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Statele, în calitate de parteneri în schimburile comerciale, recunosc necesitatea de a elimina obstacolele pe care dubla impunere internaţională le creează în
circulaţia transfrontalieră a bunurilor, serviciilor, capitalului şi persoanelor. Prin
urmare, statele sunt motivate pentru a încheia convenţii bilaterale cu privire la
impozitele pe venit şi pe capital. La fel de importantă este necesitatea de a revizui
şi modifica convenţiile existente care nu mai reflectă nevoile actuale ale statelor
şi ale investitorilor.
Potrivit politicilor economice stabilite în Planul de acţiuni pentru anii 201220151, precum şi în baza proiectului de Strategie Naţională de dezvoltare a Republicii Moldova 2012 - 2020, Guvernul îşi propune majorarea valorii exporturilor
efectuate de către companiile din Moldova, precum şi atragerea investiţiilor străine suplimentare. În acest context, credem că semnarea convenţiilor de evitare
a dublei impuneri cu cei mai importanţi parteneri comerciali şi investitori din
Republicii Moldova este o acţiune de importanţă majoră.
Pînă în prezent, Republica Moldova a ratificat 48 de convenţii de evitare a dublei impuneri, dintre care 45 sunt în vigoare. Totuşi, încă nu au fost încheiate convenţii de evitare a dublei impozitări de Republica Moldova cu unii parteneri comerciali importanţi, precum Statele Unite ale Americii (SUA), Franţa sau Suedia.
Menţionăm că Republica Moldova, ca şi alte state membre ale fostei Uniuni
Sovietice, s-a bucurat anterior de beneficiile Convenţiei de evitare a dublei impuneri semnate la 20 iunie 1973 de către Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi
Statele Unite şi care a intrat în vigoare la data de 15 ianuarie 1976 (în continuare
- „Convenţia URSS –����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
SUA”). Potrivit informaţiilor publicate de Internal Reve2
nue Service (autoritatea fiscală din America), SUA continuă să aplice prevederile
acestei Convenţii în relaţiile cu Moldova. Totuşi, înţelegerea noastră este că autorităţile competente din Republica Moldova nu procedează la fel.
După cum am menţionat anterior, lipsa unei Convenţii de evitare a dublei impuneri cu SUA (din perspectiva Moldovei) prezintă un obstacol în extinderea
activităţilor bilaterale directe şi astfel afectează dezvoltarea relaţiilor economice
dintre cele două ţări.
Conştientizînd aceste obstacole, Ministerul Finanţelor a solicitat suportul Camerei Americane de Comerţ din Moldova (AmCham) pentru realizarea unui
studiu cu privire la aplicabilitatea prin succesiune a Convenţiei URSS – SUA de
către celelalte 14 state din fosta URSS, precum şi o analiză din punct de vedere
fiscal a acestei convenţii.
PwC Moldova, în calitatea sa de membru al AmCham, a efectuat această analiză în baza informaţiilor oferite de către firmele membre ale PricewaterhouseCoopers International Limited din cele 14 state din fosta URSS: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Letonia, Lituania, Rusia,
Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina și Uzbekistan.
În noiembrie 2010, am constatat că trei state din fosta URSS au aplicat prin
succesiune prevederile acestei Convenţii:
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Nr

Ţara

Modalitatea de acceptare a Convenţiei

Data de la care
Convenţia a fost
Convenţia se aplică denunţată sau nu

Data
denunţării

Acordul de constituire a Comunităţii
Statelor Independente, care a fost ratificat de către Sovietul Suprem din Belarus

25 decembrie 1991

Nu

-

1

Belarus

2

Kazahstan

Ordonanţă

16 decembrie 1991

Da

1 ianuarie 1995

3

Turkmenistan

Notificare

-

Nu

-

Kazahstan a aplicat Convenţia de evitare a dublei impuneri pentru o perioadă limitată de timp - trei ani, pînă
în momentul la care a fost semnată o nouă Convenţie cu
SUA.
În acelaşi timp, şase state din fosta URSS au negociat
un nou tratat cu SUA:
Nr

Ţara

Data de la care se aplică Convenţia

Estonia

1 ianuarie 2000
Prevederi aferente venitului supus
reţinerii la sursa de plată - din 1
februarie 1997; restul prevederilor
Convenţiei - din 1 ianuarie 1997

2

Kazahstan

3

Letonia

1 ianuarie 2000

4

Lituania

5

Federaţia
Rusă

6

Ucraina

1 ianuarie 2000
Prevederi aferente venitului supus
reţinerii la sursa de plată - din 1
februarie 1994; restul prevederilor
Convenţiei - din 1 ianuarie 1994
1 ianuarie 1997

Şase ţări (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Kîrgîzstan,
Tadjikistan şi Uzbekistan) nici nu au aplicat prevederile
Convenţiei URSS �������������������������������������
–������������������������������������
SUA prin succesiune, nici nu au negociat un nou tratat cu SUA.
Pentru a înţelege dacă Republica Moldova poate aplica
prin succesiune Convenţia URSS ��������������������
–�������������������
SUA (cum au procedat şi Belarus, Kazahstan şi Turkmenistan), este necesară
efectuarea unei analize fiscale a prevederilor tratatului
internaţional. Urmează o succintă prezentare a principalelor prevederi ale Convenţiei URSS - SUA:
Aspecte

Comentarii

Profitul din activităţi de afaceri
şi aspecte legate
de reprezentanţa
permanentă (sediul permanent)

Convenţia nu conţine un articol separat cu privire
la crearea reprezentanţei permanente şi impozitarea profitului din activităţile de afaceri ale acestei
reprezentanţe permanente (similar articolului 5 şi 7
din Convenţia Model OCDE).
Cu toate acestea, art. IV din Convenţie prevede
că veniturile din activitatea comercială obţinute
într-un Stat Contractant de un rezident al celuilalt
Stat Contractant se supun impozitării în primul
Stat Contractant dacă veniturile sunt obţinute de o
„reprezentanţă”.
În Convenţie, termenul de „reprezentanţă” este
similar cu definiţia reprezentanţei permanente din
articolul 5 al Convenţiei Model OCDE.
Dacă Moldova va aplica prin succesiune prevederile Convenţiei, pentru a adopta un concept similar
cu Convenţia Model OCDE ar fi recomandabil ca
Ministerul Finanţelor din Moldova să emită o notă
explicativă referitoare la impozitarea profitului din
activităţile de afaceri ale persoanelor care nu au
o reprezentanţă permanentă (reprezentanţă – în
sensul Convenţiei) în celălalt stat.

Dividende

Convenţia URSS-SUA nu conţine prevederi ce ţin
de impozitarea dividendelor. Astfel, dividendele
obţinute de către un rezident al unui Stat Contractant sunt impozitate la sursa de plată în conformitate cu cotele locale de impunere ale celuilalt Stat
Contractant.

Dobânzi

În baza art. III din Convenţie, veniturile din dobânzi obţinute de un rezident al unui Stat Contractant (de ex. SUA) ar putea fi scutite de reţinerea la
sursă de plată în celălalt Stat Contractant (Moldova)
dacă se referă la creditele, împrumuturile şi alte
forme de îndatorare acordate pentru finanţarea
activităţii comerciale dintre SUA şi Moldova, cu
excepţia cazurilor în care aceste venituri rezultă din
desfăşurarea unei activităţi bancare în celălalt Stat
Contractant (Moldova).
Această prevedere este una destul de favorabilă,
întrucât potrivit prevederilor legislaţiei interne Moldova aplică un impozit cu reţinere la sursă de 12%
din plăţile de dobânzi, iar SUA de 30%.

Royalty (redevenţe)

Acelaşi art. III prevede că vor fi taxate numai în
Statul de reşedinţă al contribuabilului veniturile din
chirii, royalty şi alte sume primite pentru folosirea dreptului de autor asupra unei opere literare,
artistice sau ştiinţifice, precum şi asupra invenţiilor
(patente, certificate de autor), desenelor industriale,
proceselor sau formulelor secrete, programelor
informatice, mărcilor comerciale şi altor proprietăţi similare sau pentru folosirea echipamentelor
industriale, comerciale sau ştiinţifice, sau pentru
informaţii referitoare la cunoştinţe, experienţă sau
abilităţi (know-how).
Această prevedere, la fel, este una favorabilă,
întrucît Moldova taxează acest tip de venit cu un
impozit de 12% la sursa de plată, iar SUA cu 30%.

Comentarii
Convenţia URSS-SUA a fost semnată în 1973,
înainte de publicarea Modelului Convenţiei al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
(OCDE) din 1977.

Observaţii
generale

Aproape toate tratatele încheiate de Moldova cu
alte ţări se bazează pe Modelul Convenţiei OCDE
(fie versiunea din 1977, fie versiunile mai recente).
Ca rezultat, textul Convenţiei URSS-SUA nu a fost
elaborat în conformitate cu un model (OCDE, ONU
sau SUA), fapt ce poate genera unele dificultăţi în
interpretarea prevederilor acesteia.
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1

Aspecte

Aspecte

Cîştiguri de
capital

Microfon

Metode de eliminare a dublei
impuneri

Comentarii
Următoarele tipuri de venituri sunt prevăzute de
Convenţie şi supuse impozitării numai în Statul de
reşedinţă al contribuabilului:
•
cîştiguri din vînzarea sau schimbul anumitor
tipuri de proprietăţi (de ex. anumite drepturi
de proprietate intelectuală etc. - aceleaşi
tipuri de proprietăţi pentru care royalty şi
plăţile de chirie menţionate mai sus ar fi
acoperite conform Convenţiei);
•
cîştiguri din vînzarea proprietăţilor sau altă
modalitate de înstrăinare a acestora, obţinute ca moştenire sau donaţie (art. III.1.(c));
•
cîştiguri din vînzarea, schimbul sau altă
modalitate de înstrăinare a navelor sau
aeronavelor utilizate în traficul internaţional
(art. V).
În principiu, alte cîştiguri obţinute din înstrăinarea
proprietăţilor mobiliare sau imobiliare pot fi impozitate în ţara-sursă.
În principiu, Convenţia nu stabileşte metode de
eliminare a dublei impuneri pentru impozitele plătite în ţara-sursă (de ex. reţinerea impozitului la sursa
de plată în cazul dividendelor). Mai exact, urmează
a fi aplicate prevederile legislaţiei interne a fiecărui
stat în parte.

Avînd în vedere analiza de mai sus, precum şi probabilitatea ca procesul de negociere a unei noi Convenţii cu
SUA să fie unul îndelungat (procesul de negociere, semnare şi punere în aplicare a unui tratat nou din perspectiva SUA este unul anevoios, datorită multiplelor proceduri
interne), PwC Moldova a recomandat ca în prima etapă să
fie iniţiate procedurile necesare pentru aplicarea prin succesiune, pentru Moldova, a prevederilor Convenţiei URSS
– SUA. Aceasta va constitui cea mai rapidă cale pentru

obţinerea unor condiţii mai favorabile pentru investitorii
americani, faţă de situaţia actuală în care nu există o Convenţie bilaterală. Deşi conţine unele clauze non-standard, considerăm că aplicarea Convenţiei URSS – SUA
este mai favorabilă decît lipsa unei convenţii.

Acest mecanism nu reprezintă o noutate pentru statul
nostru. Astfel, există un precedent, şi anume Legea nr.
118-XVI din 18 mai 2006 prin care Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Protocolul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare privind
aplicarea prin succesiune de către Republica Moldova a
Tratatelor bilaterale anterior încheiate între URSS şi Republica Ungară. În această ordine de idei, pentru aplicarea prin succesiune a Convenţiei URSS – SUA, poate fi
luat în considerare acest precedent.
Concomitent, ar putea fi iniţiat şi procesul de negociere
a unei noi Convenţii de evitare a dublei impuneri cu SUA.
PwC Moldova este gata să sprijine şi în continuare Ministerului Finanţelor şi autorităţile fiscale din Moldova, în
vederea promovării sugestiilor aferente tratatului cu SUA,
precum şi în sensul perfecţionării cadrului fiscal intern
pentru dezvoltarea sustenabilă a mediului de afaceri şi sporirea atractivităţii investiţionale a Moldovei în ansamblu.

Despre politica fiscală actuală şi pentru anul viitor

Vitalie Condrațchi
corespondent

În conformitate cu calendarul bugetar, Ministerul Finanţelor a început în luna martie elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu, colectînd de la instituţiile de stat
şi de la partenerii de dialog social prognozele de creştere
economică, propunerile pentru strategiile de cheltuieli
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sectoriale, propunerile de formare a politicii fiscale pe
termen mediu.
Confederaţia naţională a patronatelor a venit, ca şi în
anii precedenţi, cu o lungă listă de doleanţe, împărţită pe
10 capitole, începînd de la impozitul pe venit şi încheiind
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