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Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας με τη Βόρεια Μακεδονία
ζητά ο ΣΒΕ

Ετικέττες:

Την υπογραφή σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) με τη Βόρεια Μακεδονία ζητά η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος
(ΣΒΕ), με επιστολή της προς το υπουργείο Οικονομικών και τον αρμόδιο υπουργό, Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Κατά τον ΣΒΕ, η υπογραφή ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την ενίσχυση της οικονομικής
συνεργασίας των δυο χωρών, και επομένως θα δώσει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη γείτονα να
βελτιώσουν τη θέση τους, ενώ θα υποβοηθήσει την αύξηση της ελληνικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή.

Oπως επισημαίνεται στην επιστολή, η υπογραφή «Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας», σύμφωνα και με το διεθνές πλαίσιο που έχει
καθορίσει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αποτελεί αποτελεσματικό μέτρο προώθησης της οικονομικής
συνεργασίας μεταξύ των κρατών.
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Δεν τυπώνω. Π�?οστατε�?ω το πε�?ιβάλλον.

Κι αυτό διότι, όπως τονίζει, εξασφαλίζει την αποφυγή διπλής φορολογίας συμβάλλοντας σημαντικά στη διακίνηση προϊόντων, υπηρεσιών και
επενδυτικών κεφαλαίων, δημιουργεί πλαίσιο σταθερότητας και ασφάλειας για την ανάπτυξη διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων, και, τέλος,
διασφαλίζει την οικονομική διαφάνεια στον τομέα της ανταλλαγής οικονομικών και φορολογικών πληροφοριών. 
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Ο «Ελληνας» Τζόσεφ Νίσιμ που

«έχτισε» μια αυτοκρατορία
(http://www.kathimerini.gr/1014473/article/oikon

oikonomia/o-ellhnas-tzosef-nisim-poy-extise-

mia-aytokratoria)

Η Yara Ελλάς παρουσίασε τη νέα

υπερσύγχρονη μονάδα ενσάκισης

στον Βόλο
(http://www.kathimerini.gr/1014119/gallery/oikon

yara-ellas-paroysiase-th-nea-ypersygxronh-

monada-ensakishs-ston-volo)

Εγιναν δύο μεγάλα λάθη το 2015,

παραδέχθηκε ο Ευκλείδης

Τσακαλώτος, Ειρήνης Χρυσολωρά
(http://www.kathimerini.gr./1014415/article/oikon

oikonomia/eginan-dyo-megala-la8h-to-2015-

paradex8hke-o-eykleidhs-tsakalwtos)

Πολύωρο «μπλακ άουτ» σε

Facebook, Instagram και

Whatsapp
(http://www.kathimerini.gr./1014402/article/texno

mplak-aoyt-se-facebook-instagram-kai-

whatsapp)

Επαγγελματικός φορητός

υπολογιστής Dell Latitude 7490 -

Σαν στο γραφείο σας!
(http://www.kathimerini.gr/1014244/article/texno

forhtos-ypologisths-dell-latitude-7490---san-sto-

grafeio-sas)
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