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Θέμα:  Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας  

μεταξύ Ελλάδος και Αυστραλίας 
 

 
Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ,  
 
Είναι τιμή μας να σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή. 
 
Όπως είναι γνωστό, στην Αυστραλία σήμερα ζουν πάνω 500.000 άτομα Ελληνικής καταγωγής. 
 
Η Κοινότητά μας καταβάλει αδιάλειπτα προσπάθειες για την διατήρηση της θρησκείας, του 
πολιτισμού, της γλώσσας και των εθίμων της Ελλάδας στην πολυπολιτισμική Αυστραλία. Και 
βέβαια, ως ΕλληνοΑυστραλοί, επιθυμούμε και ευελπιστούμε στην αύξηση των 
οικονομικών/επενδυτικών σχέσεων μας με την γενέτειρα, προς όφελος και των δύο χωρών. 
 
Επί πλέον, η δεύτερη και η τρίτη γενιά οικογενειών μεταναστών, αποτελούν στην πλειονότητά 
τους επιτυχημένους επαγγελματίες και επιχειρηματίες και αρκετοί προσβλέπουν σε 
επενδυτικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα. Τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την  
απόκτηση ή συντήρηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, εισαγωγές και εξαγωγές 
προϊόντων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και τεχνογνωσίας, δημιουργία βιομηχανικών, 
φαρμακευτικών, παραγωγικών-τυποποιητικών μονάδων κ.λ.π. 
 
Πολύ περισσότερο με την αξιοποίηση της εγγύτητας της Αυστραλίας σαν βάση διεισδύσεως 
στις ήδη ανερχόμενες αγορές της Ασίας. 
 
Δυστυχώς, αποφασιστικό εμπόδιο σε όλα τα πιο πάνω, είναι η έλλειψη Διμερούς 
Συμβάσεως Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος – Αυστραλίας.  
 
Παρ’ ότι τέτοιες Συμβάσεις ισχύουν με δεκάδες άλλα κράτη στα οποία ζουν έστω και ελάχιστοι 
Έλληνες, με την Αυστραλία -όπου οι Έλληνες αριθμούν εκατοντάδες χιλιάδες- δεν έχει 
υλοποιηθεί από καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα.  
 
Με την υπογραφή της Συμβάσεως αυτής θα επιτευχθούν , μεταξύ άλλων, τα εξής: 
• Θα αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση για το ίδιο εισόδημα 
• Θα προσδιοριστούν με ομοιόμορφα κριτήρια και αμοιβαία συναίνεση οι κανόνες 

πηγής του εισοδήματος καθώς και η ιδιότητα του φορολογικού κατοίκου, κ.λ.π. ώστε να 
αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των εκατέρωθεν φορολογικών απαιτήσεων. 

• Θα κατανεμηθούν τα φορολογικά έσοδα μεταξύ Ελλάδος και Αυστραλίας με 
αποκλειστική η, έστω, συντρέχουσα φορολόγηση του ενός ή/και του άλλου κράτους. 



 

 

• Θα αποκτήσει ουσιαστικό αποτέλεσμα και περιεχόμενο η νέα διάταξη περί εναλλακτικού 
τρόπου φορολόγησης κατά το άρθρο 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

• Θα αυξηθούν οι διακινήσεις κεφαλαίων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων 
• Θα διευκολυνθούν οι εμπορικές και γενικά οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των δύο 

κρατών με σταθερότητα και ασφάλεια, περιλαμβανομένης και της επενδυτικής  
δραστηριοποιήσεως στην Ελλάδα Αυστραλιανών νομικών οντοτήτων που δεν γνωρίζει ο 
Ελληνικός νόμος (π.χ. Τrust, Ιδιωτικά Συνταξιοδοτικά – Ασφαλιστικά Ταμεία), κ.λ.π. 

• και τελικά θα παγιωθεί νομοθετικά με αυξημένη τυπική ισχύ η δημιουργία αρτίου, υγιούς 
και σταθερού φορολογικού υποβάθρου για την προσέλκυση επενδύσεων. 

 
Σχετικά άρθρα μας για το φλέγον αυτό θέμα έχει ήδη δημοσιεύσει ο Ελληνικός και 
Αυστραλιανός Τύπος. 
 
Είμαστε στην διάθεσή σας να συνεργαστούμε στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς μας, για όσα 
σχετικά θέματα τυχόν επιθυμείτε, που αφορούν την ΕλληνοΑυστραλιανή κοινότητα κατά την 
εκπόνηση του σχεδίου της Συμβάσεως. 
 
Επί του θέματος η Κοινότητά  μας είχε απευθύνει στο παρελθόν σχετική επιστολή της στο 
Υπουργείο Οικονομικών. Δυστυχώς, έχει παραμείνει αναπάντητη μέχρι την σύνταξη της 
παρούσας. 
 
Σε συνέχεια των όσων εκτέθηκαν, σας ζητούμε να εξετάσετε τα ανωτέρω και σας 
διαβεβαιώνουμε ότι η Ομογένειά μας, είναι και επιθυμεί να παραμείνει αρωγός της Ελλάδος 
και σε οικονομικό επίπεδο. 
 
Θα ήταν επίσης τιμή μας να σας καλέσουμε να επισκεφθείτε την χώρα μας, ώστε να 
σχηματίσετε και προσωπική γνώμη των ισχυόντων στις επιχειρηματικές και κοινοτικές 
δραστηριότητές μας. 
 
Κλείνοντας, σας γνωρίζουμε ότι παρόμοια επιστολή μας απευθύνεται προς τον Εξοχότατο 
Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας,  κ. Joshua 
Frydenberg. 
 
Αναμένοντας απάντησή σας,  
 
Με τιμή, 
 
 
 
 
 

  
Βασίλειος Παπαστεργιάδης     Ιωάννης Τριπιδάκης 
Ο Πρόεδρος       Ο Νομικός Σύμβουλος 
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