους τόκους και ο
τελευταίος διαβιβάζει, εν συνεχεία, αυτές τις πληροφορίες στην αρµόδια αρχή του
συµβαλλοµένου µέρους της εγκατάστασης,

γ) ενεργεί εξ ονόµατος άλλου φυσικού προσώπου που είναι ο πραγµατικός δικαιούχος και
αποκαλύπτει στον φορέα πληρωµής τα στοιχεία ταυτότητας του πραγµατικού δικαιούχου.
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(2)

Στην περίπτωση που ο φορέας πληρωµής έχει στη
συµπέρασµα ότι το φυσικό

του στοιχεία που οδηγούν στο

στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή για το οποίο

εξασφαλίζεται η πληρωµή τόκων ενδεχοµένως να µην είναι ο πραγµατικός δικαιούχος και
που δεν εφαρµόζεται ούτε η παράγραφος 1 στοιχείο α) ούτε η παράγραφος 1 στοιχείο β) του
παρόντος άρθρου, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να προσδιορίσει την ταυτότητα του
πραγµατικού δικαιούχου. Αν ο φορέας πληρωµής αδυνατεί να προσδιορίσει τον πραγµατικό
δικαιούχο, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο

Άρθρο 6

(1)

ταυτότητας

ως πραγµατικός δικαιούχος.

κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου

Κάθε Μέρος προβαίνει στη

και διασφαλίζει την εφαρµογή στο

του των

αναγκαίων διαδικασιών που επιτρέπουν στον φορέα πληρωµής να προσδιορίζει τους
πραγµατικούς δικαιούχους και την κατοικία τους για τους σκοπούς της παρούσας
Συµφωνίας. Οι διαδικασίες αυτές πληρούν τους ελάχιστους κανόνες που καθορίζονται στις
παραγράφους 2

(2)

3.

Ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την ταυτότητα του πραγµατικού

συναρτήσει

ελαχίστων κανόνων οι οποίοι ποικίλλουν ανάλογα µε τον χρόνο έναρξης των σχέσεων
µεταξύ φορέα πληρωµής και δικαιούχου των τόκων, ως εξής:

α)

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί πριν από την

Ιανουαρίου

2004, ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου,
ήτοι το όνοµα και τη

του, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που έχει στη

διάθεση του, ιδίως κατ' εφαρµογή των ισχυόντων στη χώρα εγκατάστασης του
κανονισµών και της οδηγίας

του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για

την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση

εσόδων από

παράνοµες δραστηριότητες στην περίπτωση

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή ισοδύναµης νοµοθεσίας στην περίπτωση της

της
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β)

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που συνάπτονται, ή τις συναλλαγές που
πραγµατοποιούνται χωρίς να υπάρχουν συµβατικές σχέσεις, από 1ης Ιανουαρίου
2004 και εξής, ο φορέας πληρωµής εξακριβώνει την ταυτότητα του πραγµατικού
δικαιούχου, ήτοι το όνοµα, τη διεύθυνση και. εάν υπάρχει, τον αριθµό φορολογικού
µητρώου στο κράτος µέλος της φορολογικής κατοικίας του. Τα στοιχεία αυτά
πρέπει να προσδιορίζονται βάσει του διαβατηρίου ή του επίσηµου δελτίου ταυτότητας
που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος. Εάν η διεύθυνση δεν αναγράφεται στο εν
λόγω διαβατήριο ή επίσηµο δελτίο ταυτότητας, εξακριβώνεται βάσει οποιουδήποτε
αποδεικτικού εγγράφου που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος. Εάν ο αριθµός
φορολογικού µητρώου δεν αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο επίσηµο δελτίο
ταυτότητας ή σε άλλο επίσηµο έγγραφο ταυτότητας, ενδεχοµένως στο πιστοποιητικό
φορολογικής κατοικίας, που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος, τα στοιχεία
ταυτότητας συµπληρώνονται µε την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης του
πραγµατικού δικαιούχου που προκύπτουν από το διαβατήριο ή το επίσηµο δελτίο
ταυτότητας.

(3)

Ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου βάσει ελάχιστων
κανόνων που ποικίλλουν ανάλογα µε το χρόνο έναρξης των σχέσεων µεταξύ του φορέα
πληρωµής και του δικαιούχου των τόκων. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω, ως κατοικία
η χώρα στην οποία ο πραγµατικός δικαιούχος έχει τη µόνιµη διεύθυνση του:
α)

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί

από την

Ιανουαρίου

2004, ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου
χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που
ισχυόντων στη χώρα

στη

του, ιδίως κατ' εφαρµογή των

του κανονισµών και της οδηγίας

στην περίπτωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή ισοδύναµης νοµοθεσίας στην
περίπτωση της Τζέρσεϋ,
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β)

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις

συνάπτονται ή, τις συναλλαγές

πραγµατοποιούνται χωρίς να υπάρχουν συµβατικές σχέσεις, από 1ης Ιανουαρίου
2004 και εξής, οι φορείς πληρωµής προσδιορίζουν την κατοικία του δικαιούχου βάσει
της διεύθυνσης που αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο επίσηµο δελτίο ταυτότητας ή,
εν ανάγκη, βάσει οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου το οποίο παρουσιάζει ο
πραγµατικός δικαιούχος, σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: όσον αφορά τα
φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζουν διαβατήριο ή επίσηµο δελτίο ταυτότητας που
έχει εκδώσει κράτος µέλος και τα οποία δηλώνουν ότι είναι κάτοικοι τρίτης χώρας, η
κατοικία καθορίζεται βάσει πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται από
την αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας στην οποία το εν λόγω φυσικό πρόσωπο
δηλώνει ότι κατοικεί. Εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό,

ως τόπος

κατοικίας το κράτος µέλος το οποίο εξέδωσε το διαβατήριο ή το άλλο επίσηµο
έγγραφο ταυτότητας.

Άρθρο 7

Ορισµός του φορέα πληρωµής

(1) Για τους σκοπούς

της παρούσας

Συµφωνίας,

ως

«φορέας πληρωµής»

νοείται

οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, ο οποίος καταβάλλει τόκους στον πραγµατικό
δικαιούχο ή εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άµεσο όφελος αυτού, ανεξαρτήτως του
αν ο φορέας αυτός είναι ο οφειλέτης της απαίτησης ή ο φορέας στον οποίο έχει αναθέσει ο
οφειλέτης ή ο πραγµατικός δικαιούχος την πληρωµή των τόκων ή την εξασφάλιση αυτής
της πληρωµής.

(2) Κάθε οντότητα εγκατεστηµένη σε συµβαλλόµενο µέρος στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή
για το οποίο εξασφαλίζεται η καταβολή τόκων προς όφελος του πραγµατικού δικαιούχου
επίσης ως φορέας πληρωµής κατά την εν λόγω πληρωµή ή εξασφάλιση της
πληρωµής. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται αν ο οικονοµικός φορέας έχει λόγους να
πιστεύει, βάσει επίσηµων αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλει η οντότητα,

α) είναι νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στην
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ή

β) τα

κέρδη

του

επιχειρήσεων, ή

φορολογούνται

βάσει

των γενικών

ρυθµίσεων

φορολογίας

των
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γ) πρόκειται για ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία

του

ή

ισοδύναµου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένου στην Τζέρσεϋ.

Ο οικονοµικός φορέας
συµβαλλόµενο µέρος,

καταβάλλει τόκους σε µια τέτοια οντότητα εγκατεστηµένη σε άλλο
και

ως φορέα πληρωµής βάσει της παρούσας

παραγράφου ή εξασφαλίζει την καταβολή τόκων για
διεύθυνση της οντότητας καθώς

κοινοποιεί την επωνυµία και τη

το συνολικό ποσό των τόκων που της κατέβαλε ή των

οποίων εξασφάλισε την καταβολή στην αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους
εγκατάστασης της, η οποία στη συνέχεια διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στην αρµόδια αρχή του
συµβαλλόµενου µέρους εγκατάστασης της οντότητας.

(3) Η οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έχει, ωστόσο, το
δικαίωµα να επιλέγει, για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, να τυγχάνει
µεταχείρισης ως ΟΣΕΚΑ ή ως ισοδύναµος οργανισµός, κατά την έννοια της παραγράφου 2
στοιχείο γ). Η άσκηση αυτού του δικαιώµατος αποτελεί αντικείµενο πιστοποιητικού που
εκδίδεται από το συµβαλλόµενο µέρος στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η οντότητα,
υποβάλλεται δε από αυτήν την οντότητα στον οικονοµικό φορέα. Τα συµβαλλόµενα µέρη
τους λεπτοµερείς κανόνες άσκησης αυτού του δικαιώµατος για τις οντότητες τις
εγκατεστηµένες στο

τους.
•

(4)

Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας και η οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου είναι εγκατεστηµένοι στο ίδιο συµβαλλόµενο µέρος, το εν λόγω
συµβαλλόµενο µέρος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης της
οντότητας, όταν ενεργεί ως φορέας πληρωµής, προς τις διατάξεις της παρούσας Συµφωνίας.

(5)

Τα νοµικά πρόσωπα που εξαιρούνται από την εφαρµογή του άρθρου 2 στοιχείο α) του
παρόντος άρθρου είναι:

α)

στη

Φινλανδία:

β)

στη Σουηδία:

avoin yhtio

(Ay)

και

και kommanditbolag (KB).

(Ky)/oppet

και
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Άρθρο 8

(1)

Ορισµός των τόκων

Για τους σκοπούς της παρούσας

α)

ως «τόκοι» νοούνται:

οι καταβληθέντες ή εγγεγραµµένοι σε λογαριασµό τόκοι από πάσης φύσεως
απαιτήσεις, είτε συνοδεύονται είτε όχι από ενυπόθηκες εγγυήσεις ή από ρήτρα
συµµετοχής στα κέρδη του οφειλέτη, ιδίως δε τα εισοδήµατα από τίτλους του δηµοσίου
και οµολογιακά δάνεια, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων ωφεληµάτων και
λαχνών που τα συνοδεύουν. Οι τόκοι υπερηµερίας δεν

β)

τόκοι,

οι δεδουλευµένοι ή κεφαλαιοποιηµένοι τόκοι κατά την πώληση, την επιστροφή ή την
εξόφληση των απαιτήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α),

γ)

το εισόδηµα που προκύπτει από τόκους, είτε άµεσα είτε µέσω οντότητας που
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας, το οποίο διανέµεται
από

ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία

Η)

iii)

του Συµβουλίου,

ισοδύναµο οργανισµό συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένο στην

οντότητες που επωφελούνται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 7
παράγραφος 3 της παρούσας Συµφωνίας,

οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένους εκτός του εδάφους στο
οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δυνάµει
του άρθρου της 299 και εκτός της Τζέρσεϋ.

δ)

εισόδηµα που προκύπτει από την πώληση, την επιστροφή ή την εξόφληση µονάδων ή
µεριδίων στους ακόλουθους οργανισµούς και οντότητες, αν επενδύουν άµεσα ή
έµµεσα,

µέσω άλλων

οργανισµών συλλογικών επενδύσεων

αναφέρονται κατωτέρω, ποσοστό ανώτερο του
απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α):

ή

οντοτήτων που

του ενεργητικού τους σε
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ί)

ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία

Ν)

ισοδύναµο οργανισµό συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένο στην

οντότητες που επωφελούνται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 7
παράγραφος 3 της παρούσας Συµφωνίας,
οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένους εκτός του εδάφους στο
οποίο εφαρµόζεται η
δυνάµει του άρθρου της

για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και εκτός της Τζέρσεϋ.

Ωστόσο, τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να µην περιλαµβάνουν στον ορισµό των
τόκων το εισόδηµα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος
άρθρου παρά µόνο κατά την αναλογία που το εισόδηµα αυτό αντιστοιχεί σε εισόδηµα
που, άµεσα ή έµµεσα, προέρχεται από πληρωµές τόκων κατά την έννοια των
στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

(2)

Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που
ένας φορέας πληρωµής δεν έχει στη διάθεση του στοιχεία σχετικά µε το µέρος του
εισοδήµατος που προέρχεται από πληρωµή τόκων, το συνολικό ποσό του εισοδήµατος
ως πληρωµή τόκων.

(3)

Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που ο
φορέας πληρωµής δεν έχει στη διάθεση του στοιχεία σχετικά µε το ποσοστό του ενεργητικού
που επενδύεται σε απαιτήσεις ή σε µονάδες ή µερίδια που προβλέπονται στην εν λόγω
παράγραφο, το ποσοστό αυτό

ότι υπερβαίνει το 40%. Εάν δεν µπορεί να

προσδιορίσει το ποσό του εισοδήµατος που συγκεντρώνει ο πραγµατικός δικαιούχος, το
εισόδηµα

ότι αντιστοιχεί στο προϊόν της πώλησης, της επιστροφής ή της

εξόφλησης των µετοχών ή µεριδίων.

(4) Όταν οι τόκοι, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καταβάλλονται ή
πιστώνονται σε λογαριασµό οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της
παρούσας Συµφωνίας, αν η εν λόγω οντότητα δεν επωφελείται από το δικαίωµα που
προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της παρούσας Συµφωνίας, οι εν λόγω τόκοι
ως πληρωµές τόκων από την εν λόγω οντότητα.
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(5) Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία β) και δ) του παρόντος άρθρου, τα συµβαλλόµενα
µέρη έχουν το δικαίωµα να ζητούν από τους φορείς πληρωµής που είναι εγκατεστηµένοι στο
έδαφος τους να υπολογίζουν τους τόκους σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια περιόδου που δεν
υπερβαίνει το έτος και να

τους ετήσιους αυτούς τόκους ως πληρωµή τόκων ακόµη

και αν δεν διενεργηθεί πώληση, επιστροφή ή εξόφληση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
(6)

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος άρθρου, τα
συµβαλλόµενα µέρη έχουν το δικαίωµα να εξαιρέσουν από τον ορισµό των τόκων το
εισόδηµα που αναφέρεται στις συγκεκριµένες διατάξεις από οργανισµούς ή οντότητες που
εδρεύουν εντός του εδάφους τους, σε περίπτωση που το ποσοστό του ενεργητικού των εν
λόγω οργανισµών ή οντοτήτων που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το 15%. Οµοίως, κατά
παρέκκλιση από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν το
δικαίωµα να εξαιρέσουν από τον ορισµό των τόκων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, τους τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε λογαριασµό οντότητας
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας, εάν η οντότητα αυτή
δεν επωφελείται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της
παρούσας Συµφωνίας και είναι εγκατεστηµένη στο

τους, σε περίπτωση που το

ποσοστό του ενεργητικού των εν λόγω οντοτήτων που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις

οποίες

αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το

Η άσκηση αυτού του δικαιώµατος από συµβαλλόµενο µέρος είναι δεσµευτική

για τα άλλα

συµβαλλόµενα µέρη.
(7) Από την 1 η Ιανουαρίου

το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του

παρόντος άρθρου και στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου είναι 25%.
(8) Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου και στην
παράγραφο

του παρόντος άρθρου καθορίζονται βάσει της επενδυτικής πολιτικής, όπως

ορίζεται στον κανονισµό και στα καταστατικά έγγραφα των εν λόγω οργανισµών ή οντοτήτων
ή, ελλείψει αυτών, βάσει της πραγµατικής σύνθεσης του ενεργητικού τους.
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Άρθρο 9

(1)

Κατανοµή των εσόδων

την παρακράτηση φόρου

Η Τζέρσεϋ παρακρατεί το 25% της παρακράτησης φόρου που εκπίπτει δυνάµει της
παρούσας Συµφωνίας και µεταβιβάζει το υπόλοιπο 75% των εσόδων στο άλλο
συµβαλλόµενο µέρος.

(2)

Η Τζέρσεϋ που επιβάλλει παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4 της
παρούσας Συµφωνίας παρακρατεί το 25% των εσόδων και µεταβιβάζει το 75% στη Κυπριακή
∆ηµοκρατία µε την αναλογία που ισχύει για τις µεταβιβάσεις που πραγµατοποιούνται
κατ' εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

(3) Η µεταβίβαση αυτή πραγµατοποιείται για κάθε έτος σε µία δόση, το αργότερο εντός εξαµήνου
µετά το τέλος του φορολογικού έτους που ορίζεται από τη νοµοθεσία της Τζέρσεϋ.

(4)

Η Τζέρσεϋ που επιβάλλει παρακράτηση φόρου λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να
διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του συστήµατος κατανοµής εσόδων.

Άρθρο

Εξάλειψη της διπλής φορολογίας

συµβαλλόµενο µέρος της φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου διασφαλίζει
την εξάλειψη της διπλής φορολογίας που ενδεχοµένως να προκύπτει από την επιβολή, από
την Τζέρσεϋ, της παρακράτησης φόρου στην οποία αναφέρεται η παρούσα Συµφωνία
σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις:

όταν επί των τόκων που εισπράττει ένας πραγµατικός δικαιούχος έχει παρακρατηθεί
φόρος στην Τζέρσεϋ, το άλλο συµβαλλόµενο µέρος χορηγεί, σύµφωνα µε το εσωτερικό
του δίκαιο, πίστωση φόρου ίση µε το παρακρατηθέν στην πηγή ποσό. Αν το ποσό αυτό
υπερβαίνει το ποσό του οφειλόµενου σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία φόρου, το άλλο
συµβαλλόµενο µέρος επιστρέφει το επιπλέον ποσό του παρακρατηθέντος φόρου στον
πραγµατικό δικαιούχο,
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αν, πέραν της παρακράτησης φόρου όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας
επί των τόκων που εισπράττονται από πραγµατικό δικαιούχο
διενεργηθεί οποιαδήποτε άλλη παρακράτηση φόρου/παρακράτηση φόρου στην πηγή
και το συµβαλλόµενο µέρος της φορολογικής κατοικίας χορηγεί πίστωση φόρου για την
εν λόγω παρακράτηση φόρου/παρακράτηση φόρου στην

σύµφωνα µε την εθνική

του νοµοθεσία ή τις συµβάσεις περί διπλής φορολογίας, το ποσό αυτής της άλλης
παρακράτησης φόρου/παρακράτησης φόρου στην πηγή πιστώνεται πριν από την
εφαρµογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο στοιχείο

(2)

του παρόντος άρθρου.

συµβαλλόµενο µέλος που είναι το κράτος της φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού
δικαιούχου µπορεί να αντικαταστήσει τον µηχανισµό της πίστωσης φόρου που αναφέρεται
στην παράγραφο

του παρόντος άρθρου µε την επιστροφή της παρακράτησης φόρου που

αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας Συµφωνίας.
Άρθρο

Μεταβατικές διατάξεις για τους διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς τίτλους

(1) Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας
Συµφωνίας και µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου

το αργότερο,

εγχώριες

διεθνείς οµολογίες

και άλλοι διαπραγµατεύσιµοι χρεωστικοί τίτλοι που έχουν εκδοθεί για πρώτη φορά πριν από
την 1η Μαρτίου 2001 ή που τα ενηµερωτικά φυλλάδια για την εισαγωγή τους στο
χρηµατιστήριο αξιών έχουν εγκριθεί

από την ηµεροµηνία αυτή από τις αρµόδιες αρχές

κατά την έννοια της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ του
χώρες, δεν

ή από αρµόδιες αρχές σε τρίτες

ως απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο

α) της παρούσας Συµφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πραγµατοποιούνται επιπλέον
εκδόσεις των εν λόγω διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002
εξής. Εάν όµως η µεταβατική περίοδος παραταθεί πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, οι
διατάξεις του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να ισχύουν µόνον για διαπραγµατεύσιµους
χρεωστικούς τίτλους αυτού του είδους:

που περιέχουν ρήτρες επανενσωµάτωσης του εκπεσθέντος φόρου και

εφόσον ο φορέας πληρωµής είναι εγκατεστηµένος σε συµβαλλόµενο µέρος που
εφαρµόζει την παρακράτηση φόρου

ο εν λόγω φορέας πληρωµής καταβάλλει

τόκους στον πραγµατικό δικαιούχο εγκατεστηµένο σε άλλο συµβαλλόµενο µέρος ή
εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άµεσο όφελος αυτού.
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Σε

περίπτωση

που

πραγµατοποιηθούν

επιπλέον

εκδόσεις

των

προαναφερόµενων

διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1 η Μαρτίου 2002 και εξής, από κυβερνήσεις
ή εξοµοιούµενους οργανισµούς που ενεργούν ως δηµόσια αρχή ή των οποίων ο ρόλος
αναγνωρίζεται από διεθνή συνθήκη, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα της παρούσας
Συµφωνίας, η συνολική έκδοση αυτών των τίτλων, αποτελούµενη από την αρχική έκδοση και
τις νέες εκδόσεις,

ως απαίτηση κατά

έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1

στοιχείο α) της παρούσας Συµφωνίας.

Σε

περίπτωση

που

πραγµατοποιηθεί

περαιτέρω

έκδοση

των

προαναφερόµενων

διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1 η Μαρτίου 2002 και εξής από άλλο εκδότη
που δεν καλύπτεται από το δεύτερο εδάφιο, η περαιτέρω αυτή έκδοση

ως

απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας
Συµφωνίας.

(2)

Καµία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζει τα συµβαλλόµενα µέρη να φορολογούν το
εισόδηµα από τους διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς τίτλους που αναφέρονται στην
παράγραφο 1) σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία τους.

Άρθρο 12

∆ιαδικασία αµοιβαίας συµφωνίας

Εάν προκύψουν δυσχέρειες ή αµφιβολίες µεταξύ των µερών όσον αφορά την εφαρµογή ή την
ερµηνεία της παρούσας Συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα µέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια να επιλύσουν το

Άρθρο 13

µε αµοιβαία συµφωνία.

Απόρρητο

(1) Όλες οι πληροφορίες που παρέχει και λαµβάνει η αρµόδια αρχή συµβαλλόµενου µέρους
κρατούνται απόρρητες.

(2)

πληροφορίες που παρέχονται στην αρµόδια αρχή

µέρους δεν

µπορούν να χρησιµοποιούνται για σκοπούς πέραν εκείνων της άµεσης φορολογίας χωρίς
προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου συµβαλλόµενου µέρους.

(3)

Οι παρεχόµενες πληροφορίες κοινοποιούνται µόνο στα αφορωµενα πρόσωπα ή αρχές για
σκοπούς άµεσης φορολογίας και χρησιµοποιούνται από τα εν λόγω πρόσωπα ή αρχές
µόνο για τέτοιους σκοπούς ή για σκοπούς επιτήρησης, περιλαµβανοµένης της έκβασης
τυχόν προσφυγών. Για τους σκοπούς αυτούς, µπορούν να κοινοποιούνται πληροφορίες
σε ακροαµατικές διαδικασίες ή σε δικαστικές ενέργειες.
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(4)

Όταν η αρµόδια αρχή συµβαλλόµενου µέρους

ότι οι πληροφορίες

έλαβε από

την αρµόδια αρχή του άλλου συµβαλλόµενου µέρους ενδέχεται να είναι χρήσιµες για την
αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους, µπορεί να τις διαβιβάζει σε αυτή την αρµόδια αρχή,
µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας αρχής που παρέσχε τις πληροφορίες.

Άρθρο 14 Μεταβατική περίοδος

ΣΤΟ τέλος της µεταβατικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 της
οδηγίας, η Τζέρσεϋ σταµατά να εφαρµόζει την παρακράτηση φόρου και την κατανοµή των εσόδων
που προβλέπεται στην παρούσα Συµφωνία και αρχίζει να εφαρµόζει έναντι του άλλου
συµβαλλόµενου µέρους τις διατάξεις για την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών κατά τον τρόπο
που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Η της οδηγίας. Εάν κατά τη µεταβατική περίοδο η Τζέρσεϋ
επιλέξει να εφαρµόσει τις διατάξεις για την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών κατά τον τρόπο που
προβλέπεται στο Κεφάλαιο

της οδηγίας, δεν

εφαρµόζει πλέον την παρακράτηση

φόρου/παρακράτηση φόρου στην πηγή και την κατανοµή των εσόδων που προβλέπεται στο
άρθρο 9 της παρούσας Συµφωνίας.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17 της παρούσας Συµφωνίας, η Συµφωνία τίθεται σε
ισχύ την 1η Ιανουαρίου

Άρθρο 16

(1)

Λήξη

Η παρούσα Συµφωνία παραµένει σε ισχύ εφόσον δεν την καταγγείλει ένα από τα
συµβαλλόµενα µέρη.

(2)

Έκαστο συµβαλλόµενο µέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Συµφωνία µε γραπτή
κοινοποίηση προς το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, στην οποία διευκρινίζονται οι συνθήκες
που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η Συµφωνία παύει να
ισχύει

µετά την ηµεροµηνία γνωστοποίησης.

253
Άρθρο 17 Εφαρµογή και αναστολή της εφαρµογής

(1)

Η εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας εξαρτάται από την έγκριση και

από όλα

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, την Ελβετία,
την Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, το Μονακό και το Σαν Μαρίνο και από όλα τα εξαρτηµένα ή
συνδεδεµένα εδάφη των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αντίστοιχα, µέτρων
σύµφωνων ή ισοδύναµων µε τα προβλεπόµενα στην οδηγία ή στην παρούσα Συµφωνία, και
τον καθορισµό των ίδιων ηµεροµηνιών εφαρµογής.

(2)

Τα συµβαλλόµενα µέρη αποφασίζουν, µε κοινή συµφωνία, τουλάχιστον έξι µήνες

από

την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας Συµφωνίας, κατά πόσον ο
όρος που τίθεται στην παράγραφο 1 πληρούται όσον αφορά τις ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος
των σχετικών µέτρων στα κράτη µέλη, στις προαναφερθείσες τρίτες χώρες και στα
εξηρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη.

(3)

Με την επιφύλαξη της διαδικασίας αµοιβαίας συµφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο

της

παρούσας Συµφωνίας, οιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να αναστείλει την
εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας ή µερών αυτής µε άµεση ισχύ, µε κοινοποίηση στο άλλο
µέρος στην οποία διευκρινίζονται οι συνθήκες που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση
εφόσον η οδηγία παύει να ισχύει είτε προσωρινά είτε µόνιµα σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό
κοινοτικό δίκαιο ή σε περίπτωση που κράτος µέλος αναστείλει την εφαρµογή των οικείων
εκτελεστικών διατάξεων. Η εφαρµογή της Συµφωνίας αποκαθίσταται µόλις παύσουν να
συντρέχουν

(4)

συνθήκες που οδήγησαν στην αναστολή.

Με την επιφύλαξη της διαδικασίας αµοιβαίας συµφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 12 της
παρούσας Συµφωνίας, οιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να αναστείλει την
εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας µέσω κοινοποίησης στο άλλο µέρος, διευκρινίζοντας τις
συνθήκες που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση εφόσον µία από τις τρίτες χώρες ή τα
εδάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παύσουν στη συνέχεια να εφαρµόζουν τα µέτρα
που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο. Η αναστολή της εφαρµογής πραγµατοποιείται
το νωρίτερο δύο µήνες µετά τη γνωστοποίηση. Η εφαρµογή της Συµφωνίας αποκαθίσταται
µόλις αποκατασταθούν και τα µέτρα από την εν λόγω τρίτη χώρα ή έδαφος.

Συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των «εξοµοιούµενων οργανισµών» που αναφέρονται στο άρθρο

τους σκοπούς του άρθρου
οργανισµοί

της παρούσας συµφωνίας, oi ακόλουθοι

ως «εξοµοιούµενοι προς δηµόσια αρχή ή των οποίων ο

ρόλος αναγνωρίζεται από διεθνή συνθήκη»:

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:

Βέλγιο
Region

Gewest) (φλαµανδική περιοχή)

Region wallonne (περιοχή της Βαλλονίας)
Region de

Capitale/Brussels

Gewest (περιοχή των

Βρυξελλών Πρωτευούσης)
Communaute frangaise (γαλλική κοινότητα)
Communaute flamande
Communaute

(φλαµανδική κοινότητα)
(Deutschsprachige

(γερµανόφωνη

κοινότητα)

Ισπανία
Xunta de Galicia (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Γαλικίας)
Junta de

(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Ανδαλουσίας)

Junta de Extremadura (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Εξτρεµαδούρας)
Junta de CastillaP La Mancha (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της ΚαστίληςP
Λαµάντσα)
Junta de Castilla y

(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Καστίλης και

Λεόν)
de Navarra (κυβέρνηση της Ναβάρας)
Govern de

Balears (κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων)
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de Catalunya (κυβέρνηση της Καταλονίας)
de Valencia (κυβέρνηση της Βαλένσιας)
General de
Gobierno de las

(κυβέρνηση της Αραγκόν)
Canarias (κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων)

Gobierno de

(κυβέρνηση της Μουρθίας)

Gobierno de Madrid (κυβέρνηση της Μαδρίτης)
Gobierno de la Comunidad

del

Vasco/Euzkadi (Κυβέρνησης της

αυτόνοµης κοινότητας της χώρας των Βάσκων)
Forai de

(επαρχιακό συµβούλιο του Γκουϊττούσκοα)

de Vizcaya/Bizkaia (επαρχιακό συµβούλιο της Βισκάγιας)
Foral de

(επαρχιακό συµβούλιο της Αλάβα)

de Madrid (δήµος της Μαδρίτης)
de Barcelona (δήµος της Βαρκελώνης)
Cabildo Insular de Gran

(συµβούλιο της Νήσου Γκραν Κανάρια)

Cabildo Insular de Tenerife (συµβούλιο της Νήσου Τενερίφης)
Institute de Credito Oficial (πιστωτικό δηµόσιο
Catalan de Finanzas (χρηµατοδοτικό ίδρυµα της Καταλονίας)
Institute Valenciano de Finanzas (χρηµατοδοτικό ίδρυµα της Βαλένσιας)

Ελλάδα
Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας
Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδας
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού

Γαλλία
La Caisse

de la dette sociale (CADES) (ταµείο απόσβεσης

κοινωνικού χρέους)
L'Agence frangaise de developpement (AFD) (γαλλικός οργανισµός ανάπτυξης)
Reseau Ferre de France (RFF) (δίκτυο σιδηροδρόµων της Γαλλίας)
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Caisse Nationaie des Autoroutes (CNA) (εθνικό ταµείο αυτοκινητοδρόµων)
Assistance publique

Paris

(δηµόσια περίθαλψη, νοσοκοµεία των

Παρισίων)
Charbonnages de France (CDF) (ανθρακωρυχεία της Γαλλίας)
Entreprise

et

(EMC) (µεταλλευτική και χηµική επιχείρηση)

Ιταλία
Regions (περιοχές)
Provinces (επαρχίες)
Municipalities (δήµοι)
Cassa

e Prestiti (ταµείο παρακαταθηκών και δανείων)

Λετονία
PasvaldTbas (τοπικές κυβερνήσεις)

Πολωνία
(κοινότητες)
powiaty (περιφέρειες)
(επαρχίες)
(ενώσεις κοινοτήτων)
(ενώσεις περιφερειών)
(ενώσεις επαρχιών)
Warszawa (πρωτεύουσα πόλη της Βαρσοβίας)
Agencja Restrukturyzacji i

(Οργανισµός για την

αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό της γεωργίας)
Agencja Nieruchomosci Rolnych (Οργανισµός γεωργικής ιδιοκτησίας)

Πορτογαλία
Regiao

da Madeira (αυτόνοµη περιοχή της Μαδέρας)
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Regiao

(αυτόνοµη περιοχή των

Municipalities (δήµοι)

a obce (κοινότητες)
Zeleznice

εταιρεία σιδηροδρόµων)

fond cestneho hospodarstva (Εθνικό ταµείο διαχείρισης οδών)
Siovenske

(σλοβακικοί σταθµοί ηλεκτρικού ρεύµατος)
vystavba (Εταιρεία της ορθολογικής χρήσεως των υδάτων)

∆ΙΕΘΝΕΊΣ

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης
Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης
Παγκόσµια Τράπεζα / ∆ΤΑΑ /∆ΝΤ
∆ιεθνής Οργανισµός Χρηµατοδότησης
∆ιαµερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης
Ταµείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συµβουλίου της
ΕΥΡΑΤΟΜ
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Χρηµατοδοτική Συνεργασία για την Ανάπτυξη των Άνδεων
Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Χρηµατοδότηση σιδηροδροµικού υλικού
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα & Χάλυβα
Επενδυτική Τράπεζα των Βορειοευρωπαϊκών χωρών
Αναπτυξιακή Τράπεζα της Καραϊβικής
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Οι διατάξεις του άρθρου 11 δεν

τυχόν διεθνείς υποχρεώσεις που τα

συµβαλλόµενα µέρη έχουν αναλάβει έναντι των προαναφερόµενων διεθνών
οργανισµών.

ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ:

Οι εν λόγω οργανισµοί πληρούν τα εξής κριτήρια:

1)

Ο οργανισµός

σαφώς ως δηµόσιος σύµφωνα µε τα εθνικά κριτήρια.

2)

Ο δηµόσιος αυτός οργανισµός δραστηριοποιείται εκτός του εµπορικού τοµέα,
διαχειρίζεται και χρηµατοδοτεί οµάδα κοινωφελών δραστηριοτήτων παρέχοντας
αγαθά και υπηρεσίες εκτός του εµπορικού τοµέα και ελέγχεται όντως

τη

γενική κυβέρνηση.

3)

4)

Ο δηµόσιος αυτός οργανισµός εκδίδει τακτικά και µεγάλα οµολογιακά δάνεια.

συγκεκριµένο κράτος είναι σε
οργανισµός δεν

να εγγυηθεί

ο δηµόσιος αυτός

προβεί σε πρόωρη εξόφληση σε περίπτωση ρητρών

αποζηµίωσης του επενδυτή (grossPup clauses).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ:

Ο κατάλογος εξοµοιούµενων οργανισµών του παρόντος Παραρτήµατος µπορεί να
τροποποιείται κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας.
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Αριθµός 8

Η Σύµβαση µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του Βασιλείου των
Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες σχετικά µε την αυτόµατη
ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό
µορφή τόκων που σύµφωνα µε το Άρθρο 169.1 του Συντάγµατος
συνοµολογήθηκε και υπογράφτηκε µε την ανταλλαγή επιστολών εκ µέρους
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις 25 Μαΐου 2004, ύστερα από Απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου µε Αριθµό 60.101 και µε ηµεροµηνία 29 Απριλίου
2004, και εκ µέρους των Ολλανδικών Αντίλλων στις 27.8.2004, δηµοσιεύεται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Άρθρου

του Συντάγµατος, µαζί µε

της στην Ελληνική

γλώσσα.

AGREEMENT
IN

FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS

THE TAXATION OF SAVINGS INCOME AND THE PROVISIONAL APPLICATION
. THEREOF

A. Letter from the Republic of Cyprus

Madam/Sir,

I have the honour to refer to the texts of respectively the "Convention between the Kingdom of the
Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and (Belgium, Austria and Luxembourg)
concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest
payments", the "Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands
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Antilles and (the

Member State, other than Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the

automatic exchange of information regarding savmgs income in the form of interest payments", the
"Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and (the EU Member
State, other than Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of
information regarding savings income in the

of interest payments " and the " Convention

between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and (Belgium, Austria and
Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the
form of interest payments", that resulted from the negotiations with the Netherlands Antilles and
Aruba on a Savings Tax Agreement, and that were annexed, respectively as Annex Ι, Π, ΙΠ and IV,
to the Outcome of Proceedings of the High Level Working Party of the Council of Ministers of the
European Union of 12 March (doc. 7660/04

68).

In view of the above mentioned texts I have the honour to propose to you the "Convention
concerning the

exchange of information regarding savings income in the form of interest

payments" as contained in Appendix 1 to this letter, and our mutual undertaking to comply at the
earliest possible date with our internal constitutional formalities for the entry into force of this
Convention and to notify each other without delay when such formalities are completed.
Pending the completion of these internal procedures and the entry into force of this "Convention
concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest
payments", I have the honour to propose to you that the Republic of Cyprus and the Kingdom of the
Netherlands in respect of the Netherlands Antilles apply this Convention provisionally, within the
of our respective domestic constitutional requirements, as from 1 January 2005, or the
date of application of Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income
in the form of interest payments, whichever is later.

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter and
your confirmation shall together constitute an Agreement between the Republic of Cyprus and the
Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles.

Please accept,

the assurance of our highest

For the Republic of Cyprus

Done at Brussels, on

, in the English language in three copies.
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Β. Letter

the Netherlands Antilles

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date, which reads as follows:

"Sir,

I have the honour to refer to the texts of respectively the "Convention between the Kingdom
of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and (Belgium, Austria and
Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in
the form of interest payments", the "Convention between the Kingdom of the Netherlands in
respect of the Netherlands Antilles and (the EU Member State, other than Belgium, Austria
and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings
income in the form of interest payments", the "Convention between the Kingdom of the
Netherlands in respect of

and (the EU Member State, other than Belgium, Austria and

Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in
the form of interest payments " and the " Convention between the Kingdom of the
Netherlands in respect of Aruba and (Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the
automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest
payments", that resulted from the negotiations with the Netherlands Antilles and Aruba on a
Savings Tax Agreement, and that were annexed, respectively as Annex Ι, Π, ΙΠ and IV, to the
Outcome of Proceedings of the High Level Working Party of the Council of Ministers of the
European Union of 12 March (doc. 7660/04

68).

In view of the above mentioned texts I have the honour to propose to you the "Convention
concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of
interest payments" as contained in Appendix 1 to this letter, and our mutual undertaking to
comply at the earliest possible date with

internal constitutional formalities for the entry

into force of this Convention and to notify each other without delay when such formalities are
completed.
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Pending the completion of these internal procedures and the entry into force of this
"Convention concerning the automatic exchange of information regarding savings income in
the form of interest payments", I have the honour to propose to you that the Republic of
Cyprus and the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles apply this
Convention provisionally, within the

of our respective domestic constitutional

requirements, as from 1 January 2005, or the date of application of Council Directive
of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments,
whichever is later.
I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter
and your confirmation shall together constitute an Agreement between the Republic of Cyprus
and the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles.
Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,"
I am able to

that the Netherlands Antilles is in agreement with the contents of your letter.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration,

or the Netherlands Antilles

Done at

in three copies.
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Appendix 1

CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS IN RESPECT OF THE
NETHERLANDS ANTILLES AND THE REPUBLIC OF CYPRUS CONCERNING THE
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION REGARDING SAVINGS INCOME

THE

FORM OF INTEREST PAYMENTS
WHEREAS:

1. Article

of Directive

("the Directive") of the Council of the European

Union ("the Council") on taxation of savings income provides that Member States shall adopt
and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with the
Directive

January

provided that:

 the Swiss Confederation, the Principality of Liechtenstein, the Republic of San Marino,
the Principality of Monaco and the Principality of Andorra from that same date apply
measures equivalent to those contained in the Directive, in accordance with agreements
entered into by them with the European Community, following unanimous decisions of
the Council;


all agreements or other arrangements are in place, which provide that all the relevant
dependent or associated territories apply from that date automatic exchange of information
in the same manner as is provided for in Chapter Π of the Directive, or, during the
transitional period defined in Article
contained in Articles

apply a withholding tax on the same terms as are

and 12.

2. The Netherlands Antilles are not within the EU fiscal territory but are, for purposes of the
Directive, an EU associated territory and as such are not bound by the terms of the Directive.
However, the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles, on the basis
of an agreement between the Netherlands Antilles and the Netherlands, is willing to enter into
agreements with the Member States of the EU to apply from January 1, 2005, a withholding
tax on the same terms as are contained in Articles

and 12 of the Directive during the

transitional period defined in Article 10 thereof, and, after expiration of the transitional
period, to apply automatic exchange of information in the same manner as is provided for in
Chapter Π of the Directive.
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3.

The agreement between the Netherlands Antilles and the Netherlands, as stated in the
previous paragraph, is contingent on the adoption by all the Member States of the laws,
regulations and administrative provisions necessary to comply with the Directive, and on the
requirements of Article

4. Through this

of the Directive being met.
the Netherlands Antilles agrees to apply the provisions of the

Directive, subject to what is otherwise agreed herein, in regard of Beneficial Owners that are
residents of the Republic of Cyprus and the Republic of Cyprus agrees to apply the Directive
in regard to Beneficial Owners that are residents of the Netherlands Antilles.
The Government of the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and the
Government of the Republic of Cyprus, desiring to conclude a Convention which enables savings
income in the form of Interest Payments made in one of the Contracting States to Beneficial Owners
who are individuals resident in the other Contracting State, to be made subject to effective taxation
in accordance with the laws of the latter Contracting State, in conformity with the Directive and
with the intentions of the Contracting States as laid down herein above, have agreed as follows:
Article 1
General Scope
This Convention shall apply to interest paid by a Paying Agent established within the territory
of one of the Contracting States with a view to enable savings income in the form of Interest
Payments made in one Contracting State to

Owners who are individuals resident for

tax purposes in the other Contracting State to be made subject to effective taxation in
accordance with the laws of the latter Contracting State.
2. The scope of this Convention shall be limited to taxation of savings income in the form of
Interest Payments on debt claims, to the exclusion, inter alia, of the issues relating to the
taxation of pension and insurance benefits.
3. As regards the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to the
Netherlands Antilles.
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Article 2
Definitions

For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

a) The terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Kingdom of
the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles or the Republic of Cyprus as the
context requires;

b) The Netherlands Antilles mean that part of the Kingdom of the Netherlands that is situated
in the Caribbean area and consists of the Island

of Bonaire,

Saba, St.

Eustatius and the Dutch part of St. Maarten;

c) The "contracting party" being a Member State of the European Union means: the Republic
of. Cyprus;

d) The term "Directive" means Directive

of the Council of the European Union

of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, as
applicable at the date of signing this Convention;

e) the term "Beneficial Owner(s)" means the beneficial

according to Article 2 of the

Directive;

the term "Paying Agent(s)" means the paying agent(s) according to Article 4 of the
Directive;

g) the term "Competent Authority" means:

i) In the case of the Netherlands Antilles: the Minister of Finance or his authorised
representative.

ii) In the case of the Republic of Cyprus: the competent authority of that State according
to Article 5 of the Directive.
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h) the term "Interest

means the interest payment(s) according to Article 6. due

account being taken of Article 15, of the Directive;
i) Any term not otherwise defined herein shall have the meaning given to it in the Directive.
2. For the purposes of this Convention, in the provisions of the Directive to which this
Convention refers, instead of "Member States" has to be read: Contracting States.
Article 3
Identity and residence of beneficial owners
Each Contracting State shall, within its territory, adopt and ensure the application of the procedures
necessary to allow the Paying Agent to identify the Beneficial Owners and their residence for the
purpose of the Articles 4 to 6. These procedures shall comply with the minimum standards
established in Article

paragraph 2 and 3 of the Directive, with the provision, that, in regard to the

Netherlands Antilles, in relation to subparagraphs

and

of that Article, the identity and

residence of the Beneficial Owner shall be established on the basis of the information which is
available to the Paying Agent by virtue of the application of the relevant provisions of Netherlands
Antilles law and regulations. However, existing exemptions or dispensations, if any, provided on
request to Beneficial Owners resident in the Republic of Cyprus under these provisions shall cease
to apply and no further exemptions or dispensations of this nature shall be provided to such
Beneficial Owners.
Article 4
Automatic exchange of information
The Competent Authority of the Contracting State where the Paying Agent is established,
shall communicate the information referred to in Article 8 of the Directive to the Competent
Authority of the other Contracting State of residence of the Beneficial Owner.
2. The communication of information shall be automatic and shall take place at least once a
year, within six months following the end of the tax year of the Contracting State of the
Paying Agent, for all Interest Payments made during that year.
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Information exchange under this Convention shall be treated by the Contracting States in a
manner consistent with the provisions of Article 7 of Directive
Article 5
Transitional provisions

During the transitional period referred to in Article

of the Directive, where the Beneficial

Owner is resident in the Republic of Cyprus and the Paying Agent is resident in the
Netherlands Antilles, the Netherlands Antilles

levy a withholding tax on Interest

Payments at a rate of 15% during the first three years of the transitional period, 20% for the
subsequent three years and 35% thereafter. During this period, the Netherlands Antilles shall
not be required to apply the provisions of Article 4. It shall, however, receive information
the Republic of Cyprus in accordance with that Article.

The Paying Agent shall levy the withholding tax in the manner as described in Article
paragraphs 2 and 3 of the Directive.

3. The imposition of withholding tax by the Netherlands Antilles shall not preclude the Republic
of Cyprus

4.

taxing the income in accordance with its national law.

During the transitional period, the Netherlands Antilles may provide that an economic
operator paying interest to, or securing interest for, an entity referred to in Article 4,
paragraph 2, of the Directive, established in the Republic of Cyprus shall be considered the
Paying Agent in place

the entity and shall levy the withholding tax on that interest, unless

the entity has formally agreed to its name, address and the total amount of interest paid to it or
secured

it being communicated in accordance with the last

of that paragraph.

5. At the end of the transitional period, the Netherlands Antilles shall be required to apply the
provisions of Article 4 and shall cease to apply the withholding tax and the revenue sharing
provided for in Article 5 and Article 6. If, during the transitional period, the Netherlands
Antilles elects to apply the provisions of Article 4, it shall no longer apply the withholding tax
and the revenue sharing provided for in Article 5 and Article 6.
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Article 6
Revenue sharing
The Netherlands Antilles shall retain 25% of the revenue of the withholding tax mentioned in
paragraph 1, and transfer 75% of the revenue to the Republic

Cyprus.

2. If the Netherlands Antilles levies withholding tax in accordance with Article

paragraph 4,

the Netherlands Antilles shall retain 25% of the revenue and transfer 75% to the Republic of
Cyprus of the revenue of the withholding tax levied on interest payments made to entities
referred to in Article 4, paragraph 2, of the Directive, established in the Republic of Cyprus.
Such transfers shall take place at the latest within a period of six months following the end of
the tax year of the Netherlands Antilles.
4.

The Netherlands Antilles shall take the necessary measures to ensure the proper functioning of
this revenue-sharing system.
Article 7
Exceptions to the withholding procedure

1. The Netherlands Antilles shall provide for one or both of the procedures of Article 13,
paragraph

of the Directive in order to ensure that the Beneficial Owners may request that no

tax be withheld.
2. At the request of the Beneficial Owner, the Competent Authority of his Contracting State of
residence for tax purposes shall issue a certificate in accordance with Article 13, paragraph 2,
of the Directive.
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Article
Elimination ofdouble taxation

the Republic of Cyprus shall ensure the elimination of any double taxation which might result from
the imposition of the withholding tax referred to in Article
Article

in accordance with the provisions of

paragraphs 2 and 3, of the Directive or will provide a refund of the withholding tax.

Article 9
Other withholding taxes

The Convention shall not preclude the Contracting States from levying other types of withholding
tax than that referred to in Article 5 in accordance with their national laws or double-taxation
conventions.

Article 10
Transposition

Before 1 January 2005 the Contracting States shall adopt and publish the laws, regulations and
administrative provisions necessary to comply with this Convention.

Article
Annex

The texts of the Directive and of Article 7 of Directive 77/799/EEC of the Council of the European
Union of 19 December, 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the
Member States in the field of direct and indirect taxation, as applicable at the date of signing this
Convention and to which this Convention refers, are appended as an Annex to, and form an integral
part of, this Convention. The text of Article 7 of Directive 77/799/EEC in this Annex shall be
replaced by the text of the said Article in the revised Directive 77/799/EEC if this revised Directive
enters into force before the date from which the provisions of this Convention shall take effect.
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Article 12
Entry Into Force

This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the latter of the dates on which the
respective Governments have notified each other in writing that the formalities constitutionally
required in their respective States have been complied with, and its provisions shall have effect from
the date from which the Directive is applicable according to Article 17, paragraphs 2 and 3, of the
Directive.

Article 13
Termination

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either
State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination
at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of three years
from the date of its entry into force. In such event the Convention shall cease to have effect for
periods beginning after the end of the calendar year in which the notice of termination has been
given.

Done in the English language.

For the Republic of Cyprus

For the Kingdom of the Netherlands in
Netherlands Antilles
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ANNEX
Article 7

Provisions relating to secrecy

All information made known to a Member State under this Directive shall be kept secret in that
State in the same manner as information received under its national legislation. In any case,
such information:
- may be made available only to the persons directly involved in the assessment of the tax or
in the administrative control of this assessment,
- may be made known only in connection with judicial proceedings or
proceedings involving sanctions undertaken with a view to, or relating to, the making or
reviewing the tax assessment and only to persons who are directly involved in such
proceedings; such information may, however, be disclosed

public hearings or in

judgements if the competent authority of the Member State supplying the information raises
no objection at the time when it first supplies the information,
- shall in no circumstances be used other than for taxation purposes or in connection with
judicial proceedings or administrative proceedings involving sanctions undertaken with a
view to, or in relation to, the making or reviewing of the tax assessment.
In addition, Member States may provide for the information referred to in the first
subparagraph to be used for assessment of other levies, duties and taxes covered by Article 2 of
Directive

2. Paragraph 1 shall not oblige a Member State whose legislation or administrative practice lays
down, for domestic purposes, narrower limits than those contained in the provisions of that
paragraph, to provide information if the State concerned does not undertake to respect those
narrower limits.
3. Notwithstanding paragraph

the competent authorities of the Member State providing the

information may permit it to be used for other purposes in the requesting State, if, under the
legislation of the informing State, the information could, in similar circumstances, be used in the
informing State for similar purposes.
4. Where a competent authority of a Member State considers that information which it has
received from the competent authority of another Member State is likely to be useful to the
competent authority of a third Member State, it may transmit it to the latter competent authority
with the agreement of the competent authority which supplied the information.
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ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΑ ΤΗ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

ΤΗΝ

273
Α. Επιστολή της Κυπριακής

Κυρία/Κύριε.
Λαµβάνω την τιµή να αναφερθώ στα κείµενα «Σύµβαση µεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών
για τις Ολλανδικές Αντίλλες και τ.. (Βέλγιο, Αυστρία και Λουξεµβούργο) σχετικά µε.την αυτόµατη
ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων», «Σύµβαση
µεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και

(κράτος µέλος της ΕΕ,

εκτός του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεµβούργου) σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή
πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων», «Σύµβαση µεταξύ του
Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την Αρούµπα και

(κράτος µέλος της ΕΕ, εκτός του Βελγίου,

της Αυστρίας και του Λουξεµβούργου) σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον
αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων» και «Σύµβαση µεταξύ του Βασιλείου των
Κάτω Χωρών για την Αρούµπα και τ.. (Βέλγιο, Αυστρία και Λουξεµβούργο) σχετικά µε την
αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων»
που προέκυψαν από τις διαπραγµατεύσεις µε τις Ολλανδικές Αντίλλες και την Αρούµπα σχετικά µε
συµφωνία για φορολογία των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και οι οποίες επισυνάπτονται ως
παράρτηµα Ι, Π,

και IV αντιστοίχως, στα αποτελέσµατα των εργασιών της οµάδας εργασίας

Υψηλού Επιπέδου του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Μαρτίου (έγγρ.
7660/04

68).

Ενόψει των προαναφερθέντων κειµένων, έχω την τιµή να σας υποβάλω τη «Σύµβαση σχετικά µε
την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό µορφή
τόκων», όπως περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1 της παρούσας επιστολής,

σας

γνωστοποιήσω την αµοιβαία µας δέσµευση για ευθυγράµµιση των εσωτερικών µας συνταγµατικών
διατυπώσεων το συντοµότερο δυνατό ώστε να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω Σύµβαση και για αµοιβαία
ενηµέρωση αµέσως µόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διατυπώσεις.
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Μέχρι να ολοκληρωθούν οι προαναφερθείσες εσωτερικές διαδικασίες και να τεθεί σε ισχύ η εν
λόγω «Σύµβαση σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από
αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων», έχω την τιµή να σας εισηγηθώ η Κυπριακή ∆ηµοκρατία και το
Βασίλειο των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες να εφαρµόσουν προσωρινά αυτή τη
Σύµβαση, σύµφωνα µε

οικείες συνταγµατικές µας απαιτήσεις, από την 1η Ιανουαρίου 2005. ή

από την ηµεροµηνία εφαρµογής της οδηγίας

του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για

τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, όποια εκ των δύο είναι
µεταγενέστερη.

Έχω την τιµή να εισηγηθώ, εάν η Κυβέρνηση σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα επιστολή και
η

σας να αποτελέσουν από κοινού Συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και

του Βασιλείου των Κάτω Χωρών όσον αφορά τις Ολλανδικές Αντίλλες.

Με εξαιρετική εκτίµηση,

Για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία

Έγινε στις

στις 25.5.2004 στην αγγλική γλώσσα, σε τρία αντίτυπα.
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Β.

Επιστολή των Ολλανδικών Αντιλλών

Κύριε,

Έχω την τιµή να σας γνωστοποιήσω τη λήψη της σηµερινής επιστολής σας, η οποία

ως

ακολούθως:

«Κύριε,
Λαµβάνω την τιµή να αναφερθώ στα κείµενα «Σύµβαση µεταξύ του Βασιλείου των Κάτω
Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και τ.. (Βέλγιο, Αυστρία και Λουξεµβούργο) σχετικά µε
την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό µορφή
τόκων», «Σύµβαση µεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και
(κράτος µέλος της ΕΕ, εκτός του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεµβούργου) σχετικά
µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό
µορφή τόκων», «Σύµβαση µεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την

και τ..

(κράτος µέλος της ΕΕ, εκτός του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεµβούργου) σχετικά µε
την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό µορφή
τόκων» και «Σύµβαση µεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την Αρούµπα και τ..
(Βέλγιο, Αυστρία και Λουξεµβούργο) σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών
όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων» που προέκυψαν από τις
διαπραγµατεύσεις µε τις Ολλανδικές Αντίλλες και την Αρούµπα σχετικά µε συµφωνία για
φορολογία των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και οι οποίες επισυνάπτονται ως παράρτηµα
Ι, II, III και IV αντιστοίχως, στα αποτελέσµατα των εργασιών της οµάδας εργασίας Υψηλού
Επιπέδου του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Μαρτίου (έγγρ.
68).

Ενόψει των προαναφερθέντων κειµένων, έχω την τιµή να σας υποβάλω τη «Σύµβαση σχετικά
µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό
µορφή τόκων», όπως περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1 της παρούσας επιστολής, και να
σας γνωστοποιήσω την αµοιβαία µας δέσµευση για ευθυγράµµιση των εσωτερικών µας
συνταγµατικών διατυπώσεων το συντοµότερο δυνατό ώστε να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω
Σύµβαση

για αµοιβαία ενηµέρωση αµέσως µόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διατυπώσεις.
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Μέχρι να ολοκληρωθούν οι προαναφερθείσες εσωτερικές διαδικασίες

τεθεί σε ισχύ η

εν λόγω «Σύµβαση σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα
από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων», έχω την τιµή να σας εισηγηθώ η Κυπριακή
∆ηµοκρατία και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες να εφαρµόσουν
προσωρινά αυτή τη Σύµβαση, σύµφωνα µε
1η Ιανουαρίου

οικείες συνταγµατικές µας απαιτήσεις, από την

ή από την ηµεροµηνία εφαρµογής της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του

Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων
από αποταµιεύσεις, όποια εκ των δύο είναι µεταγενέστερη.

Έχω την τιµή να εισηγηθώ, εάν η
επιστολή

η

σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα

σας να αποτελέσουν από κοινού Συµφωνία µεταξύ της

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών όσον αφορά τις Ολλανδικές
Αντίλλες..

Με εξαιρετική εκτίµηση,»

Βρίσκοµαι σε

να επιβεβαιώσω ότι οι Ολλανδικές Αντίλλες συµφωνούν µε το περιεχόµενο της

επιστολής σας.

Με εξαιρετική εκτίµηση,

Για τις Ολλανδικές Αντίλλες

Έγινε στη Χάγη, στις 27.08.2004, στην αγγλική γλώσσα, σε τρία αντίτυπα.
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Προσάρτηµα 1

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ
ΑΝΤΙΛΛΕΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ

ΤΙΣ ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΕΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ

ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΓΕΥΣΕΙΣ

ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΟΚΩΝ

ΕΚΤΙΜΏΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1.

άρθρο 17, παράγραφος 2 της οδηγίας

(«η οδηγία») του Συµβουλίου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης («το Συµβούλιο») για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις ορίζει ότι τα κράτη µέλη

και δηµοσιεύουν

νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν
µε την παρούσα οδηγία από την 1η Ιανουαρίου


υπό τον όρο ότι:

η Ελβετική Συνοµοσπονδία, το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, η ∆ηµοκρατία του Αγίου
Μαρίνου, το Πριγκιπάτο του Μονακό και το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, εφαρµόζουν από την
αυτή ηµεροµηνία µέτρα ισοδύναµα µε τα προβλεπόµενα στην οδηγία, κατ' εφαρµογή
συµφωνιών που

συνάψουν µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κατόπιν οµόφωνων

αποφάσεων του Συµβουλίου,
όλες οι συµφωνίες ή άλλοι διακανονισµοί που υφίστανται και προβλέπουν ότι τα
ή συνδεδεµένα εδάφη εφαρµόζουν από αυτή την ηµεροµηνία την αυτόµατη
ανταλλαγή πληροφοριών µε τον ίδιο τρόπο που
τη µεταβατική περίοδο του άρθρου

επιβάλλουν παρακράτηση του φόρου στην πηγή µε

τους ίδιους όρους που ορίζονται στα άρθρα

2.

το κεφάλαιο Π της οδηγίας ή, κατά

και 12.

Οι Ολλανδικές Αντίλλες δεν ανήκουν στο φορολογικό έδαφος της ΕΕ όµως, για τους
σκοπούς της οδηγίας, συνιστούν συνδεδεµένο µε την ΕΕ έδαφος και ως εκ τούτου δεν
δεσµεύονται από τους όρους της οδηγίας. Εντούτοις, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών
όσον αφορά τις Ολλανδικές Αντίλλες και µε βάση συµφωνία µεταξύ των
Ολλανδικών Αντιλλών και των Κάτω Χωρών, να συνάψει συµφωνίες µε τα κράτη µέλη της
ΕΕ για την εφαρµογή, από 1ης Ιανουαρίου 2005, παρακράτησης φόρου στην πηγή υπό τους
ίδιους όρους µε εκείνους που περιλαµβάνονται στα άρθρα
διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που ορίζεται στο άρθρο

και 12 της οδηγίας για τη
µετά τη λήξη της

µεταβατικής περιόδου, για την εφαρµογή της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών κατά τον
τρόπο που προβλέπεται στο Κεφάλαιο II της οδηγίας.
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3.

Όπως αναφέρεται στην προηγούµενη

η συµφωνία µεταξύ των Ολλανδικών

Αντιλλών και των Κάτω Χωρών εξαρτάται από τη

από όλα τα κράτη µέλη, των

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που απαιτούνται για τη συµµόρφωση
προς την οδηγία και από την εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου

4.

της οδηγίας.

Με τη Σύµβαση αυτή, οι Ολλανδικές Αντίλλες συµφωνούν να εφαρµόσουν τις διατάξεις της
οδηγίας, εκτός εάν στην παρούσα Σύµβαση περιλαµβάνεται διαφορετική συµφωνία, όσον
αφορά πραγµατικούς δικαιούχους που κατοικούν στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και η
Κυπριακή ∆ηµοκρατία συµφωνεί να εφαρµόσει τη συµφωνία όσον αφορά πραγµατικούς
δικαιούχους που κατοικούν στις Ολλανδικές Αντίλλες.

Η Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και η Κυβέρνηση της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, επιθυµώντας να συνάψουν Σύµβαση η οποία

εξασφαλίζει ότι τα

εισοδήµατα από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων που καταβάλλονται σε ένα συµβαλλόµενο
κράτος υπέρ πραγµατικών δικαιούχων που είναι φυσικά πρόσωπα µε κατοικία στο άλλο
συµβαλλόµενο κράτος,

µπορούν να αποτελούν αντικείµενο πραγµατικής φορολόγησης

σύµφωνα µε την νοµοθεσία αυτού του δεύτερου συµβαλλόµενου κράτους, σύµφωνα µε την οδηγία
και µε τις προθέσεις των συµβαλλοµένων κρατών, όπως αυτές εκτέθηκαν προηγουµένως,
συµφώνησαν τα εξής:

1
Γενικό πεδίο εφαρµογής

1.

Η παρούσα Σύµβαση εφαρµόζεται στους τόκους που καταβάλλονται από φορέα πληρωµής
εγκατεστηµένο στο έδαφος ενός εκ των συµβαλλοµένων κρατών, µε σκοπό να εξασφαλισθεί
ότι τα εισοδήµατα από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων που καταβάλλονται σε ένα
συµβαλλόµενο κράτος υπέρ πραγµατικών δικαιούχων που είναι φυσικά πρόσωπα µε
φορολογική κατοικία σε άλλο συµβαλλόµενο κράτος

µπορούν να αποτελούν αντικείµενο

πραγµατικής φορολόγησης σύµφωνα µε την νοµοθεσία αυτού του δεύτερου συµβαλλόµενου
κράτους.

2.

πεδίο εφαρµογής της παρούσας Σύµβασης περιορίζεται στη φορολογία των εισοδηµάτων
από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων που απορρέουν από απαιτήσεις, προς αποφυγή, µεταξύ
άλλων,

που σχετίζονται µε τη φορολόγηση συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών.
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3.

Όσον αφορά το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η παρούσα Συµφωνία εφαρµόζεται µόνο στις
Ολλανδικές Αντίλλες.

Αρθρο 2
Ορισµοί

1.

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, εκτός εάν προκύπτει άλλως από τα
συµφραζόµενα, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

α)

«συµβαλλόµενο κράτος» και «το άλλο συµβαλλόµενο

το Βασίλειο των Κάτω

Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες ή την Κυπριακή ∆ηµοκρατία., αναλόγως των
συµφραζοµένων,

β)

«Ολλανδικές Αντίλλες»: το τµήµα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών που βρίσκεται στην
περιοχή της Καραϊβικής και αποτελείται από τα νησιωτικά εδάφη Μπονέρ, Κουρασάο,
Σάµπα, Άγιος Ευστάθιος και το ολλανδικό τµήµα του Αγίου

γ)

το «συµβαλλόµενο µέρος», κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η Κυπριακή
∆ηµοκρατία,

δ)

«οδηγία»: η οδηγία

του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη

φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, ως έχει κατά την
ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας Σύµβασης,

ε)

σύµφωνα µε το
άρθρο 2 της οδηγίας,

στ)

πληρωµής»: ο/οι

πληρωµής σύµφωνα µε το άρθρο 4 της

οδηγίας,

ζ)

«αρµόδια αρχή»:

i)

στην περίπτωση των Ολλανδικών Αντιλλών: τον Υπουργό Οικονοµικών ή τον
εξουσιοδοτηµένο

του,
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ii) στην περίπτωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας: την αρµόδια αρχή αυτού του κράτους
σύµφωνα µε το άρθρο 5 της οδηγίας,

η)

σύµφωνα µε το άρθρο 6 και λαµβανοµένου δεόντως υπόψη
του άρθρου

θ)

της οδηγίας,

Οιοσδήποτε άλλος όρος ο οποίος δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύµβαση,
διατηρεί την έννοια που έχει στην οδηγία.

2.

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, στις διατάξεις της οδηγίας στις οποίες παραπέµπει
η παρούσα Σύµβαση τα «κράτη µέλη» νοούνται ως: συµβαλλόµενα κράτη.

3
Στοιχεία ταυτότητας και κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου

Κάθε συµβαλλόµενο κράτος προβαίνει στη

και διασφαλίζει την εφαρµογή στο

του

των αναγκαίων διαδικασιών που επιτρέπουν στον φορέα πληρωµής να προσδιορίζει τους
πραγµατικούς δικαιούχους και την κατοικία τους για τους σκοπούς των άρθρων 4 έως 6. Οι εν
λόγω διαδικασίες είναι σύµφωνες προς τους ελάχιστους κανόνες που
παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας, µε την πρόβλεψη
σε σχέση µε τα εδάφια 2 α) και 3

στο άρθρο 3,

καθ'όσον αφορά τις Ολλανδικές Αντίλλες,

αυτού του άρθρου, η ταυτότητα και η κατοικία του

πραγµατικού δικαιούχου προσδιορίζονται µε βάση τις πληροφορίες που έχει στη

του ο

φορέας πληρωµής, δυνάµει της εφαρµογής των σχετικών διατάξεων που προβλέπονται στις
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των Ολλανδικών Αντιλλών.

εάν τυχόν

υπάρχουν εξαιρέσεις ή απαλλαγές χορηγούµενες κατόπιν αιτήµατος σε πραγµατικούς δικαιούχους
που κατοικούν στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, βάσει των εν λόγω διατάξεων, παύουν να ισχύουν και
παύουν να χορηγούνται εξαιρέσεις ή απαλλαγές αυτού του είδους σε αυτή την κατηγορία
πραγµατικών δικαιούχων.
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Άρθρο 4
Αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών
1.

Η αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου κράτους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο φορέας
πληρωµής κοινοποιεί

πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας, στην

αρµόδια αρχή του άλλου συµβαλλόµενου κράτους κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου.

2.

Η κοινοποίηση πληροφοριών διεξάγεται αυτοµάτως τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, εντός
εξαµήνου µετά τη λήξη του φορολογικού έτους στο συµβαλλόµενο κράτος του φορέα
πληρωµής, για το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

3.

Στο πλαίσιο της παρούσας Συµβάσεως, τα συµβαλλόµενα κράτη προβαίνουν στην ανταλλαγή
πληροφοριών κατά τρόπο σύµφωνο προς τις διατάξεις του άρθρου 7 της οδηγίας

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις

1.

Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο

της οδηγίας, στην

περίπτωση που ο πραγµατικός δικαιούχος κατοικεί στη Κυπριακή ∆ηµοκρατία και ο φορέας
πληρωµής κατοικεί στις Ολλανδικές Αντίλλες, οι Ολλανδικές Αντίλλες επιβάλλουν συντελεστή
παρακράτησης φόρου στην πηγή ύψους 15% τα πρώτα τρία έτη της µεταβατικής περιόδου, 20% τα
τρία επόµενα έτη, και εν συνεχεία 35%. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι Ολλανδικές
Αντίλλες δεν υποχρεούνται να εφαρµόζουν τις διατάξεις του άρθρου 4. Ωστόσο, δικαιούνται να
λαµβάνουν πληροφορίες από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο.

2.

Ο φορέας πληρωµής επιβάλλει την παρακράτηση του φόρου στην πηγή µε τους τρόπους που
περιγράφονται στο άρθρο

3.

παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας.

Η επιβολή παρακράτησης φόρου στην πηγή από τις Ολλανδικές Αντίλλες δεν αφαιρεί το δικαίωµα
στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, να φορολογεί το εισόδηµα σύµφωνα µε το εθνικό της δίκαιο.

4.

Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, οι Ολλανδικές Αντίλλες µπορούν να προβλέψουν ότι
οικονοµικός φορέας που καταβάλλει τόκους, ή εξασφαλίζει την καταβολή των τόκων, σε έννοµη
οντότητα εκ των αναφεροµένων στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας και εγκατεστηµένη στην
Κυπριακή ∆ηµοκρατία,

ως ο φορέας πληρωµής για λογαριασµό αυτής της οντότητας και

παρακρατεί φόρο στην πηγή επί των τόκων αυτών, εκτός εάν η οντότητα έχει επισήµως συµφωνήσει
να κοινοποιούνται, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η επωνυµία της, η
της και το συνολικό ποσό των τόκων που της καταβάλλονται ή εξασφαλίζονται για
λογαριασµό της.

282
5.

Κατά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου οι Ολλανδικές Αντίλλες υποχρεούνται να εφαρµόσουν τις
διατάξεις του άρθρου 4 και να παύσουν να εφαρµόζουν την παρακράτηση του φόρου στην πηγή και
την κατανοµή των εσόδων, που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6. Εάν οι Ολλανδικές Αντίλλες
επιλέξουν να εφαρµόσουν τις διατάξεις του άρθρου 4 πριν λήξει η µεταβατική περίοδος, παύουν να
εφαρµόζονται η παρακράτηση του φόρου στην πηγή και η κατανοµή των εσόδων, που προβλέπονται
στα άρθρα 5 και 6.

Άρθρο 6
Κατανοµή των εσόδων

1.

Οι Ολλανδικές Αντίλλες παρακρατούν το 25% των εσόδων από την παρακράτηση φόρου
στην πηγή που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1 και µεταβιβάζουν το 75% των εσόδων
στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

2.

Εάν οι Ολλανδικές Αντίλλες πραγµατοποιούν την παρακράτηση φόρου στην πηγή σύµφωνα
µε το άρθρο 5, παράγραφος 4, οι Ολλανδικές Αντίλλες παρακρατούν το 25% των εσόδων και
µεταβιβάζουν στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία το 75% των εσόδων από την παρακράτηση φόρου
στην πηγή όσον αφορά την καταβολή τόκων στις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4,
παράγραφος 2 της οδηγίας, που είναι εγκατεστηµένες στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

3.

Η µεταβίβαση αυτή πραγµατοποιείται το αργότερο εντός εξαµήνου µετά τη λήξη του
φορολογικού έτους στις Ολλανδικές Αντίλλες.

4.

Οι Ολλανδικές Αντίλλες λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσουν την
ορθή λειτουργία αυτού του συστήµατος κατανοµής εσόδων.

7
Εξαιρέσεις από τη διαδικασία παρακράτησης στην πηγή

1.

Οι Ολλανδικές Αντίλλες προβλέπουν µία ή και τις δύο διαδικασίες του άρθρου 13,
παράγραφος 1 της οδηγίας προκειµένου να διασφαλίσουν ότι οι πραγµατικοί δικαιούχοι
µπορούν να ζητήσουν να µην πραγµατοποιηθεί παρακράτηση φόρου.
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2. Μετά από αίτηση του πραγµατικού δικαιούχου, η αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου κράτους
της φορολογικής κατοικίας του εκδίδει πιστοποιητικό σύµφωνα µε το άρθρο 13, παράγραφος 2
της οδηγίας.

8
Εξάλειψη της διπλής φορολογίας

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία διασφαλίζει την εξάλειψη της διπλής φορολογίας που ενδεχοµένως να
προκύπτει από την επιβολή της παρακράτησης στην πηγή που προβλέπεται στο άρθρο 5, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 14, παράγραφοι 2

3 της οδηγίας ή προβαίνει σε

της

παρακράτησης φόρου.

Αρθρο 9
Αλλες µορφές παρακράτησης φόρου στην πηγή

Η Σύµβαση δεν εµποδίζει τα συµβαλλόµενα κράτη να επιβάλουν άλλες µορφές παρακράτησης
φόρου στην πηγή από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο

σύµφωνα µε την εθνική τους νοµοθεσία

ή µε συµβάσεις περί διπλής φορολογίας.

Αρθρο 10
Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο

Πριν από την 1η Ιανουαρίου

τα συµβαλλόµενα κράτη

και δηµοσιεύουν τις

νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα Σύµβαση.
Αρθρο 11
Παράρτηµα

Τα κείµενα της οδηγίας και το άρθρο 7 της οδηγίας

του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης της 19ης ∆εκεµβρίου 1977 περί της αµοιβαίας συνδροµής των αρµοδίων αρχών των
κρατών µελών στον τοµέα των αµέσων φόρων, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της υπογραφής
της παρούσας Σύµβασης και στα οποία παραπέµπει η παρούσα Σύµβαση, προσαρτώνται ως
παράρτηµα σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της.
στο παρόν παράρτηµα

κείµενο του άρθρου 7 της οδηγίας

αντικατασταθεί από το κείµενο του άρθρου αυτού στην
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αναθεωρηµένη οδηγία

εφόσον η εν λόγω αναθεωρηµένη οδηγία τεθεί σε ισχύ πριν

από την ηµεροµηνία κατά την οποία

τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις της παρούσας Σύµβασης.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα Σύµβαση

τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ηµέρα µετά την τελευταία χρονικώς

ηµεροµηνία κατά την οποία οι οικείες Κυβερνήσεις

έχουν γνωστοποιήσει γραπτώς η µία στην

άλλη ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις που απαιτούνται από τα συντάγµατα των κρατών τους
και οι διατάξεις της παράγουν αποτελέσµατα από την ηµεροµηνία κατά την οποία εφαρµόζεται η
οδηγία σύµφωνα µε το άρθρο

παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας.

Αρθρο 13
Λήξη

Η παρούσα Σύµβαση παραµένει σε ισχύ εφόσον δεν την καταγγείλει ένα από τα συµβαλλόµενα
κράτη. Οιοδήποτε των κρατών µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση, µέσω της διπλωµατικής οδού.
µε κοινοποίηση τουλάχιστον έξι µήνες πριν από το τέλος οιουδήποτε ηµερολογιακού έτους και
τούτο µετά την πάροδο τριετίας από την ηµεροµηνία της έναρξης ισχύος της. Στην περίπτωση
αυτή, η Σύµβαση

παύσει να ισχύει για περιόδους που

ξεκινούν µετά το τέλος του

ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο κοινοποιήθηκε η καταγγελία της Σύµβασης.
Συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα.

Για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία

Για το Βασίλειο των Κάτων Χωρών όσον
αφορά τις Ολλανδικές Αντίλλες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Άρθρο 7
∆ιατάξεις σχετικά µε το απόρρητο
5

1.

Κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση ενός κράτους µέλους κατ εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας τηρείται απόρρητη στο κράτος αυτό κατά τον ίδιο τρόπο που τηρούνται
απόρρητες και οι πληροφορίες που' συλλέγονται κατ' εφαρµογή της εσωτερικής του
νοµοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές:
δεν είναι προσιτές παρά µόνο στα πρόσωπα τα οποία αφορά άµεσα ο προσδιορισµός του
φόρου ή ο διοικητικός έλεγχος του προσδιορισµού του φόρου,


δεν αποκαλύπτονται παρά επ' ευκαιρία δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που επισύρει
την επιβολή κυρώσεων, όταν οι διαδικασίες αυτές συνδέονται µε τον προσδιορισµό ή τον
έλεγχο του προσδιορισµού του φόρου, µόνο δε στα πρόσωπα
διαδικασίες

µετέχουν άµεσα στις

είναι, εντούτοις, δυνατό να αποκαλύπτονται οι πληροφορίες αυτές κατά

τη διάρκεια δηµόσιων ακροάσεων ή σε δικαστικές αποφάσεις, αν δεν αντιτίθεται σε αυτό η
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους που παρέχει τις πληροφορίες τη στιγµή που παρέχει τις
πληροφορίες για πρώτη φορά,
σε καµία περίπτωση δεν χρησιµοποιούνται κατ' άλλον τρόπο αλλά µόνο για σκοπούς
φορολογικούς ή σκοπούς δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που επισύρει την επιβολή
κυρώσεων, όταν οι διαδικασίες αυτές συνδέονται µε τον προσδιορισµό ή τον έλεγχο του
προσδιορισµού του φόρου.
Επιπλέον, τα κράτη µέλη είναι δυνατόν να παρέχουν τις αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο
πληροφορίες προκειµένου να χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό άλλων εισφορών,
δασµών και φόρων που καλύπτονται από το άρθρο 2 της οδηγίας
2.

Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει ένα κράτος µέλος που η νοµοθεσία του ή η διοικητική
πρακτική του

για εσωτερικές ανάγκες, στενότερα όρια από αυτά που περιέχονται

διατάξεις αυτής της παραγράφου, να παρέχει πληροφορίες εάν το εν λόγω κράτος µέλος
δεν αναλαµβάνει να τηρεί τα στενότερα αυτά όρια.
3.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους που παρέχει
πληροφορίες µπορεί να επιτρέπει να χρησιµοποιούνται για άλλους λόγους στο αιτούν κράτος,
εάν, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους που παρέχει πληροφορίες, οι πληροφορίες
σε παρόµοιες περιπτώσεις να χρησιµοποιηθούν στο κράτος αυτό.

4.

Όταν µία αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους

ότι οι πληροφορίες που έλαβε από την

αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους µπορεί να είναι χρήσιµες στην αρµόδια αρχή τρίτου
κράτους µέλους, µπορεί να τις διαβιβάσει σε αυτήν εφόσον συµφωνεί η αρµόδια αρχή που
παρέσχε τις πληροφορίες.
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Αριθµός 9

Η Σύµβαση µεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την Αρούµπα
και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή
πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων
που σύµφωνα µε το Άρθρο 169.1 του Συντάγµατος συνοµολογήθηκε και
υπογράφτηκε µε την ανταλλαγή επιστολών εκ µέρους της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας στις
Συµβουλίου µε Αριθµό 60.101

από Απόφαση του Υπουργικού
µε ηµεροµηνία 29 Απριλίου 2004, και εκ

µέρους της Αρούµπας στις

δηµοσιεύεται στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 169.3 του
Συντάγµατος, µαζί µε µετάφραση της στην Ελληνική γλώσσα.

AGREEMENT
IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS
THE TAXATION OF SAVINGS INCOME AND THE PROVISIONAL APPLICATION
THEREOF

A. Letter from the Republic of Cyprus

Sir,

I have the honour to refer to the texts of respectively the "Convention between the Kingdom of the
Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and (Belgium, Austria and Luxembourg)
concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest
payments", the "Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands
Antilles and (the EU Member State, other than Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the
automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments", the
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"Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and (the EU Member
State, other than Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of
information regarding savings income in the form of interest payments

and the " Convention

between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and (Belgium, Austria and
Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the
form of interest payments", that resulted from the negotiations

the Netherlands Antilles and

Aruba on a Savings Tax Agreement, and that were annexed, respectively as Annex Ι, Π, ΙΠ and IV,
to the Outcome of Proceedings of the High Level Working Party of the Council of Ministers of the
European Union of 12 March (doc. 7660/04

68).

In view of the above mentioned texts I have the honour to propose to you the "Convention
concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest
payments" as contained in Appendix 1 to this letter, and our mutual undertaking to comply at the
earliest possible date with our internal constitutional formalities for the entry into force of this
Convention and to notify each other without delay when such formalities are completed.

Pending the completion of these internal procedures and the entry into force of this "Convention
concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest
payments", I have the honour to propose to you that the Republic of Cyprus and the Kingdom of the
Netherlands in respect of Aruba apply this Convention provisionally, within the framework of our
respective domestic constitutional requirements, as from 1 January 2005, or the date of application
of Council Directive

of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of

interest payments, whichever is later.

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter and
your confirmation shall together constitute an Agreement between the Republic of Cyprus and the
Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba.

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,

For the Republic of Cyprus

Done at Brussels, on

the English language in three copies.
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Β, Letter from

a

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date, which reads as follows:

Sir,

I have the honour to refer to the texts of respectively the "Convention between the Kingdom
of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and (Belgium, Austria and
Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in
the form of interest

the "Convention between the Kingdom of the Netherlands in

respect of the Netherlands Antilles and (the

Member State, other than Belgium, Austria

and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings
income in the form of interest payments", the "Convention between the Kingdom of the
Netherlands in respect of Aruba and (the EU Member State, other than Belgium, Austria and
Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in
the

of interest payments " and the " Convention between the Kingdom of the

Netherlands in respect of Aruba and (Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the
automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest
payments", that resulted from the negotiations with the Netherlands Antilles and Aruba on a
Savings Tax Agreement, and that were annexed, respectively as Annex Ι, Π, ΙΠ and

to the

Outcome of Proceedings of the High Level Working Party of the Council of Ministers of the
European Union of 12 March (doc. 7660/04

68).

In view of the above mentioned texts I have the honour to propose to you the "Convention
concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of
interest payments" as contained in Appendix 1 to this letter, and our mutual undertaking to
comply at the earliest possible date with

internal constitutional formalities for the entry

into force of this Convention and to notify each other without delay when such formalities are
completed.
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Pending the completion of these internal procedures and the entry into force of this
"Convention concerning the automatic exchange of information regarding savings income in
the form of interest payments", I have the honour to propose to you that the Republic of
Cyprus and the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba apply this Convention
provisionally, within the framework of our respective domestic constitutional requirements, as
from 1 January 2005, or the date of application of Council Directive
2003 on taxation of savings income in the

of 3 June

of interest payments, whichever is later.

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter
and your

shall together constitute an Agreement between the Republic of Cyprus

and the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba.

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,"

I am able to confirm that Aruba is in agreement with the contents of your letter.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration,

For Aruba

Done at

, on

\ \.

in the English language in three copies.
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Appendix 1

CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS IN RESPECT OF
ARUBA AND THE REPUBLIC OF CYPRUS CONCERNING THE AUTOMATIC EXCHANGE
OF INFORMATION ABOUT SAVINGS INCOME

FORM OF INTEREST PAYMENTS

The Government of the Kingdom of the Netherlands in respect

Aruba and the Republic of

Cyprus, desiring to conclude a Convention which enables savings income in the form of interest
payments made in one of the Contracting States to beneficial owners who are individuals resident in
the other Contracting State, to be made subject to effective taxation in accordance with the laws of
the latter Contracting State, in conformity with Directive

of the Council of the

European Union of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments,
have agreed as follows:

Article 1
General Scope

This Convention shall apply to interest paid by a paying agent established within the territory
of one of the Contracting States with a view to enable savings income in the form of interest
payments made in one Contracting State to beneficial owners who are individuals resident for
tax purposes in the other Contracting State to be made subject to effective taxation in
accordance with the laws of the latter Contracting State

2. The scope of this Convention shall be limited to taxation of savings income in the form of
interest payments on debt claims, to the exclusion, inter alia, of the issues relating to the
taxation of pension and insurance benefits.

As regards the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to Aruba.

291
Article 2
Definitions
For the purposes of this

unless the context otherwise requires:

a) the term "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Kingdom of the
Netherlands in respect of Aruba or the Republic of Cyprus as the context requires;
b) the term "Aruba" means: that part of the Kingdom of the Netherlands that is situated in the
Caribbean area and consisting of the Island Aruba;
c) The "contracting party" being a Member State of the European Union means: the Republic
of Cyprus;
d) the term "Directive" means Directive

of the Council of the European Union of

3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, as applicable at
the date of signing this Convention;
e) the term "beneficial owner" means the beneficial owner according to Article 2 of the
Directive;
f) the term "paying agent" means the paying agent according to Article 4 of the Directive;
g) the term "competent authority" means:
i) In the case of Aruba: "The Minister of Finance or his authorised
ii) In the case of the Republic of Cyprus: the competent authority of that State according to
Article 5 of the Directive.
h) the term "interest payment" means the interest payment according to article
being taken of Article

of the Directive;

due account
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i) any term not otherwise defined herein shall have the meaning given to it in the Directive.

2. For the purposes of this Convention, in the provisions of the Directive to which this Convention
refers, instead of "Member States"' has to be read: Contracting States.

Identity and residence of beneficial owners

Each Contracting State shall, within its territory, adopt and ensure the application of the procedures
necessary to allow the paying agent to identify the beneficial owners and their residence for the
purpose of Article 4. These procedures shall comply with the minimum standards established in
Article 3, paragraph 2 and 3 of the Directive, with the provision that in regard to Aruba, in relation
to subparagraphs

and

of that Article, the identity and residence of the Beneficial Owner

shall be established on the basis of the information which is available to the Paying Agent by virtue
of the application of the relevant provisions of Aruban law and regulations.

Article 4
Automatic exchange of information

The competent authority of the Contracting State where the paying agent is established, shall
communicate the information referred to in Article 8 of the Directive to the competent
authority of the other Contracting State of residence of the beneficial owner.

2.

The communication of information shall be automatic and shall take place at least once a
year, within six months following the end of the tax year of the Contracting State of the
paying agent, for all interest payments made during that year.

3.

Information exchange under this Convention shall be treated by the Contracting States in a
manner consistent with the provisions as set out in Article 7 of Directive
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Article 5
Transposition

Before 1 January 2005 the Contracting States shall adopt and publish the laws, regulations and
administrative provisions necessary to comply with this Convention.

Article 6
Annex

The texts of the Directive and of Article 7 of Directive 77/799/EEC of the Council of the European
Union of 19 December, 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the
Member States in the field of direct and indirect taxation, as applicable at the date of signing this
Convention and to which this Convention refers, are appended as an Annex to, and form an integral
part of, this Convention. The text of Article 7 of Directive 77/799/EEC in this annex shall be
replaced by the text of the said Article in the revised Directive 77/799/EEC if this revised Directive
enters into force before the date from which the provisions of this Convention shall take effect.

Article 7
Entry Into Force

This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the latter of the dates on which the
respective Governments have notified each other in writing that the formalities constitutionally
required in their respective States have been complied with, and its provisions shall have effect from
the date from which the Directive is applicable according to Article 17, paragraph 2 and 3, of the
Directive.

294
Article 8
Termination

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either
State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination
at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of three years
from the date of its entry into force. In such event the Convention shall cease to have effect for
periods beginning after the end of the calendar year in which the notice of termination has been
given.

Done in the English language.

For the Republic of Cyprus

For the Kingdom of the Netherlands in
respect

Aruba
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ANNEX
Article 7

Provisions relating to secrecy
All information made known to a Member State under this Directive shall be kept secret in that
State in the same manner as information received under its national legislation. In any case,
such information:
- may be made available only to the persons directly involved in the assessment of the tax or
in the administrative control of this assessment,
- may be made known only in connection with judicial proceedings or administrative
proceedings involving sanctions undertaken with a view to, or relating to, the making or
reviewing the tax assessment and only to persons who are directly involved in such
proceedings; such information may, however, be disclosed during public hearings or in
judgements if the competent authority of the Member State supplying the information raises
no objection at the time when it first supplies the information,
- shall in no circumstances be used other than for taxation purposes or in connection with
judicial proceedings or administrative proceedings involving sanctions undertaken with a
view to, or in relation to, the making or reviewing of the tax assessment.
In addition, Member States may provide for the information referred to in the first
subparagraph to be used for assessment of other levies, duties and taxes covered by Article 2 of
Directive
2. Paragraph 1 shall not oblige a Member State whose legislation or administrative practice lays
down, for domestic purposes, narrower limits than those contained in the provisions of that
paragraph, to provide information if the State concerned does not undertake to respect those
narrower limits.
3. Notwithstanding paragraph 1, the competent authorities of the Member State providing the
information may permit it to be used for other purposes in the requesting State,

under the

legislation of the informing State, the information could, in similar circumstances, be used in the
informing State for similar purposes.
4. Where a competent authority of a Member State considers that information which it has
received from the competent authority of another Member State is likely to be

to the

competent authority of a third Member State, it may transmit it to the latter competent authority
with the agreement of the competent authority which supplied the information.
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ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉΣ
ΤΩΝ ΕΕΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

ΤΗΝ
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Α.

Κύριε,

Λαµβάνω την τιµή να αναφερθώ

κείµενα «Σύµβαση µεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών

για τις Ολλανδικές Αντίλλες και τ.. (Βέλγιο. Αυστρία και Λουξεµβούργο) σχετικά µε την αυτόµατη
ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων», «Σύµβαση
µεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και

(κράτος µέλος της ΕΕ.

εκτός του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεµβούργου) σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή
πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων», «Σύµβαση µεταξύ του
Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την Αρούµπα και

(κράτος µέλος της ΕΕ, εκτός του Βελγίου,

της Αυστρίας και του Λουξεµβούργου) σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον
αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων» και «Σύµβαση µεταξύ του Βασιλείου των
Κάτω Χωρών για την Αρούµπα και τ.. (Βέλγιο, Αυστρία και Λουξεµβούργο) σχετικά µε την
αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων»
που προέκυψαν από τις διαπραγµατεύσεις µε τις Ολλανδικές Αντίλλες και την Αρούµπα σχετικά µε
συµφωνία για φορολογία των εισοδηµάτων από
παράρτηµα Ι,

οι οποίες επισυνάπτονται ως

και IV αντιστοίχως, στα αποτελέσµατα των εργασιών της οµάδας εργασίας

Υψηλού Επιπέδου του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Μαρτίου (έγγρ.
7660/04

68).

Ενόψει των προαναφερθέντων κειµένων, έχω την τιµή να σας υποβάλω τη «Σύµβαση σχετικά µε
την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό µορφή
τόκων», όπως περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1 της παρούσας επιστολής,
γνωστοποιήσω την αµοιβαία µας δέσµευση για

σας

των εσωτερικών µας συνταγµατικών

διατυπώσεων το συντοµότερο δυνατό ώστε να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω Σύµβαση και για αµοιβαία
ενηµέρωση αµέσως µόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διατυπώσεις.
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Μέχρι να ολοκληρωθούν οι προαναφερθείσες εσωτερικές διαδικασίες και να τεθεί σε ισχύ η εν
λόγω «Σύµβαση σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από
αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων», έχω την τιµή να σας εισηγηθώ η Κυπριακή ∆ηµοκρατία και το
Βασίλειο των Κάτω Χωρών για την Αρούµπα να εφαρµόσουν προσωρινά αυτή τη Σύµβαση,
σύµφωνα µε τις οικείες συνταγµατικές µας απαιτήσεις, από την 1η Ιανουαρίου
ηµεροµηνία εφαρµογής της οδηγίας

ή από την

του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τη

φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, όποια εκ των δύο είναι
µεταγενέστερη.

Έχω την τιµή να εισηγηθώ, εάν η
η

σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα επιστολή και

σας να αποτελέσουν από κοινού Συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και

του Βασιλείου των Κάτω Χωρών όσον αφορά την Αρούµπα.

Με εξαιρετική εκτίµηση,

Για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 25.05.2004 στην αγγλική γλώσσα, σε τρία αντίτυπα.
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Β.

Επιστολή της

Κύριε,

Έχω την τιµή να σας γνωστοποιήσω τη λήψη της σηµερινής επιστολής σας, η οποία έχει ως
ακολούθως:

«Κύριε,

Λαµβάνω την τιµή να αναφερθώ στα κείµενα «Σύµβαση µεταξύ του Βασιλείου των Κάτω
Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και τ.. (Βέλγιο. Αυστρία και Λουξεµβούργο) σχετικά µε
την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό µορφή
τόκων», «Σύµβαση µεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και
(κράτος µέλος της ΕΕ, εκτός του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεµβούργου) σχετικά
µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό
µορφή τόκων», «Σύµβαση µεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την Αρούµπα και τ..
(κράτος µέλος της ΕΕ, εκτός του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεµβούργου) σχετικά µε
την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό µορφή
τόκων» και «Σύµβαση µεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την Αρούµπα και τ..
(Βέλγιο, Αυστρία και Λουξεµβούργο) σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών
όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων» που προέκυψαν από τις
διαπραγµατεύσεις µε τις Ολλανδικές Αντίλλες και την Αρούµπα σχετικά µε συµφωνία για
φορολογία των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και οι οποίες επισυνάπτονται ως παράρτηµα
Ι,

ΠΙ και IV αντιστοίχως, στα αποτελέσµατα των εργασιών της οµάδας εργασίας Υψηλού

Επιπέδου του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Μαρτίου (έγγρ.
68).

Ενόψει των προαναφερθέντων κειµένων, έχω την τιµή να σας υποβάλω τη «Σύµβαση σχετικά
µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό
µορφή τόκων», όπως περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1 της παρούσας επιστολής, και να
σας γνωστοποιήσω την αµοιβαία µας δέσµευση για ευθυγράµµιση των εσωτερικών µας
συνταγµατικών διατυπώσεων το συντοµότερο δυνατό ώστε να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω
Σύµβαση και για αµοιβαία ενηµέρωση αµέσως µόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διατυπώσεις.
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Μέχρι να ολοκληρωθούν οι προαναφερθείσες εσωτερικές διαδικασίες και να τεθεί σε ισχύ η
εν λόγω «Σύµβαση σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα
από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων», έχω την τιµή να σας εισηγηθώ η Κυπριακή
∆ηµοκρατία και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών

την Αρούµπα να εφαρµόσουν προσωρινά

αυτή τη Σύµβαση, σύµφωνα µε τις οικείες συνταγµατικές µας απαιτήσεις, από την 1η
Ιανουαρίου

ή από την ηµεροµηνία εφαρµογής της οδηγίας

του

Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων
από αποταµιεύσεις, όποια εκ των δύο είναι µεταγενέστερη.

Έχω την τιµή να εισηγηθώ, εάν η
επιστολή και η

σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα

σας να αποτελέσουν από κοινού

µεταξύ της

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών όσον αφορά την Αρούµπα.

Με εξαιρετική εκτίµηση,»

Βρίσκοµαι σε

να επιβεβαιώσω ότι η Αρούµπα συµφωνεί µε το περιεχόµενο της επιστολής

σας.

Με εξαιρετική εκτίµηση,

Για την Αρούµπα

Έγινε στη Χάγη, στις

στην αγγλική γλώσσα, σε τρία αντίτυπα.
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Προσάρτηµα 1

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ

ΚΑΙ

ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΓΕΥΣΕΓΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ
ΤΟΚΩΝ

Η Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών
να συνάψουν Σύµβαση η οποία

την Αρούµπα

η Κυπριακή ∆ηµοκρατία,

εξασφαλίζει ότι τα εισοδήµατα από αποταµιεύσεις

υπό µορφή τόκων που καταβάλλονται σε ένα συµβαλλόµενο κράτος υπέρ πραγµατικών δικαιούχων
που είναι φυσικά πρόσωπα µε κατοικία στο άλλο συµβαλλόµενο κράτος,

µπορούν να αποτελούν

αντικείµενο πραγµατικής φορολόγησης σύµφωνα µε την νοµοθεσία αυτού του δεύτερου
συµβαλλόµενου κράτους, σύµφωνα µε την οδηγία

του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου

για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, συµφώνησαν τα
εξής:

Αρθρο 1
Γενικό πεδίο εφαρµογής

1.

Η παρούσα Σύµβαση εφαρµόζεται στους τόκους που καταβάλλονται από φορέα πληρωµής
εγκατεστηµένο στο έδαφος ενός εκ των συµβαλλοµένων κρατών, µε σκοπό να εξασφαλισθεί
ότι τα εισοδήµατα από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων που καταβάλλονται σε ένα
συµβαλλόµενο κράτος υπέρ πραγµατικών δικαιούχων που είναι φυσικά πρόσωπα µε
φορολογική κατοικία σε άλλο συµβαλλόµενο κράτος

µπορούν να αποτελούν αντικείµενο

πραγµατικής φορολόγησης σύµφωνα µε την νοµοθεσία αυτού του δεύτερου συµβαλλόµενου
κράτους.

2.

πεδίο εφαρµογής της παρούσας Σύµβασης περιορίζεται στη φορολογία των εισοδηµάτων
από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων που απορρέουν από απαιτήσεις, προς αποφυγή, µεταξύ
άλλων,

3.

που σχετίζονται µε τη φορολόγηση συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών.

Όσον αφορά το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η παρούσα Συµφωνία εφαρµόζεται µόνο στην
Αρούµπα.
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Αρθρο 2
Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, εκτός εάν προκύπτει άλλως από τα συµφραζόµενα,
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

α)

«συµβαλλόµενο κράτος» και «το άλλο Συµβαλλόµενο κράτος»: το Βασίλειο των Κάτω
Χωρών για την Αρούµπα ή την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, αναλόγως των συµφραζοµένων,

β)

«Αρούµπα»: το τµήµα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών που βρίσκεται στην περιοχή της
Καραϊβικής και αποτελείται από τη Νήσο της

γ)

το «συµβαλλόµενο µέρος», κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης : η Κυπριακή
∆ηµοκρατία,

δ)

«οδηγία»: η οδηγία

του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου

για τη

φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, ως έχει κατά την
ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας Σύµβασης,

ε)

ο/οι

σύµφωνα µε το

άρθρο 2 της οδηγίας,

στ)

ζ)

πληρωµής»: ο/οι φορέας/είς πληρωµής σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας,

«αρµόδια αρχή»:

i)

στην περίπτωση της Αρούµπα: «τον Υπουργό Οικονοµικών ή τον εξουσιοδοτηµένο
του»,
στην περίπτωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας: την αρµόδια αρχή αυτού του κράτους
σύµφωνα µε το άρθρο 5 της οδηγίας,

η)

ο τόκος σύµφωνα µε το άρθρο 6 και λαµβανοµένου δεόντως υπόψη του άρθρου
οδηγίας,
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θ)

οιοσδήποτε άλλος όρος ο οποίος δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύµβαση,
διατηρεί την έννοια που έχει στην οδηγία.

2.

\

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, σης διατάξεις της οδηγίας στις οποίες παραπέµπει
η παρούσα Σύµβαση τα «κράτη µέλη» νοούνται ως: συµβαλλόµενα κράτη.

Άρθρο 3
Στοιχεία ταυτότητας και κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου

Κάθε συµβαλλόµενο κράτος προβαίνει στη

και διασφαλίζει την εφαρµογή στο

του

των αναγκαίων διαδικασιών που επιτρέπουν στον φορέα πληρωµής να προσδιορίζει τους
πραγµατικούς δικαιούχους και την κατοικία τους για τους σκοπούς του άρθρου 4. Οι εν λόγω
διαδικασίες είναι σύµφωνες προς τους ελάχιστους κανόνες που
παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας, µε την πρόβλεψη

στο άρθρο 3,

αφορά την Αρούµπα, σε σχέση µε

τα εδάφια 2 α) και 3 α) αυτού του άρθρου, η ταυτότητα και η κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου
προσδιορίζονται µε βάση τις πληροφορίες που έχει στη

του ο φορέας πληρωµής, δυνάµει

της εφαρµογής των σχετικών διατάξεων που προβλέπονται

νοµοθετικές και κανονιστικές

διατάξεις της Αρούµπα.

Αρθρο 4
Αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών

1.

Η αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου κράτους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο φορέας
πληρωµής κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας, στην
αρµόδια αρχή του άλλου συµβαλλόµενου κράτους κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου.

2.

Η κοινοποίηση πληροφοριών διεξάγεται αυτοµάτως τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, εντός
εξαµήνου µετά τη λήξη του φορολογικού έτους στο συµβαλλόµενο κράτος του φορέα
πληρωµής,

3.

το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Στο πλαίσιο της παρούσας Συµβάσεως, τα συµβαλλόµενα κράτη προβαίνουν στην ανταλλαγή
πληροφοριών κατά τρόπο σύµφωνο προς τις διατάξεις του άρθρου 7 της οδηγίας
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Άρθρο 5
Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο

Πριν από την 1η Ιανουαρίου

τα συµβαλλόµενα κράτη

και δηµοσιεύουν τις

νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα Σύµβαση.

Άρθρο 6
Παράρτηµα

Τα κείµενα της οδηγίας και το άρθρο 7 της οδηγίας

του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης της 19ης ∆εκεµβρίου 1977 περί της αµοιβαίας συνδροµής των αρµοδίων αρχών των
κρατών µελών στον τοµέα των αµέσων φόρων, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της υπογραφής
της παρούσας Σύµβασης και στα οποία παραπέµπει η παρούσα Σύµβαση, προσαρτώνται ως
παράρτηµα σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της.
στο παρόν παράρτηµα
αναθεωρηµένη οδηγία

κείµενο του άρθρου 7 της οδηγίας

αντικατασταθεί από το κείµενο του άρθρου αυτού στην
εφόσον η εν λόγω αναθεωρηµένη οδηγία τεθεί σε ισχύ πριν

από την ηµεροµηνία κατά την οποία

τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις της παρούσας Σύµβασης.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα Σύµβαση

τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ηµέρα µετά την τελευταία χρονικώς

ηµεροµηνία κατά την οποία οι οικείες Κυβερνήσεις

έχουν γνωστοποιήσει γραπτώς η µία στην

άλλη ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις που απαιτούνται από τα συντάγµατα των κρατών τους
και οι διατάξεις της παράγουν αποτελέσµατα από την ηµεροµηνία κατά την οποία εφαρµόζεται η
οδηγία σύµφωνα µε το άρθρο

παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας.
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Άρθρο 8
Λήξη

Η παρούσα Σύµβαση παραµένει σε ισχύ εφόσον δεν την καταγγείλει ένα από τα συµβαλλόµενα
κράτη. Οιοδήποτε των κρατών µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση, µέσω της διπλωµατικής οδού,
µε κοινοποίηση τουλάχιστον έξι µήνες πριν από το τέλος οιουδήποτε ηµερολογιακού έτους και
τούτο µετά την πάροδο τριετίας από την ηµεροµηνία της έναρξης ισχύος της. Στην περίπτωση
αυτή, η Σύµβαση

παύσει να ισχύει για περιόδους που

ξεκινούν µετά το τέλος του

ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο κοινοποιήθηκε η καταγγελία της Σύµβασης.

Συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα.

Για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία

το Βασίλειο των Κάτω Χωρών όσον
αφορά την Αρούµπα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο 7

∆ιατάξεις σχετικά µε το απόρρητο

1.

Κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση ενός κράτους µέλους κατ' εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας τηρείται απόρρητη στο κράτος αυτό κατά τον ίδιο τρόπο που τηρούνται
απόρρητες και οι πληροφορίες που συλλέγονται κατ' εφαρµογή της εσωτερικής του
νοµοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές:
δεν είναι προσιτές παρά µόνο στα πρόσωπα τα οποία αφορά άµεσα ο προσδιορισµός του
φόρου ή ο διοικητικός έλεγχος του προσδιορισµού του φόρου,


δεν αποκαλύπτονται παρά επ' ευκαιρία δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που επισύρει
την επιβολή κυρώσεων, όταν οι διαδικασίες αυτές συνδέονται µε τον προσδιορισµό ή τον
έλεγχο του προσδιορισµού του φόρου, µόνο δε στα πρόσωπα που µετέχουν άµεσα στις
διαδικασίες

εντούτοις, δυνατό να αποκαλύπτονται οι πληροφορίες αυτές κατά

τη διάρκεια δηµόσιων ακροάσεων ή σε δικαστικές αποφάσεις, αν δεν αντιτίθεται σε αυτό η
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους που παρέχει τις πληροφορίες τη στιγµή που παρέχει τις
πληροφορίες για πρώτη φορά,


σε καµία περίπτωση δεν χρησιµοποιούνται κατ' άλλον τρόπο αλλά µόνο για σκοπούς
φορολογικούς ή σκοπούς δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που επισύρει την επιβολή
κυρώσεων, όταν οι διαδικασίες αυτές συνδέονται µε τον προσδιορισµό ή τον έλεγχο του
προσδιορισµού του φόρου.
Επιπλέον, τα κράτη µέλη είναι δυνατόν να παρέχουν τις αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο
πληροφορίες προκειµένου να χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό άλλων εισφορών,
δασµών και φόρων που καλύπτονται από το άρθρο 2 της οδηγίας

2.

Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει ένα κράτος µέλος που η νοµοθεσία του ή η διοικητική
πρακτική του

για εσωτερικές ανάγκες, στενότερα όρια από αυτά που περιέχονται

στις διατάξεις αυτής της παραγράφου, να παρέχει πληροφορίες εάν το εν λόγω κράτος µέλος
δεν αναλαµβάνει να τηρεί τα στενότερα αυτά όρια.
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3.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους που παρέχει
πληροφορίες µπορεί να επιτρέπει να χρησιµοποιούνται για άλλους λόγους στο αιτούν κράτος,
εάν, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους που παρέχει πληροφορίες, οι πληροφορίες
µπορούσαν, σε παρόµοιες περιπτώσεις να χρησιµοποιηθούν στο κράτος αυτό.

4.

Όταν µία αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους

ότι οι πληροφορίες που έλαβε από την

αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους µπορεί να είναι χρήσιµες στην αρµόδια αρχή τρίτου
κράτους µέλους, µπορεί να τις διαβιβάσει σε αυτήν εφόσον συµφωνεί η αρµόδια αρχή που
παρέσχε τις πληροφορίες.
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Αριθµός

Η

µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της Ανγκουίλα

σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα
από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων που σύµφωνα µε το Άρθρο 169.1 του
Συντάγµατος συνοµολογήθηκε και υπογράφτηκε µε την ανταλλαγή
επιστολών εκ µέρους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις 22 Φεβρουαρίου
ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε Αριθµό 61.258
και µε ηµεροµηνία 1 ∆εκεµβρίου
17.3.2005,

και εκ µέρους της Ανγκουίλα στις

δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 169.3 του Συντάγµατος, µαζί µε
της στην Ελληνική γλώσσα.
AGREEMENT
Τ THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS
THE TAXATION OF SAVINGS INCOME

A. Letter from the Republic of Cyprus

Sir,
refer to the text of the proposed model "Convention between the Government of
and |the Government of (EU Member State, other than Belgium, Austria and
Luxembourg)] concerning the Automatic Exchange of Information about Savings
Income in the form of Interest Payments"' that was approved by the High Level Working Party
(Taxation of Savings) of the Council of Ministers of the European Union on 22 June 2004.
In view of the above mentioned text, i have the honour
•

to propose to you the Convention on the taxation of savings income at Appendix

to this letter;

•

to propose that the said arrangements may come into effect on the date of application of Council
Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest
payments, which date shall be subject to the conditions set out in Article 17(2) of the Directive,
subject to the notification to each other that the internal constitutional formalities for the coming
into effect of these arrangements are completed;

•

to propose our mutual commitment to comply at the earliest date with our said internal
constitutional formalities and to notify each other without delay through the formal channels when
such formalities are completed.

1 have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter together
with its Appendix 1 and your confirmation shall together constitute our mutual acceptance and making
of the arrangements between the Republic of Cyprus and Anguilla.
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Please accept. Sir. the assurance of our highest consideration,
For the Government of the Republic of Cyprus

of Finance
at

on

February 2005, in the English language in three copies.

B. Reply from the Government of Anguilla
Sir,
I have the honour to acknowledge receipt of your letter of

February 2005. which reads as

1 refer to the text of the proposed model "Convention between the Government of Anguilla
and [the Government of
Member State, other than Belgium, Austria and
Luxembourg)] concerning the Automatic Exchange of Information about Savings
Income in the form of Interest
that was approved by the High Level Working Party
(Taxation of Savings) of the Council of Ministers of the European Union on 22 June 2004.
In view of the above mentioned text, I have the honour
•

to propose to you the Convention on the taxation of savings income at Appendix 1 to this letter;

•

to propose that the said arrangements may come into effect on the date of application of Council
Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest
which date shall be subject to the conditions set out in Article
of the Directive,
subject to the notification to each other that the internal constitutional formalities for the coming
into effect of these arrangements are completed;

•

to propose our mutual commitment to comply at the earliest date with our said internal
constitutional formalities and to notify each other without delay through the formal channels when
such formalities are completed.

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter together
with its Appendix 1 and your confirmation shall together constitute our mutual acceptance and making
of the arrangements between the Republic of Cyprus and Anguilla.
Please accept. Sir. the assurance of our highest consideration"
I am able to confirm that the Government of Anguilla is in agreement with the contents of your letter
dated
February 2005.
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration,
For the Government of

Done

, on...

, in the English

in three copies.
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Appendix 1

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF ANGUILLA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS
CONCERNING THE AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION ABOUT
SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS
The Government of
and the Government of the Republic of
desiring to
conclude a Convention which enables savings income in the form of interest payments made
in one of the Contracting Parties to beneficial owners who are individuals resident in the other
Contracting Party, to be made subject to effective taxation in accordance with the laws of the
latter Contracting Party in conformity with Directive 2003/48/EC of the Council of the
European Union of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest
payments, have agreed as follows:
Article 1
General Scope
1. This Convention shall apply to interest paid by a paying agent established within the
territory of one of the Contracting Parties with a view to enable savings income in the form of
interest payments made in one Contracting Party to beneficial owners who are individuals
resident for tax purposes in the other Contracting Party to be made subject to effective
taxation in accordance with the laws of the latter Contracting Party.
2. The scope of this Convention shall be limited to taxation of savings income in the form of
interest payments on debt claims, to the exclusion, inter alia, of the issues relating to the
taxation of pension and insurance benefits.

Article 2
Definitions
1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
a. The term "a Contracting Party" and "the other Contracting Party" mean Anguilla or
the Republic of Cyprus as the context requires;
b. The term "Directive" means the Directive 2003/48/EC of the Council of the European
Union of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments,
as applicable at the date of signing this Convention;
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c. The term "the Republic of Cyprus" means: the Republic of Cyprus, Member State of
the European Union
d. the term "beneficial owner" means the beneficial owner according to article 2 of the
Directive;
e. the term "paying agent" means the paying agent according to article 4 of the Directive;
f. the term "competent authority" means
i) in the case of Anguilla: the Comptroller of Inland Revenue
ii) in the case of the Republic of Cyprus: the competent authority of that State
according to article 5 of the Directive.
g. the term "interest payment" means the interest payment according to article 6, due
account being taken of article 15, the Directive;
h. any term not otherwise defined herein shall have the meaning given to it in the
Directive.
2. For the purposes of this Convention, in the provisions of the Directives to which this
Convention refers, instead of "Member States" has to be read: Contracting Parties.
Article 3
Identity and residence of beneficial owners
Each Contracting Party shall, within its territory, adopt and ensure the application of the
procedures necessary to allow the paying agent to identify the beneficial owners and their
residence for the purpose of Article 4. These procedures shall comply with the minimum
standards established in Article 3, paragraphs 2 and 3 of the Directive, with the proviso that,
with respect to Anguilla and in relation to subparagraph (a) of each of these paragraphs, the
identity and residence of the Beneficial Owner shall be established on the basis of the
information which is available to the Paying Agent by virtue of the application of the relevant
provisions of legislation in force in Anguilla on prevention of the use of the financial system
for the purpose of money laundering.
Article 4
Automatic exchange of information
The competent authority of the Contracting Party where the paying agent is established,
shall communicate the information referred to in Article 8 of the Directive to the competent
authority of the other Contracting Party of residence of the beneficial owner.

312
2. The communication of information shall be automatic and shall take place at least once a
year, within six months following the end of the tax year of the Contracting Party of the
paying agent, for all interest payments made during that year.
3. Information exchange under this Convention shall be treated by the Contracting Parties in a
manner consistent with the provisions of Article 7 of Directive 77/799/EEC.
Article 5
Transposition
Before 1 January 2005 the Contracting Parties shall adopt and publish the laws, regulations
and administrative provisions necessary to comply with this Convention.
Article 6
Annex
The text of the Directive and of Article 7 of the Directive 77/799/EEC of the Council of the
European Union of 19 December 1977 concerning mutual assistance by the competent
authorities of the Member States in the field of direct and indirect taxation, as applicable at
the date of signing this Convention, and to which this Convention refers, are appended as an
Annex to, and form an integral part of, this Convention. The text of Article 7 of Directive
77/799/EEC in this annex shall be replaced by the text of the said Article in the revised
Directive
if this revised Directive enters into force before the date from which
the provisions of this Convention shall take effect.
Article 7
Entry into force
This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the latter of the dates on which
the respective Governments have notified each other in writing that the formalities
constitutionally required have been complied with, and its provisions shall have effect from the
date from which the Directive is applicable according to Article 17, paragraph 2 and 3, of the
Directive.
2. Article 4 of this Agreement shall not have effect in the Republic of Cyprus in the absence of
direct taxation in Anguilla.

313
Article 8
Termination
This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting Parties.
Either Party may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of
termination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a
period of three years from the date of its entry into force. In such event the Convention shall
cease to have effect for periods beginning after the end of the calendar year in which the
notice of termination has been given.

Done in the English language.
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Annex
Text of Article 7 of Directive
"Provisions relating to secrecy
1. All information made known to a Member State under this Directive shall be kept secret
in that State in the same manner as information received under its national legislation. In any
case, such information:
— may be made available only to the persons directly involved in the assessment of
the tax or in the administrative control of this assessment,
—

may be made known only in connection with judicial proceedings or
administrative proceedings involving sanctions undertaken with a view to, or
relating to, the making or reviewing the tax assessment and only to persons who
are directly involved in such proceedings; such information may, however, be
disclosed during public hearings or in judgements if the competent authority of
the Member State supplying the information raises no objection,

—

shall in no circumstances be used other than for taxation purposes or in connection
with judicial proceedings or administrative proceedings involving sanctions
undertaken with a view to, or in relation to, the making or reviewing the tax
assessment.

In addition, Member States may provide for the information referred to in the
first subparagraph to be used for assessment of other levies, duties and taxes covered by
Article 2 of Directive
2.
Paragraph 1 shall not oblige a Member State whose legislation or administrative
practices
down, for domestic purposes, narrower limits than those contained in the
provisions of that paragraph, to provide information if the State concerned does not undertake
to respect those narrower limits.
3.
Notwithstanding paragraph 1, the competent authorities of the Member State providing
the information may permit it to be used for other purposes in the requesting State if, under
the legislation of the informing State, the information could, in similar circumstances, be used
in the informing State for similar purposes.
4. Where a competent authority of a Member State considers that information which it has
received from the competent authority of another Member State is likely to be useful to the
competent authority of a third Member State, it may transmit it to the latter competent
authority with the agreement of the competent authority which supplied the information.

19.3.1976, p. 18.
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ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉΣ ΕΠΓΣΤΟΛΩΝ
ΠΑ ΤΉ ΦΟΡΟΛΟΓΉΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
• ΑΠΟ
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Επιστολή

Κυπριακής

Κύριε,
Αναφέροµαι στο κείµενο του προτεινόµενου υποδείγµατος "Σύµβαση µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ανγκουίλα και της Κυβέρνησης του κράτους µέλους της ΕΕ, εκτός του
Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεµβούργου, σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή
πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό τη µορφή τόκων» που εγκρίθηκε
από την Οµάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου (Φορολογία εσόδων) του Συµβουλίου
Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουνίου 2004 (έγγρ.
130).
Ενόψει των προαναφερθέντων κειµένων, έχω την τιµή


να σας προτείνω τη «Συµφωνία για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις», όπως περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1 της παρούσας επιστολής,



να σας προτείνω να τεθεί σε ισχύ η Συµφωνία αυτή κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής της
Οδηγίας
της
Ιουνίου
για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η οποία ηµεροµηνία υπόκειται στους όρους που έχουν
τεθεί στο Άρθρο 17 (2) της Οδηγίας, και στον όρο της αµοιβαίας ενηµέρωσης για την
ολοκλήρωση των εσωτερικών συνταγµατικών διαδικασιών προκειµένου να τεθεί σε ισχύ
η εν λόγω Συµφωνία,



να προτείνω την αµοιβαία µας δέσµευση για ανταπόκριση, το συντοµότερο δυνατό, στις
εσωτερικές µας συνταγµατικές διαδικασίες, καθώς και για αµοιβαία ενηµέρωση µέσω της
επίσηµης οδού αµέσως µόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διατυπώσεις.

Έχω την τιµή να εισηγηθώ, εάν η
σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα
επιστολή συνοδευόµενη από το Προσάρτηµα 1, και η
σας να αποτελέσουν από
κοινού Συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της Ανγκουίλα.

Με εξαιρετική εκτίµηση,

Για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία

Μάκης Κεραυνός
Υπουργός Οικονοµικών
Έγινε στη Λευκωσία στις 22 Φεβρουαρίου 2005 στην αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα.
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Β.

Επιστολή της Κυβέρνησης της Ανγκουίλα

Έχω την τιµή να σας γνωστοποιήσω τη λήψη της από

επιστολής σας, η οποία έχει

ως ακολούθως:
«Κύριε,
Αναφέροµαι στο κείµενο του προτεινόµενου υποδείγµατος "Σύµβαση µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ανγκουίλα και του κράτους µέλους της ΕΕ, εκτός του Βελγίου, της
Αυστρίας και του Λουξεµβούργου, σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών όσον
αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό τη µορφή τόκων» που εγκρίθηκε από την Οµάδα
Εργασίας Υψηλού Επιπέδου (Φορολογία εσόδων) του Συµβουλίου Υπουργών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σης 22 Ιουνίου
(έγγρ. 10440/04
130).
Ενόψει των προαναφερθέντων κειµένων, έχω την τιµή


να σας προτείνω τη «Συµφωνία για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις», όπως περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1 της παρούσας επιστολής,



να σας προτείνω να τεθεί σε ισχύ η Συµφωνία αυτή κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής της
Οδηγίας
της
Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η οποία ηµεροµηνία υπόκειται στους όρους που έχουν
τεθεί στο Άρθρο
(2) της Οδηγίας, και στον όρο της αµοιβαίας ενηµέρωσης για την
ολοκλήρωση των εσωτερικών συνταγµατικών διαδικασιών προκειµένου να τεθεί σε ισχύ
η εν λόγω Συµφωνία,



να προτείνω την αµοιβαία µας δέσµευση για ανταπόκριση, το συντοµότερο δυνατό, στις
εσωτερικές µας συνταγµατικές διαδικασίες, καθώς και για αµοιβαία ενηµέρωση µέσω της
επίσηµης οδού αµέσως µόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διατυπώσεις.

Έχω την τιµή να εισηγηθώ, εάν η Κυβέρνηση σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα
επιστολή συνοδευόµενη από το Προσάρτηµα 1,
η
να αποτελέσουν από
κοινού Συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της Ανγκουίλα.

Με εξαιρετική εκτίµηση».
Είµαι σε
να επιβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση της Ανγκουίλα συµφωνεί µε το περιεχόµενο
της επιστολής σας.
Με εξαιρετική εκτίµηση,
Για την Κυβέρνηση της Ανγκουίλα

Έγινε στις 17.3.2005 στην αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα
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ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ

ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΚΩΝ

Η Κυβέρνηση της
Σύµβαση η οποία

και η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, επιθυµώντας να συνάψουν
εξασφαλίζει ότι τα εισοδήµατα από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων

που καταβάλλονται σε ένα συµβαλλόµενο κράτος υπέρ πραγµατικών δικαιούχων που είναι
φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι στο άλλο συµβαλλόµενο κράτος,

µπορούν να αποτελούν

αντικείµενο πραγµατικής φορολόγησης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία αυτού του δεύτερου
συµβαλλόµενου κράτους, σύµφωνα µε την οδηγία
Ιουνίου

του Συµβουλίου της Ε.Ε. της

για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις,

συµφώνησαν τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικό πεδίο εφαρµογής

(1) Η παρούσα Σύµβαση εφαρµόζεται στους τόκους που καταβάλλονται από φορέα
πληρωµής εγκατεστηµένο στο έδαφος ενός εκ των συµβαλλοµένων µερών, µε σκοπό να
εξασφαλισθεί ότι τα

εισοδήµατα

από

αποταµιεύσεις υπό

µορφή

καταβάλλονται σε ένα

συµβαλλόµενο µέρος υπέρ πραγµατικών δικαιούχων που είναι

φυσικά πρόσωπα µε φορολογική κατοικία στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος

τόκων

που

µπορούν να

αποτελούν αντικείµενο πραγµατικής φορολόγησης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία αυτού του
δεύτερου συµβαλλόµενου µέρους.

(2) Ο σκοπός της παρούσας Συµφωνίας περιορίζεται στη φορολογία των εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων που απορρέουν από απαιτήσεις, µε την εξαίρεση, µεταξύ
άλλων,
παροχών.

που σχετίζονται µε τη φορολόγηση συντάξεων και ασφαλιστικών
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Άρθρο 2
Ορισµοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, εκτός εάν προκύπτει άλλως από τα
συµφραζόµενα:
α) Ο όρος «συµβαλλόµενο µέρος» και «το άλλο συµβαλλόµενο µέρος» σηµαίνει
Ανγκουίλα ή Κυπριακή

ανάλογα µε τα συµφραζόµενα,

β) Ο όρος «οδηγία» σηµαίνει την οδηγία
Ευρωπαϊκής Ένωσης της

Ιουνίου 2003

του Συµβουλίου της

τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων

εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, ως έχει κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της
παρούσας Σύµβασης,

γ) ο όρος «Κυπριακή ∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία «κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,

δ) ο όρος «πραγµατικός δικαιούχος» σηµαίνει τον πραγµατικό δικαιούχο σύµφωνα µε
το άρθρο 2 της οδηγίας,

ε) ο όρος «φορέας πληρωµής» σηµαίνει το φορέα πληρωµής σύµφωνα µε το άρθρο 4
της οδηγίας,

στ) ο όρος «αρµόδια αρχή» σηµαίνει
(i) στην περίπτωση της Ανγκουίλα: The Comptroller of
(ii)

Revenue

στην περίπτωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας: η αρµόδια αρχή αυτού
του κράτους σύµφωνα µε το άρθρο 5 της οδηγίας,

ζ) ο όρος «τόκος» σηµαίνει τον τόκο σύµφωνα µε το άρθρο 6 και λαµβανοµένου
δεόντως υπόψη του άρθρου

της οδηγίας,

η) οιοσδήποτε άλλος όρος ο οποίος δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύµβαση,
διατηρεί την έννοια που έχει στην οδηγία.
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2. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης,

διατάξεις των οδηγιών στις οποίες

παραπέµπει η παρούσα Σύµβαση τα «κράτη µέλη» νοούνται ως: συµβαλλόµενα µέρη.

Άρθρο 3
Στοιχεία ταυτότητας και κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος προβαίνει στη

και διασφαλίζει την εφαρµογή στο έδαφος

του των αναγκαίων διαδικασιών που επιτρέπουν στον φορέα πληρωµής να προσδιορίζει τους
πραγµατικούς δικαιούχους και την κατοικία τους για τους σκοπούς του άρθρου 4. Οι εν λόγω
διαδικασίες είναι σύµφωνες προς τους ελάχιστους κανόνες που
παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας, µε την

στο άρθρο

καθ' όσον αφορά την Ανγκουίλα, σε

σχέση µε το εδάφιο α) των ανωτέρω παραγράφων, η ταυτότητα και η κατοικία του
πραγµατικού δικαιούχου προσδιορίζονται µε βάση τις πληροφορίες που έχει στη

του

ο φορέας πληρωµής δυνάµει της εφαρµογής των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας
νοµοθεσίας στην Ανγκουίλα για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

Άρθρο 4
Αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών

1. Η αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο φορέας
πληρωµής κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας στην
αρµόδια αρχή του άλλου συµβαλλόµενου µέρους κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου.

2. Η κοινοποίηση πληροφοριών διεξάγεται αυτοµάτως τουλάχιστον µια φορά το χρόνο,
εντός εξαµήνου µετά τη λήξη του φορολογικού έτους στο συµβαλλόµενο µέρος του
φορέα πληρωµής, για το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του
έτους αυτού.

3. Στο πλαίσιο της παρούσας Συµβάσεως, τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν στην
ανταλλαγή πληροφοριών κατά τρόπο σύµφωνο προς τις διατάξεις του άρθρου 7 της
οδηγίας
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Άρθρο 5
Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο

Πριν από την

Ιανουαρίου 2005 τα συµβαλλόµενα µέρη

και δηµοσιεύουν

νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν
µε την παρούσα Σύµβαση.

Άρθρο 6
Παράρτηµα

Τα κείµενα της οδηγίας και το άρθρο 7 της οδηγίας
Ευρωπαϊκής Ένωσης της

του Συµβουλίου της

∆εκεµβρίου 1977 περί της αµοιβαίας συνδροµής των αρµοδίων

αρχών των κρατών µελών στον τοµέα των άµεσων και έµµεσων φόρων, όπως ισχύουν κατά
την ηµεροµηνία της υπογραφής της παρούσας Σύµβασης και στα οποία παραπέµπει η
παρούσα Σύµβαση, προσαρτώνται ως παράρτηµα σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο
τµήµα της.

κείµενο του άρθρου 7 της οδηγίας

στο παρόν παράρτηµα

αντικατασταθεί από το κείµενο του άρθρου αυτού στην αναθεωρηµένη οδηγία 77/799/ΕΟΚ,
εφόσον η εν λόγω αναθεωρηµένη οδηγία τεθεί σε ισχύ πριν από την ηµεροµηνία κατά την
οποία

τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις της παρούσας Σύµβασης.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα Σύµβαση

τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ηµέρα µετά την τελευταία χρονικώς

ηµεροµηνία κατά την οποία οι οικείες κυβερνήσεις

έχουν γνωστοποιήσει αµοιβαία

γραπτώς ότι έχουν ολοκληρωθεί οι συνταγµατικώς απαιτούµενες διατυπώσεις, και οι
διατάξεις της παράγουν αποτελέσµατα από την ηµεροµηνία κατά την οποία εφαρµόζεται
η οδηγία σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου

2.

της οδηγίας.

άρθρο 4 της παρούσας Σύµβασης δεν παράγει αποτελέσµατα για την Κυπριακή
∆ηµοκρατία εάν δεν υφίσταται άµεση φορολόγηση στην Ανγκουίλα.
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Άρθρο 8
Λήξη

Η παρούσα

παραµένει σε ισχύ εφόσον δεν την καταγγείλει ένα από τα

συµβαλλόµενα µέρη. Οιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα
Σύµβαση, µέσω της διπλωµατικής οδού, µε κοινοποίηση της καταγγελίας τουλάχιστον έξι
µήνες πριν από το τέλος οιουδήποτε ηµερολογιακού έτους και τούτο µετά την πάροδο
τριετίας από την ηµεροµηνία της έναρξης ισχύος της. Στην περίπτωση αυτή, η Σύµβαση
παύσει να ισχύει για περιόδους που

ξεκινούν µετά το τέλος του ηµερολογιακού έτους κατά

το οποίο κοινοποιήθηκε η καταγγελία της Σύµβασης.

Συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Άρθρο 7 της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ
∆ιατάζεις περί απορρήτου

1. Κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση ενός κράτους µέλους κατ' εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας τηρείται απόρρητη στο κράτος αυτό κατά τον ίδιο τρόπο που
τηρούνται απόρρητες και οι πληροφορίες που συλλέγονται κατ' εφαρµογή της
εσωτερικής του νοµοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές:



δεν είναι προσιτές παρά µόνο στα πρόσωπα τα οποία αφορά άµεσα ο
προσδιορισµός το φόρου ή ο διοικητικός έλεγχος του προσδιορισµού του φόρου,

δεν αποκαλύπτονται παρά επ' ευκαιρία δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας
επισύρει την επιβολή κυρώσεων, όταν οι διαδικασίες αυτές συνδέονται µε
τον προσδιορισµό ή τον έλεγχο του προσδιορισµού του φόρου, µόνο δε στα
πρόσωπα που µετέχουν άµεσα στις διαδικασίες

είναι, εντούτοις, δυνατό

να αποκαλύπτονται οι πληροφορίες αυτές κατά τη διάρκεια δηµόσιων
ακροάσεων ή σε δικαστικές αποφάσεις, αν δεν αντιτίθεται σε αυτό η αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους που παρέχει τις πληροφορίες τη στιγµή που παρέχει
τις πληροφορίες για πρώτη φορά,

σε καµία περίπτωση δεν χρησιµοποιούνται

άλλον τρόπο αλλά µόνο για

σκοπούς φορολογικούς ή σκοπούς δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που
επισύρει την επιβολή κυρώσεων, όταν οι διαδικασίες αυτές συνδέονται µε τον
προσδιορισµό ή τον έλεγχο του προσδιορισµού του φόρου.

Επιπλέον, τα κράτη µέλη είναι δυνατό να παρέχουν τις αναφερόµενες στο πρώτο
εδάφιο πληροφορίες προκειµένου να χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό άλλων
εισφορών, δασµών και φόρων που καλύπτονται από το άρθρο 2 της οδηγίας

2. Η Παράγραφος 1 δεν επιβάλλει σε ένα κράτος µέλος, του οποίου η νοµοθεσία ή η
διοικητική πρακτική ορίζει, για εσωτερικούς λόγους, αυστηρότερους περιορισµούς

324
από τους περιεχόµενους στην εν λόγω παράγραφο, την παροχή των πληροφοριών, αν
το ενδιαφερόµενο Κράτος δεν αναλαµβάνει την υποχρέωση

να σεβασθεί τους

αυστηρότερους αυτούς περιορισµούς.

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 η αρµόδια αρχή του Κράτους µέλους που
παρέχει τις πληροφορίες, δύναται να επιτρέψει στο κράτος που τις ζήτησε να τις
χρησιµοποιήσει για άλλους σκοπούς, όταν κατά την νοµοθεσία του Κράτους που
παρέχει τις πληροφορίες, η χρησιµοποίηση τους είναι δυνατή στο Κράτος αυτό για
παρόµοιους σκοπούς στις ίδιες περιστάσεις.

4. Όταν η αρµόδια αρχή ενός Κράτους µέλους

ότι οι πληροφορίες, τις οποίες

έλαβε από την αρµόδια αρχή ενός άλλου Κράτους µέλους, δύναται να φανούν
χρήσιµες στην αρµόδια αρχή ενός τρίτου, δύναται να τις διαβιβάσει στην τελευταία
αυτή µε την συγκατάθεση της αρµόδιας αρχής που τις
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Αριθµός 11

Η Συµφωνία για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων

αποταµιεύσεις

µεταξύ Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και Βρετανικών Παρθένων Νήσων που
σύµφωνα µε το Άρθρο 169.1 του Συντάγµατος συνοµολογήθηκε και
υπογράφτηκε µε την ανταλλαγή επιστολών εκ µέρους της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας στις 22 Φεβρουαρίου

ύστερα από Απόφαση του

Υπουργικού Συµβουλίου µε Αριθµό 61.258 και µε ηµεροµηνία 1 ∆εκεµβρίου
και εκ µέρους των Βρετανικών Παρθένων Νήσων στις 11.4.2005,
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Άρθρου 169.3 του Συντάγµατος, µαζί µε µετάφραση της στην
Ελληνική γλώσσα.

AGREEMENT
THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS
THE TAXATION OF SAVINGS INCOME
A. Letter from the Republic of Cyprus
Sir,
I refer to the text of the proposed model "Agreement on the Taxation of Savings Income
between the Government of The British Virgin
and
Member State that is to
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apply Automatic Exchange of Information]" that was approved by the High Level Working
Party (Taxation of Savings) of the Council of Ministers of the European Union on 22 June
2004.
In view of the above mentioned text, 1 have the honour
• to propose to you the Agreement on the taxation of savings income at Appendix 1 to this
letter:
to propose that the said arrangements may come into effect on the date of application of
Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form
of interest payments, which date shall be subject to the conditions set out in Article
of the Directive, subject to the notification to each other that the internal constitutional
formalities for the coming into effect of these arrangements are completed;
•

to propose our mutual commitment to comply at the earliest date with our said internal
constitutional formalities and to notify each other without delay through the formal
channels when such formalities are completed.

1 have the honour to propose
if the above is acceptable to your Government, this letter
together with its Appendix 1 and your confirmation shall together constitute our mutual
acceptance and making of the arrangements between the Republic of Cyprus and the British
Virgin
Please accept. Sir, the assurance of our highest consideration,

For the Government of the Republic of Cyprus

Finance
Done at Nicosia, on

February 2005, in the English language

three copies.
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Β. Reply from the Government of the British Virgin Islands

Sir,
I have the honour to acknowledge receipt of your letter of
as

2005, which reads

"Sir.
I refer to the text of the proposed model "Agreement on the Taxation of Savings Income
between the Government of The British Virgin Islands and [EU Member State that is to
apply Automatic Exchange of Information]" that was approved by the High Level Working
Party (Taxation of Savings) of the Council of Ministers of the European Union on 22 June
2004.
view of the above mentioned text. I have the honour
•

to propose to you the Agreement on the taxation of savings income at Appendix 1 to this
letter;

•

to propose that the said arrangements may come into effect on the date of application of
Council Directive 2003/4S/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form
of interest
which date shall be subject to the conditions set out in Article
of the Directive, subject to the notification to each other that the internal constitutional
formalities for the coming into effect of these arrangements are completed:

•

to propose our mutual commitment to comply at the earliest date with our said internal
constitutional formalities and to notify each other without delay through the formal
channels when such formalities are completed.

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter
together with its Appendix 1 and your confirmation shall together constitute our mutual
acceptance and making of the arrangements between the Republic of Cyprus and the British
Virgin Islands.
Please

Sir. the assurance of our highest consideration"

am able to confirm that the Government of the British Virgin
the contents of your letter
February 2005.
Please

Sir, the assurance of my highest consideration,

For the Government of the British

Done at

is in agreement with

, on

Islands

, in the English language in three copies.
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Appendix 1

AGREEMENT

THE TAXATION OF SAVINGS INCOME BETWEEN

THE GOVERNMENT

THE BRITISH VIRGIN ISLANDS AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS
WHEREAS:
1.

Article 17 of Directive 2003/48/EC (hereinafter referred to as "the
Directive") of the Council of the European Union (hereinafter referred to
as

Council") on taxation of savings income provides that before 1

January, 2004 Member States shall adopt and publish the laws,
regulations and administrative provisions necessary to comply with the
Directive with effect from

the Swiss

2005 provided that

the Principality of Liechtenstein, the

Republic of San Marino, the Principality of Monaco and the
Principality of Andorra apply from that same date measures
equivalent to those contained in this Directive, in accordance with
agreements entered into by them with the

Community,

following unanimous decisions of the Council;
(ii) all agreements or other arrangements are in place, which provide
that all the relevant dependent or associated territories apply from
that same date automatic exchange of information in the same
manner as is provided

in Chapter II of this Directive, (or, during

the transitional period defined in Article 10, apply a withholding
tax on the same terms as are contained in Articles 11 and 12)";
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2.

The British Virgin Islands ("BVI") is not a member of the European
Union and not

the European Union fiscal territory, but the

Government of the United Kingdom has requested the Government of
the BVI to voluntarily apply the provisions of the Directive;
3.

The BVI notes that, while it is the ultimate aim of the EU Member States
to bring about effective taxation of interest payments in the beneficial
owner's Member State of residence for tax purposes through the
exchange of information concerning interest payments between
themselves, three Member States, namely Austria, Belgium and
Luxembourg, during a transitional period, shall not be required to
exchange information but shall apply a withholding tax to the savings
income covered by the Directive;

4.

The BVI has agreed to apply a withholding tax with effect from 1 st
January,

provided the European Union Member States

adopted the laws, regulations, and administrative provisions necessary
to comply with the Directive, and the requirements of Article 17 of the
Directive and Article 18(2) of this Agreement have generally been met;

5.

The BVI has agreed to apply automatic exchange of information in the
same manner as is provided

in Chapter II of the Directive from the

end of the transitional period as defined in Article 10(2) of the Directive;
6.

The BVI has legislation relating to undertakings for collective investment
that is deemed to be equivalent in its effect to the EC legislation referred
to in Articles 2 and 6 of the Directive.

NOW THEREFORE, the Government of the BVI and the Government of
the Republic of Cyprus (hereinafter
the

to as a

or

parties" as the context requires), have agreed to conclude
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this agreement which contains obligations on the part of the contracting
parties only and provides
(a)

the automatic exchange of

by the competent authority

of the Republic of Cyprus to the competent authority of the
the

in

as to the competent authority of a Member State;

(b) the application by the BVI, during the transitional period defined in
Article 10 of the Directive, of a withholding tax from the same date
and on the same terms as are contained

Articles 11 and 12 of that

Directive;
(c)

the automatic exchange of information by the competent authority
of the BVI to the competent authority of the Republic of Cyprus in
accordance with Article 13 of the Directive;

(d) the

by the competent authority of the BVI to the competent

authority of the Republic of Cyprus of 75% of the revenue of the
withholding tax in respect of interest payments made by a paying
agent established in the BVI to an individual resident in the
Republic of Cyprus.

Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement, the term:
(a) "competent authority", when applied to the contracting parties
means,

(i)

in the case of the BVI, the Financial Secretary; and
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(ii)

in the case of the Republic of

the Minister of

Finance or an authorised representative;
(b) "the Republic of Cyprus" means the Republic of Cyprus, Member
State of the European Union;
(c) "residence", in relation to a beneficial owner, means the country or
territory where his permanent address is located, subject to the
conditions set out in Article 7(3) of this Agreement;
(d)

means an undertaking for collective investment in
transferable securities that is recognised in accordance with the
Directive of the Council of the European Union known as Council
Directive
laws,

regulations

of 20th December, 1985 on the co-ordination of
and

administrative provisions relating

to

undertakings for collective investment in transferable securities.

Article 2

Withholding of Tax by Paying Agents

Interest payments as defined in Article 9 of this Agreement which are
made by a paying agent established in the

to beneficial owners

within the meaning of Article 6 of this Agreement who are residents of
the Republic of Cyprus shall, subject to Article 4 of this Agreement, be
subject to a withholding tax from the amount of interest payment during
the transitional period referred to in Article 15 of this Agreement starting
at the date referred to in Article 16 of this Agreement. The rate of
withholding tax shall be 15% during the first three years of the
transitional period, 20% for the subsequent three years and 35%
thereafter.
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Article 3 Reporting of
(1)

by Paying Agents

Where interest payments, as defined in Article 9 of this Agreement, are
made by a paying agent established in the Republic of Cyprus to
beneficial owners, as defined in Article 6 of this Agreement, who are
residents of the

or where the provisions of Article

(a) of this

Agreement apply, the paying agent shall report to its competent
authority

(a)

the identity and residence of the beneficial owner established in
accordance with Article 7 of this Agreement,

(b)

the name and address of the paying agent,

(c)

the account number of the beneficial owner or, where there is none,
identification of the debt claim giving rise to the interests, and

(d)

information concerning the interest payment specified in Article
5(1) of this Agreement. However, each contracting party may
restrict the minimum amount of information concerning interest
payment to be reported by the paying agent to the total amount of
interest or income and to the

amount of the proceeds from

sale, redemption or refund paid to the beneficial owner within the
tax year,

and the Republic of Cyprus shall comply with paragraph (2) of this
Article.

(2)

Within six months following the end of their tax year, the competent
authority of the Republic of Cyprus shall communicate to the competent
authority of the

automatically, the information referred to in
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paragraph 1 (a) - (d) of this Article, for all interest payments made
during that year.
Article 4
The

Exceptions to the withholding tax procedure
when levying a withholding tax in accordance with Article 2 of

this Agreement shall provide

one or both of the following procedures

in order to ensure that the beneficial owners may request that no tax be
withheld:
(a)

a procedure which allows the beneficial owner as defined in Article
6 of this Agreement to avoid the withholding tax specified in
Article 2 of this Agreement by expressly authorising his paying
agent to report the interest payments to the competent authority of
the contracting party in which the paying agent is established. Such
authorisation shall cover all interest payments made to the
beneficial owner by that paying agent;

(b) a procedure which ensures that withholding tax shall not be levied
where the beneficial owner presents to his paying agent a certificate
drawn up in his name by the competent authority of the contracting
party of residence for tax purposes in accordance with paragraph 2
of this Article.

(2)

At the request of the beneficial owner, the competent authority of the
contracting party of the country of residence for tax purposes shall issue
a certificate indicating
(i)

the name, address and tax or other
such, the date and place of birth of the beneficial owner;

or, failing
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the name and address of the paying agent; and
(iii) the account number of the beneficial owner or, where there is none,
the identification of the security.
Such certificate shall be valid for a period not exceeding three years. It
shall be issued to any beneficial owner who requests it, within two
months

such request, shall bear the date of request as well as

the date of issue and shall be applicable in relation to payments made
that date of request.
(3) Where paragraph (l)(a) of this Article applies, the competent authority
of the BVI in which the paying agent is established shall communicate
the information referred to in Article 3(1) of this Agreement to the
competent authority of the Republic of Cyprus as the country of
residence of the beneficial owner. Such communications shall be
automatic and shall take place at least once a year, within six months
following the end of the tax year established by the laws of a contracting
party,

Article 5
(1)

all interest payments made during that year.

Basis of assessment

withholding tax

A paying agent established in the BVI shall levy withholding tax in
accordance with Article 2 of this Agreement as

(a)

in the case of an interest payment within the meaning of Article
(a) of this Agreement: on the amount of interest paid or
credited;
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(b) in the case of an interest payment within the meaning of Article
9(l)(b) or (d) of this Agreement: on the amount of interest or income
referred to

(b) or (d) of that sub-paragraph or by a levy of

equivalent effect to be borne by the recipient on the full amount of
the proceeds of the sale, redemption or refund as certified by the
paying agent to its competent authority;
(c)

in the case of an interest payment within the meaning of Article
9(l)(c) of this Agreement: on the amount of interest referred to in
that sub-paragraph;

(d) in the case of an interest payment within the meaning of Article 9(4)
of this Agreement: on the amount of interest attributable to each of
the members of the entity referred to in Article 8(2) of this
Agreement who meet the conditions of Article 6(1) of this
Agreement; and
(e) where the

exercises the option under Article 9(5) of this

Agreement: on the amount of annualised interest.
(2) For the purposes of sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this
Article, the withholding tax shall be deducted on a pro rata basis to the
period during which the beneficial owner held the debt-claim. If the
paying agent is unable to determine the period of holding on the basis of
the information made available to him, the paying agent shall treat the
beneficial owner as having been in possession of the debt-claim for the
entire period of its existence, unless the latter provides evidence of the
date of the acquisition.
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(3) The imposition of withholding tax by the

shall not preclude the

Republic of Cyprus from taxing income in accordance with its national
law.
(4) During the transitional period, the BVI may provide that an economic
operator paying interest to, or securing interest for, an entity referred to
in Article 8(2) of this Agreement in the other contracting party shall be
considered the paying agent in place of the entity and shall levy the
withholding tax on that interest, unless the entity has formally agreed to
its name, address and the total amount of the interest paid to it or
secured for it being communicated in accordance with the last paragraph
of Article 8(2) of this Agreement.

Article 6
(1)

Definition of "beneficial owner"

For the purposes of this Agreement, "beneficial owner" means an
individual who receives an interest payment or any individual

whom

an interest payment is secured, unless such individual can provide
evidence that the interest payment was not received or secured for his
own benefit. An individual is not the

owner when he

(a) acts as a paying agent within the meaning of Article 8(1) of
Agreement;
(b)

acts on behalf of a legal person, an entity which is taxed on its
profits under the general arrangements for business taxation, an
authorised in accordance with Directive

or an

equivalent undertaking for collective investment established in the
BVI, or an entity referred to in Article 8(2) of this Agreement and, in
the last mentioned case, discloses the name and address of that
entity to the economic operator making the interest payment and
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the latter communicates such information to the competent
authority of its contracting party of establishment; or
(c)

acts on behalf of another individual who is the beneficial owner and
discloses to the paying agent the identity of that beneficial owner.

(2)

Where a paying agent has information suggesting that the individual
who receives an interest payment or for whom an interest payment is
secured may not be the beneficial owner, and where neither paragraph
l(a) nor l(b) of this Article applies, it shall take reasonable steps to
establish the identity of the beneficial owner. If the paying agent is
unable to identify the beneficial owner, it shall treat the individual in
question as the beneficial owner.

Article 7
(1)

Identity and residence of beneficial owners

Each Party shall, within its territory, adopt and ensure the application
of the procedures necessary to allow the paying agent to identify the
beneficial owners and their residence for the purposes of this
Agreement.

Such procedures shall comply with the minimum

standards established in paragraphs (2) and (3);

(2)

The paying agent shall establish the identity of the beneficial owner on
the basis of minimum standards which vary according to when
relations between the paying agent and the recipient of the interest are
entered into, as follows:
(a)

contractual relations entered into

1st January, 2004, the

paying agent shall establish the identity of the beneficial owner,
consisting of his name and address, by using the information at
its disposal, in particular pursuant to the regulations in force in
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its

country of establishment and

to

Council Directive

of 10th June, 1991 in the case of the Republic of
Cyprus or equivalent legislation in the case of the

on

prevention of the use of the financial system for the purpose of
money laundering;
(b)

for contractual relations entered into, or transactions carried out
in the absence of contractual relations, on or after 1st January,
2004 the paying agent shall establish the identity of the beneficial
owner, consisting of the name, address and, if there is one, the tax
identification number allocated by the Member State of residence
for tax purposes. These details should be established on the basis
of the passport or of the official identity card presented

the

beneficial owner. If it does not appear on that passport or official
identity card, the address shall be established on the basis of any
other documentary proof of identity presented by the beneficial
owner. If the tax identification number is not mentioned on the
passport, on the official identity card or any other documentary
proof of identity, including, possibly the certificate of residence
for tax purposes, presented by the beneficial owner, the identity
shall be supplemented by a reference to the latter's date and place
of birth established on the basis of his passport or official
card.

(3)

The paying agent shall establish the residence of the beneficial owner on
the basis of minimum standards which vary according to when relations
between the paying agent and the recipient of the interest are entered
into.

Subject to the conditions set out below, residence shall be

considered to be situated in the country where the beneficial owner has
his permanent address:
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(a)

for contractual relations entered into before 1st January, 2004 the
paying agent shall establish the residence of the beneficial owner
by using the information at its

in particular pursuant to

the regulations in force in its country of establishment and to
Directive

in the case of the Republic of Cyprus, or

equivalent legislation in the case of the

(b)

for contractual relations entered into, or transactions carried out
in the absence of contractual relations, on or after 1 st January,
• 2004, the paying agent shall establish the residence of the
beneficial owner on the basis of the address mentioned on the
passport, on the official identity card or, if necessary, on the basis
of any documentary proof of identity

the beneficial

owner and according to the following procedure: for individuals
presenting a passport or official identity card issued by a Member
State who declare themselves1 to be resident in a third country,
residence shall be established by means of a tax residence
certificate issued by the competent authority of the third country
in which the individual claims to be resident.

Failing the

presentation of such a certificate, the Member State which issued
the passport or other official identity document shall be
considered to be the country of residence.

Article 8
(1)

Definition of "paying agent"

For the purposes of this Agreement, "paying agent" means any
economic operator who pays interest to or secures the payment of
interest for the immediate benefit of the beneficial owner, whether the
operator is the debtor of the debt claim which produces the interest or
the operator charged by the debtor or the beneficial owner with paying
interest or securing the payment of interest.
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(2)

Any entity established in a contracting party to which interest is paid or
for which interest is secured

the benefit of the beneficial owner shall

also be considered a paying agent upon such payment or securing of
such payment. This provision shall not apply if the economic operator
has reason to believe, on the basis of official evidence produced by that
entity, that

(a)

it is a legal person with the

of those legal persons

to in paragraph 5 of this Article;

(b)

its profits are taxed under the general arrangements for business
taxation; or

(c)

it is an UCITS recognised in accordance with Directive
of the Council or

an equivalent undertaking for collective

investment established in the

An economic operator paying interest to, or securing interest for, such
an entity established in the other contracting party which is considered a
paying agent under this paragraph

communicate the name and

address of the entity and the total amount of interest paid to, or secured
for, the entity to the competent authority of its contracting party of
establishment, which shall pass this information on to the competent
authority of the contracting party where the entity is established.

(3)

The entity referred to in paragraph (2) of this Article shall, however,
have the option of being treated

the purposes of this Agreement as an

UCITS or equivalent undertaking as referred to in sub-paragraph (c) of
paragraph (2). The exercise of this option shall require a certificate to be
issued by the contracting party in which the entity is established and
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presented to the economic operator by that entity. A contracting party
shall lay down the detailed rules for this option

entities established in

their territory.

(4)

Where the economic operator and the entity referred to in paragraph (2)
of this Article are established in the same contracting party, that
contracting party shall take the necessary measures to ensure that the
entity complies with the provisions of this Agreement when it acts as a
paying agent.

(5)

The legal persons exempted from sub- paragraph (a) of paragraph (2) of
this Article are,

(a)

in Finland: avoin yhtio (Ay) and

(Ky)/oppet

and kommanditbolag;

(b)

Article 9

(1)

in Sweden: handelsbolag (HB) and kommanditbolag (KB).

Definition of "interest payment"

For the purposes of this Agreement, "interest payment" means

(a)

interest paid, or credited to an account, relating to debt claims of
every kind, whether or not secured by mortgage and whether or
not carrying a right to participate in the debtor's profits, and, in
particular, income from government securities and income from
bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to
such securities, bonds or debentures; penalty charges for late
payment shall not be regarded as interest payment;

342

(b)

interest accrued or capitalised at the
the debt claims referred to

(c)

refund or redemption of

sub-paragraph (a);

income deriving from interest payments either directly or through
an entity referred to in Article 8(2) of this Agreement, distributed by
(i)

an

authorised in accordance with EC Directive
of the Council; or

(ii)

an

equivalent

undertaking

for

collective

investment

established in the
(iii) entities which qualify for the option under Article 8(3) of this
Agreement;
(iv) undertakings for collective investment established outside the
territory to which the

establishing the European

Community applies by virtue of Article 299 thereof and
outside the BVI; and
(d) income realised upon the
units

refund or redemption of shares or

the following undertakings and entities, if they invest

directly or indirectly, via other undertakings for collective
investment or entities referred to below, more than 40% of their
assets in debt claims as referred to in sub-paragraph (a):
(i)

an

UCITS

authorised

in

accordance

with

Directive

85/611/EEC; or
(ii)

an

equivalent

undertaking

established in the BVI;

for

collective

investment
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(iii) entities which qualify for the option under Article 8(3) of this
Agreement;
(iv) undertakings for collective investment established outside the
territory to which the Treaty establishing the European
Community applies by virtue of Article 299 thereof and
outside the
However, the contracting parties shall have the option of including
income mentioned under paragraph (l)(d) of this Article in the
definition of interest only to the extent that such income
corresponds to gains directly or indirectly deriving from interest
payments within the meaning of paragraph (l)(a) and (b) of this
Article.

(2)

As regards paragraph (l)(c) and (d) of this Article, when a paying agent
has no information concerning the proportion of the income which
derives from interest payments, the total amount of the income shall be
considered an interest payment.

(3)

As regards paragraph (l)(d) of this Article, when a paying agent has no
information concerning the percentage of the assets invested in debt
claims or in shares or units as defined in that paragraph, that percentage
shall be considered to be above 40%. Where he cannot determine the
amount of income realised by the beneficial owner, the income shall be
deemed to correspond to the proceeds of the sale, refund or redemption
of the shares or units.
(4) When interest, as defined in paragraph (1) of this Article, is paid to or
credited to an account held by an entity referred to in Article 8(2) of
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this Agreement, such entity not having qualified for the option under
Article 8(3) of this Agreement, such interest shall be considered an
interest payment by such entity.

(5)

As regards paragraph (l)(b) and (d) of this Article, a contracting party
shall have the option of requiring paying agents in its territory to
annualise the interest over a period of time which may not exceed one
year, and treating such annualised interest as an interest payment even if
no sale, redemption or refund occurs during that period.

(6)

By way of derogation from paragraph (l)(c) and (d) of this Article, a
contracting party shall have the option of excluding from the definition
of interest payment any income referred to in those provisions from
undertakings or entities established within its territory where the
in debt claims referred to in paragraph l(a) of this Article of
such entities has not exceeded 15% of their assets. Likewise, by way of
derogation from paragraph 4 of this Article, a contracting party shall
have the option of excluding from the definition of interest payment in
paragraph 1 of this Article interest paid or credited to an account of an
entity referred to in Article 8(2) of this Agreement which has not
qualified for

option under Article 8(3) of this Agreement and is

established within its territory, where the investment of such an entity in
debt claims referred to in paragraph l(a) of this Article has not exceeded
15% of its assets.

The exercise of such option by one contracting party shall be binding on
the other contracting party.

(7)

percentage referred to in paragraph l(d) of this Article and
paragraph 3 of this Article shall from 1 st January, 2011 be 25%.
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(8)

The percentages referred to in paragraph l(d) of this Article and in
paragraph 6 of this Article shall be determined by reference to the
investment policy as laid down in the fund rules or instruments of
incorporation of the undertakings or entities concerned or, failing which,
by reference to the actual composition of the assets of the undertakings
or entities concerned.

Article 10 Withholding tax revenue sharing

(1) The

shall retain 25% of the withholding tax deducted under this

Agreement and transfer the remaining 75% of the revenue to the
Republic of Cyprus.

(2)

The

levying withholding tax in accordance with Article 5(4) of this

Agreement shall retain 25% of the revenue and transfer 75% to the
Republic of Cyprus proportionate to the transfers

out pursuant to

paragraph (1) of this Article.

(3)

Such transfers shall take place for each year in one instalment at the
latest within a period of six months following the end of the tax year
established by the laws of the BVI.

(4)

The BVI levying withholding tax shall take the necessary measures to
ensure the proper functioning of the revenue sharing system.

Article 11 Elimination of double taxation

(1)

A contracting party in which the beneficial owner is resident for tax
purposes shall ensure the elimination of any double taxation which
might result from the imposition by the BVI of the withholding tax to
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this Agreement refers in accordance with the following
provisions;
(a)

if interest received by a beneficial owner has been subject to
withholding tax in the

the Republic of Cyprus shall grant a tax

credit equal to the amount of the tax retained in accordance with its
national law. Where this amount exceeds the amount of tax due in
accordance with its national law, the Republic of Cyprus shall repay
the excess amount of tax withheld to the beneficial owner;
(b)

if, in addition to the withholding tax referred to in Article 5 of this
Agreement, interest received by a beneficial owner has been subject
to any other type of withholding tax and the contracting party of
residence for tax purposes grants a tax credit for such withholding
tax in accordance with its national law or double taxation
conventions, such other withholding tax shall be credited before the
procedure in sub-paragraph (a) of this Article is applied.

(2)

The contracting party which is the country of residence for tax purposes
of the beneficial owner may replace the tax credit mechanism referred to
in paragraph (1) of this Article by a refund of the withholding tax
referred to in Article 5 of this Agreement.

Article 12 Transitional provisions for negotiable debt securities
(1)

During the transitional period referred to in Article 15 of this Agreement,
but until 31st December, 2010 at the latest, domestic and international
bonds and other negotiable debt securities which have been first issued
before 1 st March, 2001 or for which the original issuing prospectuses
have been approved

that date by the competent authorities within
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the meaning of Council Directive 80/390/EEC or by the responsible
authorities in third countries shall not be considered as debt claims
within the meaning of Article 9(l)(a) of this Agreement, provided that no
further issues of such negotiable debt securities are made on or after 1st
March, 2002. However, should the transitional period continue beyond
31 st December, 2010, the provisions of this Article shall only continue to
apply in respect of such negotiable debt securities

(a)

which contain gross up and early redemption clauses; and

(b) where the paying agent as defined in Article 8 of this Agreement is
established in a contracting party applying withholding tax and
that paying agent pays interest to, or secures the payment of
interest

the immediate benefit of a beneficial owner resident in

the other contracting party.
If a further issue is made on or after 1 st March, 2002 of an
aforementioned negotiable debt security issued by a Government or a
related entity acting as a public authority or whose role is recognised by
an international treaty, as defined in the Annex to this Agreement, the
entire issue of such security, consisting of the original issue

any

further issue, shall be considered a debt claim within the meaning of
Article 9(l)(a) of this Agreement.
If a further issue is made on or after 1st March, 2002 of an
aforementioned negotiable debt security issued by any other issuer not
covered by the second sub-paragraph, such further issue shall be
considered a debt claim within the meaning of Article 9(l)(a) of this
Agreement.
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(2)

Nothing in this Article shall prevent the contracting parties from taxing
the income from the negotiable debt securities referred to in paragraph

. (1) in accordance with their national laws.

Article 13

Mutual agreement procedure

Where difficulties or doubts arise between the parties regarding the
implementation or interpretation of this Agreement, the contracting parties
shall use their best endeavours to resolve the matter by mutual agreement.

Article 14
(1)

All information provided and received by the competent authority of a
contracting party shall be kept confidential.

(2)

Information provided to the competent authority of a contracting party
shall not be used

any purpose, other than for the purposes of direct

taxation, without the prior written consent of the other contracting

party.
(3)

Information provided shall be disclosed only to persons or authorities
concerned with the purposes of direct taxation, and used by such
persons or authorities only for such purposes or for oversight
purposes, including the determination of any appeal. For these
purposes,

may be disclosed in public court proceedings or

in judicial proceedings.
(4)

Where a competent authority of a contracting party considers that
information which it has received from the competent authority of the
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other contracting party is likely to be useful to the competent authority
of another Member State, it may transmit it to the latter competent
authority with the agreement of the competent authority which
supplied the

Article 15 Transitional Period

At the end of the transitional period as defined in Article 10(2) of the Directive
the

shall cease to apply the withholding tax and revenue sharing

provided for in this Agreement and shall apply in respect of the Republic of
Cyprus the automatic exchange of
as is provided

provisions in the same manner

in Chapter II of the Directive. Without prejudice to Article 4

of this Agreement, if during the transitional period the BVI elects to apply the
automatic exchange of information provisions in the same manner as is
provided for in Chapter Π of the Directive it shall no longer apply the
withholding tax and the revenue sharing provided for in Article 10 of this
Agreement.

Article 16 Entry into

This Agreement shall enter into

on the thirtieth day after the latter of the

dates on which the respective Governments have notified each other in writing
that the formalities constitutionally required have been complied with, and its
provisions shall have effect from the date from which the Directive is
applicable according to paragraphs 2 and 3 of Article 17 of the Directive.
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Article 17 Termination
(1)

This Agreement shall remain in force until terminated by either
contracting party.

(2)

Either contracting party may terminate this Agreement by giving notice
of termination in writing to the other contracting party, such notice to
specify the circumstances leading to the giving of such notice. In such a
case, this Agreement shall cease to have effect 12 months after the
serving of notice.

Article 18 Application and suspension of application
(1)

The application of this Agreement shall be conditional on the adoption
and implementation by all the Member States of the European Union, by
the United States of America, Switzerland, Andorra, Liechtenstein,
Monaco and San Marino, and by all the relevant dependent and
associated territories of the Member States of the European Community,
respectively, of measures which conform with or are equivalent to those
contained in the Directive or in this Agreement, and providing for the
same dates of implementation.

(2) Subject to the mutual agreement procedure provided

Article 13 of

this Agreement, the application of this Agreement or parts thereof may
be suspended by either contracting party with immediate effect through
notification to the other specifying the circumstances leading to such
notification should the Directive cease to be applicable either
temporarily or permanently in accordance with European Community
law or in the event that a Member State should suspend the application
of its implementing legislation.

Application of the Agreement shall

resume as soon as the circumstances leading to the suspension no longer
apply.
(3)

Subject to the mutual agreement procedure provided for in Article 13 of
this

either contracting party

suspend the application of

this Agreement through notification to the other specifying the
circumstances leading to such notification in the event that one of the
third countries or territories referred to in paragraph (1) should
subsequently cease to apply the measures referred to in that paragraph.
Suspension of application shall take place no earlier than two months
after notification. Application of the Agreement shall resume as soon as
the measures are reinstated by the third country or territory in question.

Done in the English language.
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ANNEX
LIST OF RELATED ENTITIES REFERRED TO IN ARTICLE 12
For the purposes of Article 12, the

entities will be considered to be a

"related entity
as a public authority or whose role is recognised by an
international treaty":
ENTITIES WITHIN THE EUROPEAN UNION:

Belgium
-

(Flemish Region)

-

Region wallonne (Walloon Region)

-

Region

Gewest (Brussels Region)
(French Community)
(Flemish Community)

Deutschsprachige

(German-speaking Community)

Spain
Xunta de Galicia (Regional Executive of Galicia)
- Junta de

(Regional Executive of Andalusia)

- Junta de Extremadura (Regional Executive of Extremadura)
-

Junta de Castilla- La Mancha (Regional Executive of Castilla- La Mancha)

-

Junta de CastillaGobierno

de Navarra (Regional Government of Navarre)

- Govern de
-

(Regional Executive of Castilla-

Balears (Government of the Balearic Islands)

Generalitat de Catalunya (Autonomous Government of Catalonia)
Generalitat de Valencia (Autonomous Government of Valencia)

-

General de

- Gobierno de las

(Regional Council of Aragon)
Canarias (Government of the Canary Islands)

- Gobierno de Murcia (Government of Murcia)
-

Gobierno de Madrid (Government of Madrid)
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de la
del
of the Autonomous Community of the Basque Country)
de
—

Foral de

—

Foral de

(Government

(Regional Council of
(Regional Council of Vizcaya)
(Regional Council

Ayuntamiento de Madrid (City Council of Madrid)
— Ayuntamiento de Barcelona (City Council of Barcelona)
Cabildo Insular de Gran Canaria (Island Council of Gran Canaria)
Cabildo Insular de Tenerife (Island Council of Tenerife)
Instituto de Credito Oficial (Public Credit Institution)
— Instituto Catalan de Finanzas (Finance Institution of Catalonia)
— Instituto Valenciano de Finanzas (Finance Institution of Valencia)
Greece
—

Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (National Telecommunications
Organisation)

—

Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (National Railways Organisation)

—

∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Public Electricity Company)

France
—

—

La Caisse
Redemption Fund)
L'Agence

de la dette sociale (CADES) (Social Debt

de developpement (AFD) (French Development Agency)

—

Reseau Ferre de France (RFF)(French Rail Network)

—

Caisse

—

Assistance publique Hopitaux de Paris (APHP) (Paris Hospitals Public
Assistance)

des Autoroutes (CNA) (National Motorways Fund)

Charbonnages.de France (CDF) (French Coal Board)
Entreprise miniere et chimique (EMC)(Mining and Chemicals Company)
Italy
—

Regions
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—

Provinces .

—

Municipalities

—

Cassa Depositi e Prestiti (Deposits and Loans Fund)

Latvia
—

(Local governments)

Poland
—

gminy (communes)

—

powiaty (districts)

—

(provinces)

—

(associations of communes)

—

(association of districts)

—

(association of provinces)

—

Warszawa (capital city of Warsaw)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Restructuring and Modernisation of Agriculture)

—

(Agency

a Nieruchomosci Rolnych (Agricultural Property Agency)

Portugal
Regiao

da Madeira (Autonomous Region of Madeira)

— Regiao
—

dos

(Autonomous Region of Azores)

Municipalities

Slovakia
—

a obce (municipalities)
Zeleznice Slovenskej republiky (Slovak Railway Company)
Statny fond cestneho hospodarstva (State Road Management Fund)

—

Slovenske elektrarne (Slovak Power Plants)
Vodohospodarska vystavba (Water Economy Building Company)

for
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INTERNATIONAL ENTITIES:

European Bank for Reconstruction and Development


European Investment Bank
Asian Development Bank
African Development Bank
World Bank IBRD / IMF
International Finance Corporation
Development Bank
Council of Europe Social Development Fund
EURATOM



European Community



Andina de Fomento (CAF) (Andean Development Corporation)



Eurofima



European Coal & Steel Community



Nordic Investment Bank



Caribbean Development Bank

The provisions of Article 12 are without prejudice to any international obligations that
the Contracting Parties may have entered into with respect to the above mentioned
international entities.

ENTITIES

THIRD COUNTRIES :

The entities that meet the following criteria :
1)

The entity is clearly considered to be a public entity according to the national
criteria.

2)

Such public entity is a nonmarket producer which administers and finances a
group of activities, principally providing nonmarket goods and services,
intended for the benefit of the community and which are effectively
controlled by general government.

3) Such public entity is a large and regular issuer of debt.
4)

The State concerned is able to guarantee that such public entity will not
exercise early redemption in the event of grossup clauses.
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ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉΣ
ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ
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Επιστολή

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας

Κύριε,
Αναφέροµαι στο κείµενο του προτεινόµενου υποδείγµατος "Συµφωνία για τη φορολογία των
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις µεταξύ των Βρετανικών Παρθένων Νήσων και κράτους
µέλους της Ε.Ε. που πρόκειται να εφαρµόσει την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών» που
εγκρίθηκαν από την Οµάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου του Συµβουλίου Υπουργών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουνίου 2004 (έγγρ.
127).
Ενόψει των προαναφερθέντων συµφωνηθέντων κειµένων, έχω την τιµή


να σας προτείνω τη «Συµφωνία για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις», όπως περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1 της παρούσας επιστολής,



να σας προτείνω να τεθεί σε ισχύ η Συµφωνία αυτή κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής της
Οδηγίας
της
Ιουνίου 2003,
τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η οποία ηµεροµηνία υπόκειται στους όρους που έχουν
τεθεί στο Άρθρο 17 (2) της Οδηγίας, και στον όρο της
ενηµέρωσης για την
ολοκλήρωση
εσωτερικών συνταγµατικών διαδικασιών προκειµένου να τεθεί σε ισχύ
η εν λόγω Συµφωνία,



να προτείνω την αµοιβαία µας δέσµευση για ανταπόκριση, το συντοµότερο δυνατό, στις
εσωτερικές µας συνταγµατικές διαδικασίες, καθώς και για αµοιβαία ενηµέρωση µέσω της
επίσηµης οδού αµέσως µόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διατυπώσεις.

Έχω την τιµή να εισηγηθώ, εάν η
σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα
επιστολή συνοδευόµενη από το Προσάρτηµα 1,
η
σας να αποτελέσουν από
κοινού Συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων
Νήσων.

Με εξαιρετική εκτίµηση,

Για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία

Μάκης Κεραυνός
Υπουργός Οικονοµικών
Έγινε στη Λευκωσία σης 22 Φεβρουαρίου 2005 στην αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα.
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Β.

Επιστολή

Κυβέρνησης των Βρετανικών Παρθένων Νήσων

Κύριε,
Έχω την τιµή να σας γνωστοποιήσω τη λήψη της από

επιστολής σας, η οποία έχει

ως ακολούθως:
«Κύριε,
Αναφέροµαι στο κείµενο του προτεινόµενου υποδείγµατος
για τη φορολογία των
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις µεταξύ των Βρετανικών Παρθένων Νήσων και κράτους
µέλους της Ε.Ε. που πρόκειται να εφαρµόσει την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών» που
εγκρίθηκαν από την Οµάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου του Συµβουλίου Υπουργών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουνίου 2004 (έγγρ.
127).
Ενόψει των προαναφερθέντων συµφωνηθέντων κειµένων, έχω την τιµή


να σας προτείνω τη «Συµφωνία για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις», όπως περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1 της παρούσας επιστολής,



να σας προτείνω να τεθεί σε ισχύ η Συµφωνία αυτή κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής της
Οδηγίας
της
Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η οποία ηµεροµηνία υπόκειται στους όρους που έχουν
τεθεί στο Άρθρο 17 (2) της Οδηγίας, και στον όρο της αµοιβαίας ενηµέρωσης για την
ολοκλήρωση των εσωτερικών συνταγµατικών διαδικασιών προκειµένου να τεθεί σε ισχύ
η εν λόγω Συµφωνία,



να προτείνω την αµοιβαία µας δέσµευση για ανταπόκριση, το συντοµότερο δυνατό, στις
εσωτερικές µας συνταγµατικές διαδικασίες, καθώς και για αµοιβαία ενηµέρωση µέσω της
επίσηµης οδού αµέσως µόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διατυπώσεις.

Έχω την τιµή να εισηγηθώ, εάν η
σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα
επιστολή συνοδευόµενη από το Προσάρτηµα 1, και η
σας να αποτελέσουν από
κοινού Συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων
Νήσων.
Με εξαιρετική εκτίµηση».
Είµαι σε
να επιβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση των Βρετανικών Παρθένων Νήσων
συµφωνεί µε το περιεχόµενο της επιστολής σας.
Με εξαιρετική εκτίµηση,

Για την Κυβέρνηση των Βρετανικών Παρθένων Νήσων

Έγινε στην Τόρτολα, στις

στην αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα
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Προσάρτηµα 1

ΤΩΝ

ΑΠΟ

ΜΕΤΑΞΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ

ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:
1.

άρθρο 17 της οδηγίας

(στο εξής καλούµενο ως «η οδηγία») του

Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής καλούµενο ως «το Συµβούλιο») για τη
φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις ορίζει ότι πριν από
την 1η Ιανουαρίου

τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις νοµοθετικές,

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία και ότι οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου
υπό τον όρο

«i)

η Ελβετική

το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, η ∆ηµοκρατία του

Αγίου Μαρίνου, το Πριγκιπάτο του Μονακό και το Πριγκιπάτο της Ανδόρας,
εφαρµόζουν από την αυτή ηµεροµηνία µέτρα ισοδύναµα µε τα προβλεπόµενα στην
παρούσα οδηγία, κατ' εφαρµογή συµφωνιών που θα συνάψουν µε την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, κατόπιν οµόφωνων αποφάσεων του Συµβουλίου,

όλες οι συµφωνίες ή άλλοι διακανονισµοί που υφίστανται και προβλέπουν ότι τα
εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη εφαρµόζουν από την αυτή ηµεροµηνία την αυτόµατη
ανταλλαγή πληροφοριών µε τον ίδιο τρόπο που θεσπίζει το κεφάλαιο Π της παρούσας
οδηγίας, (ή, κατά τη µεταβατική περίοδο του άρθρου

επιβάλλουν παρακράτηση του

φόρου στην πηγή µε τους ίδιους όρους που ορίζονται στα άρθρα

2.

και

Οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι («ΒΠΝ») δεν είναι κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και δεν υπάγονται στο φορολογικό έδαφος της ΕΕ, αλλά η κυβέρνηση του
Ηνωµένου Βασιλείου ζήτησε από την κυβέρνηση των ΒΠΝ να εφαρµόσει οικειοθελώς
τις διατάξεις της οδηγίας.

3.'

Οι

σηµειώνουν

παρότι ο απώτερος στόχος των κρατών µελών της ΕΕ είναι η

πραγµατικής φορολογίας των τόκων στο κράτος µέλος που έχει φορολογική
κατοικία ο πραγµατικός δικαιούχος µέσω της µεταξύ τους ανταλλαγής πληροφοριών
περί τόκων, τρία κράτη µέλη, η Αυστρία, το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο, δεν
υποχρεούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίες για µεταβατική περίοδο, αλλά
εφαρµόζουν φόρο παρακράτησης στα εισοδήµατα από αποταµιεύσεις που καλύπτονται
από την οδηγία.

4.

Οι ΒΠΝ συµφώνησαν να εφαρµόσουν παρακράτηση φόρου µε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου

υπό τον όρο ότι τα κράτη µέλη έχουν

τις νοµοθετικές,

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την
οδηγία και ότι τηρούνται εν γένει οι απαιτήσεις του άρθρου

5.

της οδηγίας.

Οι ΒΠΝ συµφώνησαν να εφαρµόσουν την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών κατά τον
τρόπο που προβλέπεται στο Κεφάλαιο II της οδηγίας από το τέλος της µεταβατικής
περιόδου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο

6.

παράγραφος 2 της οδηγίας.

Οι ΒΠΝ διαθέτουν νοµοθεσία σχετικά µε τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων η
οποία

ισότιµη ως προς τα

της µε την κοινοτική νοµοθεσία που

αναφέρεται στα άρθρα 2 και 6 της οδηγίας.

Οι ΒΠΝ και η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, (καλούνται στο εξής «συµβαλλόµενο µέρος» ή
«συµβαλλόµενα µέρη», σύµφωνα µε τα συµφραζόµενα),
Συµφώνησαν να συνάψουν την ακόλουθη συµφωνία, η οποία περιέχει υποχρεώσεις από
την πλευρά των συµβαλλοµένων µερών µόνο και προβλέπει:
α) την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών από την αρµόδια αρχή της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας προς την αρµόδια αρχή των ΒΠΝ όπως ακριβώς και προς την αρµόδια
αρχή κράτους µέλους,
β) την εφαρµογή από τις ΒΠΝ, κατά τη µεταβατική περίοδο που ορίζεται στο άρθρο
της οδηγίας, παρακράτησης φόρου από την ίδια ηµεροµηνία και µε τους ίδιους
όρους που περιλαµβάνονται στα άρθρα

και

της οδηγίας αυτής,

γ) την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών από την αρµόδια αρχή των ΒΠΝ προς την
αρµόδια αρχή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το άρθρο

της οδηγίας,
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δ) τη µεταφορά από την αρµόδια αρχή των ΒΠΝ προς την αρµόδια αρχή της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας του 75% των εσόδων από την παρακράτηση φόρου, όσον
αφορά τόκους που καταβάλλει φορέας πληρωµής εγκατεστηµένος στις ΒΠΝ σε
φυσικό πρόσωπο

Άρθρο 1

κατοικεί στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ο όρος:
(α) «αρµόδια αρχή», όταν ισχύει για τα συµβαλλόµενα µέρη

όσον αφορά τις ΒΠΝ, the Financial Secretary,
ii.

όσον αφορά

την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, ο Υπουργός Οικονοµικών ή

εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος,

(β) «κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία,
(γ) «κατοικία», όσον αφορά τον πραγµατικό δικαιούχο, σηµαίνει τη χώρα ή το έδαφος όπου
έχει τη µόνιµη κατοικία του, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 7 παράγραφος 3 της
παρούσας Συµφωνίας,
(δ)

«ΟΣΕΚΑ»

σηµαίνει

τον

οργανισµό

συλλογικών

εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία
∆εκεµβρίου

επενδύσεων σε κινητές αξίες,

του Συµβουλίου της ΕΕ, της

για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

διατάξεων των σχετικών µε οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.

Άρθρο 2

Παρακράτηση φόρου από φορείς πληρωµής

Οι τόκοι, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσας Συµφωνίας, τους οποίους καταβάλλει
φορέας πληρωµής εγκατεστηµένος στις ΒΠΝ σε πραγµατικούς δικαιούχους κατά την έννοια
του άρθρου 6 της παρούσας Συµφωνίας οι οποίοι είναι κάτοικοι της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
υπόκεινται, µε την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας Συµφωνίας, σε παρακράτηση από
το ποσό του τόκου κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο
της παρούσας Συµφωνίας, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο
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της παρούσας Συµφωνίας.

ποσοστό της παρακράτησης φόρου ανέρχεται σε

κατά

τα τρία πρώτα έτη της µεταβατικής περιόδου, σε 20% για τα επόµενα τρία έτη και σε 35%
στη συνέχεια.

Άρθρο 3

∆ιαβίβαση πληροφοριών από φορείς πληρωµής

(1) Σε περίπτωση πληρωµής τόκων, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσας Συµφωνίας,
από φορέα πληρωµής εγκατεστηµένο στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία σε πραγµατικούς
δικαιούχους, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας Συµφωνίας, οι οποίοι κατοικούν
στις

ή σε περιπτώσεις που εφαρµόζονται οι

του άρθρου 4, παράγραφος 1,

στοιχείο α) της παρούσας Συµφωνίας, ο φορέας πληρωµής ενηµερώνει την αρµόδια αρχή
του σχετικά µε τα εξής:

α) τα στοιχεία ταυτότητας και την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου που
προσδιορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας συµφωνίας,

β) το όνοµα και τη διεύθυνση του φορέα πληρωµής,
γ) τον αριθµό λογαριασµού του πραγµατικού δικαιούχου ή, ελλείψει αυτού, τα
στοιχεία της απαίτησης που αποτελεί γενεσιουργό αιτία των καταβαλλόµενων τόκων,
δ) πληροφορίες σχετικά µε την πληρωµή των τόκων που υπολογίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο

παράγραφος 1 της παρούσας συµφωνίας. Εντούτοις, κάθε συµβαλλόµενο

µέρος δύναται να περιορίσει το ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να
υποβάλλεται από τον φορέα πληρωµής σχετικά µε την καταβολή τόκων στο συνολικό
ποσό των τόκων ή του εισοδήµατος και στο συνολικό ποσό των εσόδων από την
πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση,
και η Κυπριακή ∆ηµοκρατία συµµορφώνεται µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
(2) Εντός εξαµήνου από τη λήξη του φορολογικού τους έτους, η αρµόδια αρχή της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ανακοινώνει στην αρµόδια αρχή των ΒΠΝ, αυτοµάτως, τις
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο

σηµεία α) έως δ) του παρόντος
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άρθρου, όσον αφορά το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του εν
λόγω έτους.

Άρθρο 4

(1)

Εξαιρέσεις από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου

Οι

όταν εφαρµόζουν παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 2 της

παρούσας Συµφωνίας, προβλέπουν µία ή και τις δύο από τις ακόλουθες διαδικασίες
προκειµένου να διασφαλίσουν ότι οι πραγµατικοί δικαιούχοι µπορούν να ζητήσουν να
µην πραγµατοποιηθεί παρακράτηση φόρου:

α)

διαδικασία η οποία επιτρέπει στον πραγµατικό δικαιούχο, όπως ορίζεται στο

άρθρο 6 της παρούσας Συµφωνίας, να αποφύγει την παρακράτηση φόρου που
διευκρινίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας Συµφωνίας εξουσιοδοτώντας ρητά τον
πληρωµής του να υποβάλει τις πληρωµές τόκων στην αρµόδια αρχή του
συµβαλλόµενου µέρους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο φορέας πληρωµής. Αυτή η
εξουσιοδότηση
από τον

καλύπτει όλες τις πληρωµές τόκων προς τον πραγµατικό δικαιούχο

λόγω φορέα πληρωµής,

β) διαδικασία που διασφαλίζει ότι δεν επιβάλλεται παρακράτηση φόρου όταν ο
πραγµατικός δικαιούχος υποβάλλει στον φορέα πληρωµής πιστοποιητικό στο
του που του χορηγεί η αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους της φορολογικής
κατοικίας του σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
(2)

Μετά από αίτηση του πραγµατικού δικαιούχου, η αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου
µέρους της φορολογικής κατοικίας του εκδίδει πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρονται:

i)

το όνοµα, η διεύθυνση και ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή, αν δεν

η ηµεροµηνία και ο τόπος γέννησης του πραγµατικού δικαιούχου,

το όνοµα και τη διεύθυνση του φορέα πληρωµής,

iii)

ο αριθµός λογαριασµού του πραγµατικού δικαιούχου ή, εάν δεν υπάρχει, τα

στοιχεία του τίτλου που ενσωµατώνει την απαίτηση.
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πιστοποιητικό αυτό ισχύει για περίοδο που δεν

τα τρία έτη. Η χορήγηση του εν

λόγω πιστοποιητικού στον πραγµατικό δικαιούχο που το έχει ζητήσει πραγµατοποιείται εντός
προθεσµίας δύο µηνών από την υποβολή της αιτήσεως και περιλαµβάνει την ηµεροµηνία
αιτήσεως, καθώς και την ηµεροµηνία έκδοσης και εφαρµόζεται στις πληρωµές τόκων που
έλαβαν χώρα µετά από την ηµεροµηνία αιτήσεως.

(3)

περιπτώσεις που εφαρµόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου,
η αρµόδια αρχή των ΒΠΝ στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο φορέας πληρωµής
κοινοποιεί στην αρµόδια αρχή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας

ως χώρας

κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου. Αυτές οι κοινοποιήσεις διεξάγονται
αυτοµάτως τουλάχιστον µία φορά το έτος, εντός εξαµήνου µετά το τέλος του
φορολογικού έτους που ορίζεται βάσει της νοµοθεσίας του συµβαλλόµενου µέρους,
όσον αφορά το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του
συγκεκριµένου έτους.

Άρθρο 5

(1)

Βάση αξιολόγησης για την παρακράτηση φόρου

Φορέας πληρωµής εγκατεστηµένος στις ΒΠΝ επιβάλλει φόρο παρακράτησης
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας συµφωνίας, ως εξής:

α) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1
στοιχείο

α) της παρούσας Συµφωνίας:

επί του

ακαθάριστου ποσού των

καταβληθέντων ή πιστωθέντων τόκων,

β) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1
στοιχείο β) ή δ) της παρούσας Συµφωνίας: στο ποσό του τόκου ή του εισοδήµατος
που αναφέρεται στα στοιχεία β) ή δ) αυτού του εδαφίου ή µε εισφορά ισοδύναµου
αποτελέσµατος που

βαρύνει τον δικαιούχο επί του συνολικού ποσού των εσόδων

από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση, όπως βεβαιώνεται από το φορέα
πληρωµής στην δική του αρµόδια αρχή,
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γ) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1
στοιχείο γ) της παρούσας Συµφωνίας: στο ποσό των τόκων που αναφέρεται στο εν
λόγω εδάφιο,

δ) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 4 της
παρούσας Συµφωνίας: στο ποσό του τόκου που αναλογεί σε κάθε µέλος της έννοµης
οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας το
οποίο πληροί τους όρους του άρθρου 6 παράγραφος 1 της παρούσας Συµφωνίας, και

ε) σε περίπτωση που οι ΒΠΝ ασκούν το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 9
παράγραφος 5 της παρούσας Συµφωνίας: στο ποσό των

σε ετήσια βάση

τόκων.

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου, η
παρακράτηση φόρου εκπίπτει κατ' αναλογία για την περίοδο κατά την οποία ο
πραγµατικός δικαιούχος κατείχε τον χρεωστικό τίτλο. Εάν ο φορέας πληρωµής αδυνατεί
να προσδιορίσει την περίοδο κατοχής µε βάση τις πληροφορίες που του διατίθενται, ο
φορέας πληρωµής µεταχειρίζεται τον πραγµατικό δικαιούχο ως έχοντα στην κατοχή του
τον χρεωστικό τίτλο

όλη τη διάρκεια της

του, εκτός εάν ο τελευταίος

παράσχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την ηµεροµηνία αγοράς.

(3) Η επιβολή παρακράτησης φόρου από τις ΒΠΝ δεν εµποδίζει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία
να φορολογήσει το εισόδηµα σύµφωνα µε την εθνική της νοµοθεσία.

(4) Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, οι ΒΠΝ µπορούν να προβλέπουν ότι ο
οικονοµικός φορέας που καταβάλλει τόκους, ή εξασφαλίζει την καταβολή των τόκων, σε
έννοµη οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας
στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος
οντότητας και

ως ο φορέας πληρωµής για λογαριασµό της

επιβάλει την παρακράτηση φόρου επί των τόκων αυτών, εκτός εάν η

οντότητα έχει επισήµως δεχθεί να κοινοποιούνται σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο του
άρθρου 8 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας η επωνυµία της, η

της και

το συνολικό ποσό των τόκων που της καταβάλλονται ή εξασφαλίζονται για λογαριασµό
της.
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Άρθρο 6

(1)

Ορισµός του πραγµατικού δικαιούχου

Για τους σκοπούς της παρούσας

ως «πραγµατικός δικαιούχος» νοείται το

φυσικό πρόσωπο που εισπράττει τόκους για ίδιο σκοπό ή οποιοδήποτε φυσικό
πρόσωπο προς όφελος του οποίου εξασφαλίζεται πληρωµή τόκων, εκτός εάν το εν
λόγω φυσικό πρόσωπο µπορεί να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν έχει
εισπράξει ή εξασφαλίσει την πληρωµή τόκων για δικό του λογαριασµό. Ένα φυσικό
πρόσωπο δεν

πραγµατικός δικαιούχος όταν:

α) ενεργεί ως φορέας πληρωµής κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 της
παρούσας Συµφωνίας,

β) ενεργεί εξ ονόµατος νοµικού προσώπου, οντότητας που φορολογείται επί των
κερδών της βάσει των γενικών ρυθµίσεων περί φορολογίας των επιχειρήσεων,
ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένου σύµφωνα µε την οδηγία

ή' ισοδύναµου

οργανισµού συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένου στις ΒΠΝ, ή οντότητας που
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας, και, στην τελευταία
περίπτωση, κοινοποιεί την επωνυµία και τη διεύθυνση της οντότητας στον οικονοµικό
φορέα που καταβάλλει τους τόκους και ο τελευταίος διαβιβάζει, εν συνεχεία, αυτές τις
πληροφορίες στην αρµόδια αρχή του συµβαλλοµένου µέρους της εγκατάστασης,

γ)

ενεργεί εξ ονόµατος άλλου φυσικού προσώπου που είναι ο πραγµατικός

δικαιούχος και αποκαλύπτει στον φορέα πληρωµής τα στοιχεία ταυτότητας του
πραγµατικού δικαιούχου.

(2)

Στην περίπτωση που ο φορέας πληρωµής έχει στη

του στοιχεία που οδηγούν

στο συµπέρασµα ότι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή για το
οποίο εξασφαλίζεται η πληρωµή τόκων ενδεχοµένως να µην είναι ο πραγµατικός
δικαιούχος και που δεν εφαρµόζεται ούτε η παράγραφος 1 στοιχείο α) ούτε η
παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να
προσδιορίσει την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου. Αν ο φορέας πληρωµής
αδυνατεί να προσδιορίσει τον πραγµατικό δικαιούχο, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο
ως πραγµατικός δικαιούχος.
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Άρθρο 7

(1)

Στοιχεία ταυτότητας και κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου

Κάθε Μέρος προβαίνει στη

και διασφαλίζει την εφαρµογή στο έδαφος του

των αναγκαίων διαδικασιών που επιτρέπουν στον φορέα πληρωµής να προσδιορίζει
τους πραγµατικούς δικαιούχους και την κατοικία τους για τους σκοπούς της παρούσας
Συµφωνίας. Οι διαδικασίες αυτές πληρούν τους ελάχιστους κανόνες που καθορίζονται
στις παραγράφους 2 και 3.

(2)

Ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου
συναρτήσει ελαχίστων κανόνων οι οποίοι ποικίλλουν ανάλογα µε τον χρόνο έναρξης
των σχέσεων µεταξύ φορέα πληρωµής και δικαιούχου των τόκων, ως εξής:

α)

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί πριν από την 1η

Ιανουαρίου

ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την ταυτότητα του πραγµατικού

δικαιούχου, ήτοι το όνοµα και τη

του, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που

έχει στη διάθεση του, ιδίως κατ' εφαρµογή των ισχυόντων στη χώρα εγκατάστασης
του κανονισµών και της οδηγίας

του

της 10ης Ιουνίου

1991, στην περίπτωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή ισοδύναµης νοµοθεσίας στην
περίπτωση των

για την αποτροπή της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

β)

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που

πραγµατοποιούνται χωρίς

ή τις συναλλαγές που

να υπάρχουν συµβατικές σχέσεις, από 1ης Ιανουαρίου

2004 και εξής, ο φορέας πληρωµής εξακριβώνει την ταυτότητα του πραγµατικού
δικαιούχου, ήτοι το όνοµα, τη διεύθυνση και, εάν υπάρχει, τον αριθµό φορολογικού
µητρώου στο κράτος µέλος της φορολογικής κατοικίας του. Τα στοιχεία αυτά
πρέπει να προσδιορίζονται βάσει του διαβατηρίου ή του επίσηµου δελτίου ταυτότητας
που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος. Εάν η διεύθυνση δεν αναγράφεται στο εν
λόγω διαβατήριο ή επίσηµο δελτίο ταυτότητας, εξακριβώνεται βάσει οποιουδήποτε
αποδεικτικού εγγράφου που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος. Εάν ο αριθµός
φορολογικού µητρώου δεν αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο επίσηµο δελτίο
ταυτότητας ή σε άλλο επίσηµο έγγραφο ταυτότητας, ενδεχοµένως στο πιστοποιητικό
φορολογικής κατοικίας, που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος, τα στοιχεία
ταυτότητας συµπληρώνονται µε την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης του
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πραγµατικού δικαιούχου που προκύπτουν από το διαβατήριο ή το επίσηµο δελτίο
ταυτότητας.

(3)

Ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου βάσει
ελάχιστων κανόνων που ποικίλλουν ανάλογα µε το χρόνο έναρξης των σχέσεων
µεταξύ του φορέα πληρωµής και του δικαιούχου των τόκων. Με την επιφύλαξη των
κατωτέρω, ως κατοικία

η χώρα στην οποία ο πραγµατικός δικαιούχος έχει

τη µόνιµη διεύθυνση του:

α) όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί πριν από την 1η
Ιανουαρίου

ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την κατοικία του πραγµατικού

δικαιούχου χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του, ιδίως
κατ' εφαρµογή των ισχυόντων στη χώρα εγκατάστασης του κανονισµών και της
οδηγίας

στην περίπτωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή ισοδύναµης

νοµοθεσίας στην περίπτωση των

β) όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που συνάπτονται ή, τις συναλλαγές που
πραγµατοποιούνται χωρίς να υπάρχουν συµβατικές σχέσεις, από 1ης Ιανουαρίου 2004
και εξής, οι φορείς πληρωµής προσδιορίζουν την κατοικία του δικαιούχου βάσει της
διεύθυνσης που αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο επίσηµο δελτίο ταυτότητας ή, εν
ανάγκη, βάσει οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου το οποίο παρουσιάζει ο
πραγµατικός δικαιούχος, σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: όσον αφορά τα
φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζουν διαβατήριο ή επίσηµο δελτίο ταυτότητας που
έχει εκδώσει κράτος µέλος και τα οποία δηλώνουν ότι είναι κάτοικοι τρίτης χώρας, η
κατοικία καθορίζεται βάσει πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται από
την αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας στην οποία το εν λόγω φυσικό πρόσωπο δηλώνει
ότι κατοικεί. Εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό,

ως τόπος κατοικίας

το κράτος µέλος το οποίο εξέδωσε το διαβατήριο ή το άλλο επίσηµο έγγραφο
ταυτότητας.
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Άρθρο 8

Ορισµός του «φορέα πληρωµής»

(1) Για τους σκοπούς της παρούσας

ως «φορέας πληρωµής» νοείται

οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, ο οποίος καταβάλλει τόκους στον πραγµατικό
δικαιούχο ή εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άµεσο όφελος αυτού, ανεξαρτήτως
του αν ο φορέας αυτός είναι ο οφειλέτης της απαίτησης ή ο φορέας στον οποίο έχει
αναθέσει ο οφειλέτης ή ο πραγµατικός δικαιούχος την πληρωµή των τόκων ή την
εξασφάλιση αυτής της πληρωµής.

(2) Κάθε οντότητα εγκατεστηµένη σε συµβαλλόµενο µέρος στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή
για το οποίο εξασφαλίζεται η καταβολή τόκων προς όφελος του πραγµατικού δικαιούχου
επίσης ως φορέας πληρωµής κατά την εν λόγω πληρωµή ή εξασφάλιση της
πληρωµής. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται αν ο οικονοµικός φορέας έχει λόγους να
βάσει επίσηµων αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλει η οντότητα, ότι:

α) είναι νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στην
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ή
β) τα κέρδη του φορολογούνται βάσει των γενικών ρυθµίσεων φορολογίας των
επιχειρήσεων, ή
γ) πρόκειται για ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία

του

Συµβουλίου ή ισοδύναµου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένου σης

Ο οικονοµικός φορέας που καταβάλλει τόκους σε µια τέτοια οντότητα εγκατεστηµένη
στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος και

ως φορέας πληρωµής βάσει της

παρούσας παραγράφου, ή που εξασφαλίζει την καταβολή τόκων για αυτή, κοινοποιεί την
επωνυµία και τη διεύθυνση της οντότητας καθώς και το συνολικό ποσό των τόκων που
της κατέβαλε ή των οποίων εξασφάλισε την καταβολή στην αρµόδια αρχή του
συµβαλλόµενου µέρους

της, η οποία στη συνέχεια διαβιβάζει τα στοιχεία

αυτά στην αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους εγκατάστασης της οντότητας.

(3) Η οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έχει, ωστόσο, το
δικαίωµα να

για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, να τυγχάνει

µεταχείρισης ως ΟΣΕΚΑ ή ως ισοδύναµος οργανισµός, κατά την έννοια της
παραγράφου 2 στοιχείο γ) του παρόντος. Η άσκηση αυτού του δικαιώµατος αποτελεί
αντικείµενο πιστοποιητικού που εκδίδεται από το συµβαλλόµενο µέρος στο οποίο είναι
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εγκατεστηµένη η οντότητα, υποβάλλεται δε από αυτήν την οντότητα στον οικονοµικό
φορέα. Τα συµβαλλόµενα µέρη

τους λεπτοµερείς κανόνες άσκησης αυτού του

δικαιώµατος για τις οντότητες τις εγκατεστηµένες στο

τους.

(4) Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας και η οντότητα που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είναι εγκατεστηµένοι στο ίδιο συµβαλλόµενο
το εν λόγω συµβαλλόµενο µέρος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εξασφάλιση της
συµµόρφωσης της οντότητας, όταν ενεργεί ως φορέας πληρωµής, προς τις διατάξεις της
παρούσας Συµφωνίας.

(5) Τα νοµικά πρόσωπα που εξαιρούνται από την εφαρµογή του άρθρου 2 στοιχείο α) του
παρόντος άρθρου είναι:

α)

στη Φινλανδία: avoin

β)

στη Σουηδία: handelsbolag

Άρθρο 9

(1)

(Ay) και

(Ky)/oppet

και

και kommanditbolag (KB).

Ορισµός των τόκων

Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ως «τόκοι» νοούνται:

α)

οι καταβληθέντες ή εγγεγραµµένοι σε λογαριασµό τόκοι από πάσης φύσεως

απαιτήσεις, είτε συνοδεύονται είτε όχι από ενυπόθηκες εγγυήσεις ή από ρήτρα
συµµετοχής στα κέρδη του οφειλέτη, ιδίως δε τα εισοδήµατα από τίτλους του
δηµοσίου

και

οµολογιακά

δάνεια,

συµπεριλαµβανοµένων

των

πρόσθετων

ωφεληµάτων και λαχνών που τα συνοδεύουν, εξαιρουµένων όµως των τόκων δανείων
µεταξύ φυσικών προσώπων που δεν ενεργούν στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής τους
δραστηριότητας. Οι τόκοι υπερηµερίας δεν

β)

τόκοι,

οι δεδουλευµένοι ή κεφαλαιοποιηµένοι τόκοι κατά την πώληση, την

επιστροφή ή την εξόφληση των απαιτήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α),
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γ)

το εισόδηµα που προκύπτει από τόκους, είτε άµεσα είτε µέσω οντότητας που

αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας, το οποίο
διανέµεται από:

ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία

του

Συµβουλίου, ή
ισοδύναµο οργανισµό συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένο στις

iii)

οντότητες που επωφελούνται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο
άρθρο 8 παράγραφος 3 της παρούσας Συµφωνίας,
οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένους εκτός του
εδάφους στο οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας δυνάµει του άρθρου της 299 και εκτός των
ΒΠΝ.

δ)

εισόδηµα που προκύπτει από την πώληση, την επιστροφή ή την εξόφληση

µονάδων ή µεριδίων στους ακόλουθους οργανισµούς και οντότητες, αν επενδύουν
άµεσα ή έµµεσα, µέσω άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων ή οντοτήτων που
αναφέρονται κατωτέρω, ποσοστό ανώτερο του 40% του ενεργητικού τους σε
απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α):

ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία

ii)

ή

ισοδύναµο οργανισµό συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένο στις
ΒΠΝ,

iii)

οντότητες που επωφελούνται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο
άρθρο 8 παράγραφος 3 της παρούσας Συµφωνίας,

οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένους εκτός του
εδάφους στο οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της
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Ευρωπαϊκής Κοινότητας δυνάµει του άρθρου της 299 και εκτός των
ΒΠΝ.

Ωστόσο, τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να µην περιλαµβάνουν στον ορισµό των
τόκων το εισόδηµα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος
άρθρου παρά µόνο κατά την αναλογία που το εισόδηµα αυτό αντιστοιχεί σε εισόδηµα
που, άµεσα ή έµµεσα, προέρχεται από πληρωµές τόκων κατά την έννοια των
στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

(2) Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που
ένας φορέας πληρωµής δεν έχει στη

του στοιχεία σχετικά µε το µέρος του

εισοδήµατος που προέρχεται από πληρωµή τόκων, το συνολικό ποσό του εισοδήµατος
ως πληρωµή τόκων.

(3) Όσον αφορά την παράγραφο .1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που ο
φορέας πληρωµής δεν έχει στη

του στοιχεία σχετικά µε το ποσοστό του

ενεργητικού που επενδύεται σε απαιτήσεις ή σε µονάδες ή µερίδια που προβλέπονται
στην εν λόγω παράγραφο, το ποσοστό αυτό

ότι υπερβαίνει το

Εάν δεν

µπορεί να προσδιορίσει το ποσό του εισοδήµατος που συγκεντρώνει ο πραγµατικός
δικαιούχος, το εισόδηµα

ότι αντιστοιχεί στο προϊόν της πώλησης, της

επιστροφής ή της εξόφλησης των µετοχών ή µεριδίων.

(4) Όταν οι

όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καταβάλλονται ή

πιστώνονται σε λογαριασµό οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της
παρούσας Συµφωνίας, αν η εν λόγω οντότητα δεν επωφελείται από το δικαίωµα που
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 της παρούσας Συµφωνίας, οι εν λόγω τόκοι
ως πληρωµές τόκων από την εν λόγω οντότητα.

(5) Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία β) και δ) του παρόντος άρθρου, τα συµβαλλόµενα
µέρη έχουν το δικαίωµα να ζητούν από τους φορείς πληρωµής που είναι εγκατεστηµένοι
στο

τους να υπολογίζουν τους τόκους σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια περιόδου

που δεν υπερβαίνει το έτος και να

τους ετήσιους αυτούς τόκους ως πληρωµή

τόκων ακόµη και αν δεν διενεργηθεί πώληση, επιστροφή ή εξόφληση κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου.
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(6) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος άρθρου, τα
συµβαλλόµενα µέρη έχουν το δικαίωµα να εξαιρέσουν από τον ορισµό των τόκων το
εισόδηµα που αναφέρεται στις συγκεκριµένες διατάξεις από οργανισµούς ή οντότητες
που εδρεύουν εντός του εδάφους τους, σε περίπτωση που το ποσοστό του ενεργητικού
των εν λόγω οργανισµών ή οντοτήτων που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το
Οµοίως, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, τα συµβαλλόµενα
µέρη έχουν το δικαίωµα να εξαιρέσουν από τον ορισµό των τόκων, όπως ορίζονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τους τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε
λογαριασµό οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της παρούσας
Συµφωνίας, εάν η οντότητα αυτή δεν επωφελείται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο
άρθρο 8 παράγραφος 3 της παρούσας
τους, σε

και είναι εγκατεστηµένη στο έδαφος

που το ποσοστό του ενεργητικού των εν λόγω οντοτήτων που έχει

επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του
παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το

Η άσκηση αυτού του δικαιώµατος από συµβαλλόµενο µέρος είναι δεσµευτική και για τα
άλλα συµβαλλόµενα µέρη.

(7)

Από την 1η Ιανουαρίου

το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1

στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου και στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου είναι
25%.

(8)

Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου
και στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου καθορίζονται βάσει της επενδυτικής
πολιτικής, όπως ορίζεται στον κανονισµό και στα καταστατικά έγγραφα των εν λόγω
οργανισµών ή οντοτήτων ή, ελλείψει αυτών, βάσει της πραγµατικής σύνθεσης του
ενεργητικού τους.
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Άρθρο
(1)

Κατανοµή των εσόδων από την παρακράτηση φόρου
Οι

παρακρατούν το 25% της παρακράτησης φόρου που εκπίπτει δυνάµει της

παρούσας Συµφωνίας και µεταβιβάζουν το υπόλοιπο 75% των

στην

Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

(2)

Οι ΒΠΝ που επιβάλλουν παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 4
της παρούσας Συµφωνίας παρακρατούν το 25% των εσόδων και µεταβιβάζουν το
75% στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε την αναλογία που ισχύει για

µεταβιβάσεις

που πραγµατοποιούνται κατ' εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

(3)

Η µεταβίβαση αυτή πραγµατοποιείται για κάθε έτος σε µία δόση, το αργότερο εντός
εξαµήνου µετά το τέλος του φορολογικού έτους που ορίζεται από τη νοµοθεσία των
ΒΠΝ.

(4)

Οι ΒΠΝ που επιβάλλουν παρακράτηση φόρου λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα
προκειµένου να διασφαλίσουν την ορθή λειτουργία του συστήµατος κατανοµής
εσόδων.

Άρθρο

Εξάλειψη της διπλής φορολογίας

(1)

συµβαλλόµενο µέρος της φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου
διασφαλίζει την εξάλειψη της διπλής φορολογίας που ενδεχοµένως να προκύπτει από
την επιβολή, από τις ΒΠΝ, της παρακράτησης φόρου στην οποία αναφέρεται η
παρούσα Συµφωνία σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις:

α)

όταν επί των τόκων που εισπράττει ένας πραγµατικός δικαιούχος έχει

παρακρατηθεί φόρος στις ΒΠΝ, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία χορηγεί, σύµφωνα µε το
εσωτερικό της δίκαιο, πίστωση φόρου ίση µε το παρακρατηθέν στην πηγή ποσό. Αν
το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό του οφειλόµενου σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία
φόρου, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία επιστρέφει το επιπλέον ποσό του παρακρατηθέντος
φόρου στον πραγµατικό δικαιούχο,

β)

αν, πέραν της παρακράτησης φόρου όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της

παρούσας Συµφωνίας, επί των τόκων που εισπράττονται από πραγµατικό δικαιούχο
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έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε άλλη παρακράτηση φόρου και το συµβαλλόµενο µέρος
της φορολογικής κατοικίας χορηγεί πίστωση φόρου για την εν λόγω παρακράτηση
φόρου σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία ή τις συµβάσεις περί διπλής
φορολογίας, το ποσό αυτής της άλλης παρακράτησης φόρου πιστώνεται πριν από την
εφαρµογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο στοιχείο α) του παρόντος άρθρου.

συµβαλλόµενο µέλος που είναι το κράτος της φορολογικής κατοικίας του
πραγµατικού δικαιούχου µπορεί να

τον µηχανισµό της πίστωσης

φόρου που αναφέρεται στην παράγραφο 1) του παρόντος άρθρου µε την επιστροφή
της παρακράτησης φόρου που αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας Συµφωνίας.

Άρθρο 12

(1)

Μεταβατικές διατάξεις για τους διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς τίτλους

Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 15 της
παρούσας Συµφωνίας και µέχρι τις

∆εκεµβρίου

το αργότερο, οι εγχώριες και

διεθνείς οµολογίες και άλλοι διαπραγµατεύσιµοι χρεωστικοί τίτλοι που έχουν εκδοθεί
για πρώτη φορά πριν από την 1η Μαρτίου 2001 ή που τα ενηµερωτικά φυλλάδια για
την εισαγωγή τους στο χρηµατιστήριο αξιών έχουν εγκριθεί πριν από την ηµεροµηνία
αυτή από τις αρµόδιες αρχές κατά την έννοια της οδηγίας
Συµβουλίου, ή από αρµόδιες αρχές σε τρίτες χώρες, δεν

του
ως απαιτήσεις

κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας Συµφωνίας,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν πραγµατοποιούνται επιπλέον εκδόσεις των εν λόγω
διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002 και εξής. Εάν
όµως η µεταβατική περίοδος παραταθεί πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου
διατάξεις

του

παρόντος

άρθρου

εξακολουθούν

να

ισχύουν

µόνον

οι
για

διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς τίτλους αυτού του είδους:

α) που περιέχουν ρήτρες επανενσωµάτωσης του εκπεσθέντος φόρου, και

β) εφόσον ο φορέας πληρωµής, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας
Συµφωνίας, είναι εγκατεστηµένος σε συµβαλλόµενο µέρος που εφαρµόζει την
παρακράτηση φόρου και ο εν λόγω φορέας πληρωµής καταβάλλει τόκους στον
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πραγµατικό δικαιούχο εγκατεστηµένο σε άλλο συµβαλλόµενο µέρος ή εξασφαλίζει
την καταβολή τόκων προς άµεσο όφελος αυτού.

Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθούν επιπλέον εκδόσεις των προαναφερόµενων
διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου

και εξής, από

κυβερνήσεις ή εξοµοιούµενους οργανισµούς που ενεργούν ως δηµόσια αρχή ή των
οποίων ο ρόλος αναγνωρίζεται από διεθνή συνθήκη, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα
της παρούσας

η συνολική έκδοση αυτών των τίτλων, αποτελούµενη από

την αρχική έκδοση και τις νέες εκδόσεις,

ως απαίτηση κατά την έννοια του

άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας Συµφωνίας.

Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί περαιτέρω έκδοση των προαναφερόµενων
διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου

και εξής από άλλο

εκδότη που δεν καλύπτεται από το δεύτερο εδάφιο, η περαιτέρω αυτή έκδοση
ως απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) της
παρούσας Συµφωνίας.

(2)

Καµία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζει τα συµβαλλόµενα µέρη να
φορολογούν το εισόδηµα από τους διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς τίτλους που
αναφέρονται στην παράγραφο 1) σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία τους.

Άρθρο 13

∆ιαδικασία αµοιβαίας συµφωνίας

Εάν προκύψουν δυσχέρειες ή αµφιβολίες µεταξύ των µερών όσον αφορά την εφαρµογή ή την
ερµηνεία της παρούσας Συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα µέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια να επιλύσουν το

Άρθρο 14

(1)

µε αµοιβαία συµφωνία.

Απόρρητο

Όλες οι πληροφορίες που παρέχει και λαµβάνει η αρµόδια αρχή συµβαλλόµενου
µέρους κρατούνται απόρρητες.
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(2)

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην αρµόδια αρχή συµβαλλόµενου µέρους δεν
µπορούν να χρησιµοποιούνται για σκοπούς πέραν εκείνων της άµεσης φορολογίας
χωρίς προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου συµβαλλόµενου µέρους.

(3)

• Οι

πληροφορίες κοινοποιούνται µόνο στα πρόσωπα που αφορούν ή

αρχές για σκοπούς άµεσης φορολογίας και χρησιµοποιούνται από τα εν λόγω
πρόσωπα ή αρχές µόνο για τέτοιους σκοπούς ή για σκοπούς
περιλαµβανοµένης της έκβασης τυχόν προσφυγών. Για τους σκοπούς αυτούς,
µπορούν να κοινοποιούνται πληροφορίες σε ακροαµατικές διαδικασίες ή σε
δικαστικές ενέργειες.

(4)

Όταν η αρµόδια αρχή συµβαλλόµενου µέρους

ότι οι πληροφορίες που έλαβε

από την αρµόδια αρχή του. άλλου συµβαλλόµενου µέρους ενδέχεται να είναι χρήσιµες
για την αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους, µπορεί να τις διαβιβάζει σε αυτή την
αρµόδια αρχή, µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας αρχής που παρέσχε τις
πληροφορίες.

Άρθρο 15

Μεταβατική περίοδος

Στο τέλος της µεταβατικής περιόδου,

αυτή ορίζεται στο άρθρο

παράγραφος 2 της

οδηγίας, οι ΒΠΝ σταµατούν να εφαρµόζουν την παρακράτηση φόρου και την κατανοµή των
εσόδων που προβλέπεται στην παρούσα Συµφωνία και αρχίζουν να εφαρµόζουν έναντι της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας τις διατάξεις για την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών κατά τον
τρόπο που προβλέπεται στο Κεφάλαιο II της οδηγίας. Ανεξάρτητα από το άρθρο 4 της
παρούσας Συµφωνίας. εάν κατά τη µεταβατική περίοδο οι ΒΠΝ επιλέξουν να εφαρµόσουν
διατάξεις για την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο
Κεφάλαιο II της οδηγίας, δεν

εφαρµόζουν

κατανοµή των εσόδων που προβλέπεται στο άρθρο

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

πλέον την παρακράτηση φόρου και την
της παρούσας Συµφωνίας.
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Η παρούσα Συµφωνία τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ηµέρα µετά την τελευταία χρονικώς
ηµεροµηνία κατά την οποία οι οικείες κυβερνήσεις

έχουν γνωστοποιήσει αµοιβαία

γραπτώς ότι έχουν ολοκληρωθεί οι συνταγµατικώς απαιτούµενες διατυπώσεις, και οι
διατάξεις της παράγουν αποτελέσµατα από την ηµεροµηνία κατά την οποία εφαρµόζεται η
οδηγία σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου

Άρθρο 17

(1)

της οδηγίας.

Λήξη

Η παρούσα Συµφωνία παραµένει σε ισχύ εφόσον δεν την καταγγείλει ένα από τα
συµβαλλόµενα µέρη.

(2)

Έκαστο συµβαλλόµενο µέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Συµφωνία µε
γραπτή κοινοποίηση προς το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, στην οποία διευκρινίζονται οι
συνθήκες που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η Συµφωνία
παύει να ισχύει 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία γνωστοποίησης.

Άρθρο
(1)

Εφαρµογή και αναστολή της εφαρµογής
Η εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας εξαρτάται από την έγκριση και εφαρµογή από
όλα τα

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις Ηνωµένες Πολιτείες της

Αµερικής, την Ελβετία, την Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, το Μονακό και το

Μαρίνο

και από όλα τα εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, αντίστοιχα, µέτρων σύµφωνων ή ισοδύναµων µε τα προβλεπόµενα στην
οδηγία ή στην παρούσα Συµφωνία, και τον καθορισµό των ίδιων ηµεροµηνιών
εφαρµογής.

(2)

Με την επιφύλαξη της διαδικασίας αµοιβαίας συµφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο
13 της παρούσας

οιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να

αναστείλει την εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας ή µερών αυτής µε άµεση ισχύ, µε
κοινοποίηση στο άλλο µέρος στην οποία διευκρινίζονται οι συνθήκες που οδήγησαν
στην εν λόγω κοινοποίηση εφόσον η οδηγία παύει να ισχύει είτε προσωρινά είτε
µόνιµα σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο ή σε περίπτωση που κράτος µέλος
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αναστείλει την εφαρµογή των οικείων εκτελεστικών διατάξεων. Η εφαρµογή της
Συµφωνίας αποκαθίσταται µόλις παύσουν να συντρέχουν οι συνθήκες που οδήγησαν
στην αναστολή.

(3)

Με την επιφύλαξη της διαδικασίας αµοιβαίας συµφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο
13 της παρούσας Συµφωνίας, οιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να
αναστείλει την εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας µέσω κοινοποίησης στο άλλο
µέρος, διευκρινίζοντας τις συνθήκες που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση εφόσον
µία από τις τρίτες χώρες ή τα εδάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παύσουν
στη συνέχεια να εφαρµόζουν τα µέτρα που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο. Η
αναστολή της εφαρµογής πραγµατοποιείται το νωρίτερο δύο µήνες µετά τη
γνωστοποίηση. Η εφαρµογή της Συµφωνίας αποκαθίσταται µόλις αποκατασταθούν
και τα µέτρα από την εν λόγω τρίτη χώρα ή έδαφος.

Συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος των «εξοµοιούµενων» οργανισµών
Για τους σκοπούς του άρθρου 12 της παρούσας συµφωνίας, οι ακόλουθοι οργανισµοί
ως «εξοµοιούµενοι προς δηµόσια αρχή ή των οποίων ο ρόλος αναγνωρίζεται από
διεθνή συνθήκη»
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:

Βέλγιο


Gewest (φλαµανδική περιοχή)



Region

(περιοχή της



Region

Gewest (περιοχή των Βρυξελλών)



(γαλλική κοινότητα)



(φλαµανδική κοινότητα)



(γερµανόφωνη κοινότητα)

Ισπανία


de Galicia (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Γαλισίας)



Junta de

(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Ανδαλουσίας)



Junta de Extremadura (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Εξτρεµαδούρας)



Junta de Castilla La



Junta de Castilla



(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Καστίλης

(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Καστίλης

de Navarra (κυβέρνηση της Ναβάρας)



Govern de



Generalitat de Catalunya (κυβέρνηση της Καταλονίας)



Generalitat de Valencia (κυβέρνηση της Βαλένσιας)






Balears (κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων)

General de
Gobiemo de las

(κυβέρνηση της Αραγκόν)

Canarias (κυβέρνηση

Καναρίων Νήσων)

de Murcia (κυβέρνηση της
Gobiemo de Madrid (κυβέρνηση της Μαδρίτης)
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de la

del

Vasco/Euzkadi (κυβέρνηση της αυτόνοµης

κοινότητας της χώρας των Βάσκων)


de

(επαρχιακό συµβούλιο του



Foral de Vizcaya/Bizkaia (επαρχιακό συµβούλιο της Βισκάγιας)



Foral de

(επαρχιακό συµβούλιο της Αλάβα)



Ayuntamiento de Madrid (δήµος της Μαδρίτης)



Ayuntamiento de Barcelona (δήµος της Βαρκελώνης)



Cabildo Insular de Gran Canaria (συµβούλιο της Νήσου



Cabildo Insular de Tenerife (συµβούλιο της Νήσου Τενερίφης)



Institute de Credito



Instituto Catalan de Finanzas (χρηµατοδοτικό ίδρυµα της Καταλονίας)



Instituto Valenciano de Finanzas (χρηµατοδοτικό ίδρυµα της Βαλένσιας)

(πιστωτικό δηµόσιο Ίδρυµα)

Ελλάδα
Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος


Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος



∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού

Γαλλία


La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (ταµείο απόσβεσης κοινωνικού
χρέους)
de developpement (AFD) (γαλλικός οργανισµός ανάπτυξης)



Reseau Ferre de France (RFF) (δίκτυο σιδηροδρόµων της Γαλλίας)



Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (εθνικό ταµείο αυτοκινητοδρόµων)



Assistance publique
Παρισίων)



Charbonnages de France (CDF) (ανθρακωρυχεία της Γαλλίας)



Entreprise miniere et

Ιταλία


Regions (περιοχές)

de Paris

περίθαλψη,νοσοκοµεία των

(EMC) (µεταλλευτική και χηµική
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Provinces (επαρχίες)



Municipalities (δήµοι)



Cassa Depositi e Prestiti (ταµείο παρακαταθηκών και δανείων)

Λετονία


(τοπικές κυβερνήσεις)

Πολωνία


(κοινότητες)



powiaty (περιοχές)



(επαρχίες)



grain (ενώσεις κοινοτήτων)



(ενώσεις περιοχών)
(ενώσεις επαρχιών)



stoleczne



Agencja



Agencja

(µητροπολιτική πόλη της Βαρσοβίας)

i
και τον εκσυγχρονισµό της γεωργίας)

(οργανισµός

Rolnych (οργανισµός γεωργικής ιδιοκτησίας)

Πορτογαλία


Regiao

da Madeira (αυτόνοµη περιοχή της Μαδέρας)



Regiao

dos Acores (αυτόνοµη περιοχή των



Municipalities (δήµοι)

Σλοβακία
a obce (δήµοι)


Zeleznice Slovenskej republiky (εταιρεία σιδηροδρόµων της Σλοβακίας)



Statny fond cestneho hospodarstva (ταµείο διαχείρισης

για

την
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Slovenske

(σταθµοί παραγωγής ρεύµατος της Σλοβακίας)
vystavba (κατασκευαστική εταιρεία εξοικονόµησης υδάτων)

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ:



Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης



Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων



Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης



Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης
Παγκόσµια Τράπεζα /∆ΤΑΑ /



∆ιεθνής Οργανισµός Χρηµατοδότησης



∆ιαµερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης



Ταµείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης
ΕΥΡΑΤΟΜ

·



Ευρωπαϊκή Κοινότητα



Χρηµατοδοτική Συνεργασία για την Ανάπτυξη των Άνδεων



Ευρωπαϊκή εταιρεία για τη χρηµατοδότηση σιδηροδροµικού υλικού



Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα



Επενδυτική Τράπεζα των



Αναπτυξιακή Τράπεζα της Καραϊβικής

χωρών

Οι διατάξεις του άρθρου 12 δεν θίγουν τυχόν διεθνείς υποχρεώσεις που τα κράτη µέλη έχουν
αναλάβει έναντι των προαναφερόµενων διεθνών οργανισµών.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ :

Οι εν λόγω οργανισµοί πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
1)

Ο οργανισµός θεωρείται σαφώς ως δηµόσιος σύµφωνα µε τα εθνικά κριτήρια.

2)

Ο δηµόσιος αυτός οργανισµός δραστηριοποιείται εκτός του εµπορικού τοµέα,
διαχειρίζεται και χρηµατοδοτεί οµάδα κοινωφελών δραστηριοτήτων παρέχοντας
αγαθά και υπηρεσίες εκτός του εµπορικού τοµέα και ελέγχεται όντως από τη γενική
κυβέρνηση.

3)

Ο δηµόσιος αυτός οργανισµός εκδίδει τακτικά και µεγάλα οµολογιακά δάνεια.

4)

συγκεκριµένο κράτος είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι ο δηµόσιος αυτός οργανισµός
δεν θα προβεί σε πρόωρη εξόφληση σε περίπτωση ρητρών αποζηµίωσης του
επενδυτή (grossup clauses).
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Αριθµός 12

Η Συµφωνία για

φορολόγηση των εισοδηµάτων

µεταξύ Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και Νήσων

αποταµιεύσεις

και που σύµφωνα µε το

Άρθρο 169.1 του Συντάγµατος συνοµολογήθηκε και υπογράφτηκε µε την
ανταλλαγή επιστολών εκ µέρους της Κυπριακής

στις 22

Φεβρουαρίου 2005, ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε
Αριθµό

και µε ηµεροµηνία 1 ∆εκεµβρίου 2004, και εκ µέρους των

Νήσων

στις 12.4.2005, δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου
µαζί µε

του Συντάγµατος,

της στην Ελληνική γλώσσα.

IN

AGREEMENT
FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS
THE TAXATION OF SAVINGS INCOME

A. Letter from the Republic of Cyprus

Sir,
I refer to the text of the proposed model '"Agreement on the Taxation of Savings
between the
Cayman Islands and each
Member State" that was approved by the High Level Working Party
(Taxation of Savings) of the Council of Ministers of the European Union on 22 June 2004.
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In view of the above mentioned text, I have the honour
•

to propose to you the

on the taxation of savings income at Appendix 1 to this letter;

•

to propose that the said arrangements may come into effect on the date of application of Council
Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments,
which date shall be subject to the conditions set out in Article
of the Directive, subject to the
notification to each other that the internal constitutional formalities for the coming into effect of
these arrangements are completed;

•

to propose our mutual commitment to comply at the earliest date with our said internal constitutional
formalities and to notify each other without delay through the formal channels when such formalities
are completed.

have the honour to propose that, if the above is
to your Government, this letter together with
Appendix 1 and your confirmation shall together constitute our mutual acceptance and making of the
arrangements between the Republic of Cyprus and the Cayman Islands.
Please

Sir. the assurance of our highest

For the Government of the Republic

Cyprus

is Keravnos
of Finance

Done at Nicosia on 22

February

the English language in three copies
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Β. Letter from the Government of the Cayman Islands

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of

February 2005, which reads as follows:

"Sir,
I refer to the text of the proposed model "Agreement on the Taxation of Savings Income between the
Cayman
and each EU Member
that was approved by the High Level Working Party
(Taxation of Savings) of the Council of Ministers of the European Union on 22 June 2004.
view of the above mentioned text, I have the honour
•
•

.

to propose to you the Agreement on the taxation of savings'income at Appendix 1 to this letter;
to propose that the said arrangements may come into effect on the date of application of Council
Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments,
which date shall be subject to the conditions set out in Article 17(2) of the Directive, subject to the
notification to each other that the internal constitutional formalities for the coming into effect of
these arrangements are completed;
to propose our mutual commitment to comply at the earliest date with our said internal constitutional
formalities and to notify each other without delay through the formal channels when such
are completed.

have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter together with
its Appendix 1 and your confirmation shall together constitute our mutual acceptance and making of the
arrangements between the Republic of Cyprus and the Cayman Islands.
Please

Sir. the assurance of our highest consideration"

1 am able to
your letter dated

that the Government of the Cayman Islands is in agreement with the contents of
February 2005.

Please accept. Sir, the assurance of my highest
For the Government of the Cayman Islands

on

in the English language, in three copies.
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Appendix 1
AGREEMENT

THE TAXATION OF SAVINGS INCOME BETWEEN THE
CAYMAN ISLANDS
AND THE REPUBLIC OF CYPRUS

WHEREAS:
1.

Article 17 of Directive

of the Council of the European Union ("the

Council") on taxation of savings income as published in the Official Journal of the
European Union dated 26.6.2003 ("the Directive"), provides that before 1 January 2004
Member States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions
necessary to comply with this Directive which provisions shall be applied from the 1st
January 2005 provided that —
"(i) the Swiss Confederation, the Principality of Liechtenstein, the Republic of San
Marino, the Principality of Monaco and the Principality of Andorra apply from that
same date measures equivalent to those contained in this Directive, in accordance
with agreements entered into by them with the European Community, following
unanimous decisions of the Council;
(ii)

all agreements or other arrangements are in place, which provide that all the relevant
dependent or associated territories apply from that same date automatic exchange of
information in the same manner as is provided for in Chapter II of this Directive, (or,
during the transitional period defined in Article 10, apply a withholding tax on the
same terms as are contained in Articles

2.

and

Pursuant to their undertakings in relation to accession, the Republic of Cyprus, Czech
Republic,

Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovak Republic and

Slovenia shall no later than 1 May 2004 adopt and publish the laws, regulations and
administrative provisions necessary to comply with this Directive which provisions shall
be applied from the

January 2005 subject to the provisos set out in 1 above.
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3.

The basis of association of the Cayman Islands with the EU is set out in part 4 of the
Treaty Establishing the European Community. Part 4 sets out certain obligations which
bind the Member States of the European Union and the Cayman Islands.

4. Under the terms of the association of the Cayman Islands with the EU, the Cayman Islands
is not within the EU fiscal territory. However, in the spirit of cooperation and in
consideration of the terms of the Treaty Establishing the European Community, the
Cayman Islands has agreed to assist the Member States of the EU through the provision of
certain information as set out hereafter.
5.

The Cayman Islands has legislation relating to undertakings for collective investment that
is deemed to be equivalent in its effect to the EC legislation referred to in Articles 2 and 6
of the Directive.

The Cayman Islands and the Republic of Cyprus hereinafter referred to as a "contracting party"
or the "contracting parties" unless the context otherwise requires,
Have agreed to conclude the following Agreement which contains obligations on the part of the
contracting parties only and provides for the automatic provision of information by the
competent authority of the Cayman Islands to the competent authority of the Republic of
Cyprus upon the terms and in the manner set out below.
Article 1
General Scope
(1)

This Agreement shall apply to interest payments, (as defined in Article 6 of this
Agreement), made by a paying agent, (as defined in Article 5 of this Agreement),
established within the Cayman Islands to beneficial owners (as defined in Article 3 of
this Agreement), who are individuals resident in the Republic of Cyprus.

(2) The scope of this Agreement shall be limited to taxation of savings income in the form
of interest payments on debt claims, to the exclusion, inter alia, of the issues relating to
the taxation of pension and insurance benefits.
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Article 2
Reporting of Information by Paying Agents
(1)

Where interest

as defined in Article 6 of this Agreement, are made by a paying

agent established in the Cayman Islands to beneficial owners, as defined in Article 3 of
this Agreement, who are residents of the Republic of Cyprus, the paying agent shall report
to the competent authority of the Cayman Islands:
(a)

the identity and residence of the beneficial owner established in

with

Article 4 of this Agreement;
(b) the name and address of the paying agent;
(c) the account number of the beneficial owner or, where there is none, identification of
the debt claim giving rise to the interests;
(d)

information concerning the interest payment specified in Article 6(1) of this
Agreement. However the Cayman Islands may restrict the minimum amount of
information concerning interest payment to be reported by the paying agent to the
total amount of interest or income and to the total amount of the proceeds from sale,
redemption or refund.

(2)

Within six months following the end of the calendar year, the competent authority of the
Cayman Islands shall communicate to the competent authority of the Republic of Cyprus,
automatically, the information referred to in paragraph 1 (a) - (d) of this Article, for all
interest payments made during that year.

390
Article 3
Definition of beneficial owner
(1)

For the purposes of this Agreement "beneficial owner" shall mean any individual who
receives an interest payment or any such individual for whom an interest payment is
secured, unless such individual can provide evidence that the interest payment was not
received or secured for his own benefit. An individual is not deemed to be the beneficial
owner when he:
(a) acts as a paying agent within the meaning of Article 5 of this Agreement;
(b)

acts on behalf of a legal person, an entity which is taxed on its profits under the
general arrangements for business

an

authorised in accordance with

Council Directive 85/61 I/EEC or an equivalent undertaking for collective
investment established in the Cayman Islands, or an entity referred to in Article 5(2)
of this Agreement and, in the last mentioned case, discloses the name and address of
that entity to the economic operator making the interest payment and the latter
communicates such information to the competent authority of its contracting party of
establishment.

(c) acts on behalf of another individual who is the beneficial owner and discloses to the
paying agent the identity of that beneficial owner.
(2)

Where a paying agent has information suggesting that the individual who receives an
interest payment or for whom an interest payment is secured may not be the beneficial
owner, and where neither paragraph l(a) nor l(b) of this Article apply, it shall take
reasonable steps to establish the identity of the beneficial owner. If the paying agent is
unable to identify the beneficial owner, it shall treat the individual in question as the
beneficial owner.
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Article 4
Identity and residence of beneficial owners
The Cayman Islands, within its territory, shall adopt and ensure the application of the
procedures necessary to allow the paying agent to identify the beneficial owners and
their residence for the purposes of this Agreement. Such procedures shall comply with
the minimum standards established in paragraphs 2 and 3;
2.

The paying agent shall establish the identity of the beneficial owner on the basis of
minimum standards which vary according to when relations between the paying agent
and the recipient of the interest are entered into, as follows:
(a)

for contractual relations entered into before the 1st January 2004, the paying agent
shall establish the identity of the beneficial owner, consisting of his name and
address, by using the information at its disposal, in particular pursuant to the
legislation in force in the Cayman Islands on prevention of the use of the financial
system for the purpose of money laundering;

(b)

for contractual relations entered into, or transactions carried out in the absence of
contractual relations, on or after the 1st January, 2004 the paying agent shall
establish the identity of the beneficial owner, consisting of the name, address and,
if there is one, the tax identification number allocated by the Member State of
residence for tax purposes. These details should be established on the basis of the
passport or of the official identity card presented by the beneficial owner. If it
does not appear on that passport or official identity card, the address shall be
established on the basis of any other documentary proof of identity presented by
the

owner. If the tax identification number is not mentioned on the

passport, on the official identity card or any other documentary proof of identity,
including, possibly the certificate of residence for tax purposes, presented by the
beneficial owner, the identity shall be supplemented by a reference to the
date and place of birth established on the basis of his passport or official
identification card.
3.

The paying agent shall establish the residence of the beneficial owner on the basis of
minimum standards which vary according to when relations between the paying agent and
the recipient of the interest are entered into. Subject to the conditions set out below,
residence shall be considered to be situated in the country where the
his permanent address:

owner has
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(a)

for contractual relations entered into before 1st January, 2004 the paying agent
shall establish the residence of the beneficial owner by using the information at its
disposal, in particular pursuant to the legislation in force in the Cayman Islands on
prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering;

(b)

for contractual relations entered into, or transactions carried out in the absence of
contractual relations, on or after the 1st January, 2004, the paying agents shall
establish the residence of the
mentioned on the

owner on the basis of the address

on the official identity card or, if necessary, on the

basis of any documentary proof of identity presented by the beneficial owner and
according to the following procedure: for individuals presenting a passport or
official identity card issued by a Member State who declare themselves to be
resident in a third country, residence shall be established by means of a tax
residence certificate issued by the competent authority of the third country in
which the individual claims to be resident. Failing the presentation of such a
certificate, the Member State which issued the passport or other official identity
document shall be considered to be the country of residence.

Article 5
Definition of paying agent
(1)

For the purposes of this Agreement, 'paying agent' means any economic operator who
pays interest to or secures the payment of interest for the immediate benefit of the
beneficial owner, whether the operator is the debtor of the debt claim which produces the
interest or the operator charged by the debtor or the beneficial owner with paying interest
or securing the payment of interest.

(2)

Any entity established in a contracting party to which interest is paid or for which interest
is secured for the benefit of the beneficial owner shall also be considered a paying agent
upon such payment or securing of such payment. This provision shall not apply if the
economic operator has reason to believe, on the basis of official evidence produced by that
entity that:
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(a)

it is a legal person with the exception of those legal persons referred to in paragraph
5 of this Article; or

(b)

its profits are taxed under the general arrangements for business taxation; or

(c)

it is an

recognised in accordance with Council Directive 85/61 I/EEC or an

equivalent undertaking for collective investment established in the Cayman Islands.
An economic operator established in the Cayman Islands paying interest to. or securing
interest for, such an entity established in the other contracting party which is considered a
paying agent under this paragraph shall communicate the name and address of the entity
and the total amount of interest paid to, or secured for, the entity to the competent
authority of its contracting party of establishment, which shall

this information on to

the competent authority of the contracting party where the entity is established.

(3) the entity referred to in paragraph 2 of this Article shall, however, have the option of being
treated for the purposes of this Agreement as an UCITS or equivalent undertaking as
referred to in sub-paragraph (c) of paragraph 2. The exercise of this option shall require a
certificate to be issued by the contracting party in which the entity is established and
presented to the economic operator by that entity. A contracting party shall lay down the
detailed rules for this option for entities established in their territory.
(4)

Where the economic operator and the entity referred to in paragraph 2 of this Article are
established in the same contracting party, that contracting party shall take the necessary
measures to ensure that the entity complies with the provisions of this Agreement when it
acts as a paying agent.

(5) The legal persons exempted from sub- paragraph (a) of paragraph 2 of this Article are
(a)

in Finland: avoin yhtio (Ay) and
kommanditbolag;

(b)

in Sweden: handelsbolag (HB) and kommanditbolag (KB).

(Ky)/oppet

and
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Article 6
Definition of interest payment
(1) For the purposes of this Agreement "interest payment" shall mean:
(a) interest paid, or credited to an account, relating to debt claims of every kind, whether
or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the
debtor's profits, and, in particular, income from government securities and income
from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such
securities, bonds or debentures; penalty charges for late payment shall not be
regarded as interest payment;
(b)

interest accrued or capitalised at the

refund or redemption of the debt claims

referred to in (a);
(c)

income deriving from interest payments either directly or through an entity referred
to in Article 5 (2) of this Agreement, distributed by (i)

an

authorised in accordance with Council Directive

or

(ii)

an equivalent undertaking for collective investment established in the Cayman
Islands;

(iii) entities which qualify for the option under Article 5(3) of this Agreement;
(iv) undertakings for collective investment established outside the territory to
which the Treaty establishing the European Community applies by virtue of
Article 299 thereof and outside the Cayman Islands.
(d)

income realised upon the sale, refund or redemption of shares or units in the
following undertakings and entities, if they invest directly or indirectly, via other
undertakings for collective investment or entities referred to below, more than 40%
of their assets in debt claims as referred to in (a):

395
(i)

an

authorised in accordance with Council Directive 85/61 I/EEC; or

(ii)

an equivalent undertaking for collective investment established in the
Islands;

(iii) entities which qualify for the option under Article 5(3)

this Agreement;

(iv) undertakings for collective investment established outside the territory to
which the Treaty establishing the European Community applies by virtue of
Article 299 thereof and outside the

Islands

However, the contracting parties shall have the option of including income
mentioned under paragraph (l)(d) of this Article in the definition of interest only to
the extent that such income corresponds to gains directly or indirectly deriving from
interest payments within the meaning
(2)

paragraphs (l)(a) and (b)

this Article.

As regard paragraphs (l)(c) and (d) of this Article, when a paying agent has no
information concerning the proportion of the income which derives from interest
payments, the total amount of the

(3)

shall be considered an interest payment.

As regards paragraph (l)(d) of this Article, when a paying agent has no information
concerning the percentage of the assets invested in debt claims or in shares or units as
defined in that paragraph, that percentage shall be considered to be above 40%. Where he
cannot determine the amount of income realised by the beneficial owner, the income shall
be deemed to correspond to the proceeds of the sale, refund or redemption of the shares or
units.

(4)

When interest, as defined in paragraph (1) of this Article, is paid to or credited to an
account held by an entity referred to in Article 5(2) of this Agreement, such entity not
having qualified for the option under Article 5(3) of this Agreement, such interest shall be
considered an interest payment by

(5)

entity.

As regards paragraphs (l)(b) and (d) of this Article, a contracting party shall have the
option of requiring paying agents in its territory to annualise the interest over a period of
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time which may not exceed one year, and treating such annualised interest as an interest
payment even if no sale, redemption or
(6)

during that period.

By way of derogation from paragraphs (l)(c) and (d) of this

a contracting party

shall have the option of excluding from the definition of interest payment any income
referred to in those provisions from undertakings or entities established within its territory
where the investment in debt claims referred to in paragraph 1 (a) of this Article of such
entities has not exceeded 15% of their assets. Likewise, by way of derogation from
paragraph 4 of this Article, a contracting party shall have the option of excluding from the
definition of interest

in paragraph 1 of this Article interest paid or credited to an

account of an entity referred to in Article 5(2) of this Agreement which has not qualified
for the option under Article 5(3) of this Agreement and is established within its territory,
where the investment of such an entity in debt claims referred to in paragraph 1 (a) of this
Article has not exceeded 15% of its assets.

The exercise of such option by one contracting party shall be binding on the other
contracting party.
(7) The percentage referred to in paragraph l(d) of this Article and paragraph 3 of this Article
shall from 1st January
(8)

be 25%.

The percentages referred to in paragraph l(d) of this Article and in paragraph 6 of this
Article shall be determined by reference to the investment policy as laid down in the fund
rules or instruments of incorporation of the undertakings or entities concerned or, failing
which, by reference to the actual composition of the assets of the undertakings or entities
concerned.

Article 7
Transitional provisions for negotiable debt securities
(1) During the transitional period as

in Article

of the Directive, but until the

December, 2010 at the latest, domestic and international bonds and other negotiable debt
securities which have been first issued before the 1st March,

or for which the original

issuing prospectuses have been approved before that date by the competent authorities
within the meaning of Council Directive

or by the responsible authorities in
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third countries shall not be considered as debt claims within the meaning of Article 6(l)(a)
of this Agreement, provided that no further issues of such negotiable debt securities are
made on or after 1st March, 2002. However, should the transitional period continue
beyond 31 st December, 2010, the provisions of this Article shall only continue to apply in
respect of such negotiable debt securities:
which contain gross up and early redemption clauses and;
where the paying agent is established in a contracting party applying a withholding
tax and that paying agent pays interest to, or secures the payment of interest for the
benefit of a beneficial owner resident in the other contracting party.
If a further issue is made on or after 1st March, 2002 of an aforementioned negotiable debt
security issued by a Government or a related entity acting as a public authority or whose
role is recogmsed by an international treaty, as defined in the Annex to this Agreement,
the entire issue of such security, consisting of the original issue and any further issue, shall
be considered a debt claim within the meaning of Article

If a further issue is made on or after

)(a) of this Agreement.

March, 2002 of an aforementioned negotiable debt

security issued by any other issuer not covered by the second sub-paragraph, such further
issue shall be considered a debt claim within the meaning of Article

)(a) of this

Agreement.

(2) Nothing in this Article shall prevent the contracting parties from taxing the income from
the negotiable debt securities referred to in paragraph 1 in accordance with their national
laws.

Article 8
Mutual agreement procedure
Where difficulties or doubts arise between the parties regarding the implementation or
interpretation of this Agreement, the contracting parties shall use their best endeavours to
resolve the matter by mutual agreement.
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Article 9
Confidentiality
(1)

All information provided and received by the competent authority of a contracting party
shall be kept confidential.

(2)

Information provided to the competent authority of a contracting party may not be used
for any purpose other than for the purposes of direct taxation without the

written

consent of the other contracting party.

(3)

Information provided shall be disclosed only to persons or authorities concerned with
the purposes of direct taxation, and used by such persons or authorities only for such
purposes or for oversight

including the determination of any appeal. For these

information may be disclosed in public court proceedings or in judicial
proceedings.

(4)

Where a competent authority of a contracting party considers that information which it
has received from the competent authority of the other contracting party is likely to be
useful to the competent authority of another Member State, it may transmit it to the latter
competent authority with the agreement of the competent authority which supplied the
information.
ι

Article 10
Entry into force

This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the latter of the dates on which the
respective Governments have notified each other in writing that the formalities constitutionally
required have been complied with, and its provisions shall have effect from the date from which
the Directive is applicable according to paragraphs 2 and 3 of Article

of the Directive.

Article
Termination

(1)

This Agreement shall remain in force until terminated by either contracting party.
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(2)

Either contracting party may terminate this Agreement by giving notice of termination in
writing to the other contracting party, such notice to specify the circumstances leading to
the giving of such notice. In such a case, this Agreement shall cease to have effect 12
months after the serving of notice.

Article 12
Application and
(1)

of application

The application of this Agreement shall be conditional on the adoption and
implementation by all the Member States of the European Union, by the United States of
America, Switzerland, Andorra, Liechtenstein, Monaco and San Marino, and by all the
relevant dependent and associated territories of the

States of the European

Community, respectively, of measures which conform with or are equivalent to those
contained in the Directive or in this

and providing for the same dates of

implementation.
(2)

Subject to the mutual agreement procedure provided for in Article 8 of this Agreement,
the application of this Agreement or parts thereof may be suspended by either contracting
party with

effect through notification to the other specifying the circumstances

leading to such notification should the Directive cease to be applicable either temporarily
or permanently in accordance with European Community law or in the event that a
Member State should suspend the application of its implementing legislation. Application
of the Agreement shall resume as soon as the circumstances leading to the suspension no
longer apply.

(3)

Subject to the mutual agreement procedure provided for in Article 8 of this Agreement,
either contracting party may suspend the application of this Agreement through
notification to the other specifying the circumstances leading to such notification in the
event that one of the third countries or territories referred to in paragraph 1 should
subsequently cease to apply the measures referred to in that paragraph. Suspension of
application shall take place no earlier than two months after notification. Application of
the Agreement shall resume as soon as the measures are reinstated by the third country or
territory in question.
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Article 13
Competent Authorities
For the purposes of this Agreement the term 'competent authority' when applied to the Cayman
Islands means the Financial Secretary, and when applied to the Republic of Cyprus means the
Minister of Finance or an

representative.

Article 14
Implementation
Before 1 January 2005 the Contracting Parties shall adopt the laws, regulations and
administrative provisions necessary to comply with this Agreement.

Done in the English language.
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List of related entities
For the purposes of Article 7 of this Agreement, the following entities will be
considered to be a
entity acting as a public authority or whose role is recognised by
an international treaty":
ENTITIES WITHIN THE EUROPEAN

Belgium
—

Gewest (Flemish Region)
Region wallonne (Walloon Region)

—

Region

Gewest (Brussels Region)
(French Community)

—

(Flemish Community)
Deutschsprachige Gemeinschaft (German-speaking Community)

Spain
— Xunta de Galicia (Regional Executive of Galicia)
— Junta de

(Regional Executive of Andalusia)

— Junta de Extremadura (Regional Executive of
Junta de Castilla- La Mancha (Regional Executive of Castilla- La
Junta de Castilla— Gobierno

(Regional Executive of Castilla-

de Navarra (Regional Government of Navarre)

— Govern de

(Government of the Balearic Islands)

Generalitat de

(Autonomous Government of Catalonia)

— Generalitat de Valencia (Autonomous Government of Valencia)
—

General de

— Gobierno de las

(Regional Council of Aragon)

Canarias (Government of the Canary Islands)

— Gobierno de Murcia (Government of Murcia)
— Gobierno de Madrid (Government of Madrid)
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Gobierno

la
del
Vasco/Euzkadi
Community of the Basque Country)



de



Foral de



of the

(Regional Council of Guipuzcoa)

Foral de

(Regional Council of Vizcaya)
(Regional Council of

 Ayuntamiento de Madrid (City Council of Madrid)
 Ayuntamiento de Barcelona (City Council of Barcelona)


Cabildo Insular de Gran Canaria (Island Council of Gran Canada)
Cabildo Insular de Tenerife (Island Council of Tenerife)
de Credito Oficial (Public Credit Institution)



Instituto Catalan de Finanzas (Finance Institution of Catalonia)
Instituto Valenciano de Finanzas (Finance Institution of Valencia)

Greece


Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (National Telecommunications Organisation)



Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (National Railways Organisation)
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Public Electricity Company)

France


La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Social Debt Redemption
Fund)
L'Agence

de developpement (AFD) (French Development Agency)



Reseau Ferre de France (RFF)(French Rail Network)



Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (National Motorways Fund)
Assistance publique Hopitaux de Paris (APHP) (Paris Hospitals Public Assistance)



Charbonnages de France (CDF) (French Coal Board)



Entreprise miniere et

Italy


Regions



Provinces



Municipalities

(EMC)(Mining and Chemicals Company)
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Cassa Depositi e Prestiti (Deposits and Loans Fund)
Latvia
—

(Local governments)

Poland
(communes)
—

powiaty (districts)

—

(provinces)

—

(associations of communes)
(association of districts)
wojewodztw (association of provinces)
(capital city of Warsaw)

—

Agencja Restrakturyzacji i
Modernisation of Agriculture)

Rolnictwa (Agency for Restructuring and

Nieruchomosci Rolnych (Agricultural Property Agency)
Portugal

—

Regiao

da Madeira (Autonomous Region of Madeira)

Regiao

dos

(Autonomous Region of Azores)

Municipalities

Slovakia
—

a obce (municipalities)

—

Zeleznice Slovenskej republiky (Slovak Railway Company)

—

Statny fond cestneho

—

Slovenske elektrarne (Slovak Power Plants)

—

Vodohospodarska vystavba (Water Economy Building Company)

(State Road Management Fund)

INTERNATIONAL ENTITIES:

—
—
—

European Bank for Reconstruction and Development
European

Investment

Bank

Asian Development Bank
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-

African Development Bank
IBRD IMF

-

International Finance Corporation

-

Development Bank
Council of Europe Social Development Fund
EURATOM

-

European Community

-

Corporacion Andina de Fomento (CAF) (Andean Development Corporation)

-

European Coal & Steel Community

-

Nordic Investment Bank
Caribbean Development Bank

The provisions of Article 7 are without prejudice to any international obligations that the
Contracting Parties may have entered into with respect to the above mentioned international
entities.
ENTITIES IN THIRD COUNTRIES :

The entities that meet the following criteria :
1)

The entity is clearly considered to be a public entity according to the national criteria.

2)

Such public entity is a non-market producer which administers and finances a group of
activities, principally providing non-market goods and services, intended for the benefit
of the community and which are effectively controlled by general government.

3)

Such public entity is a large and regular issuer of debt.

4)

The State concerned is able to guarantee that such public entity will not exercise early
redemption in the event of gross-up clauses.
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ΣΥΜΦΩΝΊΑ
ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΉΣΗ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ
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Επιστολή

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας

Κύριε,
Αναφέροµαι στο κείµενο του προτεινόµενου υποδείγµατος "Συµφωνία για τη φορολογία των
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις µεταξύ των νήσων Καϋµάν και κράτους µέλους της Ε.Ε.
που πρόκειται να εφαρµόσει την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών» που εγκρίθηκαν από
την Οµάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις 22 Ιουνίου 2004 (έγγρ. 10399/04
128).
Ενόψει των προαναφερθέντων συµφωνηθέντων κειµένων, έχω την τιµή


να σας προτείνω τη «Συµφωνία για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων
αποταµιεύσεις», όπως περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1 της παρούσας επιστολής,

από



να σας προτείνω να τεθεί σε ισχύ η Συµφωνία αυτή κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής της
Οδηγίας
της
Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η οποία ηµεροµηνία υπόκειται στους όρους που έχουν
τεθεί στο Άρθρο
(2) της Οδηγίας, και στον όρο της αµοιβαίας ενηµέρωσης για την
ολοκλήρωση των εσωτερικών συνταγµατικών διαδικασιών προκειµένου να τεθεί σε ισχύ
η εν λόγω Συµφωνία,



να προτείνω την αµοιβαία µας δέσµευση για ανταπόκριση, το συντοµότερο δυνατό, στις
εσωτερικές µας συνταγµατικές διαδικασίες, καθώς και για αµοιβαία ενηµέρωση µέσω της
επίσηµης οδού αµέσως µόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διατυπώσεις.

Έχω την τιµή να εισηγηθώ, εάν η
σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα
επιστολή συνοδευόµενη από το Προσάρτηµα 1, και η
σας να αποτελέσουν από
κοινού Συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και των νήσων Καϋµάν.

Με εξαιρετική εκτίµηση,

Για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία

Μάκης Κεραυνός
Υπουργός Οικονοµικών

Έγινε στη Λευκωσία, στις 22 Φεβρουαρίου 2005 στην αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα
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Β.

Κυβέρνησης των

Καϋµάν

Κύριε,
Έχω την τιµή να σας γνωστοποιήσω τη λήψη της από 22.2.2005 επιστολής σας, η οποία έχει
ως ακολούθως:
«Κύριε,
Αναφέροµαι στο κείµενο του προτεινόµενου υποδείγµατος "Συµφωνία για τη φορολογία των
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις µεταξύ των νήσων Καϋµάν και κράτους µέλους της Ε.Ε.
που πρόκειται να εφαρµόσει την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών» που εγκρίθηκαν από
την Οµάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
22 Ιουνίου 2004 (έγγρ.
128).
Ενόψει των προαναφερθέντων συµφωνηθέντων κειµένων, έχω την τιµή


να σας προτείνω τη «Συµφωνία για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων
αποταµιεύσεις», όπως περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1 της παρούσας επιστολής,

από



να σας προτείνω να τεθεί σε ισχύ η Συµφωνία αυτή κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής της
Οδηγίας
της
Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων
' εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η οποία ηµεροµηνία υπόκειται στους όρους που έχουν
τεθεί στο Άρθρο 17 (2) της Οδηγίας, και στον όρο της αµοιβαίας ενηµέρωσης για την
ολοκλήρωση των εσωτερικών συνταγµατικών διαδικασιών προκειµένου να τεθεί σε ισχύ
η εν λόγω Συµφωνία,



να προτείνω την αµοιβαία µας δέσµευση για ανταπόκριση, το συντοµότερο δυνατό, στις
εσωτερικές µας συνταγµατικές διαδικασίες, καθώς και για αµοιβαία ενηµέρωση µέσω της
επίσηµης οδού αµέσως µόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διατυπώσεις.

Έχω την τιµή να εισηγηθώ, εάν η
σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα
επιστολή συνοδευόµενη από το Προσάρτηµα
η
σας να αποτελέσουν από
κοινού Συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και των Νήσων Καϋµάν.
Με εξαιρετική εκτίµηση».
Είµαι σε
να επιβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση των Νήσων Καϋµάν συµφωνεί µε το
περιεχόµενο της επιστολής σας.
Με εξαιρετική εκτίµηση,

Για την Κυβέρνηση των Νήσων Καϋµάν
Έγινε στις 12.4.

στην αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα
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Προσάρτηµα 1
ΤΗ
ΤΩΝ

ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΕΙΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:
1.

άρθρο

της οδηγίας

Συµβούλιο») για τη

του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης («το

φορολόγηση των

υπό µορφή

τόκων

εισοδηµάτων

από

αποταµιεύσεις όπως δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων µε ηµεροµηνία
Ιανουαρίου

(«η οδηγία») ορίζει ότι πριν από την 1η

τα κράτη µέλη

και δηµοσιεύουν τις νοµοθετικές,

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία και ότι οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2005,
υπό τον όρο ότι:

η Ελβετική

το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, η ∆ηµοκρατία του

Αγίου Μαρίνου, το Πριγκιπάτο του Μονακό και το Πριγκιπάτο της Ανδόρας,
εφαρµόζουν από την αυτή ηµεροµηνία µέτρα ισοδύναµα µε τα προβλεπόµενα στην
παρούσα οδηγία, κατ' εφαρµογή συµφωνιών που

συνάψουν µε την Ευρωπαϊκή

Κοινότητα, κατόπιν οµόφωνων αποφάσεων του Συµβουλίου,

(ii)

όλες οι συµφωνίες ή άλλοι διακανονισµοί που υφίστανται και προβλέπουν ότι τα

εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη εφαρµόζουν από την αυτή ηµεροµηνία την αυτόµατη
ανταλλαγή πληροφοριών µε τον ίδιο τρόπο που

το κεφάλαιο II της παρούσας

οδηγίας, (ή, κατά τη µεταβατική περίοδο του άρθρου

επιβάλλουν παρακράτηση του

φόρου στην πηγή µε τους ίδιους όρους που ορίζονται στα άρθρα

2.

και 12)».

Σύµφωνα µε τις ανειληµµένες υποχρεώσεις τους σχετικά µε την προσχώρηση, η
Κύπρος, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η
Μάλτα, η Πολωνία, η ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας και η Σλοβενία

και

δηµοσιεύουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται
για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία, οι ρυθµίσεις της οποίας εφαρµόζονται
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από την 1η Ιανουαρίου 2005 και υπόκεινται

διατάξεις που καθορίστηκαν στην

ανωτέρω παράγραφο

3.

Η βάση της σύνδεσης των Νήσων Καϋµάν µε την ΕΕ καθορίζεται στο 4° µέρος της
Ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

4° µέρος καθορίζει συγκεκριµένες

υποχρεώσεις µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων
Καϋµάν.

4.

Σύµφωνα µε τους όρους της σύνδεσης

Καϋµάν µε την ΕΕ, οι Νήσοι

Καϋµάν δεν υπάγονται στο φορολογικό έδαφος της ΕΕ. Εντούτοις, στο πλαίσιο της
συνεργασίας και λαµβάνοντας υπόψη τους όρους της Ιδρυτικής Συνθήκης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι Νήσοι Καϋµάν συµφώνησαν να βοηθήσουν τα κράτη µέλη
της ΕΕ µέσω της παροχής συγκεκριµένων πληροφοριών όπως ορίζονται στο εξής.

5.

Οι Νήσοι Καϋµάν διαθέτουν νοµοθεσία σχετικά µε τους οργανισµούς συλλογικών
επενδύσεων η οποία

ισότιµη ως προς τα

της µε την κοινοτική

νοµοθεσία που αναφέρεται στα άρθρα 2 και 6 της οδηγίας.

Οι Νήσοι Καϋµάν και η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, καλούνται στο εξής «συµβαλλόµενο µέρος»
ή «συµβαλλόµενα µέρη», εκτός εάν προκύπτει άλλως από τα συµφραζόµενα,

Συµφώνησαν να συνάψουν την ακόλουθη συµφωνία, η οποία περιέχει υποχρεώσεις από την
πλευρά των συµβαλλοµένων µερών µόνο και προβλέπει την αυτόµατη ανταλλαγή
πληροφοριών από την αρµόδια αρχή των Νήσων Καϋµάν προς την αρµόδια αρχή της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
κατωτέρω.

Άρθρο 1 Γενικό πεδίο εφαρµογής

(1) Η παρούσα Συµφωνία εφαρµόζεται για τις πληρωµές των τόκων 9 (όπως ορίζονται στο
άρθρο 6 της παρούσας Συµφωνίας), τους οποίους καταβάλλει φορέας πληρωµής (όπως
ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας Συµφωνίας), εγκατεστηµένος στις Νήσους Καϋµάν
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σε πραγµατικούς δικαιούχους (κατά την έννοια του άρθρου 3 της παρούσας Συµφωνίας),
οι οποίοι είναι κάτοικοι της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

(2) Ο σκοπός της παρούσας Συµφωλάας περιορίζεται στη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις που απορρέουν από
άλλων,

µε την εξαίρεση, µεταξύ

που σχετίζονται µε τη φορολόγηση συντάξεων και ασφαλιστικών

παροχών.

Άρθρο 2

∆ιαβίβαση πληροφοριών από φορείς πληρωµής

(1) Σε περίπτωση πληρωµής τόκων, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας Συµφωνίας,
από φορέα πληρωµής εγκατεστηµένο στις Νήσους Καϋµάν σε πραγµατικούς δικαιούχους,
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας Συµφωνίας, οι οποίοι κατοικούν στην
Κυπριακή ∆ηµοκρατία, ο φορέας πληρωµής ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του σχετικά
µε τα εξής:

α) τα στοιχεία ταυτότητας και την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου που
προσδιορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 της παρούσας

β) το όνοµα και τη διεύθυνση του φορέα πληρωµής,
γ) τον αριθµό λογαριασµού του πραγµατικού δικαιούχου ή, ελλείψει αυτού, τα
στοιχεία της

απαίτησης που αποτελεί γενεσιουργό αιτία των καταβαλλόµενων

τόκων,
δ) πληροφορίες σχετικά µε την πληρωµή των τόκων που υπολογίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 6, παράγραφος 1 της παρούσας συµφωνίας. Εντούτοις, οι Νήσοι Καϋµάν
δύνανται να περιορίσουν το ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να
υποβάλλεται από τον φορέα πληρωµής σχετικά µε την καταβολή τόκων στο συνολικό
ποσό των τόκων ή του εισοδήµατος και στο συνολικό ποσό των εσόδων από την
πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση.
(2) Εντός εξαµήνου από τη λήξη του ηµερολογιακού τους έτους, η αρµόδια αρχή των Νήσων
Καϋµάν ανακοινώνει στην αρµόδια αρχή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, αυτοµάτως, τις
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. σηµεία α) έως δ) του παρόντος
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άρθρου, όσον αφορά το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του εν
λόγω έτους.

Άρθρο 3

(1)

Ορισµός του πραγµατικού δικαιούχου

Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ως «πραγµατικός δικαιούχος» νοείται το
φυσικό πρόσωπο που εισπράττει τόκους για ίδιο σκοπό ή οποιοδήποτε φυσικό
πρόσωπο προς όφελος του οποίου εξασφαλίζεται πληρωµή τόκων, εκτός εάν το εν
*

λόγω φυσικό πρόσωπο µπορεί να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν έχει
εισπράξει ή εξασφαλίσει την πληρωµή τόκων για δικό του λογαριασµό. Ένα φυσικό
πρόσωπο δεν

πραγµατικός δικαιούχος όταν:

α) ενεργεί ως φορέας πληρωµής κατά την έννοια του άρθρου 5 της παρούσας
Συµφωνίας,

β) ενεργεί εξ ονόµατος νοµικού προσώπου, οντότητας που φορολογείται επί των
κερδών της βάσει των γενικών ρυθµίσεων περί φορολογίας των επιχειρήσεων,
ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένου σύµφωνα µε την οδηγία

ή ισοδύναµου

οργανισµού συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένου στις Νήσους

ή

οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας, και,
στην τελευταία περίπτωση, κοινοποιεί την επωνυµία και τη διεύθυνση της οντότητας
στον οικονοµικό φορέα που καταβάλλει τους τόκους και ο τελευταίος διαβιβάζει, εν
συνεχεία, αυτές τις πληροφορίες στην αρµόδια αρχή του συµβαλλοµένου µέρους της
εγκατάστασης,

γ)

ενεργεί εξ ονόµατος άλλου φυσικού προσώπου που είναι ο πραγµατικός

δικαιούχος και αποκαλύπτει στον φορέα πληρωµής τα στοιχεία ταυτότητας του
πραγµατικού δικαιούχου.

(2)

Στην περίπτωση που ο φορέας πληρωµής έχει στη

του στοιχεία που οδηγούν

στο συµπέρασµα ότι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή για το
οποίο εξασφαλίζεται η πληρωµή τόκων ενδεχοµένως να µην είναι ο πραγµατικός
δικαιούχος και που δεν εφαρµόζεται ούτε η παράγραφος 1 στοιχείο α) ούτε η
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παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να
προσδιορίσει την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου. Αν ο φορέας πληρωµής
αδυνατεί να προσδιορίσει τον πραγµατικό δικαιούχο, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο
ως πραγµατικός δικαιούχος.

Άρθρο 4

(1)

Στοιχεία ταυτότητας και κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου

Οι Νήσοι Καϋµάν προβαίνουν στη

και διασφαλίζουν την εφαρµογή στο

τους των αναγκαίων διαδικασιών που επιτρέπουν στον φορέα πληρωµής να
τους πραγµατικούς δικαιούχους και την κατοικία τους για τους σκοπούς
της παρούσας Συµφωνίας. Οι διαδικασίες αυτές πληρούν τους ελάχιστους κανόνες
που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3.

(2)

Ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου
συναρτήσει ελαχίστων κανόνων οι οποίοι ποικίλλουν ανάλογα µε τον χρόνο έναρξης
των σχέσεων µεταξύ φορέα πληρωµής και δικαιούχου των τόκων, ως εξής:

α)

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί πριν

Ιανουαρίου

την 1η

ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την ταυτότητα του πραγµατικού

δικαιούχου, ήτοι το όνοµα και τη διεύθυνση του, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που
έχει στη διάθεση του, ιδίως κατ' εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας στις νήσους
Καϋµάν για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

β)

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που

πραγµατοποιούνται χωρίς

ή τις συναλλαγές που

να υπάρχουν συµβατικές σχέσεις, από 1ης Ιανουαρίου

και εξής, ο φορέας πληρωµής

την ταυτότητα του πραγµατικού

δικαιούχου, ήτοι το όνοµα, τη διεύθυνση και, εάν υπάρχει, τον αριθµό φορολογικού
µητρώου στο κράτος µέλος της φορολογικής κατοικίας του. Τα στοιχεία αυτά
πρέπει να προσδιορίζονται βάσει του διαβατηρίου ή του επίσηµου δελτίου ταυτότητας
που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος. Εάν η διεύθυνση δεν αναγράφεται στο εν
λόγω διαβατήριο ή επίσηµο δελτίο

εξακριβώνεται βάσει οποιουδήποτε

αποδεικτικού εγγράφου που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος. Εάν ο αριθµός
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φορολογικού µητρώου δεν αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο επίσηµο δελτίο
ταυτότητας ή σε άλλο επίσηµο έγγραφο ταυτότητας, ενδεχοµένως στο πιστοποιητικό
φορολογικής κατοικίας, που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος, τα στοιχεία
ταυτότητας συµπληρώνονται µε την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης του
πραγµατικού δικαιούχου που προκύπτουν από το διαβατήριο ή το επίσηµο δελτίο
ταυτότητας.

(3)

Ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου βάσει
ελάχιστων κανόνων που ποικίλλουν ανάλογα µε το χρόνο έναρξης των σχέσεων
µεταξύ του φορέα πληρωµής και του δικαιούχου των τόκων. Με την επιφύλαξη των
κατωτέρω, ως κατοικία
τη µόνιµη

η χώρα στην οποία ο πραγµατικός δικαιούχος έχει

του:

α) όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί πριν από την 1η
Ιανουαρίου

ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την κατοικία του πραγµατικού

δικαιούχου χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που έχει στη

του, ιδίως

κατ' εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας στις Νήσους Καϋµάν για την πρόληψη της
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες.

β) όσον αφορά

συµβατικές σχέσεις που συνάπτονται ή, τις συναλλαγές που

πραγµατοποιούνται χωρίς να υπάρχουν συµβατικές σχέσεις, από 1ης Ιανουαρίου
και εξής, οι φορείς πληρωµής προσδιορίζουν την κατοικία του δικαιούχου βάσει της
διεύθυνσης που αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο επίσηµο δελτίο ταυτότητας ή, εν
ανάγκη, βάσει οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου το οποίο παρουσιάζει ο
πραγµατικός δικαιούχος, σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: όσον αφορά τα
φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζουν διαβατήριο ή επίσηµο δελτίο ταυτότητας που
έχει εκδώσει κράτος µέλος και τα οποία δηλώνουν ότι είναι κάτοικοι τρίτης χώρας, η
κατοικία καθορίζεται βάσει πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται από
την αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας στην οποία το εν λόγω φυσικό πρόσωπο δηλώνει
ότι κατοικεί. Εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο

ως τόπος κατοικίας

το κράτος µέλος το οποίο εξέδωσε το διαβατήριο ή το άλλο επίσηµο έγγραφο
ταυτότητας.
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Άρθρο 5

Ορισµός του φορέα πληρωµής

(1) Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ως «φορέας πληρωµής» νοείται
οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, ο οποίος καταβάλλει τόκους στον πραγµατικό
δικαιούχο ή εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άµεσο όφελος αυτού, ανεξαρτήτως
του αν ο φορέας αυτός είναι ο οφειλέτης της απαίτησης ή ο φορέας στον οποίο έχει
αναθέσει ο οφειλέτης ή ο πραγµατικός δικαιούχος την πληρωµή των τόκων ή την
εξασφάλιση αυτής της πληρωµής.

(2) Κάθε οντότητα εγκατεστηµένη σε συµβαλλόµενο µέρος στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή
για το οποίο εξασφαλίζεται η καταβολή τόκων προς όφελος του πραγµατικού δικαιούχου
επίσης ως φορέας πληρωµής κατά την εν λόγω πληρωµή ή εξασφάλιση της
πληρωµής. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται αν ο οικονοµικός φορέας έχει λόγους να
βάσει επίσηµων αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλει η οντότητα, ότι:

α) είναι νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στην
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ή

β) τα κέρδη του φορολογούνται βάσει των γενικών ρυθµίσεων φορολογίας των
επιχειρήσεων, ή
γ) πρόκειται για ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία

του

Συµβουλίου ή ισοδύναµου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένου στις
Νήσους
Ο οικονοµικός

στις Νήσους Καϋµάν, που καταβάλλει τόκους σε

µια τέτοια οντότητα εγκατεστηµένη στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος και

ως

φορέας πληρωµής βάσει της παρούσας παραγράφου, ή που εξασφαλίζει την καταβολή
τόκων για αυτή, κοινοποιεί την επωνυµία και τη διεύθυνση της οντότητας καθώς και το
συνολικό ποσό των τόκων που της κατέβαλε ή των οποίων εξασφάλισε την καταβολή
στην αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους εγκατάστασης της, η οποία στη συνέχεια
διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στην αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους
εγκατάστασης της οντότητας.

(3) Η οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έχει, ωστόσο, το
δικαίωµα να επιλέγει, για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, να τυγχάνει
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µεταχείρισης ως ΟΣΕΚΑ ή ως ισοδύναµος οργανισµός, κατά την έννοια της
παραγράφου 2 στοιχείο γ) του παρόντος. Η άσκηση αυτού του δικαιώµατος αποτελεί
αντικείµενο πιστοποιητικού που εκδίδεται από το συµβαλλόµενο µέρος στο οποίο είναι
εγκατεστηµένη η οντότητα, υποβάλλεται δε από αυτήν την οντότητα στον οικονοµικό
φορέα. Τα συµβαλλόµενα µέρη

τους λεπτοµερείς κανόνες άσκησης αυτού του

δικαιώµατος για τις οντότητες τις εγκατεστηµένες στο

τους.

(4) Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας και η οντότητα που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είναι εγκατεστηµένοι στο ίδιο συµβαλλόµενο µέρος,
το εν λόγω συµβαλλόµενο µέρος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εξασφάλιση της
συµµόρφωσης της οντότητας, όταν ενεργεί ως φορέας πληρωµής, προς τις διατάξεις της
παρούσας Συµφωνίας.

(5) Τα νοµικά πρόσωπα που εξαιρούνται από την εφαρµογή του άρθρου 2 στοιχείο α) του
παρόντος άρθρου είναι:

α)

στη Φινλανδία: avoin yhtio (Ay) και

β)

στη Σουηδία: handelsbolag

Άρθρο 6

(1)

(Ky)/oppet

και

και kommanditbolag (KB).

Ορισµός των τόκων

Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ως «τόκοι» νοούνται:

α)

οι καταβληθέντες ή εγγεγραµµένοι σε λογαριασµό τόκοι από πάσης φύσεως

απαιτήσεις, είτε συνοδεύονται είτε όχι από ενυπόθηκες εγγυήσεις ή από ρήτρα
συµµετοχής στα κέρδη του οφειλέτη, ιδίως δε τα εισοδήµατα από τίτλους του
δηµοσίου

και

οµολογιακά

δάνεια,

συµπεριλαµβανοµένων

των

πρόσθετων

ωφεληµάτων και λαχνών που τα συνοδεύουν, εξαιρουµένων όµως των τόκων δανείων
µεταξύ φυσικών προσώπων που δεν ενεργούν στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής τους
δραστηριότητας. Οι τόκοι υπερηµερίας δεν

τόκοι,
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β)

οι δεδουλευµένοι ή κεφαλαιοποιηµένοι τόκοι κατά την πώληση, την

επιστροφή ή την εξόφληση των απαιτήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α),

γ)

το εισόδηµα που προκύπτει από

είτε άµεσα είτε µέσω οντότητας που

αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας. το οποίο
διανέµεται από:

i)

ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία

του

Συµβουλίου, ή
ισοδύναµο οργανισµό συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένο στις
Νήσους Καϋµάν,

iii)

οντότητες που επωφελούνται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο
άρθρο 5 παράγραφος 3 της παρούσας Συµφωνίας,
οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένους εκτός του
εδάφους στο οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας δυνάµει του άρθρου της 299 και εκτός των
Νήσων Καϋµάν..

δ)

εισόδηµα που προκύπτει από την πώληση, την επιστροφή ή την εξόφληση

µονάδων ή µεριδίων στους ακόλουθους οργανισµούς και οντότητες, αν επενδύουν
άµεσα ή έµµεσα, µέσω άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων ή οντοτήτων που
αναφέρονται κατωτέρω, ποσοστό ανώτερο του 40% του ενεργητικού τους σε
απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α):
i)

ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία

ή

ii)

ισοδύναµο οργανισµό συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένο στις
Νήσους Καϋµάν,

iii)

οντότητες που επωφελούνται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο
άρθρο 5 παράγραφος 3 της παρούσας Συµφωνίας,
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iv)

οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένους εκτός του
εδάφους στο οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας δυνάµει του άρθρου της 299 και εκτός των
Νήσων Καϋµάν.

Ωστόσο, τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να µην περιλαµβάνουν στον ορισµό των
τόκων το εισόδηµα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος
άρθρου παρά µόνο κατά την αναλογία που το εισόδηµα αυτό αντιστοιχεί σε εισόδηµα
που, άµεσα ή έµµεσα, προέρχεται από πληρωµές τόκων κατά την έννοια των
στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

(2) Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που
ένας φορέας πληρωµής δεν έχει στη διάθεση του στοιχεία σχετικά µε το µέρος του
εισοδήµατος που προέρχεται από πληρωµή τόκων, το συνολικό ποσό του εισοδήµατος
ως πληρωµή τόκων.

(3) Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που ο
φορέας πληρωµής δεν έχει στη

του στοιχεία σχετικά µε το ποσοστό του

ενεργητικού που επενδύεται σε απαιτήσεις ή σε µονάδες ή µερίδια που προβλέπονται
στην εν λόγω παράγραφο, το ποσοστό αυτό

ότι υπερβαίνει το

Εάν δεν

µπορεί να προσδιορίσει το ποσό του εισοδήµατος που συγκεντρώνει ο πραγµατικός
δικαιούχος, το εισόδηµα

ότι αντιστοιχεί στο προϊόν της πώλησης, της

επιστροφής ή της εξόφλησης των µετοχών ή µεριδίων.

(4) Όταν οι

όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καταβάλλονται ή

πιστώνονται σε λογαριασµό οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της
παρούσας Συµφωνίας, αν η εν λόγω οντότητα δεν επωφελείται από το δικαίωµα που
προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της παρούσας Συµφωνίας, οι εν λόγω τόκοι
ως πληρωµές τόκων από την εν λόγω οντότητα.

(5) Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία β) και δ) του παρόντος άρθρου, τα συµβαλλόµενα
µέρη έχουν το δικαίωµα να ζητούν από τους φορείς πληρωµής που είναι εγκατεστηµένοι
στο
που δεν

τους να υπολογίζουν τους τόκους σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια περιόδου
το έτος και να

τους ετήσιους αυτούς τόκους ως πληρωµή
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. τόκων ακόµη και αν δεν διενεργηθεί πώληση, επιστροφή ή εξόφληση κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου.

(6) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος άρθρου, τα
συµβαλλόµενα µέρη έχουν το δικαίωµα να εξαιρέσουν από τον ορισµό των τόκων το
εισόδηµα που αναφέρεται στις συγκεκριµένες διατάξεις από οργανισµούς ή οντότητες
που εδρεύουν εντός του εδάφους τους, σε περίπτωση που το ποσοστό του ενεργητικού
των εν λόγω οργανισµών ή οντοτήτων που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το 15%.
Οµοίως, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, τα συµβαλλόµενα
µέρη έχουν το δικαίωµα να εξαιρέσουν από τον ορισµό των τόκων, όπως ορίζονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τους τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε
λογαριασµό οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της παρούσας
Συµφωνίας, εάν η οντότητα αυτή δεν επωφελείται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο
άρθρο 5 παράγραφος 3 της παρούσας

και είναι εγκατεστηµένη στο

τους, σε περίπτωση που το ποσοστό του ενεργητικού των εν λόγω οντοτήτων που έχει
επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του
παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το 15%.

Η άσκηση αυτού του δικαιώµατος από συµβαλλόµενο µέρος είναι δεσµευτική και για τα
άλλα συµβαλλόµενα µέρη.

(7)

Από την 1η Ιανουαρίου

το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1

στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου και στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου είναι
25%.

(8)

Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου
και στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου καθορίζονται βάσει της επενδυτικής
πολιτικής, όπως ορίζεται στον κανονισµό και στα καταστατικά έγγραφα των εν λόγω
οργανισµών ή οντοτήτων ή, ελλείψει αυτών, βάσει της πραγµατικής σύνθεσης του
ενεργητικού τους.
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Άρθρο 7

(1)

Μεταβατικές διατάξεις για τους διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς τίτλους

Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο
παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας και µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
αργότερο,

το

οι εγχώριες και διεθνείς οµολογίες και άλλοι διαπραγµατεύσιµοι

χρεωστικοί τίτλοι που έχουν εκδοθεί για πρώτη φορά πριν από την 1η Μαρτίου 2001
ή που τα ενηµερωτικά φυλλάδια για την εισαγωγή τους στο χρηµατιστήριο αξιών
έχουν εγκριθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή από τις αρµόδιες αρχές κατά την έννοια
της οδηγίας

του Συµβουλίου, ή από αρµόδιες αρχές σε τρίτες χώρες, δεν
ως απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

της παρούσας Συµφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πραγµατοποιούνται επιπλέον
εκδόσεις των εν λόγω διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου
2002 και εξής. Εάν όµως η µεταβατική περίοδος παραταθεί πέραν της 31ης
∆εκεµβρίου

οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να ισχύουν µόνον

για διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς τίτλους αυτού του είδους:

που περιέχουν ρήτρες επανενσωµάτωσης του εκπεσθέντος φόρου και



εφόσον ο φορέας πληρωµής είναι εγκατεστηµένος σε συµβαλλόµενο µέρος που
εφαρµόζει την παρακράτηση φόρου και ο εν λόγω φορέας πληρωµής καταβάλλει
τόκους στον πραγµατικό δικαιούχο εγκατεστηµένο σε άλλο συµβαλλόµενο µέρος
ή εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άµεσο όφελος αυτού.

Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθούν επιπλέον εκδόσεις των προαναφερόµενων
διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002 και στο εξής, από
κυβερνήσεις ή εξοµοιούµενους οργανισµούς που ενεργούν ως δηµόσια αρχή ή των
οποίων ο ρόλος αναγνωρίζεται από διεθνή συνθήκη, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα
της παρούσας Συµφωνίας, η συνολική έκδοση αυτών των τίτλων, αποτελούµενη από
την αρχική έκδοση και τις νέες εκδόσεις,

ως απαίτηση κατά την έννοια του

άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας Συµφωνίας.

Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί περαιτέρω έκδοση των προαναφερόµενων
διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002 και στο εξής από
οποιονδήποτε άλλο εκδότη που δεν καλύπτεται από το δεύτερο εδάφιο, η περαιτέρω
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αυτή έκδοση

ως απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1

στοιχείο α) της παρούσας Συµφωνίας.
(2)

Καµία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζει τα συµβαλλόµενα µέρη να
φορολογούν το εισόδηµα από τους διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς τίτλους που
αναφέρονται στην παράγραφο 1) σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία τους.

Άρθρο 8

∆ιαδικασία αµοιβαίας συµφωνίας

Εάν προκύψουν δυσχέρειες ή αµφιβολίες µεταξύ των µερών όσον αφορά την εφαρµογή ή την
ερµηνεία της παρούσας Συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα µέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια να επιλύσουν το

Άρθρο 9

(1)

µε αµοιβαία συµφωνία.

Απόρρητο

Όλες οι πληροφορίες που παρέχει και λαµβάνει η αρµόδια αρχή συµβαλλόµενου
µέρους κρατούνται απόρρητες.

(2)

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην αρµόδια αρχή συµβαλλόµενου µέρους δεν
µπορούν να χρησιµοποιούνται για σκοπούς πέραν εκείνων της άµεσης φορολογίας
χωρίς προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου συµβαλλόµενου µέρους.

(3)

Οι παρεχόµενες πληροφορίες κοινοποιούνται µόνο στα πρόσωπα που αφορούν ή
αρχές για σκοπούς άµεσης φορολογίας και χρησιµοποιούνται από τα εν λόγω
πρόσωπα ή αρχές µόνο για τέτοιους σκοπούς ή για σκοπούς επιτήρησης,
περιλαµβανοµένης της έκβασης τυχόν προσφυγών. Για τους σκοπούς αυτούς,
µπορούν να κοινοποιούνται πληροφορίες σε ακροαµατικές διαδικασίες ή σε
δικαστικές

(4)

Όταν η αρµόδια αρχή συµβαλλόµενου µέρους

ότι οι πληροφορίες που έλαβε

από την αρµόδια αρχή του άλλου συµβαλλόµενου µέρους ενδέχεται να είναι χρήσιµες
για την αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους, µπορεί να τις διαβιβάζει σε αυτή την
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αρµόδια αρχή, µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας αρχής που παρέσχε τις
πληροφορίες.

Άρθρο

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα Συµφωνία τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ηµέρα µετά την τελευταία ηµεροµηνία
κατά την οποία οι αντίστοιχες κυβερνήσεις κοινοποιούν αµοιβαία εγγράφως ότι οι
απαιτούµενες συνταγµατικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν, και οι διατάξεις της εφαρµόζονται
από την ηµεροµηνία εφαρµογής της οδηγίας σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου

της οδηγίας.

Άρθρο 11

(1)

Λήξη

Η παρούσα Συµφωνία παραµένει σε ισχύ εφόσον δεν την καταγγείλει ένα από τα
συµβαλλόµενα µέρη.

(2)

Έκαστο συµβαλλόµενο µέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Συµφωνία µε
γραπτή κοινοποίηση προς το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, στην οποία διευκρινίζονται οι
συνθήκες που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η Συµφωνία
παύει να ισχύει

Άρθρο 12
(1)

µήνες µετά την ηµεροµηνία γνωστοποίησης.

Εφαρµογή και αναστολή της εφαρµογής

Η εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας εξαρτάται από την έγκριση και εφαρµογή από
όλα τα

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις Ηνωµένες Πολιτείες της

Αµερικής, την Ελβετία, την Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, το Μονακό και το Σαν Μαρίνο
και από όλα τα εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, αντίστοιχα, µέτρων σύµφωνων ή ισοδύναµων µε τα προβλεπόµενα στην
οδηγία ή στην παρούσα Συµφωνία, και τον καθορισµό των ίδιων ηµεροµηνιών
εφαρµογής.
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(2) Με την επιφύλαξη της διαδικασίας αµοιβαίας συµφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 8
της παρούσας

οιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να

αναστείλει την εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας ή µερών αυτής µε άµεση ισχύ, µε
κοινοποίηση στο άλλο µέρος στην οποία διευκρινίζονται οι συνθήκες που οδήγησαν
στην εν λόγω κοινοποίηση εφόσον η οδηγία παύει να ισχύει είτε προσωρινά είτε
µόνιµα σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο ή σε περίπτωση που κράτος µέλος
αναστείλει την εφαρµογή των οικείων εκτελεστικών διατάξεων. Η εφαρµογή της
Συµφωνίας αποκαθίσταται µόλις παύσουν να συντρέχουν οι συνθήκες που οδήγησαν
στην αναστολή.

(3)

Με την επιφύλαξη της διαδικασίας

συµφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο

8 της παρούσας Συµφωνίας, οιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να
αναστείλει την εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας µέσω κοινοποίησης στο άλλο
µέρος, διευκρινίζοντας τις συνθήκες που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση εφόσον
µία από τις τρίτες χώρες ή τα εδάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παύσουν
στη συνέχεια να εφαρµόζουν τα µέτρα που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο. Η
αναστολή της εφαρµογής πραγµατοποιείται το νωρίτερο δύο µήνες µετά τη
γνωστοποίηση. Η εφαρµογή της Συµφωνίας αποκαθίσταται µόλις αποκατασταθούν
και τα µέτρα από την εν λόγω τρίτη χώρα ή έδαφος.

Άρθρο 13

Αρµόδιες Αρχές

Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ο όρος «αρµόδια αρχή», όταν ισχύει για τις
Νήσους τις Νήσους Καϋµάν σηµαίνει "the Financial Secretary", και όταν ισχύει για την
Κυπριακή

∆ηµοκρατία

εκπρόσωπο".

σηµαίνει τον

"Υπουργό

Οικονοµικών

ή

εξουσιοδοτηµένο
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Άρθρο 14

Εφαρµογή

Τα συµβαλλόµενα µέρη πριν από την

Ιανουαρίου 2005

τις νοµοθετικές,

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα

Συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος των «εξοµοιούµενων» οργανισµών
Για τους σκοπούς του άρθρου 7 της παρούσας συµφωνίας, οι ακόλουθοι οργανισµοί
ως «εξοµοιούµενοι προς δηµόσια αρχή ή των οποίων ο ρόλος αναγνωρίζεται από
διεθνή συνθήκη»
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:

Βέλγιο


Gewest (φλαµανδική περιοχή)3



Region wallonne (περιοχή της Βαλλονίας)



Region

Gewest (περιοχή των Βρυξελλών)



(γαλλική κοινότητα)



Gemeenschap (φλαµανδική κοινότητα)



(γερµανόφωνη κοινότητα)

Ισπανία


de Galicia (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Γαλισίας)



Junta de

(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Ανδαλουσίας)



Junta de Extremadura (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Εξτρεµαδούρας)



Junta de Castilla La Mancha (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Καστίλης
Λαµάντσα)



Junta de Castilla



Gobiemo



Govern de



Generalitat de Catalunya (κυβέρνηση της Καταλονίας)



Generalitat de Valencia (κυβέρνηση της Βαλένσιας)




(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Καστίλης Λεόν)

de Navarra (κυβέρνηση της Ναβάρας)
Balears (κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων)

General de
de las

(κυβέρνηση της Αραγκόν)

Canarias (κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων)



Gobiemo de Murcia (κυβέρνηση της Μουρθίας)



Gobiemo de Madrid (κυβέρνηση της Μαδρίτης)



de la Comunidad

del

Vasco/Euzkadi (κυβέρνηση της αυτόνοµης

κοινότητας της χώρας των Βάσκων)
Foral de

(επαρχιακό συµβούλιο του
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Foral de

(επαρχιακό συµβούλιο της Βισκάγιας)

Foral de

(επαρχιακό συµβούλιο της Αλάβα)



Ayuntamiento de Madrid (δήµος της Μαδρίτης)



Ayuntamiento de Barcelona (δήµος της Βαρκελώνης)



Cabildo Insular de Gran Canaria (συµβούλιο της Νήσου Γκραν Κανάρια)
Cabildo Insular de Tenerife (συµβούλιο της Νήσου Τενερίφης)



Instituto de Credito

(πιστωτικό δηµόσιο Ίδρυµα)

Instituto Catalan de Finanzas (χρηµατοδοτικό ίδρυµα της Καταλονίας)
Instituto Valenciano de Finanzas (χρηµατοδοτικό ίδρυµα της

Ελλάδα


Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος



Οργανισµός



∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού

Ελλάδος

Γαλλία


La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (ταµείο απόσβεσης κοινωνικού
χρέους)



L'Agence



de developpement (AFD) (γαλλικός οργανισµός ανάπτυξης)

Ferre de France. (RFF) (δίκτυο σιδηροδρόµων της Γαλλίας)



Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (εθνικό ταµείο αυτοκινητοδρόµων)



Assistance publique Hopitaux de Paris (ΑΡΗΡ)(δηµόσια περίθαλψη,νοσοκοµεία των
Παρισίων)



Charbonnages de France (CDF) (ανθρακωρυχεία της Γαλλίας)



Entreprise miniere et chimique (EMC) (µεταλλευτική και χηµική επιχείρηση)

Ιταλία


Regions (περιοχές)



Provinces (επαρχίες)



Municipalities (δήµοι)



Cassa

e Prestiti (ταµείο παρακαταθηκών και δανείων)
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Λετονία


(τοπικές κυβερνήσεις)

Πολωνία


(κοινότητες)
powiaty (περιοχές)
(επαρχίες)



zwiazki



(ενώσεις κοινοτήτων)
(ενώσεις περιοχών)



(ενώσεις επαρχιών)



(µητροπολιτική πόλη της Βαρσοβίας)



Agencja
i
Rolnictwa
αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό της γεωργίας)

(οργανισµός



Agencja Nieruchomosci Rolnych (οργανισµός γεωργικής ιδιοκτησίας)

για

Πορτογαλία
Regiao

da Madeira (αυτόνοµη περιοχή της Μαδέρας)



Regiao

dos



Municipalities (δήµοι)

(αυτόνοµη περιοχή των

Σλοβακία



a obce (δήµοι)
Slovenskej republiky (εταιρεία σιδηροδρόµων της Σλοβακίας)



Statny fond cestneho hospodarstva (ταµείο διαχείρισης οδοποιίας)



Slovenske elektrarne (σταθµοί παραγωγής ρεύµατος της
Vodohospodarska vystavba (κατασκευαστική εταιρεία εξοικονόµησης υδάτων)

την
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∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ:

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης


Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης



Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης



Παγκόσµια Τράπεζα /∆ΤΑΑ / ∆ΝΤ
∆ιεθνής Οργανισµός Χρηµατοδότησης



∆ιαµερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης



Ταµείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης
ΕΥΡΑΤΟΜ



Ευρωπαϊκή Κοινότητα



Χρηµατοδοτική Συνεργασία για την Ανάπτυξη των Άνδεων



Ευρωπαϊκή εταιρεία για τη χρηµατοδότηση σιδηροδροµικού υλικού



Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα



Επενδυτική Τράπεζα των Βορειοευρωπαϊκών χωρών



Αναπτυξιακή Τράπεζα της Καραϊβικής

Οι διατάξεις του άρθρου 7 δεν θίγουν τυχόν διεθνείς
αναλάβει έναντι των προαναφερόµενων διεθνών οργανισµών.

που τα κράτη µέλη έχουν

ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ :

Οι εν λόγω οργανισµοί πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
1)

Ο οργανισµός θεωρείται σαφώς ως δηµόσιος σύµφωνα µε τα εθνικά κριτήρια.

2)

Ο δηµόσιος αυτός οργανισµός δραστηριοποιείται εκτός του εµπορικού τοµέα,
διαχειρίζεται και χρηµατοδοτεί οµάδα κοινωφελών δραστηριοτήτων παρέχοντας
αγαθά και υπηρεσίες εκτός του εµπορικού τοµέα και ελέγχεται όντως από τη γενική
κυβέρνηση.

3)

Ο δηµόσιος αυτός οργανισµός εκδίδει τακτικά και µεγάλα οµολογιακά δάνεια.

4)

συγκεκριµένο κράτος είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι ο δηµόσιος αυτός οργανισµός
δεν θα προβεί σε πρόωρη εξόφληση σε περίπτωση ρητρών αποζηµίωσης του
επενδυτή (grossup clauses).
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Αριθµός 13

Η Συµφωνία για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις
µεταξύ Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και
του

που σύµφωνα µε το Άρθρο

συνοµολογήθηκε και υπογράφτηκε µε την ανταλλαγή

επιστολών εκ µέρους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις 22 Φεβρουαρίου
ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε Αριθµό
και µε ηµεροµηνία 1 ∆εκεµβρίου 2004, και εκ µέρους του Μοντσερατ στις
22.3.2005,

δηµοσιεύεται

στην

Επίσηµη

Εφηµερίδα

της ∆ηµοκρατίας

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 169.3 του Συντάγµατος, µαζί µε
της στην Ελληνική γλώσσα.

AGREEMENT
FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS
THE TAXATION OF SAVINGS INCOME

A. Letter from the Republic of

Sir,
refer to the text of the proposed model "Agreement on the Taxation of Savings Income
between the United Kingdom Overseas Territory of Montserrat and
Member State
that is to apply Automatic Exchange of Information]" that was approved by the High
Level Working
(Taxation of Savings) of the Council of Ministers of the European
Union on 22 June 2004.
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in view of the above mentioned text, I have the honour
•

to propose to you the Agreement on the taxation of savings income at Appendix 1 to this
letter;
to propose that the said arrangements may come into effect on the date of application of
Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form
of interest payments, which date shall be subject to the conditions set out in Article
of the Directive, subject to the notification to each other that the internal constitutional
formalities for the coming into effect of these arrangements are completed;

•

to propose our mutual
to comply at the earliest date with our said internal
constitutional formalities and to notify each other without delay through the formal
channels when such formalities are completed.

I have the honour to propose
if the above is acceptable to your Government, this letter
together with its Appendix ] and your confirmation shall together constitute our mutual
acceptance and making of the arrangements between the Republic of Cyprus and Montserrat.
Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,

For the Government of the Republic of Cyprus

Malps
of Finance
Nicosia, on

February 2005. in the English language in three copies.
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Β. Letter from the Government of Montserrat

Sir,
! have the honour to acknowledge receipt of your letter of
as follows:

February

which reads

I refer to the text of the proposed model "Agreement on the Taxation of Savings Income
between the United Kingdom Overseas Territory of Montserrat and [EU Member State
that is to apply Automatic Exchange of Information]" that was approved by the High
Level Working Party (Taxation of Savings) of the Council of Ministers of the European
Union on 22 June 2004.
view of the above mentioned text, I have the honour
to propose to you the Agreement on the taxation of savings income at Appendix 1 to this
letter;
to propose that the said arrangements may come into effect on the date of application of
Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form
of interest payments, which date shall be subject to the conditions set out in Article
of the Directive, subject to the notification to each other that the internal constitutional
formalities for the coming into effect of these arrangements are completed;
•

to propose our mutual commitment to comply at the earliest date with our said internal
constitutional formalities and to notify each other without delay through the formal
channels when such formalities are completed.

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter
together with its Appendix 1 and your confirmation shall together constitute our mutual
acceptance and making of the arrangements between the Republic of Cyprus and Montserrat.
Please accept. Sir, the assurance of our highest consideration"

1 am able to confirm
your letter dated

the Government of Montserrat is in agreement with the contents of
2005.

Please accept Sir, the assurance of my highest consideration,

the Government of Montserrat

Done

the English language in three copies.
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Appendix 1

AGREEMENT ON THE TAXATION OF SAVINGS INCOME BETWEEN
THE UMTED KINGDOM OVERSEAS TERRITORY OF MONTSERRAT
AND THE REPUBLIC OF CITRUS
WHEREAS:
1.

Article

of Directive

("the Directive") of the Council of the

European Union ("the Council") on taxation of savings income provides that
before 1 January 2004 Member States shall adopt and publish the laws,
regulations and administrative provisions necessary to comply with this
Directive which provisions shall be applied from 1 January 2005 provided that 

"(i) the Swiss Confederation, the Principality of Liechtenstein, the Republic of
San Marino, the Principality of Monaco and the Principality of Andorra
apply from that same date measures equivalent to those contained in this
Directive, in accordance with agreements entered into by them with the
European Community, following unanimous decisions of the Council;

(ii)

all agreements or other arrangements are in place, which provide that all
the relevant dependent or associated territories apply from that same date
automatic exchange of information in the same manner as is provided for
in Chapter Π of this Directive, (or, during the transitional period defined in
Article 10, apply a withholding tax on the same terms as are contained in
Articles

2.

and 12)".

The relationship of Montserrat with the EU is set out in part 4 of the Treaty
Establishing the European
Montserrat is not

3.

Under the terms of the Treaty,
EU fiscal territory.

Montserrat notes that, while it is the ultimate aim of the EU Member States to
bring about effective taxation of interest payments in the beneficial owner's
Member State of residence for tax purposes through the exchange of information
concerning interest payments between themselves, three Member States, namely
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Austria. Belgium and Luxembourg, during a transitional period, shall not be
required to exchange information but shall apply a withholding tax to the
savings income covered by the Directive.

4.

Montserrat has agreed to apply automatic exchange of information in the same
manner as is provided for in Chapter Π of the Directive.

5.

Montserrat has legislation relating to undertakings for collective investment
that is deemed to be equivalent in its effect to the EC legislation referred to in
Articles 2 and 6 of the Directive.

Montserrat and the Republic of Cyprus hereinafter referred to as a "contracting
party" or the "contracting parties" unless the context otherwise requires, have agreed
to conclude the following agreement which contains obligations on the part of the
contracting parties only and provides for the automatic exchange of information
between the contracting parties in respect of interest payments made by a paying
agent established in a contracting party to an individual resident in the other
contracting

For the purposes of this Agreement the term 'competent authority' when applied to
the contracting parties means the Minister of Finance or an autliorised representative
with respect to the Republic of Cyprus and the Inland Revenue Department with
respect to Montserrat.

Article 1

(1)

Reporting of Information by Paying Agents

Where interest payments, as defined in Article 5 of this Agreement, are made by
a paying agent established in either contracting party to beneficial owners, as
defined in Article 2 of this Agreement, who are residents of the other
contracting party, the paying agent shall report to its competent authority;

(a)

the identity and residence of the beneficial owner established in
accordance with. Article 3 of this Agreement;
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(b) the name and address of the paying agent;
(c)

the account number of the beneficial owner or, where there is none,
identification of the debt claim giving rise to the interests;

(d)

information concerning the interest payment in accordance with paragraph
2 of Article 8 of the Directive; however, each contracting party may
restrict the minimum amount of information concerning interest payment
to be reported by the paying agent to the total amount of interest or income
and to the total amount of the proceeds from sale, redemption or refund.

And the contracting parties will comply with paragraph 2 of this Article.
(2)

Within six months following the end of their tax year, the competent authority
of the contracting parties shall communicate to the competent authority of the
other contracting party, automatically, the information referred to in paragraph
(1) (a) - (d) of this Article, for all interest payments made during that year.

Article 2
(1)

Definition of

owner

For the purposes of this Agreement, "beneficial owner" shall mean any
individual who receives an interest payment or any individual for whom an
interest payment is secured, unless such individual can provide evidence that the
interest payment was not received or secured for his own benefit. An individual
is not deemed to be the beneficial owner when he:

(a)

acts as a paying agent within the meaning of Article 4(1) of this

(b)

acts on behalf of a legal person, an entity which is taxed on its profits
under the general arrangements for business taxation, an

authorised

in accordance with Council Directive 85/61 I/EEC or an equivalent
undertaking for collective investment established in Montserrat, or an
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entity referred to in Article 4(2) of this Agreement and, in the last
mentioned case, discloses the name and address of that entity to the
economic

operator making the mterest payment and the latter

communicates such information to the competent authority

its

contracting party of establishment;
(c)

acts on behalf of another individual who is the beneficial owner and
discloses to the paying agent the identity of that beneficial owner.

(2)

Where a paying agent has information suggesting that the individual who
receives an interest payment or for

an interest payment is secured may

not be the beneficial owner, and where neither paragraph (l)(a) nor (l)(b) of this
Article applies, it shall take reasonable steps to establish the identity of the
beneficial owner. If the paying agent is unable to identify the beneficial owner,
it shall treat the individual in question as the beneficial owner.
Article 3 Identity and residence of beneficial owners
(1)

Each Party shall, within its territory, adopt and ensure the application of the
procedures necessary to allow the paying agent to identify the beneficial
owners and their residence for the purposes of this Agreement.

Such

procedures shall comply with the minimum standards established in
paragraphs (2) and (3).
(2)

The

agent shall establish the identity of the beneficial owner on the

basis of minimum standards which vary according to when relations between
the paying agent and the recipient of the interest are entered into, as follows:
(a)

for contractual relations entered into before the 1st January

the

paying agent shall establish the identity of the beneficial owner,
consisting of his name and address, by using the information at its
disposal, in particular pursuant to the regulations in force in its country
of establishment and to Council Directive

of the 10th June,

in the case of the Republic of Cyprus or equivalent legislation in
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the case of Montserrat on prevention of the use of the financial system
for the purpose of money laundering;
(b)

for contractual relations entered into, or transactions carried out in the
absence of contractual relations, on or after the 1st January, 2004 the
paying agent shall establish the identity of the beneficial owner,
consisting of the name, address and, if there is one, the tax identification
number allocated by the Member State of residence for tax purposes.
These details should be established on 'the basis of the passport or of the
official identity card presented by the beneficial owner. If it does not
appear on that passport or official identity card, the address shall be
established on the basis of any other documentary proof of identity
presented by the beneficial owner. If the tax identification number is
not mentioned on the passport, on the official identity card or any other
documentary proof of identity, including, possibly the certificate of
residence for tax purposes, presented by the beneficial owner,' the
identity shall be supplemented by a reference to the

date and

place of birth established on the basis of his passport or official
identification card.

(3)

The paying agent shall establish the residence of the beneficial owner on the
basis of minimum standards which vary according to when relations between
the paying agent and the recipient of the interest are entered into. Subject to the
conditions set out

residence shall be considered to be situated in the

country where the beneficial owner has his permanent address:
(a)

for contractual relations entered into before 1st January, 2004 the paying
agent shall establish the residence of the

owner by using the

information at its disposal, in particular pursuant to the regulations in
force in its country of establishment and to Council Directive
in the case of the Republic of Cyprus or equivalent
legislation in the case

Montserrat;
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(b)

for contractual relations entered into, or transactions carried out in the
absence of contractual relations, on or after the 1st January,

the

paying agents shall establish the residence of the beneficial owner on the
basis of the address mentioned on the passport, on the official identity
card or, if necessary, on the basis of any documentary proof of identity
presented by the beneficial owner and according to the following
procedure: for individuals presenting a passport or official identity card
issued by a Member State who declare themselves to be resident in a
third country, residence shall be established by means of a tax residence
certificate issued by the competent authority of the third country in
which the individual claims to be resident. Failing the presentation of
such a certificate, the Member State which issued the passport or other
official identity document shall be considered to be the country of
residence.
Article 4 Definition of paying agent
(1)

For the purposes of this Agreement, 'paying agent' means any economic
operator who pays interest to or secures the payment of interest for the
immediate benefit of the beneficial owner, whether the operator is the debtor of
the debt claim which produces the interest or the operator charged by the debtor
or the beneficial owner with paying interest or securing the payment of interest.

(2)

Any entity established in a contracting party to which interest is paid or for
which interest is secured for the benefit of the beneficial owner shall also be
considered a paying agent upon such payment or securing of such payment. This
provision shall not apply if the economic operator has reason to believe, on the
basis of official evidence produced by that entity that:

(a)

it is a legal person, with the exception of those legal persons referred to
in paragraph 5 of this Article; or

(b)
or

its profits are taxed under the general arrangements for business taxation;
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(c)

it is an UCITS recognised in accordance with Council Directive
or an equivalent undertaking for collective investment
established in Montserrat.

An

operator paying interest to, or securing interest for, such an entity

established in the other contracting part)' which is considered a paying agent
under this paragraph shall communicate the name and address of the entity and
the total amount of interest paid to, or secured for, the entity to the competent
authority of its contracting party of establishment, which shall pass this
information on to the competent authority of the contracting party where the
entity is established.
(3)

The entity referred to in paragraph (2) of this Article shall, however, have the
option of being treated for the purposes of this Agreement as an UCITS or
equivalent undertaking as referred to in sub-paragraph (c) of paragraph (2). The
exercise of this option shall require a certificate to be issued by the contracting
party in which the entity is established and presented to the economic operator
by that entity. A contracting party shall lay down the detailed rules for this
option for entities established in their territory.

(4)

Where the economic operator and the entity referred to in paragraph (2) of this
Article are established in the same contracting party, that contracting party shall
take the necessary measures to ensure that the entity complies with the
provisions of this Agreement when it acts as a paying agent.

(5)

The legal persons exempted from sub-paragraph (a) of paragraph (2) of this
Article are
(a)

in Finland: avoin yhtio (Ay) and kommandiittiyhtio (Ky)/oppet
kommanditbolag;

(a)

in Sweden: handelsbolag (HB) and kommanditbolag (KB).

and
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Article 5

Definition of interest payment

the purposes of this Agreement "interest payment" shall mean:
(a)

interest paid, or credited to an account, relating to debt claims of
kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a
right to participate in the debtor's profits, and, in particular, income from
government securities and income from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures;
penalty charges for late payments shall not be regarded as interest
payments;

(b)

interest accrued or capitalised at the sale, refund or redemption of the debt
claims referred to in (a);

(c)

income deriving from interest payments either directly or through an entity
referred to in Article 4(2) of this Agreement, distributed by (i)

an

authorised in accordance with Council Directive

85/61 I/EEC; or
(ii)

an equivalent undertaking for collective investment established in
Montserrat;
entities which qualify for the option under Article 4(3) of this
Agreement; or

(iv) undertakings for collective investment established outside the
territory to which the Treaty establishing the European Community
applies by virtue of Article 299 thereof and outside Montserrat.
(d)

income realised upon the sale, refund or redemption of shares or units in
the following undertakings and entities, if they invest directly or indirectly,
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via other undertakings for collective investment or entities referred to
below, more than 40% of their assets in debt claims as referred to in (a):
(i)

an

authorised in accordance with Council Directive

85/61 I/EEC; or
(ii)

an equivalent undertaking for collective investment established in
Montserrat.

(iii) entities which qualify for the option under Article 4(3) of this
Agreement;
(iv) undertakings for collective investment established outside the
territory to which the Treaty establishing the European Community
applies by virtue of Article 299 thereof and outside Montserrat.
However, the contracting parties shall have the option of including income
mentioned under paragraph (l)(d) of this Article in the definition of
interest only to the extent that such income corresponds to gains directly or
indirectly deriving from interest payments within the meaning of
paragraphs (l)(a) and (b) of this Article.
(2) As regards paragraphs (l)(c) and (d) of this Article, when a paying agent has no
information concerning the proportion of the income which derives from interest
payments, the total amount of the income shall be considered an interest
payment.
(3)

As regards paragraph (l)(d) of this Article, when a paying agent has no
information concerning the percentage of the assets invested in debt claims or in
shares or units as defined in that paragraph, that percentage shall be considered
to be above 40%.

he cannot determine the amount of income realised by

the beneficial owner, the income shall be deemed to correspond to the proceeds
of the sale, refund or redemption of the shares or units.
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(4) When

as defined in paragraph (1) of this Article, is paid to or credited

to an account held by an entity referred to in Article 4(2) of this Agreement,
such entity not having qualified for the option under Article 4(3) of this
Agreement, such interest shall be considered an interest payment by such entity.
(5)

As regards paragraphs (l)(b) and (d) of this Article, a contracting party shall
have the option of requiring paying agents in its territory to annualise the
interest over a period of time which may not exceed one year, and treating such
interest as an interest payment even if no sale, redemption or refund
occurs during that period.

(6)

By way of derogation from paragraphs (l)(c) and (d) of this Article, a
contracting party shall have the option of excluding from the definition of
interest payment any income referred to in those provisions from undertakings
or entities established within its territory where the investment in debt claims
referred to in paragraph (l)(a) of this Article of such entities has not exceeded
of their assets. Likewise, by way of derogation from paragraph (4) of this
Article, a contracting party shall have the option of excluding from the
definition of interest payment in paragraph (1) of this Article interest paid or
credited to an account of an entity referred to in Article 4(2) of this Agreement
which has not qualified for the option under Article 4(3) of this Agreement and
is established within its territory, where the investment of such an entity in debt
claims referred to in paragraph (l)(a) of this Article has not exceeded

of its

assets.
The exercise of such option by one contracting

shall be binding on the

other contracting party.
(7)

The percentage referred to in paragraph (l)(d) of this Article and paragraph (3)
of this Article shall, from 1 January

(8)

be 25%.

The percentages referred to in paragraph (l)(d) of this Article and in paragraph
(6) of this Article shall be determined by reference to the investment policy as
laid down in the fund rules or instruments of incorporation of the undertakings
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or entities concerned or, failing which, by reference to the actual

of

the assets of the undertakings or entities concerned.

Article 6

Transitional provisions for negotiable debt securities

(1) During the transitional period referred to in Article 10 of the Directive, but until
31 December 2010 at the latest, domestic and international bonds and other
negotiable debt securities which have been first issued before the 1 March 2001
or for which the original issuing prospectuses have been approved before that
date by the competent authorities within the meaning of Council Directive
or by the responsible authorities in third countries shall not be
considered as debt claims within the meaning of Article 5(l)(a) of this
Agreement, provided that no further issues of such negotiable debt securities are
made on or after 1 March 2002.

If a further issue is made on or after 1 March 2002 of an aforementioned
negotiable debt security issued by a Government or a related entity acting as a
public authority or whose role is recognised by an international treaty, as
defined in the Annex to this Agreement, the entire issue of such security,
consisting of the original issue and any further issue, shall be considered a debt
claim within the meaning of Article 5(l)(a) of this Agreement.
If a further issue is made on or after 1 March 2002 of an aforementioned
negotiable debt security issued by any other issuer not covered by the second
sub-paragraph, such further issue shall be considered a debt claim within the
meaning of Article 5(l)(a) of this Agreement.
(2)

Nothing in this Article shall prevent the contracting parties from taxing the
income from the negotiable debt securities referred to in paragraph (1) in
accordance with their national laws.
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Article 7

Mutual agreement procedure

Where difficulties or doubts arise between the parties regarding the implementation or
interpretation of this Agreement, the contracting parties shall use

best

endeavours to resolve the matter by mutual agreement.
Article 8
(1)

Confidentiality

All information provided and received by the competent authority of a
party shall be kept confidential.
(2) Information provided to the competent authority of a contracting party may
not be used for any purpose other than for the purposes of direct taxation
without the prior written consent of the other contracting party.

(3)

Information provided shall be disclosed only to persons or authorities concerned
with the purposes of direct taxation, and used by such persons or authorities
only for such purposes or for oversight purposes, including the determination of
any appeal. For these purposes, information may be disclosed in public court
proceedings or in judicial proceedings.

(4)

Where a competent authority of a contracting party considers that
which it has received from the competent authority of the other contracting party
is likely to be useful to the competent authority of another Member State, it may
transmit it to the latter competent authority with the agreement of the competent
authority which supplied the information.

Article 9

Entry into force

This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the latter of the dates on
which the respective Governments have notified each other in writing that the formalities
constitutionally required have been complied with, and its provisions shall have effect
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from the date from which the Directive is applicable according to paragraphs 2 and 3
of Article 17 of the Directive.
Article 10
(1)

Termination

This Agreement shall remain in force until terminated by either contracting
party.

(2)

Either contracting party may terminate this Agreement by giving notice of
termination in writing to the other contracting party, such notice to specify the
circumstances leading to the giving of such notice. In such a case, this
Agreement shall cease to have effect

Article 11
(1)

months after the serving of notice.

Application and suspension of application

The application of this Agreement shall be conditional on the adoption and
implementation by all the Member States of the European Union, by the United
States of

Switzerland, Andorra, Liechtenstein, Monaco and San

Marino, and by all the relevant dependent and associated territories of the
Member States of the European Community, respectively, of measures which
conform with or are equivalent to those contained in the Directive or in this
Agreement, and providing for the same dates of implementation.
(2)

Subject to the mutual agreement procedure provided for in Article 7 of this
Agreement, the application of this Agreement or parts thereof may be suspended
by either contracting party with immediate effect through notification to the
other specifying the circumstances leading to such notification should the
Directive cease to be applicable either temporarily or permanently in accordance
with European Community law or in the event that a Member State should
suspend the application of its implementing legislation.

Application of the

Agreement shall resume as soon as the circumstances leading to the suspension
no longer apply.
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(3)

Subject to the mutual agreement procedure provided for in Article 7 of this
Agreement, either contracting party may suspend the application of this
Agreement through notification to the other specifying the circumstances
leading to such notification in the event that one of me third countries or
territories referred to in paragraph (1) should subsequently cease to apply the
measures referred to in that paragraph. Suspension of application shall take
place no earlier than two months after notification.

Application of the

Agreement shall resume as soon as the measures are reinstated by the third
country or territory in question.

Done in the English language.
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List of related entities
For the purposes of Article 6 of this Agreement, the following entities will be
considered to be a "related entity acting as a
authority or whose role is
recognised by an international treaty":
ENTITIES WITHIN THE EUROPEAN UNION:

Belgium
Gewest (Flemish Region)
Region wallonne (Walloon Region)
Region bruxelloise/Brussels Gewest (Brussels Region)
-

Communaute

-

(French Community)

Gemeenschap (Flemish Community)
Deutschsprachige

(German-speaking Community)

Spain
-

Xunta de Galicia (Regional Executive of Galicia)

- Junta de

(Regional Executive of Andalusia)

- Junta de Extremadura (Regional Executive of Extremadura)
Junta de Castilla- La Mancha (Regional Executive of Castilla- La Mancha)
-

Junta de Castilla-

-

de Navarra (Regional Government of Navarre)

- Govern de
-

(Regional Executive of Castilla-

Balears (Government of the Balearic Islands)

Generalitat de Catalunya (Autonomous Government of Catalonia)

- Generalitat de Valencia (Autonomous Government of Valencia)
-

General de

- Gobierno de las

(Regional Council of Aragon)
Canarias (Government of the Canary Islands)

- Gobierno de Murcia (Government of Murcia)
- Gobierno de Madrid (Government of Madrid)
Gobierno de la Comunidad
del
Vasco/Euzkadi (Government
of the Autonomous Community of the Basque Country)
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—

de Guipuzcoa (Regional Council of

—

Foral de

—

Foral de

(Regional Council of Vizcaya)
(Regional Council of

de Madrid (City Council of Madrid)
—

de Barcelona (City Council of Barcelona)

—

Insular de Gran

(Island Council of Gran Canada)

— Cabildo Insular de Tenerife (Island Council of Tenerife)
—

Institute» de Credito Oficial (Public Credit Institution)

—

Institute) Catalan de Finanzas (Finance Institution of Catalonia)

— Institute)

de Finanzas (Finance Institution of Valencia)

Greece
—

Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (National Telecommunications
Organisation)
Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (National Railways Organisation)

—

∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Public Electricity Company)

France
—

La Caisse
Redemption Fund)

de la dette sociale (CADES) (Social Debt

de developpement (AFD) (French Development Agency)
Reseau Ferre de France (RFF)(French Rail Network)
Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (National Motorways Fund)
Assistance publique Hopitaux de Paris (APHP) (Paris Hospitals Public
Assistance)
Charbonnages de France (CDF) (French Coal Board)
Entreprise
Italy
Regions
Provinces

et chimique (EMC)(Mining and Chemicals Company)
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-

Municipalities

-

Cassa Depositi e Prestiti (Deposits and Loans Fund)

Latvia
(Local governments)
Poland
-

(communes)
powiaty (districts)
(provinces)

-

(associations of communes)

-

powiatow (association of districts)

-

(association of provinces)

-

Warszawa (capital city of Warsaw)
Agencja Restrukturyzacji i
Rolnictwa
Restructuring and Modernisation of Agriculture)

-

a

(Agency

Rolnych (Agricultural Property Agency)

Portugal
da Madeira (Autonomous Region of Madeira)
-

dos

(Autonomous Region of Azores)

Municipalities
Slovakia
-

a obce (municipalities)

-

Zeleznice Slovenskej republiky (Slovak Railway Company)

-

Statny fond cestneho hospodarstva (State Road Management Fund)

-

Slovenske elektrarne (Slovak Power Plants)

-

Vodohospodarska vystavba (Water Economy Building Company)

INTERNATIONAL ENTITIES:

-

European Bank for Reconstruction and Development

for
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—

European Investment Bank
Asian Development Bank

—

African Development Bank
/IBRD/ IMF

—

International Finance Corporation

—

Inter-American Development Bank

—

Council of Europe Social Development Fund
EURATOM

—

European Community

—

Corporacion Andina de Fomento (CAF) (Andean Development Corporation)

—

Eurofima
European Coal & Steel Community
Nordic Investment Bank
Caribbean Development Bank

The provisions of Article 6 are without prejudice to any international obligations that
the Contracting Parties may have entered into with respect to the above mentioned
international entities.
ENTITIES IN THIRD COUNTRIES :

The entities that meet the following criteria :
1)

The entity is clearly considered to be a public entity according to the national
criteria.

2)

Such public entity is a non-market producer which administers and finances
a group of activities, principally providing non-market goods and services,
intended for the benefit of the community and which are effectively
controlled by general government.

3) Such public entity is a large and regular issuer of debt.
4)

The State concerned is able to guarantee that such public entity will not
exercise early redemption in the event of gross-up clauses.
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ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΗ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ
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Επιστολή

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας

Κύριε,
Αναφέροµαι στο κείµενο του προτεινόµενου υποδείγµατος "Συµφωνία για τη φορολογία των
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις µεταξύ του υπερπόντιου
του Ηνωµένου Βασιλείου
του Μοντσεράτ και κράτους µέλους της Ε.Ε. που πρόκειται να εφαρµόσει την αυτόµατη
ανταλλαγή πληροφοριών» που εγκρίθηκαν από την Οµάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου του
Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουνίου
126).
Ενόψει των προαναφερθέντων συµφωνηθέντων κειµένων, έχω την τιµή


να σας προτείνω τη «Συµφωνία για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις», όπως περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1 της παρούσας επιστολής,



να σας προτείνω να τεθεί σε ισχύ η Συµφωνία αυτή κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής της
Οδηγίας
της
Ιουνίου 2003,
τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η οποία ηµεροµηνία υπόκειται στους όρους που έχουν
τεθεί στο Άρθρο 17 (2) της Οδηγίας, και στον όρο της αµοιβαίας ενηµέρωσης για την
ολοκλήρωση των εσωτερικών
διαδικασιών προκειµένου να τεθεί σε ισχύ
η εν λόγω Συµφωνία,



να προτείνω την αµοιβαία µας δέσµευση για ανταπόκριση, το συντοµότερο δυνατό, στις
εσωτερικές µας συνταγµατικές διαδικασίες, καθώς και για αµοιβαία ενηµέρωση µέσω της
επίσηµης οδού αµέσως µόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διατυπώσεις.

Έχω την τιµή να εισηγηθώ, εάν η
σας
τα ανωτέρω, η παρούσα
επιστολή συνοδευόµενη από το Προσάρτηµα 1, και η
σας να αποτελέσουν από
κοινού Συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του Μοντσεράτ.

Με εξαιρετική εκτίµηση,

Για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία

Μάκης Κεραυνός
Υπουργός Οικονοµικών
Έγινε στη Λευκωσία στις 22 Φεβρουαρίου 2005 στην αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα
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Β.

Επιστολή της Κυβέρνησης του Μοντσεράτ

Κύριε,
Έχω την τιµή να σας γνωστοποιήσω τη λήψη της από 22.2.2005 επιστολής σας, η οποία έχει
ως ακολούθως:
«Κύριε,
Αναφέροµαι στο κείµενο του προτεινόµενου υποδείγµατος
για τη φορολογία των
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις µεταξύ του υπερπόντιου εδάφους του Ηνωµένου Βασιλείου
του Μοντσεράτ και κράτους µέλους της Ε.Ε. που πρόκειται να εφαρµόσει την αυτόµατη
ανταλλαγή πληροφοριών» που εγκρίθηκαν από την Οµάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου του
Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουνίου 2004
10397/04
126).
Ενόψει των προαναφερθέντων συµφωνηθέντων κειµένων, έχω την τιµή


να σας προτείνω τη «Συµφωνία για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις», όπως περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1 της παρούσας επιστολής,



να σας προτείνω να τεθεί σε ισχύ η Συµφωνία αυτή κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής της
Οδηγίας
της
Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η οποία ηµεροµηνία υπόκειται στους όρους που έχουν
τεθεί στο Άρθρο 17 (2) της Οδηγίας, και στον όρο της αµοιβαίας ενηµέρωσης για την
ολοκλήρωση των εσωτερικών συνταγµατικών διαδικασιών προκειµένου να τεθεί σε ισχύ
η εν λόγω Συµφωνία,



να προτείνω την αµοιβαία µας δέσµευση για ανταπόκριση, το συντοµότερο δυνατό, στις
εσωτερικές µας συνταγµατικές διαδικασίες, καθώς και για αµοιβαία ενηµέρωση µέσω της
επίσηµης οδού αµέσως µόλις
αυτές οι διατυπώσεις.

Έχω την τιµή να εισηγηθώ, εάν η
σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα
επιστολή συνοδευόµενη από το Προσάρτηµα 1, και η
σας να αποτελέσουν από
κοινού Συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του
Με εξαιρετική εκτίµηση».
Είµαι σε
να επιβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση του Μοντσεράτ συµφωνεί µε το
περιεχόµενο της επιστολής σας.
Με εξαιρετική εκτίµηση,

Για την Κυβέρνηση του Μοντσεράτ

Έγινε στις 22.3.2005 στην αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα
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Προσάρτηµα 1
ΠΑ ΤΗ
ΤΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΝΤΣΕΡΑΤ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:
1.

άρθρο

της οδηγίας

(«η οδηγία») του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης («το Συµβούλιο») για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις ορίζει ότι πριν από την 1η Ιανουαρίου

τα κράτη µέλη

και δηµοσιεύουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που
απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία και ότι οι διατάξεις αυτές
εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου

<<i)

υπό τον όρο ότι:

η Ελβετική Συνοµοσπονδία, το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, η ∆ηµοκρατία του

Αγίου Μαρίνου, το Πριγκιπάτο του Μονακό και το Πριγκιπάτο της Ανδόρας,
εφαρµόζουν από την αυτή ηµεροµηνία µέτρα ισοδύναµα µε τα προβλεπόµενα στην
παρούσα οδηγία, κατ' εφαρµογή συµφωνιών που

συνάψουν µε την Ευρωπαϊκή

Κοινότητα, κατόπιν οµόφωνων αποφάσεων του Συµβουλίου,

όλες οι συµφωνίες ή άλλοι διακανονισµοί που υφίστανται και προβλέπουν

τα

εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη εφαρµόζουν από την αυτή ηµεροµηνία την αυτόµατη
ανταλλαγή πληροφοριών µε τον ίδιο τρόπο που

το κεφάλαιο II της παρούσας

οδηγίας, (ή, κατά τη µεταβατική περίοδο του άρθρου 10, επιβάλλουν παρακράτηση του
φόρου στην πηγή µε τους ίδιους όρους που ορίζονται στα άρθρα

2.

και 12)».

Οι σχέσεις του Μοντσεράτ µε την ΕΕ καθορίζονται στο 4° Μέρος της Ιδρυτικής
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης, το
τσεράτ δεν υπάγεται στο φορολογικό έδαφος της ΕΕ.

3.

Μοντσεράτ σηµειώνει
είναι η

παρότι ο απώτερος στόχος

κρατών µελών της ΕΕ

πραγµατικής φορολογίας των τόκων στο κράτος µέλος που έχει

φορολογική κατοικία ο πραγµατικός δικαιούχος µέσω της µεταξύ τους ανταλλαγής
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πληροφοριών περί τόκων, τρία κράτη µέλη, η Αυστρία, το Βέλγιο και το
Λουξεµβούργο, δεν υποχρεούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίες για µεταβατική
περίοδο, αλλά

εφαρµόζουν φόρο παρακράτησης στα εισοδήµατα από αποταµιεύσεις

που καλύπτονται από την οδηγία.
4.

Μοντσεράτ συµφώνησε να εφαρµόσει την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών κατά
τον τρόπο που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Π της οδηγίας.

5.

Μοντσεράτ διαθέτει νοµοθεσία σχετικά µε τους οργανισµούς συλλογικών
επενδύσεων η οποία
νοµοθεσία που

ισότιµη ως προς τα αποτελέσµατα της µε την κοινοτική
στα άρθρα 2 και 6 της οδηγίας.

Μοντσεράτ και η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, καλούνται στο εξής «συµβαλλόµενο µέρος» ή
«συµβαλλόµενα µέρη», εκτός εάν προκύπτει άλλως από τα συµφραζόµενα, •
Συµφώνησαν να συνάψουν την ακόλουθη συµφωνία, η οποία περιέχει υποχρεώσεις από την
πλευρά των συµβαλλοµένων µερών µόνο και προβλέπει την αυτόµατη ανταλλαγή
πληροφοριών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών όσον αφορά τόκους που καταβάλλει
φορέας πληρωµής

σε συµβαλλόµενο µέρος σε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί

στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος.

Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ο όρος «αρµόδια αρχή», όταν ισχύει για τα
συµβαλλόµενα µέρη σηµαίνει "Υπουργός Οικονοµικών ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος"
όσον αφορά την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και "Inland Revenue Department" όσον αφορά το
Μοντσεράτ.

Άρθρο 1

∆ιαβίβαση πληροφοριών από φορείς πληρωµής

(1) Σε περίπτωση πληρωµής τόκων, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας Συµφωνίας,
από φορέα πληρωµής εγκατεστηµένο σε οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος σε πραγµατικούς
δικαιούχους, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας Συµφωνίας, οι οποίοι κατοικούν στο
άλλο συµβαλλόµενο µέρος, ο φορέας πληρωµής ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του σχετικά
µε τα εξής:
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α) τα στοιχεία ταυτότητας και την κατοικία του πραγµατικού

που

προσδιορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας συµφωνίας,

β) το όνοµα και τη διεύθυνση του φορέα πληρωµής,
γ) τον αριθµό λογαριασµού του πραγµατικού δικαιούχου ή, ελλείψει αυτού, τα
στοιχεία της απαίτησης που αποτελεί γενεσιουργό αιτία των καταβαλλόµενων τόκων,
δ) πληροφορίες σχετικά µε την πληρωµή των τόκων που υπολογίζεται σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 8 της οδηγίας. Εντούτοις, κάθε συµβαλλόµενο µέρος
δύναται να περιορίσει το ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλεται
από τον φορέα πληρωµής σχετικά µε την καταβολή τόκων στο συνολικό ποσό των
τόκων ή του εισοδήµατος και στο συνολικό ποσό των εσόδων από την πώληση, την
εξαγορά ή την εξόφληση,
και τα συµβαλλόµενα µέρη συµµορφώνονται µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
(2)

Εντός εξαµήνου από τη λήξη του φορολογικού τους έτους, η αρµόδια αρχή των

συµβαλλοµένων µερών ανακοινώνει στην αρµόδια αρχή του άλλου συµβαλλόµενου µέρους,
αυτοµάτως, τις πληροφορίες που

στην παράγραφο 1, σηµεία α) έως δ) του

παρόντος άρθρου, όσον αφορά το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια
του εν λόγω έτους.

Άρθρο 2

(1)

Ορισµός του πραγµατικού δικαιούχου

Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ως «πραγµατικός δικαιούχος» νοείται το

φυσικό πρόσωπο που εισπράττει τόκους για ίδιο σκοπό ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο προς
όφελος του οποίου εξασφαλίζεται πληρωµή τόκων, εκτός εάν το εν λόγω φυσικό πρόσωπο
µπορεί να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν έχει εισπράξει ή εξασφαλίσει την πληρωµή
τόκων για δικό του λογαριασµό. Ένα φυσικό πρόσωπο δεν

πραγµατικός δικαιούχος

όταν:

α)

ενεργεί ως φορέας πληρωµής κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 της

παρούσας Συµφωνίας,
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β)

ενεργεί εξ ονόµατος νοµικού προσώπου, οντότητας που φορολογείται επί των κερδών

της βάσει των γενικών ρυθµίσεων περί φορολογίας των επιχειρήσεων, ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένου
σύµφωνα µε την οδηγία
στο
της παρούσας

ή ισοδύναµου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων
ή οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2
και, στην τελευταία περίπτωση, κοινοποιεί την επωνυµία και τη

διεύθυνση της οντότητας στον οικονοµικό φορέα που καταβάλλει τους τόκους και ο
τελευταίος διαβιβάζει, εν συνεχεία, αυτές τις πληροφορίες στην αρµόδια αρχή του
συµβαλλοµένου µέρους της εγκατάστασης,

γ)

ενεργεί εξ ονόµατος άλλου φυσικού προσώπου που είναι ο πραγµατικός δικαιούχος

και αποκαλύπτει στον φορέα πληρωµής τα στοιχεία ταυτότητας του πραγµατικού δικαιούχου.

(2)

Στην περίπτωση που ο φορέας πληρωµής έχει στη

του στοιχεία που οδηγούν

στο συµπέρασµα ότι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή για το οποίο
εξασφαλίζεται η πληρωµή τόκων ενδεχοµένως να µην είναι ο πραγµατικός δικαιούχος και
που δεν εφαρµόζεται ούτε η παράγραφος 1 στοιχείο α) ούτε η παράγραφος 1 στοιχείο β) του
παρόντος άρθρου, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να προσδιορίσει την ταυτότητα του
πραγµατικού δικαιούχου. Αν ο φορέας πληρωµής αδυνατεί να προσδιορίσει τον πραγµατικό
δικαιούχο, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο

Άρθρο 3

(1)

ως πραγµατικός δικαιούχος.

Στοιχεία ταυτότητας και κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου

Κάθε Μέρος προβαίνει στη

και διασφαλίζει την εφαρµογή στο

του

των αναγκαίων διαδικασιών που επιτρέπουν στον φορέα πληρωµής να προσδιορίζει τους
πραγµατικούς δικαιούχους και την κατοικία τους για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας.
Οι

διαδικασίες

αυτές

πληρούν

τους

ελάχιστους κανόνες που

καθορίζονται στις

παραγράφους 2 και 3.

(2)

Ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου

συναρτήσει ελαχίστων κανόνων οι οποίοι ποικίλλουν ανάλογα µε τον χρόνο έναρξης των
σχέσεων µεταξύ φορέα πληρωµής και δικαιούχου των τόκων, ως εξής:
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α) όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί πριν από την 1η
Ιανουαρίου

ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την ταυτότητα του πραγµατικού

δικαιούχου, ήτοι το όνοµα και τη διεύθυνση του, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που
έχει στη διάθεση του, ιδίως κατ' εφαρµογή των ισχυόντων στη χώρα εγκατάστασης
του κανονισµών και της οδηγίας

του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου

στην περίπτωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή στην περίπτωση του
Μοντσεράτ κατ' εφαρµογή των σχετικών διατάξεων νόµων ή κανονισµών για την
πρόληψη

της

χρησιµοποίησης

νοµιµοποίηση εσόδων από

β)

του

χρηµατοπιστωτικού

συστήµατος

για τη

δραστηριότητες.

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που

ή τις συναλλαγές που

πραγµατοποιούνται χωρίς να υπάρχουν συµβατικές σχέσεις, από 1ης Ιανουαρίου
2004 και εξής, ο φορέας πληρωµής εξακριβώνει την ταυτότητα του πραγµατικού
δικαιούχου, ήτοι το όνοµα, τη διεύθυνση και, εάν υπάρχει, τον αριθµό φορολογικού
µητρώου στο κράτος µέλος της φορολογικής κατοικίας του. Τα στοιχεία αυτά
πρέπει να προσδιορίζονται βάσει του διαβατηρίου ή του επίσηµου δελτίου ταυτότητας
που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος. Εάν η διεύθυνση δεν αναγράφεται στο εν
λόγω διαβατήριο ή επίσηµο δελτίο ταυτότητας, εξακριβώνεται βάσει οποιουδήποτε
αποδεικτικού εγγράφου που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος. Εάν ο αριθµός
φορολογικού µητρώου δεν αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο επίσηµο δελτίο
ταυτότητας ή σε άλλο επίσηµο έγγραφο ταυτότητας, ενδεχοµένως στο πιστοποιητικό
φορολογικής κατοικίας, που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος, τα στοιχεία
ταυτότητας συµπληρώνονται µε την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης του
πραγµατικού δικαιούχου που προκύπτουν από το διαβατήριο ή το επίσηµο δελτίο
ταυτότητας.

(3)

Ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου βάσει

ελάχιστων κανόνων που ποικίλλουν ανάλογα µε το χρόνο έναρξης των σχέσεων µεταξύ του
φορέα πληρωµής και του δικαιούχου των τόκων. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω, ως
κατοικία

η χώρα στην οποία ο πραγµατικός δικαιούχος έχει τη µόνιµη διεύθυνση

του:

α)

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί πριν από την 1η

Ιανουαρίου 2004, ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την κατοικία του πραγµατικού
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δικαιούχου χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του, ιδίως
κατ' εφαρµογή των ισχυόντων στη χώρα εγκατάστασης του κανονισµών και της
οδηγίας

στην περίπτωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή ισοδύναµης

νοµοθεσίας στην περίπτωση του Μοντσεράτ.

β)

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που συνάπτονται ή, τις συναλλαγές που

πραγµατοποιούνται χωρίς να υπάρχουν συµβατικές σχέσεις, από 1ης Ιανουαρίου
και εξής, οι φορείς πληρωµής προσδιορίζουν την κατοικία του δικαιούχου βάσει της
διεύθυνσης που αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο επίσηµο δελτίο ταυτότητας ή, εν
ανάγκη, βάσει οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου το οποίο παρουσιάζει ο
πραγµατικός δικαιούχος, σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: όσον αφορά τα
φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζουν διαβατήριο ή επίσηµο δελτίο ταυτότητας που
έχει εκδώσει κράτος µέλος και τα οποία δηλώνουν ότι είναι κάτοικοι τρίτης χώρας, η
κατοικία καθορίζεται βάσει πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται από
την αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας στην οποία το εν λόγω φυσικό πρόσωπο δηλώνει
ότι κατοικεί. Εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό,

ως τόπος κατοικίας

το κράτος µέλος το οποίο εξέδωσε το διαβατήριο ή το άλλο επίσηµο έγγραφο
ταυτότητας.

Άρθρο 4

Ορισµός του φορέα πληρωµής

(1) Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ως «φορέας πληρωµής» νοείται
οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, ο οποίος καταβάλλει τόκους στον πραγµατικό
δικαιούχο ή εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άµεσο όφελος αυτού, ανεξαρτήτως
του αν ο φορέας αυτός είναι ο οφειλέτης της απαίτησης ή ο φορέας στον οποίο έχει
αναθέσει ο οφειλέτης ή ο πραγµατικός δικαιούχος την πληρωµή των τόκων ή την
εξασφάλιση αυτής της πληρωµής.

(2) Κάθε οντότητα εγκατεστηµένη σε συµβαλλόµενο µέρος στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή
για το οποίο εξασφαλίζεται η καταβολή τόκων προς όφελος του πραγµατικού δικαιούχου
επίσης ως φορέας πληρωµής κατά την εν λόγω πληρωµή ή εξασφάλιση της
πληρωµής. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται αν ο οικονοµικός φορέας έχει λόγους να
βάσει επίσηµων αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλει η οντότητα, ότι:
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α) είναι νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στην
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ή

β) τα κέρδη του φορολογούνται βάσει των γενικών ρυθµίσεων φορολογίας των
επιχειρήσεων, ή

γ) πρόκειται για ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία
Συµβουλίου ή ισοδύναµου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων

του
στο

Μοντσεράτ.

Ο οικονοµικός φορέας που καταβάλλει τόκους σε µια τέτοια οντότητα εγκατεστηµένη στο
άλλο συµβαλλόµενο µέρος και

ως φορέας πληρωµής βάσει της παρούσας

παραγράφου, ή που εξασφαλίζει την καταβολή τόκων για αυτή, κοινοποιεί την επωνυµία και
τη διεύθυνση της οντότητας καθώς και το συνολικό ποσό των τόκων που της κατέβαλε ή των
οποίων εξασφάλισε την καταβολή στην αρµόδια αρχή του

µέρους

της, η οποία στη συνέχεια διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στην αρµόδια αρχή του
συµβαλλόµενου µέρους εγκατάστασης της οντότητας.

(3) Η οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έχει, ωστόσο, το
δικαίωµα να

για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, να τυγχάνει

µεταχείρισης ως ΟΣΕΚΑ ή ως ισοδύναµος οργανισµός, κατά την έννοια της
παραγράφου 2 στοιχείο γ) του παρόντος. Η άσκηση αυτού του δικαιώµατος αποτελεί
αντικείµενο πιστοποιητικού που εκδίδεται από το συµβαλλόµενο µέρος στο οποίο είναι
εγκατεστηµένη η οντότητα, υποβάλλεται δε από αυτήν την οντότητα στον οικονοµικό
φορέα. Τα συµβαλλόµενα µέρη

τους λεπτοµερείς κανόνες άσκησης αυτού του

δικαιώµατος για τις οντότητες τις εγκατεστηµένες στο

τους.

(4) Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας και η οντότητα που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είναι εγκατεστηµένοι στο ίδιο συµβαλλόµενο µέρος
το εν λόγω συµβαλλόµενο µέρος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εξασφάλιση της
συµµόρφωσης της οντότητας, όταν ενεργεί ως φορέας πληρωµής, προς τις διατάξεις της
παρούσας Συµφωνίας.
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(5) Τα νοµικά πρόσωπα που εξαιρούνται από την εφαρµογή του άρθρου 2 στοιχείο α) του
παρόντος άρθρου είναι:

α)

στη Φινλανδία: avoin yhtio (Ay) και

β)

στη Σουηδία:

Άρθρο 5

(1)

και

(Ky)/oppet

και

(KB).

Ορισµός των τόκων

Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ως «τόκοι» νοούνται:

α)

οι καταβληθέντες ή εγγεγραµµένοι σε λογαριασµό τόκοι από πάσης φύσεως
είτε συνοδεύονται είτε όχι από ενυπόθηκες εγγυήσεις ή από ρήτρα

συµµετοχής στα κέρδη του οφειλέτη, ιδίως δε τα εισοδήµατα από τίτλους του
δηµοσίου και οµολογιακά δάνεια,

µένων των πρόσθετων

ωφεληµάτων και λαχνών που τα συνοδεύουν. Οι τόκοι υπερηµερίας δεν
τόκοι,

β) οι δεδουλευµένοι ή κεφαλαιοποιηµένοι τόκοι κατά την

την επιστροφή ή

την εξόφληση των απαιτήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α),

γ) το εισόδηµα που προκύπτει από τόκους, είτε άµεσα είτε µέσω οντότητας που
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας, το οποίο
διανέµεται από:

i)

ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία

του Συµβουλίου, ή

ισοδύναµο οργανισµό συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένο στο
Μοντσεράτ,

iii)

οντότητες που επωφελούνται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 4
παράγραφος 3 της παρούσας Συµφωνίας,
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οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένους εκτός του εδάφους
στο οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
δυνάµει του άρθρου της 299 και εκτός του Μοντσεράτ.

δ) εισόδηµα που προκύπτει από την πώληση, την επιστροφή ή την εξόφληση µονάδων
ή µεριδίων στους ακόλουθους οργανισµούς και οντότητες, αν επενδύουν άµεσα ή
έµµεσα, µέσω άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων ή οντοτήτων που
αναφέρονται κατωτέρω, ποσοστό αλ'ώτερο του
απαιτήσεις

i)

του ενεργητικού τους σε

αναφέρονται στο στοιχείο α):

ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένους σύµφωνα µε την οδηγία

ή

ισοδύναµο οργανισµό συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένο στο
Μοντσεράτ,

iii)

οντότητες που επωφελούνται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 3 της παρούσας

οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένους εκτός του
εδάφους στο οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας δυνάµει του άρθρου της 299 και εκτός του
Μοντσεράτ.

Ωστόσο, τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να µην περιλαµβάνουν στον ορισµό των
τόκων το εισόδηµα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος
άρθρου παρά µόνο κατά την αναλογία που το εισόδηµα αυτό αντιστοιχεί σε εισόδηµα
που, άµεσα ή έµµεσα, προέρχεται από πληρωµές τόκων κατά την έννοια των
στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

(2)

Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση

που ένας φορέας πληρωµής δεν έχει στη διάθεση του στοιχεία σχετικά µε το µέρος του
εισοδήµατος που προέρχεται από πληρωµή τόκων, το συνολικό ποσό του εισοδήµατος
ως πληρωµή τόκων.
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(3)

Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που ο

φορέας πληρωµής δεν έχει στη διάθεση του στοιχεία σχετικά µε το ποσοστό του ενεργητικού
που επενδύεται σε

ή σε µονάδες ή µερίδια που προβλέπονται στην εν λόγω

παράγραφο, το ποσοστό αυτό

ότι υπερβαίνει το

Εάν δεν µπορεί να

προσδιορίσει το ποσό του εισοδήµατος που συγκεντρώνει ο πραγµατικός δικαιούχος, το
εισόδηµα

ότι αντιστοιχεί στο προϊόν της πώλησης, της επιστροφής ή της

εξόφλησης των µετοχών ή µεριδίων.

(4)

Όταν οι

όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,

καταβάλλονται ή πιστώνονται σε λογαριασµό οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 4
παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας, αν η εν λόγω οντότητα δεν επωφελείται από το
δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της παρούσας Συµφωνίας, οι εν λόγω
τόκοι

(5)

ως πληρωµές τόκων από την εν λόγω οντότητα.

Όσον αφορά την παράγραφο

στοιχεία β) και δ) του παρόντος άρθρου, τα

συµβαλλόµενα µέρη έχουν το δικαίωµα να ζητούν από τους φορείς πληρωµής που είναι
εγκατεστηµένοι στο

τους να υπολογίζουν τους τόκους σε ετήσια βάση κατά τη

διάρκεια περιόδου που δεν υπερβαίνει το έτος και να

τους ετήσιους αυτούς τόκους

ως πληρωµή τόκων ακόµη και αν δεν διενεργηθεί πώληση, επιστροφή ή εξόφληση κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου.

(6)

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος άρθρου, τα

συµβαλλόµενα µέρη έχουν το δικαίωµα να εξαιρέσουν από τον ορισµό των τόκων το
εισόδηµα που αναφέρεται στις συγκεκριµένες διατάξεις από οργανισµούς ή οντότητες που
εδρεύουν εντός του εδάφους τους, σε περίπτωση που το ποσοστό του ενεργητικού των εν
λόγω οργανισµών ή οντοτήτων που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το 15%. Οµοίως, κατά
παρέκκλιση από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν το
δικαίωµα να εξαιρέσουν από τον ορισµό των τόκων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, τους τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε λογαριασµό οντότητας
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας, εάν η οντότητα αυτή
δεν επωφελείται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της παρούσας
Συµφωνίας και είναι εγκατεστηµένη στο

τους, σε περίπτωση που το ποσοστό του
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ενεργητικού των εν λόγω οντοτήτων που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται
στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το 15%.

Η άσκηση αυτού του δικαιώµατος από συµβαλλόµενο µέρος είναι δεσµευτική και για τα
άλλα συµβαλλόµενα µέρη.

(7)

Από την 1η Ιανουαρίου

το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1

στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου και στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου είναι 25%.

(8)

Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου

και στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου καθορίζονται βάσει της επενδυτικής πολιτικής,
όπως ορίζεται στον κανονισµό και στα καταστατικά έγγραφα των εν λόγω οργανισµών ή
οντοτήτων ή, ελλείψει αυτών, βάσει της πραγµατικής σύνθεσης του ενεργητικού τους.

Άρθρο 6 Μεταβατικές διατάξεις για τους διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς τίτλους

(1)

Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 10 της
οδηγίας και µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου

το αργότερο, οι εγχώριες

διεθνείς

οµολογίες και άλλοι διαπραγµατεύσιµοι χρεωστικοί τίτλοι που έχουν εκδοθεί
πρώτη φορά πριν από την 1η Μαρτίου 2001 ή που τα ενηµερωτικά φυλλάδια για την
εισαγωγή τους στο χρηµατιστήριο αξιών έχουν εγκριθεί πριν από την ηµεροµηνία
αυτή από τις αρµόδιες αρχές κατά την έννοια της οδηγίας
Συµβουλίου, ή από αρµόδιες αρχές σε τρίτες χώρες, δεν

του
ως απαιτήσεις

κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας Συµφωνίας,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν πραγµατοποιούνται επιπλέον εκδόσεις των εν λόγω
διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την

Μαρτίου 2002 και εξής.

Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθούν επιπλέον εκδόσεις των προαναφερόµενων
διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002 και εξής, από
κυβερνήσεις ή εξοµοιούµενους οργανισµούς που ενεργούν ως δηµόσια αρχή ή των
οποίων ο ρόλος αναγνωρίζεται από διεθνή συνθήκη, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα
της παρούσας Συµφωνίας, η συνολική έκδοση αυτών των τίτλων, αποτελούµενη από
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την αρχική έκδοση και

εκδόσεις,

ως απαίτηση κατά την έννοια του

άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας Συµφωνίας.

Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί περαιτέρω έκδοση των προαναφερόµενων
διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου

και εξής από άλλο

εκδότη που δεν καλύπτεται από το δεύτερο εδάφιο, η περαιτέρω αυτή έκδοση
ως απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) της
παρούσας Συµφωνίας.

(2)

Καµία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζει τα συµβαλλόµενα µέρη να
φορολογούν το εισόδηµα από τους διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς τίτλους που
αναφέρονται στην παράγραφο 1) σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία τους.

Άρθρο 7

∆ιαδικασία αµοιβαίας συµφωνίας

Εάν προκύψουν δυσχέρειες ή αµφιβολίες µεταξύ των µερών όσον αφορά την εφαρµογή ή την
ερµηνεία της παρούσας Συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα µέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια να επιλύσουν το

µε αµοιβαία συµφωνία.

Άρθρο 8 Απόρρητο

(1) Όλες οι πληροφορίες που παρέχει και λαµβάνει η αρµόδια αρχή συµβαλλόµενου µέρους
κρατούνται απόρρητες.

(2) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην αρµόδια αρχή συµβαλλόµενου µέρους δεν µπορούν
να χρησιµοποιούνται για σκοπούς πέραν εκείνων της άµεσης φορολογίας χωρίς
προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου συµβαλλόµενου µέρους.

(3) Οι παρεχόµενες πληροφορίες κοινοποιούνται µόνο στα πρόσωπα που αφορούν ή αρχές
για σκοπούς άµεσης φορολογίας και χρησιµοποιούνται από τα εν λόγω πρόσωπα ή αρχές
µόνο για

σκοπούς ή για σκοπούς επιτήρησης, περιλαµβανοµένης της έκβασης
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τυχόν προσφυγών. Για τους σκοπούς αυτούς, µπορούν να κοινοποιούνται πληροφορίες σε
ακροαµατικές διαδικασίες ή σε δικαστικές ενέργειες.

(4) Όταν η αρµόδια αρχή συµβαλλόµενου µέρους

ότι οι πληροφορίες που έλαβε από

την αρµόδια αρχή του άλλου συµβαλλόµενου µέρους ενδέχεται να είναι χρήσιµες για την
αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους, µπορεί να τις διαβιβάζει σε αυτή την αρµόδια αρχή,
µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας αρχής που παρέσχε τις πληροφορίες.

Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα Συµφωνία τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ηµέρα µετά την τελευταία χρονικώς
ηµεροµηνία κατά την οποία οι οικείες κυβερνήσεις

έχουν γνωστοποιήσει αµοιβαία

γραπτώς ότι έχουν ολοκληρωθεί οι συνταγµατικώς απαιτούµενες διατυπώσεις, και οι
διατάξεις της παράγουν αποτελέσµατα από την ηµεροµηνία κατά την οποία εφαρµόζεται η
οδηγία σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 17 της οδηγίας.

Άρθρο

(1)

Λήξη

Η παρούσα Συµφωνία παραµένει σε ισχύ εφόσον δεν την καταγγείλει ένα από τα
συµβαλλόµενα µέρη.

(2)

Έκαστο συµβαλλόµενο µέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Συµφωνία µε
γραπτή κοινοποίηση προς το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, στην οποία διευκρινίζονται οι
συνθήκες που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η Συµφωνία
παύει να ισχύει

µήνες µετά την ηµεροµηνία γνωστοποίησης.
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Άρθρο 11 Εφαρµογή και αναστολή της εφαρµογής
(1)

Η εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας εξαρτάται από την έγκριση και εφαρµογή από
όλα τα

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις Ηνωµένες Πολιτείες της

Αµερικής, την Ελβετία, την Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, το Μονακό και το

Μαρίνο

και από όλα τα εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, αντίστοιχα, µέτρων σύµφωνων ή ισοδύναµων µε τα προβλεπόµενα στην
οδηγία ή στην παρούσα Συµφωνία, και τον καθορισµό των ίδιων ηµεροµηνιών
εφαρµογής.

(2) Με την επιφύλαξη της διαδικασίας αµοιβαίας συµφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 7
της παρούσας Συµφωνίας, οιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να
αναστείλει την εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας ή µερών αυτής µε άµεση ισχύ, µε
κοινοποίηση στο άλλο µέρος στην οποία διευκρινίζονται οι συνθήκες που οδήγησαν
στην εν λόγω κοινοποίηση εφόσον η οδηγία παύει να ισχύει είτε προσωρινά είτε
µόνιµα σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο ή σε περίπτωση που κράτος µέλος
αναστείλει την εφαρµογή των οικείων εκτελεστικών διατάξεων. Η εφαρµογή της
Συµφωνίας αποκαθίσταται µόλις παύσουν να συντρέχουν οι συνθήκες που οδήγησαν
στην αναστολή.

(3)

Με την επιφύλαξη της διαδικασίας αµοιβαίας συµφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο
7 της παρούσας Συµφωνίας, οιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να
αναστείλει την εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας µέσω κοινοποίησης στο άλλο
µέρος, διευκρινίζοντας τις συνθήκες που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση εφόσον
µία από τις τρίτες χώρες ή τα εδάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παύσουν
στη συνέχεια να εφαρµόζουν τα µέτρα που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο. Η
αναστολή της εφαρµογής πραγµατοποιείται το νωρίτερο δύο µήνες µετά τη
γνωστοποίηση. Η εφαρµογή της Συµφωνίας αποκαθίσταται µόλις αποκατασταθούν
και τα µέτρα από την εν λόγω τρίτη χώρα ή έδαφος.

Συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος των «εξοµοιούµενων» οργανισµών
Για τους σκοπούς του άρθρου 6 της παρούσας
οι ακόλουθοι οργανισµοί
ως «εξοµοιούµενοι προς δηµόσια αρχή ή των οποίων ο ρόλος αναγνωρίζεται από
διεθνή συνθήκη»
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Βέλγιο
Gewest (φλαµανδική περιοχή)


Region wallonne (περιοχή της Βαλλονίας)
Region



Gewest (περιοχή των Βρυξελλών)

Communaute francaise (γαλλική κοινότητα)
(φλαµανδική κοινότητα)



(γερµανόφωνη κοινότητα)

Ισπανία
Xunta de Galicia (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Γαλισίας)
Junta d.e


(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Ανδαλουσίας)

Junta de

(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Εξτρεµαδούρας)

Junta de Castilla La

(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Καστίλης

Λαµάντσα)


Junta de Castilla
Gobiemo

(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Καστίλης Λεόν)

de Navarra (κυβέρνηση της Ναβάρας)



Govern de

Balears (κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων)



Generalitat de Catalunya (κυβέρνηση της Καταλονίας)



Generalitat de Valencia (κυβέρνηση της Βαλένσιας)
General de

(κυβέρνηση της Αραγκόν)



Gobiemo de las

Canarias (κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων)



Gobiemo de Murcia (κυβέρνηση της Μουρθίας)



Gobiemo de Madrid (κυβέρνηση της Μαδρίτης)



Gobiemo de la Comunidad

del

Vasco/Euzkadi (κυβέρνηση της αυτόνοµης

κοινότητας της χώρας των Βάσκων)


Foral de

(επαρχιακό συµβούλιο του
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de


(επαρχιακό συµβούλιο της Βισκάγιας)

Foral de



(επαρχιακό συµβούλιο της Αλάβα)

de Madrid (δήµος της Μαδρίτης)



Ayuntamiento de Barcelona (δήµος της Βαρκελώνης)



Cabildo Insular de Gran Canaria (συµβούλιο της Νήσου Γκραν Κανάρια)
Cabildo Insular de Tenerife (συµβούλιο της Νήσου Τενερίφης)



Institute de Credito Oficial (πιστωτικό δηµόσιο Ίδρυµα)



Institute Catalan de Finanzas (χρηµατοδοτικό ίδρυµα της Καταλονίας)



Institute Valenciano de Finanzas (χρηµατοδοτικό ίδρυµα της Βαλένσιας)

Ελλάδα


Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος



Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος



∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού

Γαλλία
La Caisse
χρέους)


L'Agence



de la dette sociale (CADES) (ταµείο απόσβεσης κοινωνικού

de developpement (AFD) (γαλλικός οργανισµός ανάπτυξης)

Ferre de France (RFF) (δίκτυο σιδηροδρόµων της Γαλλίας)



Caisse Nationale des

(CNA) (εθνικό ταµείο αυτοκινητοδρόµων)



Assistance publique
Παρισίων)

de Paris (ΑΡΗΡ)(δηµόσια




de France (CDF) (ανθρακωρυχεία της Γαλλίας)
Entreprise

et

(EMC) (µεταλλευτική και χηµική επιχείρηση)

Ιταλία


Regions (περιοχές)



Provinces (επαρχίες)



Municipalities (δήµοι)
Cassa

e Prestiti (ταµείο παρακαταθηκών και

των

468
Λετονία


(τοπικές κυβερνήσεις)

Πολωνία


(κοινότητες)



powiaty (περιοχές)
(επαρχίες)



zwiazki grain (ενώσεις κοινοτήτων)
(ενώσεις περιοχών)



(ενώσεις επαρχιών)






(µητροπολιτική πόλη της Βαρσοβίας)
Agencja Restrukturyzacji i
Rolnictwa
αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό της γεωργίας)

(οργανισµός

για

Agencja Nieruchomosci Rolnych (οργανισµός γεωργικής ιδιοκτησίας)

Πορτογαλία






Regiao

da Madeira (αυτόνοµη περιοχή της Μαδέρας)

Regiao

dos

(αυτόνοµη περιοχή των

Municipalities (δήµοι)

a obce (δήµοι)



Zeleznice Slovenskej republiky (εταιρεία σιδηροδρόµων της Σλοβακίας)



Statny fond



Slovenske elektrarne (σταθµοί παραγωγής ρεύµατος της Σλοβακίας)



(ταµείο διαχείρισης

Vodohospodarska vystavba (κατασκευαστική εταιρεία εξοικονόµησης υδάτων)

την
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∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ:



Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης



Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων



Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης



Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης



Παγκόσµια Τράπεζα /∆ΤΑΑ / ∆ΝΤ



∆ιεθνής Οργανισµός Χρηµατοδότησης



∆ιαµερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης



Ταµείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης
ΕΥΡΑΤΟΜ
Ευρωπαϊκή Κοινότητα



Χρηµατοδοτική Συνεργασία για την Ανάπτυξη των Άνδεων



Ευρωπαϊκή εταιρεία για τη χρηµατοδότηση σιδηροδροµικού υλικού



Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα



Επενδυτική Τράπεζα των Βορειοευρωπαϊκών χωρών



Αναπτυξιακή Τράπεζα της Καραϊβικής

Οι διατάξεις του άρθρου 6 δεν θίγουν τυχόν διεθνείς υποχρεώσεις που τα κράτη µέλη έχουν
αναλάβει έναντι των προαναφερόµενων διεθνών οργανισµών.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ :

Οι εν λόγω οργανισµοί πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
1)

Ο οργανισµός θεωρείται σαφώς ως δηµόσιος σύµφωνα µε τα εθνικά κριτήρια.

2)
Ο δηµόσιος αυτός οργανισµός δραστηριοποιείται εκτός του εµπορικού τοµέα,
διαχειρίζεται και χρηµατοδοτεί οµάδα κοινωφελών δραστηριοτήτων παρέχοντας αγαθά και
υπηρεσίες εκτός του εµπορικού
και ελέγχεται όντως από τη γενική κυβέρνηση.
3)

Ο δηµόσιος αυτός οργανισµός εκδίδει τακτικά και µεγάλα οµολογιακά δάνεια.

4)

συγκεκριµένο κράτος είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι ο δηµόσιος αυτός οργανισµός
δεν θα προβεί σε πρόωρη εξόφληση σε περίπτωση ρητρών αποζηµίωσης του
επενδυτή (grossup clauses).
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Αριθµός 14

Η

για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων

µεταξύ Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και Νήσων Τουρκ και

αποταµιεύσεις
που σύµφωνα

µε το Άρθρο 169.1 του Συντάγµατος συνοµολογήθηκε και υπογράφτηκε µε
την ανταλλαγή επιστολών εκ µέρους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις 22
Φεβρουαρίου 2005, ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε
Αριθµό

και µε ηµεροµηνία 1 ∆εκεµβρίου 2004, και εκ µέρους του των

Νήσων Τουρκ και Κάϊκος την

δηµοσιεύεται στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 169.3 του
Συντάγµατος, µαζί µε

της στην Ελληνική γλώσσα.

AGREEMENT
FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS
THE TAXATION OF
INCOME

A. Letter from the

of Cyprus

I refer to the text of the proposed model "Agreement on the Taxation of Savings Income between
the Turks and Caicos Islands and |EU Member State that is to apply Automatic Exchange of
Information]" that was approved by the High Level Working Party (Taxation of Savings) of the
Council of Ministers of the European Union on 22 June 2004.
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In view of the above mentioned text, I have the honour
to propose to you the Agreement on the taxation of savings income at Appendix

to this letter;

»

to propose that the said arrangements may come into effect on the date of application of Council
Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest
which date shall be subject to the conditions set out in Article
of the Directive,
subject to the notification to each other that the internal constitutional formalities for the coming
into effect of these arrangements are

•

to propose our mutual commitment to comply at the earliest date with our said internal
constitutional formalities and to notify each other without delay through the formal channels
when such formalities are completed.

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter together
with its Appendix 1 and your confirmation shall together constitute our mutual acceptance and
making of the arrangements between the Republic of Cyprus and the Turks and Caicos Islands.
Please

Sir, the assurance of our highest consideration,

For the Government of the Republic of Cyprus

of Finance
Done at Nicosia, on

February 2005, in the English language in three copies
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Β. Letter from the Government of the Turks and Caicos Islands

Sir,
I have the honour to acknowledge receipt of your letter of
follows:

February 2005, which reads as

"Sir,
1 refer to the text of the proposed model "Agreement on the Taxation of Savings Income between
the Turks and Caicos Islands and fEU Member State that is to apply Automatic Exchange of
Information]" that was approved by the High Level Working Party (Taxation of Savings) of the
Council of Ministers of the European Union on 22 June 2004.
In view of the above mentioned text, 1 have the honour
•

to propose to you the Agreement on the taxation of savings

at Appendix 1 to this letter;

• to propose that the said arrangements may come into effect on the date of application of Council
Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest
payments, which date shall be subject to the conditions set out in Article
of the Directive,
subject to the notification to each other that the internal constitutional formalities for the coming
into effect of these arrangements are completed;
•

to propose our mutual commitment to comply at the earliest date with our said internal
constitutional formalities and to notify each other without delay through the formal channels
when such formalities are completed.

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter together
with its Appendix 1 and your confirmation shall together constitute our mutual acceptance and
making of the
between the Republic of Cyprus and the Turks and Caicos
Please accept Sir, the assurance of our highest consideration"

I am able to confirm that the Government of the Turks and Caicos Islands is in agreement with the
your
dated
February 2005.
Please accept. Sir, the assurance of my highest consideration,

For the Government of theTurks and Caicos

J
Done

on

.., in the English

in three copies.
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Appendix 1

AGREEMENT

THE TAXATION OF SAVINGS INCOME BETWEEN
THE TURKS AND CAICOS ISLANDS
AND THE REPUBLIC OF CYPRUS

WHEREAS:

1. Article

of Directive 2003/48/EEC ("the Directive") of the Council of the European

Union ("the Council") on taxation of savings income provides that before 1 January
2004 Member States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative
provisions necessary to comply with this Directive which provisions shall be applied
from 1 January 2005 provided that —

"(i) the Swiss Confederation, the Principality of Liechtenstein, the Republic of San
Marino, the Principality of Monaco and the Principality of Andorra apply from
that same date measures equivalent to those contained in this Directive, in
accordance with agreements entered into by them with the European Community,
following unanimous decisions of the Council;

(ii) all agreements or other arrangements are in place, which provide that all the
relevant dependent or associated territories apply from that same date automatic
exchange of information in the same manner as is provided for in Chapter Π of
this Directive, (or, during the transitional period defined in Article
retention tax on the same terms as are contained in Articles

2.

The Turks and Caicos Islands notes that in accordance with the

apply a

and

Council

conclusions of 3 June 2003, during the transitional period referred to in Article

of

the Directive, the Council calls on the Commission to enter into discussions with other
important financial centres with a view to providing the adoption by those jurisdictions
of measures equivalent to those in the Directive.
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3.

The relationship of the Turks and Caicos Islands with the

is determined by part 4

of the Treaty Establishing the European Community. The Turks and Caicos Islands is
not within the EU fiscal territory.

4.

The Turks and Caicos Islands notes

while it is the ultimate aim of the EU

Member States to bring about effective taxation of interest payments in the beneficial
owner's Member State of residence for tax purposes through the exchange of
information concerning interest payments between themselves, three Member States,
namely Austria, Belgium and Luxembourg, during a transitional period, shall not be
required to exchange information but shall apply a withholding tax to the savings
income covered by the Directive.

5.

"withholding tax" referred to in the Directive will be referred to as the "retention
tax" in the Turks and Caicos Islands' domestic legislation. For the purposes of this
Agreement

the

two

terms

therefore

are

to

be

read

as

"withholding/retention tax" and shall have the same meaning.

6.

The Turks and Caicos Islands has agreed to apply a retention tax pursuant to
agreements entered into with Member States with effect from 1 January 2005 provided
the Member States have adopted the laws, regulations, and administrative provisions
necessary to comply with the Directive, and the requirements of Article 17 of the
Directive and Article

7.

of this Agreement

generally been met.

The Turks and Caicos Islands has agreed to apply automatic exchange of information
pursuant to agreements entered into with Member States in the same manner as is
provided for in Chapter Π of the Directive from the end of the transitional period as
defined in Article 10(2) of the Directive.

8.

The Turks and Caicos Islands has legislation relating to undertakings for collective
investment that is deemed to be equivalent in its effect to the EC legislation referred to
in Articles 2 and 6 of the Directive.

The Turks and Caicos Islands and the Republic of Cyprus hereinafter referred to as a
"contracting party" or the "contracting parties" unless the context otherwise requires,
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Have agreed to conclude the following agreement which contains obligations on the part of
the contracting parties only and provides for:
(a)

the automatic exchange of information by the competent authority of the
Republic of Cyprus to the competent authority of the Turks and Caicos Islands
in the same manner as to the competent authority of a Member State;

(b)

the application by the Turks and Caicos Islands, during the transitional period
defined in Article

of the Directive, of a retention tax from the same date and

on the same terms as are contained in Articles
(c)

and

of that Directive;

the automatic exchange of information by the competent authority of the Turks
and Caicos Islands to the competent authority of the Republic of Cyprus in
accordance with Article

(d)

of the Directive;

the transfer by the competent authority of the Turks and Caicos Islands to the
competent authority of the Republic of Cyprus of 75% of the revenue of the
retention tax.

in respect of interest payments made by a paying agent established in a contracting party to
an individual resident in the other contracting party.
For the purposes of this Agreement the term 'competent authority' when applied to the
contracting parties means the Minister of Finance or an authorised representative

respect

to the Republic of Cyprus and the Financial Services Commission in respect to the Turks
and Caicos Islands.

Article 1 Retention of Tax by Paying Agents
Interest payments as defined in Article 8 of this Agreement which are made by a paying
agent established in the Turks and Caicos Islands to beneficial owners within the meaning of
Article 5 of this Agreement who are residents of Republic of Cyprus shall, subject to Article
3 of this Agreement, be subject to a retention tax from the amount of interest payment
during the transitional period referred to in Article 14 of this Agreement starting at the date
referred to in Article

of this Agreement. The rate of retention tax shall be

during the

first three years of the transitional period, 20% for the subsequent three years and 35%
thereafter.
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Article 2 Reporting of Information by Paying Agents
(1)

Where interest payments, as defined in Article 8 of this Agreement, are made by a
paying agent established in the Republic of Cyprus to beneficial owners, as defined in
Article 5 of this Agreement, who are residents of the Turks and Caicos Islands, or
where the provisions of Article 3(l)(a) of this Agreement apply, the paying agent shall
report to its competent authority;
(a) the identity and residence of the beneficial owner established in accordance with
Article 6 of this Agreement;
(b) the name and address of the paying agent;
(c) the account number of the beneficial owner or, where there is none, identification
of the debt claim giving rise to the interests;
(d)

information concerning the interest payment specified in Article 4(1) of this
Agreement. However, each contracting party may restrict the minimum amount
of information concerning interest payment to be reported by the paying agent to
the total amount of interest or income and to the total amount of the proceeds
from sale, redemption or refund.

and the Republic of Cyprus will comply with paragraph 2 of this Article.
(2)

Within six months following the end of their tax year, the competent authority of the
Republic of Cyprus shall communicate to the competent authority of the Turks and
Caicos Islands, automatically, the information referred to in paragraph (1) (a) - (d) of
this Article, for all interest payments made during that year.

Article 3

(1)

Exceptions to the Retention Tax Procedure

the Turks and Caicos Islands when levying a retention tax in accordance with Article 1
of this Agreement shall provide for one or both of the following procedures in order to
ensure that the beneficial owners may request that no tax be retained:
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(a)

a procedure which allows the beneficial owner as defined in Article 5 of this
Agreement to avoid the retention tax specified in Article 1 of this Agreement by
expressly authorising his paying agent to report the interest payments to the
competent authority of the contracting party in which the paying agent is
established.

Such authorisation shall cover all interest payments made to the

beneficial owner by that paying agent;
(b)

a procedure which ensures that retention tax shall not be levied where the
beneficial owner presents to his paying agent a certificate drawn up in his name
by the competent authority of the contracting party of residence for tax purposes
in accordance with paragraph 2 of this Article.

(2) At the request of the beneficial owner, the competent authority of the contracting party
of the country of residence for tax purposes shall issue a certificate indicating:
(i)

the name, address and tax or other identification number or, failing such, the date
and place of birth of the beneficial owner;

(ii) the name and address of the paying agent;
(iii) the account number of the beneficial

or, where there is none, the

identification of the security.
Such certificate shall be valid for a period not exceeding three years. It shall be issued
to any beneficial owner who requests it, within two months following such request.
(3)

Where paragraph (l)(a) of this Article applies, the competent authority of the Turks
and Caicos Islands in which the paying agent is established shall communicate the
information referred to in Article 2(1) of this Agreement to the competent authority of
the Republic of Cyprus as the country of residence of the beneficial owner. Such
communications shall be automatic and shall take place at least once a year, within six
months following the end of the tax year established by the laws of a contracting party,
for all interest payments made during that year.
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Article 4

(1)

Basis of

for

tax

A paying agent established in the Turks and Caicos Islands shall levy retention tax in
accordance with Article 1

this Agreement as follows -

(a) in the case of an interest payment within the meaning of Article

)(a) of this

on the gross amount of interest paid or credited;
(b) in

case of an interest payment within the meaning of Article 8(l)(b) or (d) of

this Agreement: on the amount of interest or income referred to in (b) or (d) of
that sub-paragraph or by a levy of equivalent effect to be borne by the recipient
. on the full amount of the proceeds of the sale, redemption or refund;
(c) in the case of an interest payment within the

of Article

)(c) of this

Agreement: on the amount of interest referred to in that sub-paragraph;
(d)

in the case of an interest payment within the meaning of Article 8(4) of this
Agreement: on the amount of interest attributable to each of the members of the
entity referred to in Article 7(2) of this Agreement

meet the conditions of

Article 5(1) of this Agreement;
(e) where the Turks and Caicos Islands exercises the option under Article 8(5) of this
Agreement: on the amount of annualised interest.
(2)

For the purposes of sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (1) of this Article, the
retention tax shall be deducted on a pro rata basis to the period during which the
beneficial owner held the debt-claim. If the paying agent is unable to determine the
period of holding on the basis of the information made available to him, the paying
agent shall treat the beneficial owner as having been in possession of the debt-claim
for the entire period of its existence, unless the latter provides evidence of the date of
the acquisition.
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(3) The imposition of retention tax by the Turks and Caicos Islands shall not preclude the
other contracting party of residence for tax purposes of the beneficial owner from
taxing income in accordance with its national law.
(4)

During the transitional period, the Turks and Caicos Islands may provide that an
economic operator paying interest to, or securing interest for, an entity referred to in
Article 7(2) of this Agreement in the other contracting party shall be

the

paying agent in place of the entity and shall levy the retention tax on that interest,
unless the entity has formally agreed to its name, address and the total amount of the
interest paid to it or secured for it being communicated in accordance with the last
paragraph of Article 7(2) of this Agreement.

Article 5

Definition of beneficial owner

(1) For the purposes of this Agreement, "beneficial owner" shall mean any individual who
receives an interest payment or any individual for whom an interest payment is
secured, unless such individual can provide evidence that the interest payment was not
received or secured for his own benefit. An individual is not deemed to be the
beneficial owner when he:
(a) acts as a paying agent within the meaning of Article 7(1) of this Agreement:
(b)

acts on behalf of a legal person, an entity which is taxed on its profits under the
general arrangements for business taxation, an
with Directive

authorised in accordance

or an equivalent undertaking for collective

investment established in the Turks and Caicos Islands, or an entity referred to in
Article 7(2) of this Agreement and, in the last mentioned case, discloses the name
and address of that entity to the economic operator making the interest payment
and the latter communicates such information to the competent authority of its
contracting party of establishment;

(c)

acts on behalf of another individual who is the beneficial owner
the paying agent the identity of that beneficial owner.

discloses to
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(2)

Where a paying agent has information suggesting that the individual who receives an
interest payment or for whom an interest payment is secured may not be the beneficial
owner, and where neither paragraph (l)(a) nor

of this Article applies, it shall

take reasonable steps to establish the identity of the beneficial owner. If the paying
agent is unable to identify the beneficial owner, it shall treat the individual in
as the beneficial owner.
Article 6
(1)

Identity and residence of beneficial owners

Each Party shall, within its territory, adopt and ensure the application of the
procedures necessary to allow the paying agent to identify the beneficial owners and
their residence for the purposes of this Agreement. Such procedures shall comply
with the minimum standards established in paragraphs (2) and (3).

(2)

The paying agent shall establish the identity of the beneficial owner on the basis of
minimum standards which vary according to when relations between the
agent and the recipient of the interest are entered into, as follows:
(a)

for contractual relations entered into before the 1st January 2004, the paying
agent shall establish the identity of the beneficial owner, consisting of his
name and address, by using the information at its

in particular

pursuant to the regulations in force in its country of establishment and to
Council Directive

of the 10th June, 1991 in the case of the

Republic of Cyprus or in the case of the Turks and Caicos Islands pursuant to
the relevant provisions of Turks and Caicos Islands' laws and regulations on
prevention of the use of the financial system for the purpose of money
laundering;

(b)

for contractual relations entered into, or transactions carried out in the absence
of contractual relations, on or after the 1st January, 2004 the paying agent shall
establish the identity of the beneficial owner, consisting of the name, address
and, if there is one, the tax identification number allocated by the Member
State of residence for tax purposes. These details should be established on the
basis of the passport or of the official identity card presented by the beneficial
owner. If it does not appear on that passport or official identity card, the
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address shall be established on the basis of any other documentary proof of
identity presented by the beneficial owner. If the tax identification number is
not mentioned on the

on the official identity card or any other

documentary proof of identity, including, possibly the certificate of residence
for tax purposes, presented by the beneficial owner, the identity shall be
supplemented by a reference to the

date and place of birth established

on the basis of his passport or official identification card.
(3)

The paying agent shall establish the residence of the beneficial owner on the basis of
standards which vary according to when relations between the paying agent
and the recipient of the interest are entered into. Subject to the conditions set out
below, residence shall be considered to be situated in the country where the beneficial
owner has his permanent address:
(a)

for contractual relations entered into before 1st January, 2004 the paying agent
shall establish the residence of the beneficial owner by using the information at
its disposal, in particular pursuant to the regulations in force in its country of
establishment and to Directive

in the case of the Republic of

Cyprus or in the case of the Turks and Caicos Islands pursuant to the relevant
provisions of Turks and Caicos

laws and regulations on prevention of

the use of the financial system for the purpose of money laundering;
(b)

for contractual relations entered into, or transactions carried out in the absence
of contractual relations, on or after the 1st January, 2004, the paying agents
shall establish the residence of the beneficial owner on the basis of the address
mentioned on the passport, on the official identity card or, if necessary, on the
basis of any documentary proof of identity presented by the beneficial owner
and according to the following procedure: for individuals presenting a passport
or official identity card issued by a Member State who declare themselves to
be resident in a third country, residence shall be established by means of a tax
residence certificate issued by the competent authority of the third country in
which the individual claims to be resident. Failing the presentation of such a
certificate, the Member State which issued the passport or other official
identity document shall be considered to be the country of residence.
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Article 7

Definition of paying agent

(1) For the purposes of this Agreement, 'paying agent' means any economic operator who
pays interest to or secures the payment of interest for the immediate benefit of the
beneficial owner, whether the operator is the debtor of the debt claim which produces
the interest or the operator charged by the debtor or the beneficial owner with paying
interest or securing the payment of interest.

(2)

Any entity established in a contracting party to which interest is paid or for which
interest is secured for the benefit of the beneficial owner shall also be considered a
paying agent upon such payment or securing of such payment. This provision shall not
apply if the economic operator has reason to believe, on the basis of official evidence
produced by that entity that:
(a)

it is a legal person with the exception

those legal persons referred to in

paragraph 5 of this Article; or
(b)

its profits are taxed under the general arrangements for business taxation; or

(c)

it is an

recognised in accordance with Directive 85/61 I/EEC of the

Council or an equivalent undertaking for collective investment established in the
Turks and Caicos Islands.
An economic operator paying interest to, or securing interest for, such an entity
established in the other contracting party which is considered a paying agent under this
paragraph shall communicate the name and address of the entity and the total amount
of interest paid to, or secured for, the entity to the competent authority of its
contracting party of establishment, which shall pass this information on to the
competent authority of the contracting party where the entity is established.

(3)

The entity referred to in paragraph (2) of this Article shall, however, have the option
of being treated for the purposes of this Agreement as an UCITS or equivalent
undertaking as referred to in sub-paragraph (c) of paragraph (2). The exercise of this
option shall require a certificate to be issued by the contracting party in which the
entity is established and presented to the economic operator by that entity. A
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contracting party shall lay down the detailed rules for this option for entities
established in their territory.
(4) Where the economic operator and the entity referred to in paragraph (2) of this Article
are established in the same contracting party, that contracting party shall take the
necessary measures to ensure that the entity complies with the provisions of this
Agreement when it acts as a paying agent.
(5)

The legal persons exempted from sub- paragraph (a) of paragraph (2) of this Article
are
(a)

in Finland: avoin yhtio (Ay) and kommandiittiyhtio (Ky)/oppet

and

kommanditbolag;

(b)

Article 8

in Sweden: handelsbolag (HB) and kommanditbolag (KB).

of interest payment

(1) For the purposes of this Agreement "interest payment" shall mean:
(a)

paid, or credited to an account, relating to debt claims of every kind,
whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to
participate in the debtor's profits, and, in particular, income from government
securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes
attaching to such securities, bonds or debentures, but

interest from

loans between private individuals not acting in the course of their business.
Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest payment;

(b) interest accrued or capitalised at the sale, refund or redemption of the debt claims
referred to in (a);
(c)

income deriving from interest payments either directly or through an
referred to in Article 7(2) of this Agreement, distributed by -
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(i)

an

authorised in accordance with EC Directive

of the

Council;
(ii)

an equivalent undertaking for collective investment established in the Turks
and Caicos Islands;

(iii) entities which qualify for the option under Article 7(3) of this Agreement;
or
(iv) undertakings for collective investment established outside the territory to
which the Treaty establishing the European Community applies by virtue of
Article 299 thereof and outside the Turks and Caicos Islands.
(d)

income realised upon the sale, refund or redemption of shares or units in the
following undertakings and entities, if they invest directly or indirectly, via other
undertakings for collective investment or entities referred to below, more than
40% of their assets in debt claims as referred to in (a):
(i)

an UCITS authorised in accordance with Directive 85/61 I/EEC;

(ii)

an equivalent undertaking for collective investment established in the Turks
and Caicos Islands.

(iii) entities which qualify for the option under Article 7(3) of this Agreement;
or
(iv) undertakings for collective investment established outside the territory to
which the Treaty establishing the European Community applies by virtue
of Article 299 thereof and outside the Turks and Caicos Islands.
However, the contracting parties shall have the option of including income
mentioned under paragraph (l)(d) of this Article in the definition of interest only
to the extent that such income corresponds to gains directly or indirectly deriving
from interest payments within the meaning of paragraphs (l)(a) and (b) of this
Article.
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(2)

As regards paragraphs (l)(c) and (d) of this

when a paying agent has no

information concerning the proportion of the income which derives from interest
payments, the total amount of the income shall be considered an interest payment.
(3)

As regards paragraph (l)(d) of this Article, when a paying agent has no information
conceming the percentage of the assets invested in debt claims or in shares or units as
defined in that paragraph, that percentage shall be considered to be above 40%. Where
he cannot determine the amount of income realised by the beneficial owner, the
income shall be deemed to correspond to the proceeds of the

refund or

redemption of the shares or units.
(4)

When interest, as defined in paragraph (1) of this Article, is paid to or credited to an
account held by an entity referred to in Article 7(2) of this Agreement, such entity not
having qualified for the option under Article 7(3) of this Agreement, such interest shall
be considered an interest payment by such entity.

(5)

As regards paragraphs (l)(b) and (d) of this Article, a contracting party shall have the
option of requiring paying agents in its territory to annualise the interest over a period
of time which may not exceed one year, and treating such annualised interest as an
interest payment even if no sale, redemption or refund occurs during that period.

(6)

By way of derogation from paragraphs (l)(c) and (d) of this Article, a contracting
party shall have the option of excluding from the definition of interest payment any
income referred to in those provisions from undertakings or entities established within
its territory where the investment in debt claims referred to in paragraph (l)(a) of this
Article of such entities has not exceeded 15% of their assets. Likewise, by way of
derogation from paragraph (4) of this Article, a contracting party shall have the option
of excluding from the definition of interest payment in paragraph (1) of this Article
interest paid or credited to an account of an entity referred to in Article 7(2) of this
Agreement which has not qualified for the option under Article 7(3) of this Agreement
and is established within its territory, where the investment of such an entity in debt
claims referred to in paragraph (l)(a) of this Article has not exceeded 15% of its assets.

The exercise of such option by one contracting party shall be binding on the other
contracting party.
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(7) The percentage referred to in paragraph (l)(d) of this Article and paragraph (3) of this
Article shall, from 1 January
(8)

be 25%.

The percentages referred to in paragraph (l)(d) of this Article and in paragraph (6) of
this Article shall be determined by reference to the investment policy as laid down in
the fund rules or instruments of incorporation of the undertakings or entities concerned
or, failing which, by reference to the actual composition of the assets of the
undertakings or entities concerned.

Article 9

Retention tax Revenue sharing

(1) The

and Caicos Islands shall retain 25% of the retention tax deducted under this

Agreement and transfer the remaining 75% of the revenue to the other contracting
party.
(2)

The Turks and Caicos Islands levying retention tax in accordance

Article 4(4) of

this Agreement shall retain 25% of the revenue and transfer 75% to the Republic of
Cyprus proportionate to the transfers carried out pursuant to paragraph (1) of this
Article.
(3)

Such transfers shall take place for each year in one instalment at the latest within a
period of six months following the end of the tax year established by the laws of the
Turks and Caicos Islands.

(4)

The Turks and Caicos Islands levying retention tax shall take the necessary measures
to ensure the proper functioning of the revenue sharing system.

Article 10

(1)

Elimination of double taxation

A contracting party in which the beneficial owner is resident for tax purposes shall
ensure the elimination of any double taxation which might result from the imposition
by the Turks and Caicos Islands of the retention tax to which this Agreement refers in
accordance with the following provisions -
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(i)

if interest received by a beneficial owner has been

to retention tax in the

Turks and Caicos Islands, the other contracting party shall grant a tax credit
equal to the amount of the tax retained in accordance with its national law.
Where this amount exceeds the amount of tax due in accordance with its national
law, the other contracting party shall repay the excess amount of tax retained to
the beneficial owner;
(ii)

if, in addition to the retention tax referred to in Article 4 of this Agreement,
interest received by a beneficial owner has been subject to any other type of
withholding/retention tax and the contracting party of residence for tax purposes
grants a tax credit for such withholding/retention tax in accordance with its
national law or double taxation conventions, such other withholding/retention
tax shall be credited before the procedure in sub-paragraph (i) of this Article is
applied.

(2)

The contracting party which is the country of residence for tax purposes of the
beneficial owner may replace the tax credit mechanism referred to in paragraph (1) of
this Article by a refund of the retention tax referred to in Article 1 of this Agreement.

Article 11

(1)

Transitional provisions for negotiable debt securities

During the transitional period referred to in Article 14 of this Agreement, but until
December 2010 at the latest, domestic and international bonds and other negotiable
debt securities which have been first issued before the 1 March 2001 or for which the
original issuing prospectuses have been approved before that date by the competent
authorities within the meaning of Council Directive 80/390/EEC or by the responsible
authorities in third countries shall not be considered as debt claims within the meaning
of Article 8(l)(a) of this Agreement, provided that no further issues of such negotiable
debt securities are made on or after 1 March 2002. However, should the transitional
period continue beyond 31 December

the provisions of this Article shall only

continue to apply in respect of such negotiable debt securities:

which contain gross up and early redemption clauses and;
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where the paying agent is established in a contracting party applying retention
tax and that paying agent pays interest to, or secures the payment of interest for
the immediate benefit of a beneficial owner resident in the other contracting
party.
If a further issue is made on or after 1 March 2002 of an aforementioned negotiable
debt security issued by a Government or a related entity acting as a public authority or
whose role is recognised by an international treaty, as defined in the Annex to this
Agreement, the entire issue of such security, consisting of the original issue and any
further issue, shall be

a debt claim within the meaning of Article

)(a) of

this Agreement.
If a further issue is made on or after 1 March 2002 of an aforementioned negotiable
debt security issued by any other issuer not covered by the second sub-paragraph, such
further issue shall be considered

debt claim within the meaning of Article 8(l)(a) of

this Agreement.
(2)

Nothing in this Article shall prevent the contracting parties from taxing the income
from the negotiable debt securities referred to in paragraph (1) in accordance with their
national laws.

Article 12 Mutual agreement procedure

Where difficulties or doubts arise between the parties regarding the implementation or
of this Agreement, the contracting parties shall use their best endeavours to
resolve the matter by mutual agreement.

Article 13
(1)

Confidentiality

All information provided and received by the competent authority of a contracting
party shall be kept confidential. The principle of confidentiality is essential to the
proper implementation and permanence of this Agreement.
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(2)

Information provided to the

authority of a contracting party may not be

used for any purpose other than for the purposes of direct taxation without the prior
written consent of the other contracting party.

(3)

provided shall be disclosed only to persons or authorities concerned with
the purposes of direct taxation, and used by such persons or authorities only for such
purposes or for oversight purposes, including the determination of any appeal. For
these purposes, information may be disclosed in public court proceedings or in
judicial proceedings.

(4)

Where a competent authority of a contracting party considers that information which
it has received from the competent authority of the other contracting party is likely to
be useful to the competent authority of another Member State, it may transmit it to
the latter competent authority with the agreement of the competent authority which
supplied the information.

Article 14 Transitional Period

At the end of the transitional period as defined in Article 10(2) of the Directive, the
Turks and Caicos Islands shall cease to apply the retention tax and revenue sharing
provided for in this Agreement and shall apply in respect of the other contracting
party the automatic exchange of information provisions in the same manner as is
provided for in Chapter II of the Directive. If during the transitional period the
Turks and Caicos Islands elects to apply the automatic exchange of information
provisions in the same manner as is provided for in Chapter Π of the Directive, it
shall no longer apply the withholding/retention tax and the revenue sharing
provided
ARTICLE 15

(1)

in Article 9 of this Agreement.
ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the latter of the
dates on which the respective Governments have notified each other in writing
that the formalities constitutionally required have been complied with, and its
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provisions shall have effect from the date from

the Directive is

applicable according to paragraphs 2 and 3 of Article 17 of the Directive.
(2)

Article 2 of this Agreement shall not have effect in the Republic of Cyprus in
the absence of direct taxation in the Turks and Caicos Islands.

Article 16

Termination

(1)

This Agreement shall remain in force until terminated by either contracting party.

(2)

Either contracting party may terminate this Agreement by giving notice of termination
in writing to the other contracting party, such notice to

the circumstances

leading to the giving of such notice. In such a case, this Agreement shall cease to have
effect

Article 17

(1)

months after the serving of notice.

Application and suspension of application

The application of this Agreement shall be conditional on the adoption and
implementation by all the Member States of the European Union, by the United States
of America, Switzerland, Andorra, Liechtenstein, Monaco and San Marino, and by all
the relevant dependent and associated territories of the Member States of the European
Community, respectively, of measures which conform with or are equivalent to those
contained in the Directive or in this Agreement, and providing for the same dates of
implementation.

(2)

Subject to the mutual agreement procedure provided for in Article 12 of this
Agreement, the application of this Agreement or parts thereof may be suspended by
either contracting party with immediate effect through notification to the other
specifying the circumstances leading to such notification should the Directive cease to
be applicable either temporarily or permanently in accordance with European
Community law or in the event that a Member State should suspend the application of
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its implementing legislation. Application of the Agreement shall resume as soon as the
circumstances leading to the suspension no longer apply.
(3)

Subject to the mutual agreement procedure provided for in Article 12 of this
either contracting

may suspend the application of this Agreement

through notification to the other specifying the circumstances leading to such
notification in the event that one of the third countries or territories referred to in
paragraph (1) should subsequently cease to apply the measures referred to in that
paragraph. Suspension of application shall take place no earlier than two months after
notification. Application of the Agreement shall resume as soon as the measures are
reinstated by the third country or territory in question.

Done in the English language.
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Annex
List of related entities
For the purposes of Article
be a

of this Agreement, the following entities will be considered to

entity acting as a public authority or whose role is recognised by an

international treaty":
ENTITIES WITHIN THE EUROPEAN UNION:

Belgium
Gewest (Flemish Region)
-

Region wallonne (Walloon Region)
Region bruxelloise/Brussels Gewest (Brussels Region)

-

Communaute

(French Community)

-

Vlaamse Gemeenschap (Flemish Community)

-

Deutschsprachige Gemeinschaft (German-speaking Community)

Spain
Xunta de Galicia (Regional Executive of Galicia)
- Junta de

(Regional Executive of Andalusia)

- Junta de Extremadura (Regional Executive of Extremadura)
Junta de Castilla- La Mancha (Regional Executive of Castilla- La Mancha)
Junta de Castilla-

(Regional Executive of Castilla-

de Navarra (Regional Government of Navarre)
- Govern de
-

Balears (Government of the Balearic Islands)

Generalitat de Catalunya (Autonomous Government of Catalonia)

- Generalitat de Valencia (Autonomous Government of Valencia)
-

General de
Gobierno de las

(Regional Council of Aragon)

Canarias (Government of the Canary Islands)

Gobierno de Murcia (Government of Murcia)
- Gobierno de Madrid (Government of Madrid)
-

Gobierno de la Comunidad
del
Vasco/Euzkadi (Government of the
Autonomous Community of the Basque Country)
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—

de



Foral de



Foral de



(Regional Council of
(Regional Council of Vizcaya)
(Regional Council

de Madrid (City Council of Madrid)

 Ayuntamiento de Barcelona (City Council of Barcelona)
—

Cabildo Insular de Gran Canada (Island Council of Gran Canada)

— Cabildo Insular de Tenerife (Island Council
—

Tenerife)

Instituto de Credito Oficial (Public Credit Institution)

— Instituto Catalan de Finanzas (Finance Institution of Catalonia)
— Instituto Valenciano de Finanzas (Finance Institution of Valencia)
Greece
—

Οργανισµός
Organisation)

Τηλεπικοινωνιών

Ελλάδος

(National

Telecommunications



Οργανισµός



∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Public Electricity Company)

Ελλάδος (National Railways Organisation)

France
—

—

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Social Debt Redemption
Fund)
L'Agence francaise de developpement (AFD) (French Development Agency)



Reseau Ferre de France (RFF)(French Rail Network)



Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (National Motorways Fund)



Assistance publique Hopitaux de Paris (APHP) (Paris Hospitals Public Assistance)


—

de France (CDF) (French Coal Board)
Entreprise

et

(EMC)(Mining and Chemicals Company)

Italy
—

Regions

—

Provinces



Municipalities



Cassa

e Prestiti (Deposits and Loans Fund)
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Latvia
(Local governments)
Poland
(communes)
-

powiaty (districts)
(provinces)

-

(associations of communes)

-

(association of districts)
(association of provinces)

-

Warszawa (capital city of Warsaw)

-

Agencja
i
Modernisation of Agriculture)
Agencja

Rolnictwa (Agency for Restructuring and
(Agricultural Property Agency)

Portugal
-

da Madeira (Autonomous Region of Madeira)

- Regiao

dos

-

(Autonomous Region of Azores)

Municipalities

Slovakia
-

a obce (municipalities)

-

Zeleznice Slovenskej republiky (Slovak Railway Company)

-

Statny fond cestneho hospodarstva (State Road Management Fund)
Slovenske elektrarne (Slovak Power Plants)

-

Vodohospodarska vystavba (Water Economy Building Company)

INTERNATIONAL ENTITIES:

-

European Bank for Reconstruction and Development

-

European Investment Bank

-

Asian Development Bank

-

African Development Bank
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World
-

International Finance Corporation

-

Inter-American Development Bank

- Council of Europe Social Development Fund
EURATOM
-

-

European Community
Andina de Fomento (CAF) (Andean Development Corporation)

European Coal & Steel Community
Nordic Investment Bank
Caribbean Development Bank

The provisions of Article
are without prejudice to any international obligations that the
Contracting Parties may have entered into with respect to the above mentioned international
entities.
ENTITIES IN THIRD COUNTRIES :

The entities that meet the following criteria :
1)

The entity is clearly considered to be a public entity according to the national
criteria.

2)

Such public entity is a non-market producer which administers and finances a group
of activities, principally providing non-market goods and services, intended for the
benefit of the community and which are effectively controlled by general
government.

3) Such public entity is a large and regular issuer of debt.
4)

The State concerned is able to guarantee that such public entity will not exercise
early redemption in the event of gross-up clauses.
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ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
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Επιστολή της

∆ηµοκρατίας

Κύριε,
Αναφέροµαι στο κείµενο του προτεινόµενου υποδείγµατος
για τη φορολογία των
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις µεταξύ των νήσων Τουρκ και Κάϊκος και κράτους µέλους
της
που πρόκειται να εφαρµόσει την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών» που
εγκρίθηκαν από την Οµάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου του Συµβουλίου Υπουργών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουνίου 2004
10400/04 FISC 129).
Ενόψει των προαναφερθέντων συµφωνηθέντων κειµένων, έχω την τιµή
 να σας προτείνω τη «Συµφωνία για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις», όπως περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1 της παρούσας επιστολής,
 να σας προτείνω να τεθεί σε ισχύ η
αυτή κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής της
Οδηγίας
της
Ιουνίου
για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η οποία ηµεροµηνία υπόκειται στους όρους που έχουν
τεθεί στο Άρθρο 17 (2) της Οδηγίας, και στον όρο της αµοιβαίας ενηµέρωσης για την
ολοκλήρωση των εσωτερικών συνταγµατικών διαδικασιών προκειµένου να τεθεί σε ισχύ
η εν λόγω Συµφωνία,
να προτείνω την αµοιβαία µας δέσµευση για ανταπόκριση, το συντοµότερο δυνατό, στις
εσωτερικές µας συνταγµατικές διαδικασίες, καθώς και για αµοιβαία ενηµέρωση µέσω της
επίσηµης οδού αµέσως µόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διατυπώσεις.
Έχω την τιµή να εισηγηθώ, εάν η
σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα
επιστολή συνοδευόµενη από το Προσάρτηµα 1, και η
σας να αποτελέσουν από
κοινού Συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και των νήσων Τουρκ και Κάϊκος.

Με εξαιρετική εκτίµηση,

Για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία

Μάκης Κεραυνός
Υπουργός Οικονοµικών
Έγινε στη Λευκωσία στις 22 Φεβρουαρίου 2005 στην αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα
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Β.

Επιστολή της Κυβέρνησης των Νήσων Τουρκ και

Κύριε,
την τιµή να σας γνωστοποιήσω τη λήψη της από 22.2.2005 επιστολής σας, η οποία έχει
ως ακολούθως:
«Κύριε.
Αναφέροµαι στο κείµενο του προτεινόµενου υποδείγµατος "Συµφωνία για τη φορολογία των
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις µεταξύ των νήσων Τουρκ και Κάϊκος και κράτους µέλους
της Ε.Ε. που πρόκειται να εφαρµόσει την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών» που
εγκρίθηκαν από την Οµάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου του Συµβουλίου Υπουργών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουνίου 2004 (έγγρ.
129).
Ενόψει των προαναφερθέντων συµφωνηθέντων κειµένων, έχω την τιµή
 να σας προτείνω τη «Συµφωνία για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις», όπως περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1 της παρούσας επιστολής,
 να σας προτείνω να τεθεί σε ισχύ η Συµφωνία αυτή κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής της
Οδηγίας
της
Ιουνίου
για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η οποία ηµεροµηνία υπόκειται στους όρους που έχουν
τεθεί στο Άρθρο 17 (2) της Οδηγίας, και στον όρο της αµοιβαίας ενηµέρωσης για την
ολοκλήρωση των εσωτερικών συνταγµατικών διαδικασιών προκειµένου να τεθεί σε ισχύ
η εν λόγω Συµφωνία,
 να προτείνω την αµοιβαία µας δέσµευση για ανταπόκριση, το συντοµότερο δυνατό, στις
εσωτερικές µας συνταγµατικές διαδικασίες, καθώς και για αµοιβαία ενηµέρωση µέσω της
επίσηµης οδού αµέσως µόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διατυπώσεις.
Έχω την τιµή να εισηγηθώ, εάν η
σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα
επιστολή συνοδευόµενη από το Προσάρτηµα 1, και η
σας να αποτελέσουν από
κοινού Συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και των νήσων Τουρκ και Κάϊκος.
Με εξαιρετική εκτίµηση».
Είµαι σε
να επιβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος συµφωνεί µε
το περιεχόµενο της επιστολής σας.
Με εξαιρετική εκτίµηση,

Για την Κυβέρνηση των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος

Έγινε στις 1.4.2005 στην αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα
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Προσάρτηµα Ι
ΤΗ
ΤΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΞΥ

ΤΟΥΡΚ ΚΑΙ ΚΑΪΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:
άρθρο

της οδηγίας

(«η οδηγία») του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης («το Συµβούλιο») για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις ορίζει ότι πριν από την 1η Ιανουαρίου

τα κράτη µέλη

και δηµοσιεύουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που
απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία και ότι οι διατάξεις αυτές
εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου

υπό τον όρο ότι:

η Ελβετική Συνοµοσπονδία, το Πριγκιπάτο του

η ∆ηµοκρατία του

Αγίου Μαρίνου, το Πριγκιπάτο του Μονακό και το Πριγκιπάτο της Ανδόρας,
εφαρµόζουν από την αυτή ηµεροµηνία µέτρα ισοδύναµα µε τα προβλεπόµενα στην
παρούσα οδηγία, κατ' εφαρµογή συµφωνιών που

συνάψουν µε την Ευρωπαϊκή

Κοινότητα, κατόπιν οµόφωνων αποφάσεων του Συµβουλίου,

(ii)

όλες οι συµφωνίες ή άλλοι διακανονισµοί που υφίστανται και προβλέπουν ότι τα

εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη εφαρµόζουν από την αυτή ηµεροµηνία την αυτόµατη
ανταλλαγή πληροφοριών µε τον ίδιο τρόπο που

το κεφάλαιο II της παρούσας

οδηγίας, (ή, κατά τη µεταβατική περίοδο του άρθρου

επιβάλλουν παρακράτηση του

φόρου στην πηγή µε τους ίδιους όρους που ορίζονται στα άρθρα

2.

και 12)».

Οι Νήσοι Τουρκ και Κάικος σηµειώνουν ότι σύµφωνα µε τα Συµπεράσµατα του
Συµβουλίου Οικονοµικών Υποθέσεων της

Ιουνίου 2003, κατά τη διάρκεια της

µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο

της οδηγίας, το Συµβούλιο καλεί

την Επιτροπή να διεξάγει διαπραγµατεύσεις µε άλλα σηµαντικά οικονοµικά κέντρα µε
στόχο να προωθήσει την υιοθέτηση από εκείνα τα δικαιοδοτικά όργανα µέτρων
ισοδυνάµων προς τα

µε την παρούσα οδηγία.
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3.

Οι σχέσεις των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος µε την ΕΕ καθορίζονται στο 4° µέρος της
Ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος δεν
υπάγονται στο φορολογικό έδαφος της ΕΕ.

4.

Οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος σηµειώνουν
µελών της ΕΕ είναι η

παρότι ο απώτερος στόχος των κρατών

πραγµατικής φορολογίας των τόκων στο κράτος µέλος

που έχει φορολογική κατοικία ο πραγµατικός δικαιούχος µέσω της µεταξύ τους
ανταλλαγής πληροφοριών περί τόκων, τρία κράτη µέλη, η Αυστρία, το Βέλγιο και το
Λουξεµβούργο, δεν υποχρεούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίες για µεταβατική
περίοδο, αλλά

εφαρµόζουν φόρο παρακράτησης στα εισοδήµατα από αποταµιεύσεις

που καλύπτονται από την οδηγία.

5.

Η «παρακράτηση φόρου στην πηγή» για την οποία γίνεται λόγος στην οδηγία, στην
εσωτερική νοµοθεσία των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος

αναφέρεται ως «παρακράτηση

φόρου». Ως εκ τούτου, για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, οι δύο αυτοί όροι
«παρακράτηση φόρου στην πηγή»/«παρακράτηση φόρου»

6.

συνώνυµοι.

Οι Νήσοι Τουρκ κατ Κάϊκος συµφώνησαν να εφαρµόσουν παρακράτηση φόρου
σύµφωνα µε τις συναφθείσες συµφωνίες µε τα κράτη µέλη µε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου

υπό τον όρο ότι τα κράτη µέλη έχουν

τις νοµοθετικές,

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την
οδηγία και ότι τηρούνται εν γένει οι απαιτήσεις του άρθρου 17 της οδηγίας και του
άρθρου

7.

παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας.

Οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος συµφώνησαν να εφαρµόσουν την αυτόµατη ανταλλαγή
πληροφοριών σύµφωνα µε τις συναφθείσες συµφωνίες µε τα κράτη µέλη κατά τον
τρόπο που προβλέπεται στο Κεφάλαιο II της οδηγίας από το τέλος της µεταβατικής
περιόδου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10, παράγραφος 2 της οδηγίας.

8.

Οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος διαθέτουν

νοµοθεσία σχετικά µε τους οργανισµούς

συλλογικών επενδύσεων η οποία

ισότιµη ως προς τα

την κοινοτική νοµοθεσία που αναφέρεται στα άρθρα 2 και 6 της οδηγίας.

της µε
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Οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος και η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, καλούνται στο εξής
«συµβαλλόµενο µέρος» ή «συµβαλλόµενα µέρη», εκτός εάν προκύπτει άλλως από τα
συµφραζόµενα,
Συµφώνησαν να συνάψουν την ακόλουθη συµφωνία, η οποία περιέχει υποχρεώσεις από
την πλευρά των συµβαλλοµένων µερών µόνο και προβλέπει:
α) την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών από την αρµόδια αρχή της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας προς την αρµόδια αρχή των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος όπως ακριβώς
και προς την αρµόδια αρχή κράτους µέλους,
β) την εφαρµογή από τις Νήσους Τουρκ και Κάϊκος, κατά τη µεταβατική περίοδο που
ορίζεται στο άρθρο

της οδηγίας, παρακράτησης φόρου από την ίδια ηµεροµηνία

και µε τους ίδιους όρους που περιλαµβάνονται στα άρθρα

και 12 της οδηγίας

αυτής,
γ) την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών από την αρµόδια αρχή των Νήσων Τουρκ
και Κάϊκος προς την αρµόδια αρχή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το
άρθρο 13 της οδηγίας,
δ) τη µεταφορά από την αρµόδια αρχή των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος προς την
αρµόδια αρχή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας του 75% των εσόδων από την
παρακράτηση φόρου.
όσον αφορά τόκους που καταβάλλει φορέας πληρωµής εγκατεστηµένος σε συµβαλλόµενο
µέρος σε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί σε άλλο συµβαλλόµενο µέρος.

Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ο όρος «αρµόδια αρχή», όταν ισχύει για τα
συµβαλλόµενα µέρη σηµαίνει "Υπουργός Οικονοµικών ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος"
όσον αφορά την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και "the Financial Services Commission" όσον
αφορά τις Νήσους Τουρκ και Κάϊκος.

Άρθρο 1

Παρακράτηση φόρου από φορείς πληρωµής

Οι τόκοι, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας Συµφωνίας, τους οποίους καταβάλλει
φορέας πληρωµής εγκατεστηµένος στις Νήσους Τουρκ και Κάϊκος σε πραγµατικούς
δικαιούχους κατά την έννοια του άρθρου 5 της παρούσας Συµφωνίας οι οποίοι είναι κάτοικοι
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας

µε την επιφύλαξη του άρθρου 3 της παρούσας

σε παρακράτηση από το ποσό του τόκου κατά τη διάρκεια της µεταβατικής
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•περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας

αρχής γενοµένης από την

ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας Συµφωνίας.

ποσοστό της

παρακράτησης φόρου ανέρχεται σε 15% κατά τα τρία πρώτα έτη της µεταβατικής
σε

για τα επόµενα τρία έτη και σε 35% στη συνέχεια.

Άρθρο 2 ∆ιαβίβαση πληροφοριών από φορείς πληρωµής

(1) Σε περίπτωση πληρωµής τόκων, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας
από φορέα πληρωµής εγκατεστηµένο στην Κυπριακή

σε πραγµατικούς

δικαιούχους, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας Συµφωνίας, οι οποίοι κατοικούν
στις Νήσους Τουρκ και Κάϊκος, ή σε περιπτώσεις που εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 3, παράγραφος 1. στοιχείο α) της παρούσας Συµφωνίας, ο φορέας πληρωµής
ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του σχετικά µε τα εξής:

α) τα στοιχεία ταυτότητας

την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου που

προσδιορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας συµφωνίας,

β) το όνοµα και τη διεύθυνση του φορέα πληρωµής,
γ) τον αριθµό λογαριασµού του πραγµατικού δικαιούχου ή, ελλείψει αυτού, τα
στοιχεία της απαίτησης που αποτελεί γενεσιουργό αιτία των καταβαλλόµενων τόκων,
δ) πληροφορίες σχετικά µε την πληρωµή των τόκων που υπολογίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 4, παράγραφος 1 της παρούσας συµφωνίας. Εντούτοις, κάθε συµβαλλόµενο
µέρος δύναται να περιορίσει το ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να
υποβάλλεται από τον φορέα πληρωµής σχετικά µε την καταβολή τόκων στο συνολικό
ποσό των τόκων ή του εισοδήµατος και στο συνολικό ποσό των εσόδων από την
πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση,
και η Κυπριακή ∆ηµοκρατία συµµορφώνεται µε την παράγραφο του παρόντος άρθρου.
(2) Εντός εξαµήνου από τη λήξη του φορολογικού τους έτους, η αρµόδια αρχή της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ανακοινώνει στην αρµόδια αρχή των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος,
αυτοµάτως, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σηµεία α) έως δ) του
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παρόντος άρθρου, όσον αφορά το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη
διάρκεια του εν λόγω έτους.

Άρθρο 3

(1)

Εξαιρέσεις από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου

Οι Νήσοι Τουρκ και

όταν εφαρµόζουν παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε το

άρθρο 1 της παρούσας Συµφωνίας, προβλέπουν µία ή και τις δύο από τις ακόλουθες
διαδικασίες προκειµένου να διασφαλίσουν ότι οι πραγµατικοί δικαιούχοι µπορούν να
ζητήσουν να µην πραγµατοποιηθεί παρακράτηση φόρου:
α)

διαδικασία η οποία επιτρέπει στον πραγµατικό δικαιούχο, όπως ορίζεται στο

άρθρο 5 της παρούσας Συµφωνίας, να αποφύγει την παρακράτηση φόρου που
διευκρινίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας Συµφωνίας εξουσιοδοτώντας ρητά τον
φορέα πληρωµής του να υποβάλει τις πληρωµές τόκων στην αρµόδια αρχή του
συµβαλλόµενου µέρους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο φορέας πληρωµής. Αυτή η
εξουσιοδότηση

καλύπτει όλες τις πληρωµές τόκων προς τον πραγµατικό δικαιούχο

από τον εν λόγω φορέα πληρωµής,
β) διαδικασία που διασφαλίζει ότι δεν επιβάλλεται παρακράτηση φόρου όταν ο
πραγµατικός δικαιούχος υποβάλλει στον φορέα πληρωµής πιστοποιητικό στο
του που του χορηγεί η αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους της φορολογικής
κατοικίας του σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
(2)

Μετά από αίτηση του πραγµατικού δικαιούχου, η αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου
µέρους της φορολογικής κατοικίας του εκδίδει πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρονται:

i)

το όνοµα, η διεύθυνση και ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή, αν δεν υπάρχει,

η ηµεροµηνία και ο τόπος γέννησης του πραγµατικού δικαιούχου,

ii)

το όνοµα και τη διεύθυνση του φορέα πληρωµής,

ο αριθµός λογαριασµού του πραγµατικού δικαιούχου ή, εάν δεν υπάρχει, τα
στοιχεία του τίτλου που ενσωµατώνει την απαίτηση.

504
πιστοποιητικό αυτό ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η χορήγηση του εν
λόγω πιστοποιητικού στον πραγµατικό δικαιούχο που το έχει ζητήσει πραγµατοποιείται εντός
προθεσµίας δύο µηνών από την υποβολή της αιτήσεως.

(3)

περιπτώσεις που εφαρµόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος
η αρµόδια αρχή των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο
φορέας πληρωµής κοινοποιεί στην αρµόδια αρχή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της παρούσας Συµφωνίας,
ως χώρας κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου. Αυτές οι κοινοποιήσεις διεξάγονται
αυτοµάτως τουλάχιστον µία φορά το έτος, εντός εξαµήνου µετά το τέλος του
φορολογικού έτους που ορίζεται βάσει της νοµοθεσίας του συµβαλλόµενου µέρους,
όσον αφορά το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του
συγκεκριµένου έτους.

Άρθρο 4

(1)

Βάση αξιολόγησης για την παρακράτηση φόρου

Φορέας πληρωµής εγκατεστηµένος στις Νήσους Τουρκ και Κάϊκος επιβάλλει φόρο
παρακράτησης σύµφωνα µε το άρθρο 1 της παρούσας συµφωνίας, ως εξής:

α) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1
στοιχείο α)

της

παρούσας Συµφωνίας:

επί του ακαθάριστου ποσού των

καταβληθέντων ή πιστωθέντων τόκων,

β) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1
στοιχείο β) ή δ) της παρούσας Συµφωνίας: στο ποσό του τόκου ή του εισοδήµατος
που αναφέρεται στα στοιχεία β) ή δ) αυτού του εδαφίου ή µε εισφορά ισοδύναµου
αποτελέσµατος που

βαρύνει τον δικαιούχο επί του συνολικού ποσού των εσόδων

από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση,

γ) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1
στοιχείο γ) της παρούσας Συµφωνίας: στο ποσό των τόκων που αναφέρεται στο εν
λόγω εδάφιο,
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δ) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 4 της
παρούσας Συµφωνίας: στο ποσό του τόκου που αναλογεί σε κάθε µέλος της έννοµης
οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας

το

οποίο πληροί τους όρους του άρθρου 5 παράγραφος 1 της παρούσας Συµφωνίας,

ε) σε περίπτωση που οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος ασκούν το δικαίωµα που
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 της παρούσας Συµφωνίας: στο ποσό των
ανοιγµένων σε ετήσια βάση τόκων.

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου, η
παρακράτηση φόρου εκπίπτει κατ' αναλογία για την περίοδο κατά την οποία ο
πραγµατικός δικαιούχος κατείχε τον χρεωστικό τίτλο. Εάν ο φορέας πληρωµής αδυνατεί
να προσδιορίσει την περίοδο κατοχής µε βάση τις πληροφορίες που του

ο

φορέας πληρωµής µεταχειρίζεται τον πραγµατικό δικαιούχο ως έχοντα στην κατοχή του
τον χρεωστικό τίτλο καθ' όλη τη διάρκεια της

του, εκτός εάν ο τελευταίος

παράσχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την ηµεροµηνία αγοράς.

(3) Η επιβολή παρακράτησης φόρου από τις Νήσους Τουρκ και Κάϊκος δεν εµποδίζει το
άλλο συµβαλλόµενο µέρος της φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου να
φορολογήσει το εισόδηµα σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία.

(4) Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος µπορούν να
προβλέπουν ότι ο οικονοµικός φορέας που καταβάλλει τόκους, ή εξασφαλίζει την
καταβολή των τόκων, σε έννοµη οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2
της παρούσας Συµφωνίας στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος
πληρωµής για λογαριασµό της οντότητας και

ως ο φορέας

επιβάλει την παρακράτηση φόρου επί

των τόκων αυτών, εκτός εάν η οντότητα έχει επισήµως δεχθεί να κοινοποιούνται
σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας η
επωνυµία της, η

της και το συνολικό ποσό των τόκων που της καταβάλλονται

ή εξασφαλίζονται για λογαριασµό της.
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Άρθρο 5

(1)

Ορισµός του πραγµατικού δικαιούχου

Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ως «πραγµατικός δικαιούχος» νοείται το
φυσικό πρόσωπο που εισπράττει τόκους για ίδιο σκοπό ή οποιοδήποτε φυσικό
πρόσωπο προς όφελος του οποίου εξασφαλίζεται πληρωµή τόκων, εκτός εάν το εν
λόγω φυσικό πρόσωπο µπορεί να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν έχει
εισπράξει ή εξασφαλίσει την πληρωµή τόκων για δικό του λογαριασµό. Ένα φυσικό
πρόσωπο δεν

πραγµατικός δικαιούχος όταν:

α) ενεργεί ως φορέας πληρωµής κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 της
παρούσας Συµφωνίας,

β) ενεργεί εξ ονόµατος νοµικού προσώπου, οντότητας που φορολογείται επί των
κερδών της βάσει των γενικών ρυθµίσεων περί φορολογίας των επιχειρήσεων,
ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένου σύµφωνα µε την οδηγία

ή ισοδύναµου

οργανισµού συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένου στις Νήσους Τουρκ και
ή οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας
Συµφωνίας,

στην τελευταία περίπτωση, κοινοποιεί την επωνυµία και τη

διεύθυνση της οντότητας στον οικονοµικό φορέα που καταβάλλει τους τόκους και ο
τελευταίος διαβιβάζει, εν συνεχεία, αυτές τις πληροφορίες στην αρµόδια αρχή του
συµβαλλοµένου µέρους της εγκατάστασης,

γ)

ενεργεί εξ ονόµατος άλλου φυσικού προσώπου που είναι ο πραγµατικός

δικαιούχος και αποκαλύπτει στον φορέα πληρωµής τα στοιχεία ταυτότητας του
πραγµατικού δικαιούχου.

(2)

Στην περίπτωση που ο φορέας πληρωµής έχει στη

του στοιχεία που οδηγούν

στο συµπέρασµα ότι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή για το
οποίο εξασφαλίζεται η πληρωµή τόκων ενδεχοµένως να µην είναι ο πραγµατικός
δικαιούχος και που δεν εφαρµόζεται ούτε η παράγραφος 1 στοιχείο α) ούτε η
παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να
προσδιορίσει την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου. Αν ο φορέας πληρωµής
αδυνατεί να προσδιορίσει τον πραγµατικό δικαιούχο, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο
ως πραγµατικός δικαιούχος.
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Άρθρο 6

(1)

Στοιχεία ταυτότητας και κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου

Κάθε Μέρος προβαίνει στη

και διασφαλίζει την εφαρµογή στο

του

των αναγκαίων διαδικασιών που επιτρέπουν στον φορέα πληρωµής να προσδιορίζει
πραγµατικούς δικαιούχους και την κατοικία τους για τους σκοπούς της παρούσας
Συµφωνίας. Οι διαδικασίες αυτές πληρούν τους ελάχιστους κανόνες που καθορίζονται
στις παραγράφους 2 και 3.

(2)

Ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου
συναρτήσει ελαχίστων κανόνων οι οποίοι ποικίλλουν ανάλογα µε τον χρόνο έναρξης
των σχέσεων µεταξύ φορέα πληρωµής και δικαιούχου των τόκων, ως εξής:

α)

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί πριν από την 1η

Ιανουαρίου

ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την ταυτότητα του πραγµατικού

δικαιούχου, ήτοι το όνοµα και τη

του, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που

έχει στη διάθεση του, ιδίως κατ' εφαρµογή των ισχυόντων στη χώρα εγκατάστασης
του κανονισµών και της οδηγίας

του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου

1991, στην περίπτωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή στην περίπτωση των Νήσων
Τουρκ και Κάϊκος κατ' εφαρµογή των σχετικών διατάξεων νόµων και κανονισµών
των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος για την αποτροπή της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες.

β)

όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που

ή τις συναλλαγές που

πραγµατοποιούνται χωρίς να υπάρχουν συµβατικές σχέσεις, από 1ης Ιανουαρίου
2004 και εξής, ο φορέας πληρωµής εξακριβώνει την ταυτότητα του πραγµατικού
δικαιούχου, ήτοι το όνοµα, τη διεύθυνση και, εάν υπάρχει, τον αριθµό φορολογικού
µητρώου στο κράτος µέλος της φορολογικής κατοικίας του. Τα στοιχεία αυτά
πρέπει να προσδιορίζονται βάσει του διαβατηρίου ή του επίσηµου δελτίου ταυτότητας
που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος. Εάν η διεύθυνση δεν αναγράφεται στο εν
λόγω διαβατήριο ή επίσηµο δελτίο ταυτότητας, εξακριβώνεται βάσει οποιουδήποτε
αποδεικτικού εγγράφου που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος. Εάν ο αριθµός
φορολογικού µητρώου δεν αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο επίσηµο δελτίο
ταυτότητας ή σε άλλο επίσηµο έγγραφο ταυτότητας, ενδεχοµένως στο πιστοποιητικό
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φορολογικής κατοικίας, που υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος, τα στοιχεία
ταυτότητας συµπληρώνονται µε την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης του
πραγµατικού δικαιούχου που προκύπτουν από το διαβατήριο ή το επίσηµο δελτίο
ταυτότητας.

(3)

Ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου βάσει
ελάχιστων κανόνων που ποικίλλουν ανάλογα µε το χρόνο έναρξης των σχέσεων
µεταξύ του φορέα πληρωµής και του δικαιούχου των τόκων. Με την επιφύλαξη των
κατωτέρω, ως κατοικία
τη µόνιµη

η χώρα στην οποία ο πραγµατικός δικαιούχος έχει

του:

α) όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί πριν από την 1η
Ιανουαρίου

ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την κατοικία του πραγµατικού

δικαιούχου χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που έχει στη
κατ' εφαρµογή των ισχυόντων στη χώρα
οδηγίας

του, ιδίως

του κανονισµών και της

στην περίπτωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή στην περίπτωση

των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος κατ' εφαρµογή των σχετικών διατάξεων νόµων και
κανονισµών των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος για την αποτροπή της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες.

β) όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που συνάπτονται ή, τις συναλλαγές που
πραγµατοποιούνται χωρίς να υπάρχουν συµβατικές σχέσεις, από 1ης Ιανουαρίου
και εξής, οι φορείς πληρωµής προσδιορίζουν την κατοικία του δικαιούχου βάσει της
διεύθυνσης που αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο επίσηµο δελτίο ταυτότητας ή, εν
ανάγκη,

βάσει οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου το οποίο παρουσιάζει ο

πραγµατικός δικαιούχος, σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: όσον αφορά τα
φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζουν διαβατήριο ή επίσηµο δελτίο ταυτότητας που
έχει εκδώσει κράτος µέλος και τα οποία δηλώνουν ότι είναι κάτοικοι τρίτης χώρας, η
κατοικία καθορίζεται βάσει πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται από
την αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας στην οποία το εν λόγω φυσικό πρόσωπο δηλώνει
ότι κατοικεί. Εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό,

ως τόπος κατοικίας

το κράτος µέλος το οποίο εξέδωσε το διαβατήριο ή το άλλο επίσηµο έγγραφο
ταυτότητας.
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Άρθρο 7

Ορισµός του φορέα πληρωµής

(1) Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ως «φορέας πληρωµής» νοείται
οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, ο οποίος καταβάλλει τόκους στον πραγµατικό
δικαιούχο ή εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άµεσο όφελος αυτού, ανεξαρτήτως
του αν ο φορέας αυτός είναι ο οφειλέτης της απαίτησης ή ο φορέας στον οποίο έχει
αναθέσει ο οφειλέτης ή ο πραγµατικός δικαιούχος την πληρωµή των τόκων ή την
αυτής της πληρωµής.

(2) Κάθε οντότητα εγκατεστηµένη σε συµβαλλόµενο µέρος στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή
για το οποίο εξασφαλίζεται η καταβολή τόκων προς όφελος του πραγµατικού δικαιούχου
επίσης ως φορέας πληρωµής κατά την εν λόγω πληρωµή ή εξασφάλιση της
πληρωµής. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται αν ο οικονοµικός φορέας έχει λόγους να
βάσει επίσηµων αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλει η οντότητα, ότι:

α) είναι νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στην
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ή
β) τα κέρδη του φορολογούνται βάσει των γενικών ρυθµίσεων φορολογίας των
επιχειρήσεων, ή
γ) πρόκειται για ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία

του

Συµβουλίου ή ισοδύναµου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένου στις
Νήσους Τουρκ και Κάϊκος.

Ο οικονοµικός φορέας που καταβάλλει τόκους σε µια τέτοια οντότητα εγκατεστηµένη
στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος και

ως φορέας πληρωµής βάσει της

παρούσας παραγράφου, ή που εξασφαλίζει την καταβολή τόκων για αυτή, κοινοποιεί την
επωνυµία και τη διεύθυνση της οντότητας καθώς και το συνολικό ποσό των τόκων που
της κατέβαλε ή των οποίων εξασφάλισε την καταβολή στην αρµόδια αρχή του
συµβαλλόµενου µέρους

της, η οποία στη συνέχεια διαβιβάζει τα στοιχεία

αυτά στην αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους εγκατάστασης της οντότητας.

(3) Η οντότητα που
δικαίωµα να

στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έχει, ωστόσο, το
για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, να τυγχάνει

µεταχείρισης ως ΟΣΕΚΑ ή ως ισοδύναµος οργανισµός, κατά την έννοια της
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παραγράφου 2 στοιχείο γ) του παρόντος. Η άσκηση αυτού του δικαιώµατος αποτελεί
αντικείµενο πιστοποιητικού που εκδίδεται από το συµβαλλόµενο µέρος στο οποίο είναι
εγκατεστηµένη η οντότητα, υποβάλλεται δε από αυτήν την οντότητα στον οικονοµικό
φορέα. Τα συµβαλλόµενα µέρη

τους λεπτοµερείς κανόνες άσκησης αυτού του

δικαιώµατος για τις οντότητες τις εγκατεστηµένες στο

τους.

(4) Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας και η οντότητα που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είναι εγκατεστηµένοι στο ίδιο συµβαλλόµενο µέρος,
το εν λόγω συµβαλλόµενο µέρος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εξασφάλιση της
συµµόρφωσης της οντότητας, όταν ενεργεί ως φορέας πληρωµής, προς τις διατάξεις της
παρούσας Συµφωνίας.

(5) Τα νοµικά πρόσωπα που εξαιρούνται από την εφαρµογή του άρθρου 2 στοιχείο α) του
παρόντος άρθρου είναι:

α)

στη Φινλανδία: avoin

β)

στη Σουηδία: handelsbolag

Άρθρο 8

(1)

(Ay) και kommandiittiyhtio

και

και kommanditbolag (KB).

Ορισµός των τόκων

Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ως «τόκοι» νοούνται:

α)

οι καταβληθέντες ή εγγεγραµµένοι σε λογαριασµό τόκοι από πάσης φύσεως

απαιτήσεις, είτε συνοδεύονται είτε όχι από ενυπόθηκες εγγυήσεις ή από ρήτρα
συµµετοχής στα κέρδη του οφειλέτη, ιδίως δε τα εισοδήµατα από τίτλους του
δηµοσίου

και

οµολογιακά

δάνεια,

συµπεριλαµβανοµένων

των

πρόσθετων

ωφεληµάτων και λαχνών που τα συνοδεύουν, εξαιρουµένων όµως των τόκων δανείων
µεταξύ φυσικών προσώπων που δεν ενεργούν στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής τους
δραστηριότητας. Οι τόκοι υπερηµερίας δεν

τόκοι,
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β)

οι δεδουλευµένοι ή κεφαλαιοποιηµένοι τόκοι κατά την πώληση, την

επιστροφή ή την εξόφληση των απαιτήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α),

γ)

το εισόδηµα που προκύπτει από τόκους, είτε άµεσα είτε µέσω οντότητας που

αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας Συµφωνίας, το οποίο
διανέµεται από:

ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία

του

ή
ισοδύναµο οργανισµό συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένο στις
Νήσους Τουρκ

iii)

Κάικος,

οντότητες που επωφελούνται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο
άρθρο 7 παράγραφος 3 της παρούσας Συµφωνίας,
οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένους εκτός του
εδάφους στο οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας δυνάµει του άρθρου της 299 και εκτός των
. Νήσων Τουρκ και Κάϊκος.

δ)

εισόδηµα που προκύπτει από την πώληση, την επιστροφή ή την εξόφληση

µονάδων ή µεριδίων στους ακόλουθους οργανισµούς και οντότητες, αν επενδύουν
άµεσα ή έµµεσα, µέσω άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων ή οντοτήτων που
αναφέρονται κατωτέρω, ποσοστό ανώτερο του

του ενεργητικού τους σε

απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α):

ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία

ή

ισοδύναµο οργανισµό συλλογικών επενδύσεων εγκατεστηµένο στις
Νήσους Τουρκ και Κάικος,

iii)

οντότητες που επωφελούνται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο
άρθρο 7 παράγραφος 3

παρούσας Συµφωνίας,

iv)

οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων

εκτός του

εδάφους στο οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας δυνάµει του άρθρου της 299 και εκτός των
Νήσων

και Κάϊκος.

•Ωστόσο, τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να µην περιλαµβάνουν στον ορισµό των
τόκων το εισόδηµα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του
άρθρου παρά µόνο κατά την αναλογία που το εισόδηµα αυτό αντιστοιχεί σε εισόδηµα
που, άµεσα ή έµµεσα, προέρχεται από πληρωµές τόκων κατά την έννοια των
στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

(2) Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που
ένας φορέας πληρωµής δεν έχει στη

του στοιχεία σχετικά µε το µέρος του

εισοδήµατος που προέρχεται από πληρωµή τόκων, το συνολικό ποσό του εισοδήµατος
ως πληρωµή τόκων.

(3) Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που ο
φορέας πληρωµής δεν έχει στη

του στοιχεία σχετικά µε το ποσοστό του

ενεργητικού που επενδύεται σε απαιτήσεις ή σε µονάδες ή µερίδια που προβλέπονται
στην εν λόγω παράγραφο, το ποσοστό αυτό

ότι υπερβαίνει το

Εάν δεν

µπορεί να προσδιορίσει το ποσό του εισοδήµατος που συγκεντρώνει ο πραγµατικός
δικαιούχος, το εισόδηµα

ότι αντιστοιχεί στο προϊόν της πώλησης, της

επιστροφής ή της εξόφλησης των µετοχών ή µεριδίων.

(4) Όταν οι

όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καταβάλλονται ή

πιστώνονται σε λογαριασµό οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της
παρούσας Συµφωνίας, αν η εν λόγω οντότητα δεν επωφελείται από το δικαίωµα που
προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της παρούσας Συµφωνίας, οι εν λόγω τόκοι
ως πληρωµές τόκων από την εν λόγω οντότητα.

(5) Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία β) και δ) του παρόντος άρθρου, τα συµβαλλόµενα
µέρη έχουν το δικαίωµα να ζητούν από τους φορείς πληρωµής που είναι εγκατεστηµένοι
στο

τους να υπολογίζουν τους τόκους σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια περιόδου

που δεν υπερβαίνει το έτος και να

τους ετήσιους αυτούς τόκους ως πληρωµή
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τόκων ακόµη και αν δεν διενεργηθεί πώληση, επιστροφή ή εξόφληση κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου.

(6) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος άρθρου, τα
συµβαλλόµενα µέρη έχουν το δικαίωµα να εξαιρέσουν από τον ορισµό των τόκων το
εισόδηµα που αναφέρεται

συγκεκριµένες διατάξεις από οργανισµούς ή οντότητες

που εδρεύουν εντός του εδάφους τους, σε περίπτωση που το ποσοστό του ενεργητικού
των εν λόγω οργανισµών ή οντοτήτων που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το
Οµοίως, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, τα συµβαλλόµενα
µέρη έχουν το δικαίωµα να εξαιρέσουν από τον ορισµό των τόκων, όπως ορίζονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τους τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε
λογαριασµό οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας
Συµφωνίας, εάν η οντότητα αυτή δεν επωφελείται από το δικαίωµα που προβλέπεται στο
άρθρο 7 παράγραφος 3 της παρούσας Συµφωνίας και είναι εγκατεστηµένη στο
τους, σε περίπτωση που το ποσοστό του ενεργητικού των εν λόγω οντοτήτων που έχει
επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του
παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το 15%.

Η άσκηση αυτού του δικαιώµατος από συµβαλλόµενο µέρος είναι δεσµευτική και για τα
άλλα συµβαλλόµενα µέρη.

(7)

Από την 1η Ιανουαρίου

το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1

στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου και στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου είναι
25%.

(8)

Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου
και στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου καθορίζονται βάσει της επενδυτικής
πολιτικής, όπως ορίζεται στον κανονισµό και στα καταστατικά έγγραφα των εν λόγω
οργανισµών ή οντοτήτων ή, ελλείψει αυτών, βάσει της πραγµατικής σύνθεσης του
ενεργητικού τους.
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Άρθρο 9

(1)

Κατανοµή των εσόδων από την παρακράτηση φόρου

Οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος παρακρατούν το 25% της παρακράτησης φόρου που
εκπίπτει δυνάµει της παρούσας Συµφωνίας

µεταβιβάζουν το υπόλοιπο 75% των

εσόδων στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος.

(2)

Οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος που επιβάλλουν παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε το
άρθρο 4 παράγραφος 4 της παρούσας Συµφωνίας παρακρατούν το 25% των εσόδων
και µεταβιβάζουν το 75% στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε την αναλογία που ισχύει για
τις µεταβιβάσεις που πραγµατοποιούνται

εφαρµογή της παραγράφου 1 του

παρόντος άρθρου.

(3)

Η µεταβίβαση αυτή πραγµατοποιείται για κάθε έτος σε µία δόση, το αργότερο εντός
εξαµήνου µετά το τέλος του φορολογικού έτους που ορίζεται από τη νοµοθεσία των
Νήσων Τουρκ και Κάϊκος.

(4)

Οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος που επιβάλλουν παρακράτηση φόρου λαµβάνουν τα
αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσουν την ορθή λειτουργία του συστήµατος
κατανοµής εσόδων.

Άρθρο

(1)

Εξάλειψη της διπλής φορολογίας

συµβαλλόµενο µέρος της φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου
διασφαλίζει την εξάλειψη της διπλής φορολογίας που ενδεχοµένως να προκύπτει από
την επιβολή, από τις Νήσους Τουρκ και

της παρακράτησης φόρου στην οποία

αναφέρεται η παρούσα Συµφωνία σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις:

όταν επί των τόκων που εισπράττει ένας πραγµατικός δικαιούχος έχει
παρακρατηθεί φόρος στις Νήσους Τουρκ και Κάϊκος, το άλλο συµβαλλόµενο µέρος
χορηγεί, σύµφωνα µε το εσωτερικό του δίκαιο, πίστωση φόρου ίση µε το
παρακρατηθέν στην πηγή ποσό. Αν το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό του
οφειλόµενου σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία φόρου, το άλλο συµβαλλόµενο µέρος
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επιστρέφει το επιπλέον ποσό του παρακρατηθέντος φόρου στον πραγµατικό
δικαιούχο,

ii)

αν, πέραν της παρακράτησης φόρου όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της

παρούσας

επί των τόκων που εισπράττονται από πραγµατικό δικαιούχο

έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε άλλη παρακράτηση φόρου / παρακράτηση φόρου στην
πηγή και το συµβαλλόµενο µέρος της φορολογικής κατοικίας χορηγεί πίστωση φόρου
για την εν λόγω παρακράτηση φόρου / παρακράτηση φόρου στην πηγή σύµφωνα µε
την εθνική του νοµοθεσία ή τις συµβάσεις περί διπλής φορολογίας, το ποσό αυτής της
άλλης παρακράτησης φόρου / παρακράτησης φόρου στην πηγή πιστώνεται πριν από
την εφαρµογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο στοιχείο

(2)

του παρόντος άρθρου.

συµβαλλόµενο µέλος που είναι το κράτος της φορολογικής κατοικίας του
πραγµατικού δικαιούχου µπορεί να αντικαταστήσει τον µηχανισµό της πίστωσης
φόρου που αναφέρεται στην παράγραφο 1) του παρόντος άρθρου µε την επιστροφή
της παρακράτησης φόρου που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας Συµφωνίας.

Άρθρο

(1)

Μεταβατικές διατάξεις

τους διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς τίτλους

Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 14 της
παρούσας Συµφωνίας και µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου

το αργότερο, οι εγχώριες και

διεθνείς οµολογίες και άλλοι διαπραγµατεύσιµοι χρεωστικοί τίτλοι που έχουν εκδοθεί
για πρώτη φορά πριν από την 1η Μαρτίου

ή που τα ενηµερωτικά φυλλάδια για

την εισαγωγή τους στο χρηµατιστήριο αξιών έχουν εγκριθεί πριν από την ηµεροµηνία
αυτή από τις αρµόδιες αρχές κατά την έννοια της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, ή από αρµόδιες αρχές σε τρίτες χώρες, δεν

ως απαιτήσεις

κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας Συµφωνίας,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν πραγµατοποιούνται επιπλέον εκδόσεις των εν λόγω
διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου

και εξής. Εάν

όµως η µεταβατική περίοδος παραταθεί πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, οι
διατάξεις

του

παρόντος

άρθρου

εξακολουθούν

να

διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς τίτλους αυτού του είδους:

ισχύουν

µόνον

για
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που περιέχουν ρήτρες επανενσωµάτωσης του εκπεσθέντος φόρου και

εφόσον ο φορέας πληρωµής είναι εγκατεστηµένος σε συµβαλλόµενο µέρος
που εφαρµόζει την παρακράτηση φόρου και ο εν λόγω φορέας πληρωµής καταβάλλει
τόκους στον πραγµατικό δικαιούχο εγκατεστηµένο σε άλλο συµβαλλόµενο µέρος ή
εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άµεσο όφελος αυτού.

Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθούν επιπλέον εκδόσεις των προαναφερόµενων
διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου

και εξής, από

κυβερνήσεις ή εξοµοιούµενους οργανισµούς που ενεργούν ως δηµόσια αρχή ή των
οποίων ο ρόλος αναγνωρίζεται από διεθνή συνθήκη, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα
της παρούσας Συµφωνίας, η συνολική έκδοση αυτών των τίτλων, αποτελούµενη από
την αρχική έκδοση και τις νέες εκδόσεις,

ως απαίτηση κατά την έννοια του

άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας Συµφωνίας.

Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί περαιτέρω έκδοση των προαναφερόµενων
διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002 και εξής από άλλο
εκδότη που δεν καλύπτεται από το δεύτερο εδάφιο, η περαιτέρω αυτή έκδοση
ως απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) της
παρούσας Συµφωνίας.

(2)

Καµία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζει τα συµβαλλόµενα µέρη να
φορολογούν το εισόδηµα από τους διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς τίτλους που
αναφέρονται στην παράγραφο 1) σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία τους.

Άρθρο 12

∆ιαδικασία αµοιβαίας συµφωνίας

Εάν προκύψουν δυσχέρειες ή αµφιβολίες µεταξύ των µερών όσον αφορά την εφαρµογή ή την
ερµηνεία της παρούσας Συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα µέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια να επιλύσουν το

µε αµοιβαία συµφωνία.
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Άρθρο 13

(1)

Απόρρητο

Όλες οι πληροφορίες που παρέχει και λαµβάνει η αρµόδια αρχή συµβαλλόµενου
µέρους κρατούνται απόρρητες. Η αρχή του απορρήτου είναι ουσιώδης για την ορθή
εφαρµογή και τήρηση της παρούσας συµφωνίας.

(2)

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην αρµόδια αρχή συµβαλλόµενου µέρους δεν
µπορούν να χρησιµοποιούνται για σκοπούς πέραν εκείνων της άµεσης φορολογίας
χωρίς προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου συµβαλλόµενου µέρους.

(3)

Οι παρεχόµενες πληροφορίες κοινοποιούνται µόνο στα πρόσωπα που αφορούν ή
αρχές για σκοπούς άµεσης φορολογίας και χρησιµοποιούνται από τα εν λόγω
πρόσωπα ή αρχές µόνο για τέτοιους σκοπούς ή για σκοπούς επιτήρησης,
περιλαµβανοµένης της έκβασης τυχόν προσφυγών. Για τους σκοπούς αυτούς,
µπορούν να κοινοποιούνται πληροφορίες σε ακροαµατικές διαδικασίες ή σε
δικαστικές ενέργειες.

(4)

Όταν η αρµόδια αρχή συµβαλλόµενου µέρους

ότι οι πληροφορίες που έλαβε

από την αρµόδια αρχή του άλλου συµβαλλόµενου µέρους ενδέχεται να είναι χρήσιµες
για την αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους, µπορεί να τις διαβιβάζει σε αυτή την
αρµόδια αρχή, µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας αρχής που παρέσχε τις
πληροφορίες.

Άρθρο 14

Μεταβατική περίοδος

Στο τέλος της µεταβατικής περιόδου, όπως

ορίζεται στο άρθρο

παράγραφος 2 της

οδηγίας, οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος σταµατούν να εφαρµόζουν την παρακράτηση φόρου
και την κατανοµή των εσόδων που προβλέπεται στην παρούσα Συµφωνία και αρχίζουν να
εφαρµόζουν έναντι του άλλου συµβαλλόµενου µέρους τις διατάξεις για την αυτόµατη
ανταλλαγή πληροφοριών κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο Κεφάλαιο II της οδηγίας. Εάν
κατά τη µεταβατική περίοδο οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος επιλέξουν να εφαρµόσουν τις
διατάξεις για την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο
Κεφάλαιο II της οδηγίας, δεν·

εφαρµόζουν πλέον την παρακράτηση φόρου / παρακράτηση
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φόρου στην πηγή και την κατανοµή

εσόδων που προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας

Συµφωνίας.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα Συµφωνία τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ηµέρα µετά την τελευταία χρονικώς
ηµεροµηνία κατά την οποία οι οικείες κυβερνήσεις

έχουν γνωστοποιήσει αµοιβαία

γραπτώς ότι έχουν ολοκληρωθεί οι συνταγµατικώς απαιτούµενες διατυπώσεις, και οι
διατάξεις της παράγουν αποτελέσµατα από την ηµεροµηνία κατά την οποία εφαρµόζεται η
οδηγία σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου

της οδηγίας.

άρθρο 2 της παρούσας συµφωνίας δεν παράγει αποτελέσµατα στην Κυπριακή
∆ηµοκρατία στην περίπτωση που δεν υφίσταται άµεση φορολόγηση στις νήσους Τουρκ και
Κάϊκος.

Άρθρο 16

(1)

Λήξη

Η παρούσα Συµφωνία παραµένει σε ισχύ εφόσον δεν την καταγγείλει ένα από τα
συµβαλλόµενα µέρη.

(2)

Έκαστο συµβαλλόµενο µέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Συµφωνία µε
γραπτή κοινοποίηση προς το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, στην οποία διευκρινίζονται οι
συνθήκες που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η Συµφωνία
παύει να ισχύει

Άρθρο

µήνες µετά την ηµεροµηνία γνωστοποίησης.

Εφαρµογή και αναστολή της εφαρµογής
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(1)

Η εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας εξαρτάται από την έγκριση
όλα τα

εφαρµογή από

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις Ηνωµένες Πολιτείες της

Αµερικής, την Ελβετία, την Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, το Μονακό και το

Μαρίνο

και από όλα τα εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, αντίστοιχα, µέτρων σύµφωνων ή ισοδύναµων µε τα προβλεπόµενα στην
οδηγία ή στην παρούσα Συµφωνία, και τον καθορισµό των ίδιων ηµεροµηνιών
εφαρµογής.

(2) Με την επιφύλαξη της διαδικασίας αµοιβαίας συµφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο
12 της παρούσας Συµφωνίας, οιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να
αναστείλει την εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας ή µερών αυτής µε άµεση ισχύ, µε
κοινοποίηση στο άλλο µέρος στην οποία διευκρινίζονται οι συνθήκες που οδήγησαν
στην εν λόγω κοινοποίηση εφόσον η οδηγία παύει να ισχύει είτε προσωρινά είτε
µόνιµα σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο ή σε περίπτωση που κράτος µέλος
αναστείλει την εφαρµογή των οικείων εκτελεστικών διατάξεων. Η εφαρµογή της
Συµφωνίας αποκαθίσταται µόλις παύσουν να συντρέχουν οι συνθήκες που οδήγησαν
στην αναστολή.

(3)

Με την επιφύλαξη της διαδικασίας αµοιβαίας συµφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο
12 της παρούσας Συµφωνίας, οιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να
αναστείλει την εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας µέσω κοινοποίησης στο άλλο
µέρος, διευκρινίζοντας τις συνθήκες που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση εφόσον
µία από τις τρίτες χώρες ή τα εδάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παύσουν
στη συνέχεια να εφαρµόζουν τα µέτρα που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο. Η
αναστολή της εφαρµογής πραγµατοποιείται το νωρίτερο δύο µήνες µετά τη
γνωστοποίηση. Η εφαρµογή της Συµφωνίας αποκαθίσταται µόλις αποκατασταθούν
και τα µέτρα από την εν λόγω τρίτη χώρα ή έδαφος.

Συντάχθηκε στην αγγλική
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος των «εξοµοιούµενων» οργανισµών
Για τους σκοπούς του άρθρου
της παρούσας συµφωνίας, οι ακόλουθοι οργανισµοί
ως «εξοµοιούµενοι προς δηµόσια αρχή ή των οποίων ο ρόλος αναγΛ'ωρίζεται από
διεθνή συνθήκη»
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:

Βέλγιο



(φλαµανδική περιοχή)3
Region wallonne (περιοχή της Βαλλονίας)
Region

Gewest (περιοχή των Βρυξελλών)



Communaute

(γαλλική κοινότητα)



Vlaamse

(φλαµανδική κοινότητα)
(γερµανόφωνη κοινότητα)

Ισπανία
Xunta de Galicia (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Γαλισίας)


Junta de

(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Ανδαλουσίας)



Junta de Extremadura (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Εξτρεµαδούρας)
Junta de Castilla La

(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Καστίλης

Λαµάντσα)


Junta de Castilla



(κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Καστίλης Λεόν)

de Navarra (κυβέρνηση της Ναβάρας)



Govern de

Balears (κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων)



Generalitat de Catalunya (κυβέρνηση της Καταλονίας)



Generalitat de Valencia (κυβέρνηση της Βαλένσιας)
General de
Gobierno de las

(κυβέρνηση της Αραγκόν)

Canarias (κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων)

de Murcia (κυβέρνηση της Μουρθίας)
Gobierno de Madrid (κυβέρνηση της Μαδρίτης)
Gobierno de la Comunidad

del

Vasco/Euzkadi (κυβέρνηση της αυτόνοµης

κοινότητας της χώρας των Βάσκων)


Foral de Guipuzcoa (επαρχιακό συµβούλιο του
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de

(επαρχιακό συµβούλιο της Βισκάγιας)

Foral de

(επαρχιακό συµβούλιο της Αλάβα)



Ayuntamiento de Madrid (δήµος της Μαδρίτης)



Ayuntamiento de Barcelona (δήµος της Βαρκελώνης)



Cabildo Insular de Gran Canaria (συµβούλιο της Νήσου Γκραν Κανάρια)
Cabildo Insular de Tenerife (συµβούλιο της Νήσου Τενερίφης)



Institute de Credito

(πιστωτικό δηµόσιο Ίδρυµα)



Institute Catalan de Finanzas (χρηµατοδοτικό ίδρυµα της Καταλονίας)



Institute Valenciano de Finanzas (χρηµατοδοτικό ίδρυµα της Βαλένσιας)

Ελλάδα


Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος
Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού

Γαλλία


La Caisse
χρέους)



L'Agence

de la dette sociale (CADES) (ταµείο απόσβεσης κοινωνικού

de

(AFD) (γαλλικός οργανισµός ανάπτυξης)

Ferre de France (RFF) (δίκτυο σιδηροδρόµων της Γαλλίας)
Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (εθνικό ταµείο αυτοκινητοδρόµων)


Assistance publique
Παρισίων)

de Paris (ΑΡΗΡ)(δηµόσια περίθαλψη,νοσοκοµεία των

de France (CDF) (ανθρακωρυχεία της Γαλλίας)


Entreprise miniere et

(EMC) (µεταλλευτική και χηµική επιχείρηση)

Ιταλία


Regions (περιοχές)



Provinces (επαρχίες)



Municipalities (δήµοι)



Cassa

e Prestiti (ταµείο παρακαταθηκών και δανείων)
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Λετονία


(τοπικές κυβερνήσεις)

Πολωνία


(κοινότητες)



(περιοχές)
(επαρχίες)



zwiazki



(ενώσεις κοινοτήτων)
(ενώσεις περιοχών)



(ενώσεις επαρχιών)




(µητροπολιτική πόλη της Βαρσοβίας)
Agencja
i Modernizacji
αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό της γεωργίας)

(οργανισµός

για

Agencja Nieruchomosci Rolnych (οργανισµός γεωργικής ιδιοκτησίας)

Πορτογαλία
Regiao

da Madeira (αυτόνοµη περιοχή της Μαδέρας)



Regiao

dos



Municipalities (δήµοι)

(αυτόνοµη περιοχή των

Σλοβακία


a obce (δήµοι)



Zeleznice Slovenskej republiky (εταιρεία σιδηροδρόµων της Σλοβακίας)



Statny fond



Slovenske elektrarne (σταθµοί παραγωγής ρεύµατος της Σλοβακίας)



hospodarstva (ταµείο διαχείρισης

Vodohospodarska vystavba (κατασκευαστική εταιρεία εξοικονόµησης υδάτων)

την
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ:



Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης



Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων



Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης



Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης



Παγκόσµια Τράπεζα /∆ΤΑΑ / ∆ΝΤ
∆ιεθνής Οργανισµός Χρηµατοδότησης



∆ιαµερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης



Ταµείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης
ΕΥΡΑΤΟΜ



Ευρωπαϊκή Κοινότητα



Χρηµατοδοτική Συνεργασία για την Ανάπτυξη των Άνδεων
Ευρωπαϊκή εταιρεία για τη χρηµατοδότηση σιδηροδροµικού υλικού



Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα



Επενδυτική Τράπεζα των Βορειοευρωπαϊκών χωρών



Αναπτυξιακή Τράπεζα της Καραϊβικής

Οι διατάξεις του άρθρου
δεν θίγουν τυχόν διεθνείς υποχρεώσεις που τα κράτη µέλη έχουν
αναλάβει έναντι των προαναφερόµενων διεθνών οργανισµών.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ :

Οι εν λόγω οργανισµοί πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
1)

Ο οργανισµός θεωρείται σαφώς ως δηµόσιος σύµφωνα µε τα εθνικά κριτήρια.

2)

Ο δηµόσιος αυτός οργανισµός δραστηριοποιείται εκτός του εµπορικού τοµέα,
διαχειρίζεται και χρηµατοδοτεί οµάδα κοινωφελών δραστηριοτήτων παρέχοντας
αγαθά και υπηρεσίες εκτός του εµπορικού τοµέα και
όντως από τη γενική
κυβέρνηση.

3)

Ο δηµόσιος αυτός οργανισµός εκδίδει τακτικά και µεγάλα οµολογιακά δάνεια.

4)

συγκεκριµένο κράτος είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι ο δηµόσιος αυτός οργανισµός
δεν θα προβεί σε πρόωρη εξόφληση σε περίπτωση ρητρών αποζηµίωσης του
επενδυτή (grossup clauses).

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Λευκωσία.

