
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea  pentru ratificarea Convenţiei între România şi Republica
Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu
privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Baku la
29 octombrie 2002

Pentru dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor economice, intensificarea şi
lărgirea schimburilor comerciale, tehnico-ştiinţifice şi culturale între România şi
Republica Azerbaidjan, s-a convenit de către autorităţile celor două state încheierea
convenţiei de evitare a dublei impuneri, care, pe lângă relansarea relaţiilor
economice, va conduce şi la lărgirea actualului cadru juridic existent între cele două
ţări.

Convenţia a fost semnată la Baku, la 29 octombrie 2002, şi este în
concordanţă cu actuala legislaţie fiscală din ţara noastră şi cu practica promovată de
România în acest domeniu, începând cu luna ianuarie 1990.

Cotele de impozit prevăzute în Convenţie pentru impunerea prin stopaj la
sursă a veniturilor din dividende, dobânzi şi redevenţe sunt în avantajul ambelor
ţări, acestea fiind mai reduse decât cele stabilite prin legislaţia fiscală a statelor
respective, astfel:

- dividendele realizate de către rezidenţii unuia dintre Statele
Contractante, din activităţi desfăşurate pe teritoriul celuilalt Stat Contractant, se vor
impozita şi în ţara din care se plătesc cu o cotă de 5% aplicată la suma brută a
dividendelor, atunci când beneficiarul efectiv este o societate care deţine în mod
direct cel puţin 25% din capitalul societăţii plătitoare de dividende şi, respectiv, cu
o cotă de 10% în toate celelalte cazuri;

- veniturile de natura dobânzilor şi a redevenţelor se vor impozita, de
asemenea, şi în statul din care se plătesc cu o cotă de 8% aplicată la suma brută a
dobânzilor, respectiv cu o cotă de 10% aplicată la suma brută a redevenţelor;

- dobânzile provenind dintr-un Stat Contractant şi obţinute efectiv de
Guvernul celuilalt Stat Contractant şi care sunt generate de împrumuturile garantate
de acel Guvern sunt scutite de impozit pe bază de reciprocitate;

- profiturile obţinute de o întreprindere de transport din exploatarea în
trafic internaţional a navelor sau aeronavelor se impun numai în statul de rezidenţă
a întreprinderii de transport, respectiv în România sau în Republica Azerbaidjan,
după caz;
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- un şantier de construcţii, un proiect de construcţii sau de instalaţii,
precum şi activităţile de supraveghere legate de acestea devin sediu permanent
numai dacă activitatea durează o perioadă mai mare de 12 luni şi profiturile
realizate sunt impozabile în statul în care se desfăşoară activitatea numai după ce a
expirat această perioadă. Prestările de servicii, inclusiv cele de consultanţă, legate
de astfel de activităţi devin sediu permanent numai dacă ele continuă pentru o
perioadă mai mare de 6 luni în orice perioadă de 12 luni şi dacă sunt prestate de
întreprindere prin intermediul salariaţilor săi sau al altor persoane angajate de
întreprindere în acest scop;

- prin Convenţie se reglementează şi impunerea veniturilor din activităţi
dependente (salarii şi alte drepturi salariale), a veniturilor rezultate dintr-o activitate
desfăşurată în mod independent (în calitate de medic, avocat, inginer, arhitect,
dentist, contabil şi auditor), a veniturilor obţinute de profesori şi cercetători
rezidenţi ai unui Stat Contractant care desfăşoară o activitate în această calitate pe
teritoriul celuilalt Stat Contractant, a veniturilor sub formă de burse primite de
studenţii rezidenţi ai unui Stat Contractant care studiază în celălalt Stat Contractant,
a veniturilor provenind din valorificarea capitalului, precum şi a pensiilor;

- în ceea ce priveşte veniturile realizate de un rezident al unui Stat
Contractant din activităţi artistice sau sportive desfăşurate în celălalt Stat
Contractant, acestea vor fi impozitate în Statul Contractant în care artistul sau
sportivul îşi desfăşoară activitatea. În cazul în care activităţile respective se
desfăşoară în cadrul unor schimburi culturale sau sportive aprobate de guvernele
Statelor Contractante şi care nu sunt exercitate în scopul de a obţine profituri,
veniturile realizate sunt scutite de impozit în statul în care se desfăşoară activitatea
artistică sau sportivă;

- totodată, Convenţia reglementează şi problemele referitoare la schimbul
de informaţii, nediscriminarea, procedura amiabilă, asistenţa administrativă,
metodele de evitare a dublei impuneri, intrarea în vigoare şi denunţarea acesteia.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
pentru ratificarea Convenţiei între România şi Republica Azerbaidjan pentru
evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe
venit şi pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002.


