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Στη µαύρη λίστα της Ινδίας µπήκε η Κύπρος, 
αφού σύµφωνα µε ανακοίνωση του ινδικού 
Υπουργείου Οικονοµικών, η Λευκωσία αρνήθη-
κε να δώσει σηµαντικά στοιχεία που ζητήθηκαν 
από τις φορολογικές αρχές της χώρας.

 Οι ινδικές αρχές ζήτησαν στοιχεία σε σχέση µε 
καταθέσεις που είχαν Ινδοί στις κυπριακές τρά-
πεζες.

 «Από τη στιγµή που η Κύπρος δεν έδωσε τα 
στοιχεία που ζήτησε η Ινδική Φορολογική Αρχή, 
σύµφωνα και µε την συµφωνία ανταλλαγής πλη-
ροφοριών που υπάρχει, αποφασίσαµε όπως ει-
δοποιήσουµε την Κύπρο για αυτή την εξέλιξη 

η οποία βασίζεται στη νοµοθεσία 94Α του περί 
φορολογίας νόµου του 1961», αναφέρει σε ανα-
κοίνωση του το Κεντρικό Συµβούλιο Άµεσης Φο-
ρολογίας.

 Το άµεσο αποτέλεσµα αυτής της απόφασης εί-
ναι ότι εάν ένας ιδιώτης ή επιχειρηµατίας πραγ-
µατοποιήσει κάποια συναλλαγή µεταξύ των δύο 
χωρών, δεν θα πάρει φορολογικές εκπτώσεις και 
η συναλλαγή θα υποβληθεί σε αυστηρότερο έλεγ-
χο των φόρων.

 Σηµειώνεται ότι Κύπρος και Ινδία διατηρού-
σαν από τον ∆εκέµβριο του 1994 συµφωνία για 
αποφυγή διπλής φορολογίας.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση που θα κομίσει στην Άγκυρα ο Μαυρογιάννης

Στην ινδική μαύρη λίστα η Κύπρος

Την πρόταση που θα µεταφέρει στην Άγκυρα 
στο πλαίσιο των αµοιβαίων επισκέψεων των δύο 
διαπραγµατευτών σε Ελλάδα και Τουρκία φέρε-
ται να αποκάλυψε ο Αντρέας Μαυρογιάννης σε 
τουρκικά µέσα ενηµέρωσης.

Σε δηλώσεις στο τουρκικό πρακτορείο Ανατο-
λή, τις οποίες αναδηµοσιεύει ο τ/κ τύπος, ο κ. 
Μαυρογιάννης φέρεται να είπε ότι η πρόταση 
της ε/κ πλευράς περιλαµβάνει άρση του βέτο της 
Λευκωσίας για 8 ενταξιακά κεφάλαια της Τουρκί-

ας, έναντι της εφαρµογής του πρωτοκόλλου της 
Άγκυρας.

Περιλαµβάνει επίσης τη µεταβίβαση της κλει-
στής πόλης της Αµµοχώστου στα Ηνωµένα Έθνη 
και την εµπορία προϊόντων από το λιµάνι της κα-
τεχόµενης πόλης στην ΕΕ. Ο κ. Μαυρογιάννης 
φέρεται µάλιστα να χαρακτήρισε την επιστροφή 
της κλειστής πόλης της Αµµοχώστου ως ένα βήµα 
µε πολύ δυνατό µήνυµα που θα επηρεάσει θετικά 
τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού.




