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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea unor conven˛ii ∫i acorduri privind impunerea veniturilor din economii
∫i schimbul automat de informa˛ii referitoare la astfel de venituri
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de
scrisori, semnate la Bucure∫ti la 7 octombrie 2006 ∫i la
Brades la 1 decembrie 2006.
Art. 7. — Se ratific„ Acordul dintre Rom‚nia ∫i Insulele
Cayman privind impunerea veniturilor din economii, convenit
prin schimb de scrisori, semnate la Bucure∫ti la
7 octombrie 2006 ∫i la George Town la 19 decembrie 2006.
Art. 8. — Se ratific„ Acordul dintre Rom‚nia ∫i Insulele
Virgine Britanice privind impunerea veniturilor din economii,
convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucure∫ti la
7 octombrie 2006 ∫i la Tortola la 7 decembrie 2006.
Art. 9. — Se ratific„ Conven˛ia dintre Rom‚nia ∫i
Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Antilele Olandeze privind
schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din
economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi, convenit„ prin
schimb de scrisori, semnate la Bucure∫ti la 7 octombrie
2006 ∫i la Willemstad la 20 octombrie 2006.
Art. 10. — Se ratific„ Conven˛ia dintre Rom‚nia ∫i
Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Aruba privind schimbul
automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii
sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi, convenit„ prin schimb de
scrisori, semnate la Bucure∫ti la 7 octombrie 2006 ∫i la
Den Haag la 1 noiembrie 2006.
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Art. 1. — Se ratific„ Conven˛ia dintre Rom‚nia ∫i
Anguilla privind schimbul automat de informa˛ii referitoare la
veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi,
convenit„ prin schimb de scrisori, semnate la Bucure∫ti la
7 octombrie 2006 ∫i la Anguilla la 2 noiembrie 2006.
Art. 2. — Se ratific„ Acordul dintre Rom‚nia ∫i Jersey
privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin
schimb de scrisori, semnate la Bucure∫ti la 7 octombrie
2006 ∫i la St. Helier la 27 octombrie 2006.
Art. 3. — Se ratific„ Acordul dintre Rom‚nia ∫i
Guernsey privind impunerea veniturilor din economii,
convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucure∫ti la
7 octombrie 2006 ∫i la St. Peter Port la 17 octombrie 2006.
Art. 4. — Se ratific„ Acordul dintre Rom‚nia ∫i Insula
Man privind impunerea veniturilor din economii, convenit
prin schimb de scrisori, semnate la Bucure∫ti la
7 octombrie 2006 ∫i la Douglas la 4 decembrie 2006.
Art. 5. — Se ratific„ Acordul dintre Rom‚nia ∫i Insulele
Turks ∫i Caicos privind impunerea veniturilor din economii,
convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucure∫ti la
7 octombrie 2006 ∫i la Grand Turk la 7 decembrie 2006.
Art. 6. — Se ratific„ Acordul dintre Rom‚nia ∫i Teritoriul
de peste m„ri Montserrat al Regatului Unit privind

at
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
NORICA NICOLAI
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PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR
BOGDAN OLTEANU
Bucure∫ti, 11 mai 2007.
Nr. 134.

CONVENﬁIE
Óntre Rom‚nia ∫i Anguilla privind schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii
sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi, convenit„ prin schimb de scrisori
A. Scrisoare din partea Rom‚niei
Domnule,
M„ refer la textul modelului propus al îConven˛iei dintre Anguilla ∫i fiecare dintre statele membre ale UE, altele
dec‚t Belgia, Austria ∫i Luxemburg, privind schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma
pl„˛ilor de dob‚nzi“, aprobat de c„tre Grupul de lucru la nivel Ónalt (impunerea pe economii) al Consiliului de Mini∫tri al
Uniunii Europene din 22 iunie 2004 (doc. 10440/1/04 REV 1 FISC 130).
Av‚nd Ón vedere textul ar„tat mai sus, am onoarea:
— de a v„ propune conven˛ia privind impunerea veniturilor din economii, prev„zut Ón apendicele 1 la prezenta
scrisoare;
— de a propune ca intrarea Ón vigoare a aranjamentelor ar„tate s„ aib„ loc la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„, sub rezerva notific„rii reciproce a Óndeplinirii formalit„˛ilor constitu˛ionale interne pentru intrarea Ón vigoare a
acestor aranjamente;
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— de a v„ propune angajamentul nostru comun de a ne Óndeplini c‚t mai cur‚nd posibil formalit„˛ile
constitu˛ionale interne ar„tate ∫i de a ne notifica reciproc, f„r„ Ónt‚rziere, pe canale oficiale atunci c‚nd aceste formalit„˛i
au fost Óndeplinite;
— de a propune ca, p‚n„ la Óndeplinirea acestor formalit„˛i constitu˛ionale interne ∫i intrarea Ón vigoare a acestei
conven˛ii privind impunerea veniturilor din economii, guvernele Rom‚niei ∫i Anguillei s„ aplice Ón mod provizoriu conven˛ia
prev„zut„ Ón apendicele 1, cu respectarea dispozi˛iilor noastre constitu˛ionale na˛ionale, cu Óncepere de la data ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„.
Am onoarea de a v„ propune ca, dac„ cele precizate mai sus sunt convenabile guvernului dumneavoastr„,
prezenta scrisoare Ómpreun„ cu apendicele 1 ∫i cu confirmarea dumneavoastr„ s„ constituie acordul nostru comun ∫i
stabilirea aranjamentelor dintre Rom‚nia ∫i Anguilla.
V„ rog s„ primi˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.
Pentru Guvernul Rom‚niei,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice
Œntocmit„ la 7 octombrie 2006 la Bucure∫ti, Ón limbile rom‚n„ ∫i englez„, Ón 3 exemplare.
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B. Scrisoare din partea Guvernului Anguillei
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Am onoarea s„ confirm primirea scrisorii dumneavoastr„ din 7 octombrie 2006, av‚nd urm„torul con˛inut:
îDomnule,
M„ refer la textul modelului propus al «Conven˛iei dintre Anguilla ∫i fiecare dintre statele membre ale UE, altele
dec‚t Belgia, Austria ∫i Luxemburg, privind schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma
pl„˛ilor de dob‚nzi», aprobat de c„tre Grupul de lucru la nivel Ónalt (impunerea pe economii) al Consiliului de Mini∫tri al
Uniunii Europene din 22 iunie 2004 (doc. 10440/1/04 REV 1 FISC 130).
Av‚nd Ón vedere textul ar„tat mai sus, am onoarea:
— de a v„ propune conven˛ia privind impunerea veniturilor din economii, prev„zut Ón apendicele 1 la prezenta
scrisoare;
— de a propune ca intrarea Ón vigoare a aranjamentelor ar„tate s„ aib„ loc la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„, sub rezerva notific„rii reciproce a Óndeplinirii formalit„˛ilor constitu˛ionale interne pentru intrarea Ón vigoare a
acestor aranjamente;
— de a v„ propune angajamentul nostru comun de a ne Óndeplini c‚t mai cur‚nd posibil formalit„˛ile
constitu˛ionale interne ar„tate ∫i de a ne notifica reciproc, f„r„ Ónt‚rziere, pe canale oficiale atunci c‚nd aceste formalit„˛i
au fost Óndeplinite;
— de a propune ca, p‚n„ la Óndeplinirea acestor formalit„˛i constitu˛ionale interne ∫i intrarea Ón vigoare a acestei
conven˛ii privind impunerea veniturilor din economii, guvernele Rom‚niei ∫i Anguillei s„ aplice Ón mod provizoriu conven˛ia
prev„zut„ Ón apendicele 1, cu respectarea dispozi˛iilor noastre constitu˛ionale na˛ionale, cu Óncepere de la data ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„.
Am onoarea de a v„ propune ca, dac„ cele precizate mai sus sunt convenabile guvernului dumneavoastr„,
prezenta scrisoare Ómpreun„ cu apendicele 1 ∫i cu confirmarea dumneavoastr„ s„ constituie acordul nostru comun ∫i
stabilirea aranjamentelor dintre Rom‚nia ∫i Anguilla.
V„ rog s„ primi˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.“
Sunt Ón m„sur„ s„ confirm c„ Guvernul Anguillei este de acord cu con˛inutul scrisorii dumneavoastr„.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.
Pentru Guvernul Anguillei,
Victor F. Banks,
ministrul finan˛elor
Œntocmit„ la Anguilla la 2 noiembrie 2006, Ón limbile englez„ ∫i rom‚n„, Ón 3 exemplare.
Apendicele 1

CONVENﬁIE
privind schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi,
Óncheiat„ Óntre Rom‚nia ∫i Anguilla
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Anguillei, Ón dorin˛a de a Óncheia o conven˛ie care s„ permit„ ca veniturile din
economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi, efectuate Ón una dintre p„r˛ile contractante c„tre beneficiari efectivi care sunt
persoane fizice rezidente Ón cealalt„ parte contractant„, s„ fie supuse impozit„rii efective Ón conformitate cu legile acestei
din urm„ p„r˛i contractante, Ón conformitate cu Directiva 2003/48/CE a Consiliului Uniunii Europene din 3 iunie 2003
privind impunerea veniturilor din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi, au convenit urm„toarele:
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ARTICOLUL 1
Domeniul general de aplicare

ARTICOLUL 4
Schimbul automat de informa˛ii

(1) Prezenta conven˛ie se aplic„ dob‚nzilor pl„tite de
c„tre un agent pl„titor stabilit pe teritoriul uneia dintre
p„r˛ile contractante, cu scopul de a permite ca veniturile
din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi, efectuate Ón
una dintre p„r˛ile contractante c„tre beneficiari efectivi care
sunt persoane fizice cu reziden˛a fiscal„ Ón cealalt„ parte
contractant„, s„ fie supuse impozit„rii efective Ón
conformitate cu legile acestei din urm„ p„r˛i contractante.
(2) Domeniul de aplicare a prezentei conven˛ii se
limiteaz„ la impunerea veniturilor din economii sub forma
pl„˛ilor de dob‚nzi la crean˛e, excluz‚nd, Óntre altele,
aspectele legate de impunerea pensiilor sau a beneficiilor
din asigur„ri.

(1) Autoritatea competent„ a p„r˛ii contractante Ón care
este stabilit agentul pl„titor comunic„ informa˛iile men˛ionate
la art. 8 din directiv„ autorit„˛ii competente a celeilalte p„r˛i
contractante de reziden˛„ a beneficiarului efectiv.
(2) Comunicarea informa˛iilor se efectueaz„ automat ∫i
are loc cel pu˛in o dat„ pe an, Ón termen de 6 luni de la
sf‚r∫itul anului fiscal al p„r˛ii contractante a agentului
pl„titor, pentru toate pl„˛ile de dob‚nzi efectuate Ón cursul
acelui an.
(3) Schimbul de informa˛ii conform prezentei conven˛ii
este tratat de p„r˛ile contractante Óntr-un mod conform
dispozi˛iilor art. 7 din Directiva 77/799/CEE.
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P„r˛ile contractante adopt„ ∫i public„, p‚n„ la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„, actele cu putere
de lege ∫i actele administrative necesare pentru a se
conforma prezentei conven˛ii.
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ARTICOLUL 6
Anexa
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Textele directivei ∫i al art. 7 din Directiva 77/799/CEE a
Consiliului Uniunii Europene din 19 decembrie 1977 privind
asisten˛a reciproc„ dintre autorit„˛ile competente din statele
membre Ón domeniul impozit„rii directe ∫i indirecte, a∫a
cum sunt acestea aplicabile la data semn„rii prezentei
conven˛ii ∫i la care face trimitere prezenta conven˛ie, sunt
anexate la prezenta conven˛ie ∫i constituie parte integrant„
din aceasta. Textul art. 7 din Directiva 77/799/CEE se
Ónlocuie∫te Ón aceast„ anex„ cu textul articolului men˛ionat
din Directiva 77/799/CEE revizuit„, dac„ aceast„ directiv„
revizuit„ intr„ Ón vigoare Ónainte de data la care intr„ Ón
vigoare dispozi˛iile prezentei conven˛ii.
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(1) Œn sensul prezentei conven˛ii, Ón cazul Ón care
contextul nu impune altfel:
a) expresiile parte contractant„ ∫i cealalt„ parte
contractant„ Ónseamn„ Rom‚nia sau Anguilla, dup„ cum
impune contextul;
b) termenul directiv„ Ónseamn„ Directiva 2003/48/CE a
Consiliului Uniunii Europene din 3 iunie 2003 privind
impunerea veniturilor din economii sub forma pl„˛ilor de
dob‚nzi, a∫a cum se aplic„ aceasta la data semn„rii
prezentei conven˛ii;
c) Rom‚nia Ónseamn„ teritoriul Rom‚niei situat Ón
Europa, marea teritorial„ ∫i apele interioare ale acesteia,
precum ∫i platoul continental ∫i orice alt spa˛iu asupra
c„ruia Rom‚nia Ó∫i exercit„ drepturile suverane sau
jurisdic˛ia Ón conformitate cu normele dreptului interna˛ional;
d) expresia beneficiar efectiv Ónseamn„ beneficiarul
efectiv conform art. 2 din directiv„;
e) termenul agent pl„titor Ónseamn„ agentul pl„titor
conform art. 4 din directiv„;
f) expresia autoritate competent„ Ónseamn„:
(i) Ón cazul Rom‚niei: ministrul finan˛elor publice sau
un reprezentant autorizat;
(ii) Ón cazul Anguillei: inspectorul veniturilor interne;
g) expresia plata de dob‚nzi Ónseamn„ plata de dob‚nzi
conform art. 6, ˛in‚ndu-se seama Ón mod corespunz„tor de
art. 15 din directiv„;
h) to˛i termenii nedefini˛i altfel Ón prezenta conven˛ie au
sensul ce le este atribuit Ón directiv„.
(2) Œn sensul prezentei conven˛ii, Ón cadrul dispozi˛iilor
directivei la care face trimitere prezenta conven˛ie, expresia
state membre se va citi p„r˛i contractante.

tu

ARTICOLUL 2
Defini˛ii

ARTICOLUL 5
Transpunerea

ARTICOLUL 3
Identitatea ∫i reziden˛a beneficiarilor efectivi

Fiecare parte contractant„ adopt„ ∫i asigur„, Ón cadrul
teritoriului s„u, aplicarea procedurilor necesare pentru a
permite agentului pl„titor s„ identifice beneficiarii efectivi ∫i
reziden˛a acestora Ón sensul art. 4. Aceste proceduri
respect„ standardele minime stabilite la art. 3 alin. (2) ∫i (3)
din directiv„, cu precizarea c„, Ón ceea ce prive∫te
Anguilla, Ón leg„tur„ cu lit. a) a fiec„ruia dintre aceste
alineate, identitatea ∫i reziden˛a beneficiarului efectiv se
stabilesc pe baza informa˛iilor aflate la dispozi˛ia agentului
pl„titor, Ón temeiul aplic„rii dispozi˛iilor relevante ale
legisla˛iei Ón vigoare Ón Anguilla privind prevenirea utiliz„rii
sistemului financiar Ón scopul sp„l„rii banilor.
Pentru Guvernul Rom‚niei,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice

ARTICOLUL 7
Intrarea Ón vigoare

(1) Prezenta conven˛ie intr„ Ón vigoare Ón a 30-a zi
dup„ ultima dintre datele la care fiecare dintre guverne a
notificat celuilalt Ón scris Óndeplinirea formalit„˛ilor
corespunz„toare necesare din punct de vedere
constitu˛ional, iar dispozi˛iile sale produc efecte de la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
(2) Art. 4 din prezenta conven˛ie nu produce efecte Ón
Rom‚nia Ón absen˛a impozit„rii directe Ón Anguilla.
ARTICOLUL 8
Denun˛area

Prezenta conven˛ie r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ la data la
care este denun˛at„ de c„tre una dintre p„r˛ile
contractante. Oricare dintre p„r˛ile contractante poate
denun˛a conven˛ia pe canale diplomatice, prin transmiterea
unei notific„ri de denun˛are cu cel pu˛in 6 luni Ónainte de
Óncheierea oric„rui an calendaristic, dup„ expirarea unui
termen de 3 ani de la intrarea sa Ón vigoare. Œn acest caz,
conven˛ia Ónceteaz„ s„ mai produc„ efecte pentru
perioadele ce Óncep dup„ Óncheierea anului calendaristic Ón
care a fost transmis„ notificarea de denun˛are.
Œntocmit„ Ón limbile rom‚n„ ∫i englez„, toate versiunile
fiind autentice Ón mod egal. Œn cazul Ón care exist„
divergen˛e de interpretare Óntre versiunile Ón diferitele limbi
ale textului, are prioritate versiunea Ón limba englez„.
Pentru Guvernul Anguillei,
Victor F. Banks,
ministrul finan˛elor
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îDispozi˛ii privind confiden˛ialitatea
(1) Toate informa˛iile aduse la cuno∫tin˛„ unui stat
membru conform prezentei directive sunt tratate Ón mod
confiden˛ial Ón acel stat, Ón acela∫i mod ca ∫i informa˛iile
primite conform legisla˛iei na˛ionale. Œn orice caz, aceste
informa˛ii:
— pot fi puse la dispozi˛ia numai a persoanelor direct
implicate Ón determinarea impozitului sau Ón controlul
administrativ al acestei determin„ri;
— pot fi aduse la cuno∫tin˛„ numai Ón leg„tur„ cu
proceduri judiciare ori administrative ce implic„ sanc˛iuni
aplicate Ón vederea sau Ón leg„tur„ cu determinarea ori
revizuirea impozitului ∫i numai persoanelor direct implicate
Ón aceste proceduri; aceste informa˛ii pot fi, cu toate
acestea, dezv„luite Ón cursul audierilor publice sau Ón
cadrul hot„r‚rilor judec„tore∫ti dac„ autoritatea competent„
a statului membru ce furnizeaz„ informa˛iile nu formuleaz„
obiec˛ii la data la care a furnizat ini˛ial informa˛iile;
— nu sunt utilizate Ón nicio situa˛ie Ón alte scopuri Ón
afara celor fiscale sau Ón leg„tur„ cu proceduri judiciare ori
administrative ce implic„ sanc˛iuni aplicate Ón vederea sau
Ón leg„tur„ cu determinarea ori revizuirea impozitului.

De asemenea, statul membru poate prevedea ca
informa˛iile men˛ionate Ón alin. (1) s„ fie utilizate pentru
determinarea altor impozite ∫i taxe aflate sub inciden˛a
art. 2 din Directiva 76/308/CEE.
(2) Alin. (1) nu oblig„ un stat membru a c„rui legisla˛ie
sau practic„ administrativ„ stabile∫te, Ón scopuri interne,
condi˛ii mai stricte dec‚t cele prev„zute de respectivul
alineat s„ furnizeze informa˛ii dac„ statul Ón cauz„ nu se
angajeaz„ s„ respecte acele condi˛ii mai stricte.
(3) F„r„ a aduce atingere dispozi˛iilor alin. (1),
autorit„˛ile competente ale statului membru ce furnizeaz„
informa˛ii pot permite ca acestea s„ fie folosite Ón alte
scopuri Ón statul solicitant dac„, Ón conformitate cu legisla˛ia
statului furnizor de informa˛ii, informa˛iile pot fi utilizate Ón
Ómprejur„ri similare Ón statul furnizor de informa˛ii Ón scopuri
similare.
(4) Œn cazul Ón care autoritatea competent„ a unui stat
membru consider„ c„ informa˛iile pe care le-a primit de la
autoritatea competent„ a unui alt stat membru pot fi utile
autorit„˛ii competente a unui ter˛ stat membru, aceasta
poate transmite aceste informa˛ii autorit„˛ii competente a
acestui ter˛ stat, cu acordul autorit„˛ii competente care a
furnizat informa˛iile.

or

Anex„:

textul art. 7 din Directiva 77/799/CEE
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ACORD
Óntre Rom‚nia ∫i Jersey privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori

a

A. Scrisoare din partea Rom‚niei*)
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Domnule,

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

Am onoarea s„ m„ refer la textele îPropunerii de acord-model Óntre fiecare dintre Guernsey, Insula Man ∫i Jersey
∫i fiecare dintre statele membre ale UE ce urmeaz„ s„ efectueze schimbul automat de informa˛ii“ ∫i, respectiv, al
îPropunerii de acord-model Óntre fiecare dintre Guernsey, Insula Man ∫i Jersey ∫i fiecare dintre statele membre ale UE ce
urmeaz„ s„ aplice impozitul prin re˛inere la surs„ Ón perioada de tranzi˛ie“, rezultate Ón urma negocierilor cu autorit„˛ile
insulare pe marginea Acordului de impunere a veniturilor din economii ∫i care sunt anexate sub forma anexei I ∫i,
respectiv, a anexei II la Rezultatul lucr„rilor Grupului de lucru la nivel Ónalt al Consiliului de Mini∫tri al Uniunii Europene
din 12 martie (doc. 7408/3/04 REV 3 FISC 58).
Av‚nd Ón vedere textele precizate mai sus, am onoarea de a v„ propune Acordul privind impunerea veniturilor din
economii, a∫a cum este acesta inclus Ón apendicele 1 la prezenta scrisoare, ∫i angajamentul nostru reciproc de a
Óndeplini c‚t mai repede posibil formalit„˛ile constitu˛ionale interne pentru intrarea Ón vigoare a acestui acord ∫i de a ne
informa reciproc, f„r„ Ónt‚rziere, atunci c‚nd aceste formalit„˛i sunt Óndeplinite.
P‚n„ la Óndeplinirea complet„ a acestor proceduri interne ∫i p‚n„ la intrarea Ón vigoare a acestui acord privind
impunerea veniturilor din economii, am onoarea de a v„ propune ca Rom‚nia ∫i Jersey s„ aplice Ón mod provizoriu acest
acord, Ón cadrul dispozi˛iilor noastre constitu˛ionale na˛ionale, cu Óncepere de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„.
Am onoarea de a v„ propune ca, dac„ cele precizate mai sus sunt convenabile guvernului dumneavoastr„,
prezenta scrisoare ∫i confirmarea dumneavoastr„ s„ constituie un acord Óntre Rom‚nia ∫i Jersey.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.
Pentru Rom‚nia,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice
Œntocmit„ la Bucure∫ti la 7 octombrie 2006, Ón limba englez„, Ón 3 exemplare.
B. Scrisoare din partea Jersey*)
Domnule,
Am onoarea s„ confirm primirea scrisorii dumneavoastr„ din data de 7 octombrie 2006, av‚nd urm„torul con˛inut:
îStimate domn,
Am onoarea s„ m„ refer la textele «Propunerii de acord-model Óntre fiecare dintre Guernsey, Insula Man ∫i Jersey
∫i fiecare dintre statele membre ale UE ce urmeaz„ s„ efectueze schimbul automat de informa˛ii» ∫i, respectiv, al
«Propunerii de acord-model Óntre fiecare dintre Guernsey, Insula Man ∫i Jersey ∫i fiecare dintre statele membre ale UE
ce urmeaz„ s„ aplice impozitul prin re˛inere la surs„ Ón perioada de tranzi˛ie», rezultate Ón urma negocierilor cu
autorit„˛ile insulare pe marginea acordului de impunere a veniturilor din economii ∫i care sunt anexate sub forma anexei
I ∫i, respectiv, a anexei II la Rezultatul lucr„rilor Grupului de lucru la nivel Ónalt al Consiliului de Mini∫tri al Uniunii
Europene din 12 martie (doc. 7408/3/04 REV 3 FISC 58).
*) Traducere.
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Av‚nd Ón vedere textele precizate mai sus, am onoarea de a v„ propune Acordul privind impunerea veniturilor
din economii, a∫a cum este acesta inclus Ón apendicele 1 la prezenta scrisoare, ∫i angajamentul nostru reciproc de a
Óndeplini c‚t mai repede posibil formalit„˛ile constitu˛ionale interne pentru intrarea Ón vigoare a acestei conven˛ii ∫i de a
ne informa reciproc, f„r„ Ónt‚rziere, atunci c‚nd aceste formalit„˛i sunt Óndeplinite.
P‚n„ la Óndeplinirea complet„ a acestor proceduri interne ∫i p‚n„ la intrarea Ón vigoare a acestui acord privind
impunerea veniturilor din economii, am onoarea de a v„ propune ca Rom‚nia ∫i Jersey s„ aplice Ón mod provizoriu
acest acord, Ón cadrul dispozi˛iilor noastre constitu˛ionale na˛ionale, cu Óncepere de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„.
Am onoarea de a v„ propune ca, dac„ cele precizate mai sus sunt convenabile guvernului dumneavoastr„,
prezenta scrisoare ∫i confirmarea dumneavoastr„ s„ constituie un acord Óntre Rom‚nia ∫i Jersey.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre cele mai Ónalte.“
Sunt Ón m„sur„ s„ confirm c„ Jersey este de acord cu con˛inutul scrisorii dumneavoastr„.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.
Pentru Jersey,
Colin Powell,
ministru-∫ef
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Œntocmit„ la St. Helier la 27 octombrie 2006, Ón limba englez„, Ón 3 exemplare.
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privind impunerea veniturilor din economii, Óncheiat Óntre Rom‚nia ∫i Jersey
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Œntruc‚t:
1. Art. 17 din Directiva 2003/48/CE (directiva) a Consiliului Uniunii Europene (Consiliul) privind impunerea
veniturilor din economii prevede c„, p‚n„ la 1 ianuarie 2004, statele membre adopt„ ∫i public„ actele cu putere de lege
∫i actele administrative necesare pentru a se confirma acestei directive, ale c„rei dispozi˛ii se aplic„ de la 1 ianuarie
2005, cu condi˛ia ca:
î(i) Confedera˛ia Elve˛ian„, Principatul Liechtenstein, Republica San Marino, Principatul Monaco ∫i Principatul
Andorra s„ aplice de la aceea∫i dat„ m„suri echivalente celor cuprinse Ón directiv„, Ón conformitate cu
acordurile Óncheiate de acestea cu Comunitatea European„, Ón urma deciziilor adoptate Ón unanimitate de
c„tre Consiliu;
(ii) toate acordurile sau conven˛iile s„ fie Ón vigoare, prev„z‚nd c„ toate teritoriile dependente sau asociate
relevante aplic„ de la aceea∫i dat„ schimbul automat de informa˛ii Ón acela∫i mod cu cel prev„zut Ón
cap. II din directiv„ (sau, pe parcursul perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10, aplic„ un impozit prin
re˛inere la surs„ Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i cele prev„zute la art. 11 ∫i 12).“
2. La 19 iulie 2004 (Decizia 2004/587/CE a Consiliului), Consiliul a modificat data aplic„rii directivei, data de
1 ianuarie 2005 fiind Ónlocuit„ cu data de 1 iulie 2005;
3. La 24 iunie 2005, Consiliul:
— a luat not„ de faptul c„ cele 25 de state membre, 5 state europene (Principatul Andorra, Principatul
Liechtenstein, Principatul Monaco, Republica San Marino ∫i Confedera˛ia Elve˛ian„), 3 dependente ale Coroanei Britanice
(Guernsey, Insula Man ∫i Jersey) ∫i 7 teritorii dependente sau asociate din regiunea Caraibelor (Antilele Olandeze, Aruba,
Anguilla, Insulele Virgine Britanice, Insulele Cayman, Montserrat, Insulele Turks ∫i Caicos) au confirmat aplicarea
m„surilor convenite de impunere a veniturilor din economii, Óncep‚nd cu 1 iulie 2005 (accept);
— a adoptat înota de accept“ (doc. 10038/05 FISC 69) care a declan∫at aplicarea de c„tre toate cele 40 de
p„r˛i la acord a m„surilor convenite de impunere a veniturilor din economii Óncep‚nd cu data de 1 iulie 2005;
— a autorizat Secretariatul Consiliului s„ fac„ cunoscute ˛„rilor ∫i teritoriilor relevante, precum ∫i publicului înota
de accept“ ∫i informa˛iile referitoare la conven˛iile bilaterale de impunere a veniturilor din economii ∫i la directiva privind
impunerea veniturilor din economii.
4. Rela˛iile dintre Jersey ∫i Uniunea European„ sunt determinate de Protocolul 3 la Tratatul de aderare a
Regatului Unit la Comunitatea European„. Œn conformitate cu protocolul, Jersey nu face parte din teritoriul fiscal al Uniunii
Europene.
5. Jersey ia not„ de faptul c„, de∫i scopul final al statelor membre ale Uniunii Europene este acela de a realiza
o impunere efectiv„ a pl„˛ilor de dob‚nzi Ón statul membru de reziden˛„ fiscal„ al beneficiarilor efectivi prin schimbul de
informa˛ii referitoare la pl„˛ile de dob‚nzi, 3 state membre, ∫i anume Republica Austria, Regatul Belgiei ∫i Marele Ducat
de Luxemburg, nu au obliga˛ia, pe durata unei perioade de tranzi˛ie, s„ efectueze schimb de informa˛ii, dar aplic„ un
impozit cu re˛inere la surs„ asupra veniturilor din economii acoperite de directiv„.
6. îImpozitul prin re˛inere la surs„“ la care se face referire Ón directiv„ este denumit îimpozit re˛inut“ Ón legisla˛ia
intern„ din Jersey. Œn sensul prezentului acord, cei doi termeni urmeaz„ s„ poarte denumirea unic„ de impozit prin
re˛inere la surs„/impozit re˛inut ∫i s„ aib„ acela∫i Ón˛eles;
7. Jersey a acceptat s„ aplice un impozit re˛inut, Óncep‚nd cu 1 iulie 2005, dac„ statele membre ale Uniunii
Europene au adoptat actele cu putere de lege ∫i actele administrative necesare Ón vederea respect„rii directivei, iar
condi˛iile prev„zute Ón art. 17 din directiv„ au fost Ón general Óndeplinite.
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8. Jersey a acceptat s„ aplice schimbul automat de informa˛ii Ón acela∫i mod cu cel prev„zut Ón cap. II din
directiv„, cu Óncepere de la Óncheierea perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10 alin. (2) din directiv„.
9. Jersey dispune de legisla˛ie referitoare la Óntreprinderile de plasament colectiv, care este considerat„ a avea
efecte echivalente cu legisla˛ia Comunit„˛ii Europene la care se face referire Ón art. 2 ∫i 6 din directiv„.
Rom‚nia ∫i Jersey, denumite Ón continuare parte contractant„ sau p„r˛i contratante, Ón cazul Ón care contextul nu
impune altfel,
au convenit s„ Óncheie urm„torul acord ce cuprinde obliga˛ii numai pentru p„r˛ile contractante ∫i prevede:
a) schimbul automat de informa˛ii de c„tre autoritatea competent„ din Rom‚nia c„tre autoritatea competent„ din
Jersey Ón acela∫i mod ca ∫i cel efectuat c„tre autoritatea competent„ a unui stat membru;
b) aplicarea de c„tre Jersey, Ón cursul perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10 din directiv„, a unui impozit re˛inut,
de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„ ∫i Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i cele prev„zute la art. 11 ∫i 12 din
directiv„;
c) schimbul automat de informa˛ii de c„tre autoritatea competent„ din Jersey c„tre autoritatea competent„ din
Rom‚nia, Ón conformitate cu art. 13 din directiv„;
d) transferul de c„tre autoritatea competent„ din Jersey c„tre autoritatea competent„ din Rom‚nia a 75% din
veniturile aferente impozitului re˛inut,
Ón leg„tur„ cu pl„˛ile de dob‚nzi efectuate de un agent pl„titor stabilit Ón una dintre p„r˛ile contractante c„tre o persoan„
fizic„ rezident„ Ón cealalt„ parte contractant„.
Œn sensul prezentului acord, expresia autoritate contractant„, atunci c‚nd se aplic„ p„r˛ilor contractante, Ónseamn„
ministrul finan˛elor publice sau un reprezentant autorizat pentru Rom‚nia ∫i ministrul trezoreriei ∫i resurselor sau un
reprezentant autorizat pentru Jersey.
ARTICOLUL 3

el

or

ARTICOLUL 1

Excep˛ii de la procedura de re˛inere a impozitului

Pl„˛ile de dob‚nzi, a∫a cum sunt definite la art. 8 al
prezentului acord, efectuate de c„tre un agent pl„titor
stabilit Ón Jersey c„tre beneficiari efectivi, Ón Ón˛elesul art. 5
al prezentului acord, care sunt reziden˛i Ón Rom‚nia, se
supun, sub rezerva art. 3 din prezentul acord, unui impozit
re˛inut din valoarea pl„˛ii de dob‚nd„ pe durata perioadei
de tranzi˛ie men˛ionate la art. 14 din prezentul acord. Cota
impozitului re˛inut este de 15% Ón primii 3 ani ai perioadei
de tranzi˛ie, de 20% Ón urm„torii 3 ani ∫i, ulterior, de 35%.

(1) Œn cazul Ón care percepe un impozit re˛inut conform
art. 1 din prezentul acord, Jersey pune la dispozi˛ie una
sau ambele dintre urm„toarele proceduri pentru a asigura
posibilitatea ca beneficiarii efectivi s„ solicite nere˛inerea
impozitului:
a) o procedur„ care permite beneficiarului efectiv, a∫a
cum este definit la art. 5 din prezentul acord, s„ evite
impozitul re˛inut prev„zut la art. 1 din prezentul acord, prin
autorizarea expres„ a agentului s„u pl„titor de a raporta
pl„˛ile de dob‚nzi autorit„˛ii competente a p„r˛ii
contractante Ón care este stabilit agentul pl„titor; o astfel de
autoriza˛ie acoper„ toate pl„˛ile de dob‚nzi efectuate de
acel agent pl„titor c„tre beneficiarul efectiv;
b) o procedur„ care garanteaz„ c„ impozitul re˛inut nu
se percepe Ón cazul Ón care beneficiarul efectiv Ói prezint„
agentului s„u pl„titor un certificat eliberat Ón numele s„u de
c„tre autoritatea competent„ a p„r˛ii contractante de
reziden˛„ fiscal„, conform alin. (2) al prezentului articol.
(2) La solicitarea beneficiarului efectiv, autoritatea
competent„ a p„r˛ii contractante a ˛„rii de reziden˛„ fiscal„
emite un certificat care indic„:
(i) numele, adresa ∫i codul fiscal sau alt num„r de
identificare ori, Ón absen˛a acestuia, data ∫i locul
na∫terii beneficiarului efectiv;
(ii) numele ∫i adresa agentului pl„titor;
(iii) num„rul de cont al beneficiarului efectiv sau,
dac„ acesta nu exist„, identificarea garan˛iei.
Acest certificat este valabil pe termen de cel mult 3 ani.
Acesta se elibereaz„ oric„rui beneficiar efectiv care Ól
solicit„, Ón termen de dou„ luni de la solicitare.
(3) Œn cazul Ón care se aplic„ alin. (1) lit. a), autoritatea
competent„ din Jersey Ón care este stabilit agentul pl„titor
comunic„ informa˛iile precizate la art. 2 alin. (1) din
prezentul acord autorit„˛ii competente din Rom‚nia, ca ˛ara
de reziden˛„ a beneficiarului efectiv. Aceast„ comunicare se
efectueaz„ Ón mod automat ∫i are loc cel pu˛in o dat„ pe
an, Ón termen de 6 luni de la Óncheierea anului fiscal
prev„zut de legile uneia dintre p„r˛ile contractante, pentru
toate pl„˛ile de dob‚nzi efectuate Ón cursul anului respectiv.
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Re˛inerea impozitului de c„tre agen˛ii pl„titori
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(1) Œn cazul Ón care un agent pl„titor stabilit Ón Rom‚nia
efectueaz„ pl„˛i de dob‚nzi, a∫a cum sunt definite Ón art. 8
din prezentul acord, c„tre beneficiari efectivi, Ón Ón˛elesul
art. 5 din prezentul acord, reziden˛i Ón Jersey, sau Ón cazul
Ón care se aplic„ dispozi˛iile art. 3 alin. (1) lit. a) din
prezentul acord, agentul pl„titor raporteaz„ autorit„˛ii sale
competente:
a) identitatea ∫i reziden˛a beneficiarului efectiv stabilit Ón
conformitate cu art. 6 din prezentul acord;
b) numele ∫i adresa agentului pl„titor;
c) num„rul contului beneficiarului efectiv sau, atunci
c‚nd nu exist„, identificarea crean˛ei ce a dat na∫tere
dob‚nzii;
d) informa˛ii referitoare la plata dob‚nzii specificate la
art. 4 alin. (1) din prezentul acord; cu toate acestea,
fiecare parte contractant„ poate limita volumul minim de
informa˛ii referitoare la plata dob‚nzii, pe care agentul
pl„titor urmeaz„ s„ le raporteze la valoarea total„ a
dob‚nzii sau a venitului ∫i la valoarea total„ a Óncas„rilor
din v‚nz„ri, r„scump„r„ri sau restituiri,
iar Rom‚nia se conformeaz„ alin. (2) al prezentului articol.
(2) Œn termen de 6 luni de la Óncheierea anului fiscal,
autoritatea competent„ din Rom‚nia comunic„ autorit„˛ii
competente din Jersey, Ón mod automat, informa˛iile
men˛ionate la alin. (1) lit. a)—d) al prezentului articol,
pentru toate pl„˛ile de dob‚nzi efectuate Ón cursul anului
respectiv.
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(1) Fiecare parte adopt„ ∫i asigur„ pe teritoriul s„u
aplicarea procedurilor necesare pentru a permite agentului
pl„titor s„ identifice beneficiarii efectivi ∫i reziden˛a acestora
Ón sensul prezentului acord. Aceste proceduri vor respecta
standardele minime prev„zute la alin. (2) ∫i (3) ale
prezentului articol.
(2) Agentul pl„titor stabile∫te identitatea beneficiarului
efectiv pe baz„ de standarde minime care difer„ Ón func˛ie
de raporturile ce se stabilesc Óntre agentul pl„titor ∫i
beneficiarul dob‚nzii, dup„ cum urmeaz„:
a) pentru raporturile contractuale stabilite Ónainte de
1 ianuarie 2004, agentul pl„titor stabile∫te identitatea
beneficiarului efectiv, const‚nd Ón numele ∫i adresa
acestuia, prin utilizarea informa˛iilor de care dispune, Ón
special conform reglement„rilor Ón vigoare Ón ˛ara Ón care
este stabilit ∫i conform dispozi˛iilor Directivei 91/308/CEE a
Consiliului din 10 iunie 1991, Ón cazul Rom‚niei, sau, Ón
cazul Jersey, conform legisla˛iei echivalente din Jersey
referitoare la prevenirea utiliz„rii sistemului financiar Ón
scopul sp„l„rii banilor;
b) pentru raporturile contractuale stabilite sau tranzac˛iile
efectuate Ón absen˛a unor raporturi contractuale Óncep‚nd
cu data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, agentul pl„titor
stabile∫te identitatea beneficiarului efectiv, const‚nd Ón
numele, adresa ∫i, dac„ exist„, num„rul de identificare
fiscal„ alocat de c„tre statul membru de reziden˛„ Ón
scopuri fiscale; aceste detalii se stabilesc pe baza
pa∫aportului sau a c„r˛ii de identitate oficiale prezentate de
beneficiarul efectiv; dac„ adresa nu apare nici Ón pa∫aport,
nici Ón cartea de identitate oficial„, ea se stabile∫te pe
baza oric„rui alt document de identitate prezentat de
beneficiarul efectiv; dac„ num„rul de identificare fiscal„ nu
este men˛ionat Ón pa∫aport, Ón cartea de identitate oficial„
sau Ón oricare alt document de identitate, Óntre care poate
fi inclus ∫i certificatul de reziden˛„ fiscal„, prezentat de
beneficiarul efectiv, identitatea se va completa prin
men˛ionarea datei ∫i a locului na∫terii, stabilite pe baza
pa∫aportului sau a c„r˛ii de identitate oficiale.
(3) Agentul pl„titor stabile∫te reziden˛a beneficiarului pe
baz„ de standarde minime care difer„ Ón func˛ie de
raporturile stabilite Óntre agentul pl„titor ∫i beneficiarul
dob‚nzii. Cu respectarea condi˛iilor prev„zute mai jos, se
consider„ c„ reziden˛a se afl„ Ón ˛ara Ón care beneficiarul
efectiv Ó∫i are adresa permanent„:
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(1) Un agent pl„titor stabilit Ón Jersey percepe impozitul
re˛inut conform art. 1 din prezentul acord, dup„ cum
urmeaz„:
a) Ón cazul unei pl„˛i de dob‚nd„ Ón Ón˛elesul art. 8
alin. (1) lit. a) din prezentul acord, la valoarea brut„ a
dob‚nzii pl„tite sau creditate;
b) Ón cazul unei pl„˛i de dob‚nd„ Ón Ón˛elesul art. 8
alin. (1) lit. b) sau d) din prezentul acord, la valoarea
dob‚nzii sau a venitului men˛ionat la lit. b) sau d) a
respectivului alineat ori printr-o impunere cu efect
echivalent ce urmeaz„ a fi suportat„ de primitor raportat la
valoarea brut„ a Óncas„rilor din v‚nzare, r„scump„rare sau
rambursare;
c) Ón cazul unei pl„˛i de dob‚nd„ Ón Ón˛elesul art. 8
alin. (1) lit. c) din prezentul acord, la valoarea dob‚nzii
men˛ionate de respectivul alineat;
d) Ón cazul unei pl„˛i de dob‚nd„ Ón Ón˛elesul art. 8
alin. (4) din prezentul acord, la valoarea dob‚nzii ce este
atribuit„ fiec„rui membru al entit„˛ii men˛ionate la art. 7
alin. (2) din prezentul acord, care Óndepline∫te condi˛iile
art. 5 alin. (1) din prezentul acord;
e) atunci c‚nd Jersey exercit„ op˛iunea conform art. 8
alin. (5) din prezentul acord, la valoarea dob‚nzii
anualizate.
(2) Œn sensul prevederilor lit. a) ∫i b) ale alin. (1) al
prezentului articol, impozitul re˛inut se deduce pe baz„ de
pro rata pentru perioada Ón care beneficiarul efectiv a
de˛inut crean˛a. Dac„ agentul pl„titor nu poate determina
perioada de de˛inere a crean˛ei pe baza informa˛iilor ce Ói
sunt furnizate, agentul pl„titor consider„ c„ respectiva
crean˛„ s-a aflat Ón posesia beneficiarului efectiv pe toat„
durata existen˛ei sale, dac„ acest beneficiar nu ofer„
dovezi cu privire la data achizi˛ion„rii.
(3) Aplicarea impozitului re˛inut de c„tre Jersey nu
Ómpiedic„ cealalt„ parte contractant„, ce constituie
reziden˛a fiscal„ a beneficiarului efectiv, s„ impoziteze
veniturile Ón conformitate cu legea sa na˛ional„.
(4) Pe parcursul perioadei de tranzi˛ie Jersey poate s„
prevad„ ca un agent economic care pl„te∫te sau
garanteaz„ dob‚nzi c„tre o entitate dintre cele men˛ionate
la art. 7 alin. (2) din prezentul acord din cealalt„ parte
contractant„ este considerat„ agent pl„titor Ón locul entit„˛ii
∫i percepe impozitul re˛inut asupra acelor dob‚nzi, cu
excep˛ia cazului Ón care entitatea a acceptat Ón mod formal
ca numele s„u, adresa ∫i valoarea total„ a dob‚nzilor ce Ói
vor fi pl„tite sau garantate s„ fie comunicate Ón
conformitate cu ultimul paragraf al art. 7 alin. (2) din
prezentul acord.

Óntreprindere echivalent„ de plasament colectiv Ón valori
mobiliare stabilit„ Ón Jersey ori o entitate la care se face
referire Ón art. 7 alin. (2) din prezentul acord ∫i care, Ón cel
din urm„ caz men˛ionat, dezv„luie numele ∫i adresa acelei
entit„˛i agentului economic care efectueaz„ plata dob‚nzii,
iar acesta din urm„ comunic„ aceste informa˛ii autorit„˛ii
competente a p„r˛ii contractante Ón care este stabilit;
c) ac˛ioneaz„ Ón numele altei persoane fizice care este
beneficiarul efectiv ∫i dezv„luie agentului pl„titor identitatea
acelui beneficiar efectiv.
(2) Œn cazul Ón care un agent pl„titor dispune de
informa˛ii care sugereaz„ c„ persoana fizic„ care prime∫te
o plat„ de dob‚nd„ sau pentru care o plat„ de dob‚nd„
este garantat„ poate s„ nu fie beneficiarul efectiv ∫i Ón
care nici alin. (1) lit. a) ∫i nici alin. (1) lit. b) ale
prezentului articol nu sunt aplicabile, acesta ia m„surile
rezonabile pentru a stabili identitatea beneficiarului efectiv.
Dac„ agentul pl„titor nu poate identifica beneficiarul efectiv,
el consider„ persoana fizic„ Ón discu˛ie drept beneficiar
efectiv.
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Baza de determinare a impozitului re˛inut
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ARTICOLUL 5
Defini˛ia beneficiarului efectiv

(1) Œn sensul prezentului acord, beneficiar efectiv
Ónseamn„ orice persoan„ fizic„ care prime∫te o plat„ de
dob‚nd„ sau orice persoan„ fizic„ pentru care o plat„ de
dob‚nd„ este garantat„, dac„ respectiva persoan„ nu
poate dovedi c„ plata nu a fost primit„ sau garantat„
pentru beneficiul s„u propriu. O persoan„ nu este
considerat„ a fi beneficiar efectiv Ón cazul Ón care:
a) ac˛ioneaz„ ca un agent pl„titor Ón Ón˛elesul art. 7
alin. (1) din prezentul acord;
b) ac˛ioneaz„ Ón numele unei persoane juridice, o
entitate care este impozitat„ pe profit conform regimului
general de impozitare a activit„˛ilor economice, un
organism de plasament colectiv Ón valori mobiliare, autorizat
Ón conformitate cu Directiva 85/611/CEE, sau o
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contractant„ stabile∫te normele metodologice privind
aceast„ op˛iune pentru entit„˛ile stabilite pe teritoriul s„u.
(4) Œn cazul Ón care agentul economic ∫i entitatea
men˛ionate la alin. (2) din prezentul articol sunt stabili˛i Ón
aceea∫i parte contractant„, acea parte contractant„ ia
m„surile necesare pentru a se asigura c„ entitatea
respect„ dispozi˛iile prezentului acord la data la care
aceasta ac˛ioneaz„ ca agent pl„titor.
(5) Persoanele juridice exceptate de la prevederile lit. a)
a alin. (2) sunt:
a) Ón Republica Finlanda: avoin yhtio (Ay) si
kommandiittiyhtio (Ky)/oppet bolag si kommanditbolag;
b) Ón Regatul Suediei: handelsbolag (HB) si
kommanditbolag (KB).
ARTICOLUL 8
Defini˛ia pl„˛ii de dob‚nd„
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(1) Œn sensul prezentului acord, plata de dob‚nd„
Ónseamn„:
a) dob‚nda pl„tit„ sau creditat„ Ón cont, aferent„
crean˛elor de orice natur„, indiferent c„ sunt sau nu
garantate de o ipotec„ ∫i indiferent c„ poart„ sau nu un
drept de participare la profiturile debitorului ∫i, Ón special,
veniturile din titluri de stat ∫i venituri din obliga˛iuni sau alte
instrumente, incluz‚nd bonusuri ∫i premii ata∫ate acestor
titluri, obliga˛iuni sau instrumente; penalit„˛ile de Ónt‚rziere
nu se consider„ pl„˛i de dob‚nzi;
b) dob‚nda acumulat„ sau capitalizat„ la data v‚nz„rii,
r„scump„r„rii sau ramburs„rii crean˛elor men˛ionate la
lit. a);
c) venitul provenit din pl„˛ile de dob‚nzi, direct sau prin
intermediul unei entit„˛i la care se face referire Ón art. 7
alin. (2) din prezentul acord, distribuit de:
(i) un organism de plasament colectiv Ón valori
mobiliare autorizat Ón conformitate cu Directiva
85/611/CEE a Consiliului;
(ii) o Óntreprindere echivalent„ de plasament colectiv
stabilit„ Ón Jersey;
(iii) entit„˛i care se calific„ pentru op˛iunea prev„zut„
la art. 7 alin. (3) din prezentul acord;
(iv) Óntreprinderi de plasament colectiv stabilite Ón
afara teritoriului c„ruia i se aplic„ Tratatul de
instituire a Comunit„˛ii Europene, Ón temeiul
art. 299 al acestui tratat, ∫i Ón afara Jersey;
d) venitul realizat din v‚nzarea, rambursarea sau
r„scump„rarea p„r˛ilor sociale sau unit„˛ilor din capitalul
urm„toarelor Óntreprinderi ∫i entit„˛i, dac„ acestea investesc,
direct ori indirect, prin intermediul altor Óntreprinderi de
plasament colectiv sau entit„˛i men˛ionate mai jos, mai
mult de 40% din activele lor Ón crean˛e, astfel cum se
prevede la lit. a):
(i) un organism de plasament colectiv Ón valori
mobiliare autorizat Ón conformitate cu Directiva
85/611/CEE;
(ii) o Óntreprindere echivalent„ de plasament colectiv
stabilit„ Ón Jersey;
(iii) entit„˛i care se calific„ pentru op˛iunea prev„zut„
la art. 7 alin. (3) din prezentul acord;
(iv) Óntreprinderi de plasament colectiv stabilite Ón
afara teritoriului c„ruia i se aplic„ Tratatul de
instituire a Comunit„˛ii Europene, Ón temeiul
art. 299 al acestui tratat, ∫i Ón afara Jersey.
Cu toate acestea, p„r˛ile contractante au op˛iunea de a
include venitul men˛ionat la lit. d) a prezentului alineat Ón
defini˛ia dob‚nzii doar Ón m„sura Ón care aceste venituri
corespund c‚∫tigurilor ce provin direct sau indirect din pl„˛i
de dob‚nzi Ón Ón˛elesul lit. a) ∫i b) ale prezentului alineat.
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a) pentru raporturile contractuale stabilite Ónainte de
1 ianuarie 2004, agentul pl„titor stabile∫te reziden˛a
beneficiarului efectiv pe baza informa˛iilor puse la dispozi˛ia
sa, Ón special conform reglement„rilor Ón vigoare Ón ˛ara Ón
care este stabilit, ∫i a Directivei 91/308/CEE, Ón cazul
Rom‚niei, sau, Ón cazul Jersey, conform legisla˛iei
echivalente din Jersey;
b) pentru raporturile contractuale stabilite sau tranzac˛iile
efectuate Ón absen˛a unor rela˛ii contractuale Óncep‚nd cu
data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, agentul pl„titor stabile∫te
reziden˛a beneficiarului efectiv pe baza adresei men˛ionate
Ón pa∫aport, Ón cartea de identitate oficial„ sau, dac„ este
necesar, Ón baza oric„rui alt document de identitate
prezentat de beneficiarul efectiv ∫i Ón concordan˛„ cu
urm„toarea procedur„: pentru persoanele fizice care
prezint„ un pa∫aport sau o carte de identitate oficial„
emis„ de un stat membru, care declar„ ele Ónsele c„ sunt
rezidente Óntr-o ˛ar„ ter˛„, reziden˛a se stabile∫te prin
intermediul unui certificat de reziden˛„ fiscal„ emis de
autoritatea competent„ a ˛„rii ter˛e Ón care persoana fizic„
declar„ c„ este rezident„; Ón cazul neprezent„rii unui astfel
de certificat, se consider„ c„ ˛ara de reziden˛„ este statul
membru care a emis pa∫aportul sau orice alt document de
identitate oficial.
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(1) Œn sensul prezentului acord, agent pl„titor Ónseamn„
orice agent economic care pl„te∫te dob‚nda sau
garanteaz„ plata dob‚nzii Ón beneficiul imediat al
beneficiarului efectiv, indiferent dac„ agentul este debitorul
crean˛ei care produce dob‚nda sau agentul Óns„rcinat cu
plata dob‚nzii ori cu garantarea pl„˛ii de c„tre debitor sau
de c„tre beneficiarul efectiv.
(2) Orice entitate stabilit„ Ón una dintre p„r˛ile
contractante, c„reia i se pl„te∫te sau i se garanteaz„ plata
dob‚nzii Ón beneficiul imediat al beneficiarului efectiv, este
de asemenea considerat„ agent pl„titor la data pl„˛ii sau a
garant„rii pl„˛ii. Prezenta dispozi˛ie nu se aplic„ dac„
agentul economic are motiv s„ cread„, pe baza dovezilor
oficiale prezentate de acea entitate, ca:
a) este o persoan„ juridic„, cu excep˛ia acelor persoane
juridice prev„zute la alin. (5) al prezentului articol;
b) profitul s„u este impozitat prin aplicarea regimului
general de impozitare a activit„˛ilor economice; sau
c) este un organism de plasament colectiv Ón valori
mobiliare, recunoscut Ón conformitate cu Directiva
85/611/CEE a Consiliului, sau o Óntreprindere echivalent„
de plasament colectiv stabilit„ Ón Jersey.
Un agent economic care pl„te∫te dob‚nda sau
garanteaz„ plata dob‚nzii unei astfel de entit„˛i stabilite Ón
cealalt„ parte contractant„ ∫i care este considerat„ agent
pl„titor Ón temeiul prezentului alineat comunic„ numele ∫i
adresa entit„˛ii ∫i valoarea total„ a dob‚nzii pl„tite sau
garantate entit„˛ii autorit„˛ii competente a p„r˛ii contractante
Ón care este stabilit, care transmite mai departe aceste
informa˛ii autorit„˛ii competente din partea contractant„ Ón
care este stabilit„ entitatea.
(3) Entitatea men˛ionat„ la alin. (2) al prezentului articol
poate cu toate acestea s„ opteze pentru a fi tratat„, Ón
scopul aplic„rii prezentului acord, ca un organism de
plasament colectiv Ón valori mobiliare sau ca o
Óntreprindere echivalent„ precizat„ la lit. c) a alin. (2) al
prezentului articol. Exercitarea acestei op˛iuni presupune
eliberarea unui certificat de c„tre partea contractant„ Ón
care este stabilit„ entitatea ∫i prezentarea acestuia de
c„tre respectiva entitate agentului economic. Fiecare parte

tu

Defini˛ia agentului pl„titor

pe

rs
o

ARTICOLUL 7

9

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 385/7.VI.2007
(2) Jersey, care percepe un impozit re˛inut Ón
conformitate cu art. 4 alin. (4) al prezentului acord, re˛ine
25% din venituri ∫i transfer„ 75% Rom‚niei, propor˛ional cu
transferurile efectuate conform alin. (1) al prezentului acord.
(3) Aceste transferuri au loc pentru fiecare an fiscal
Óntr-o singur„ tran∫„, cel t‚rziu Ón cursul unui termen de
6 luni de la Óncheierea anului fiscal, prev„zut„ de legile din
Jersey.
(4) Jersey, care aplic„ un impozit re˛inut, adopt„
m„surile necesare pentru a asigura func˛ionarea
corespunz„toare a acestui sistem de Ómp„r˛ire a veniturilor.
ARTICOLUL 10
Eliminarea dublei impuneri
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(1) Partea contractant„ Ón care beneficiarul efectiv Ó∫i
are reziden˛a fiscal„ asigur„ eliminarea oric„rei duble
impuneri ce ar putea rezulta din aplicarea de c„tre Jersey
a impozitului re˛inut, prev„zut de prezentul acord, Ón
conformitate cu urm„toarele dispozi˛ii:
(i) dac„ dob‚nda primit„ de un beneficiar efectiv a
fost supus„ impozitului re˛inut Ón Jersey, cealalt„
parte contractant„ acord„ acestuia un credit
fiscal egal cu valoarea impozitului re˛inut Ón
conformitate cu legisla˛ia sa na˛ional„; Ón cazul
Ón care aceast„ valoare dep„∫e∫te valoarea
impozitului datorat Ón conformitate cu legisla˛ia sa
na˛ional„, cealalt„ parte contractant„ restituie
impozitul re˛inut suplimentar beneficiarului efectiv;
(ii) dac„, pe l‚ng„ impozitul prin re˛inere la surs„
prev„zut la art. 4 din prezentul acord, dob‚nda
primit„ de un beneficiar efectiv a fost supus„
oric„rui alt tip de impozit prin re˛inere la
surs„/impozit re˛inut ∫i partea contractant„ de
reziden˛„ fiscal„ acord„ un credit fiscal pentru
acest impozit prin re˛inere la surs„/impozit re˛inut
Ón conformitate cu legea sa na˛ional„ sau cu
conven˛iile de evitare a dublei impuneri, acest alt
impozit prin re˛inere la surs„/impozit re˛inut se
crediteaz„ Ónainte de aplicarea procedurii
prev„zute la pct. (i) al prezentului articol.
(2) Partea contractant„ de reziden˛„ fiscal„ a
beneficiarului efectiv poate Ónlocui mecanismul de credit
fiscal prev„zut la alin. (1) al prezentului articol cu o
restituire a impozitului prin re˛inere la surs„ prev„zut„ la
art. 1 din prezentul acord.
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(2) Œn ceea ce prive∫te alin. (1) lit. c) ∫i d), Ón cazul Ón
care un agent pl„titor nu dispune de nicio informa˛ie cu
privire la propor˛ia veniturilor ce provin din pl„˛i de dob‚nzi,
valoarea total„ a venitului se consider„ ca plat„ de
dob‚nd„.
(3) Œn ceea ce prive∫te alin. (1) lit. d) al prezentului
articol, Ón cazul Ón care un agent pl„titor nu dispune de
nicio informa˛ie privind procentul activelor investite Ón
crean˛e sau Ón p„r˛i sociale ori Ón unit„˛i, a∫a cum sunt
definite de respectivul alineat, acest procent este considerat
a fi peste 40%. Œn cazul Ón care agentul pl„titor nu poate
determina valoarea venitului realizat de beneficiarul efectiv,
venitul este considerat ca fiind corespunz„tor Óncas„rilor Ón
urma v‚nz„rii, ramburs„rii sau r„scump„r„rii p„r˛ilor sau
unit„˛ilor.
(4) Œn cazul Ón care dob‚nda, a∫a cum este definit„ la
alin. (1) al prezentului articol, este pl„tit„ sau creditat„
Óntr-un cont de˛inut de o entitate dintre cele men˛ionate la
art. 7 alin. (2) din prezentul acord, aceast„ entitate nefiind
beneficiara op˛iunii prev„zute la art. 7 alin. (3) din
prezentul acord, dob‚nda se consider„ ca plat„ de
dob‚nd„ de c„tre respectiva entitate.
(5) Œn ceea ce prive∫te prevederile alin. (1) lit. b) ∫i d)
ale prezentului articol, fiecare parte contractant„ dispune de
op˛iunea de a cere agen˛ilor pl„titori de pe teritoriul s„u s„
anualizeze dob‚nda pentru o perioad„ de cel mult un an
∫i s„ trateze aceste dob‚nzi anualizate ca plat„ de
dob‚nd„, chiar dac„ Ón decursul acestei perioade nu a
intervenit nicio v‚nzare, r„scump„rare sau rambursare.
(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c) ∫i d)
ale prezentului articol, fiecare parte contractant„ dispune de
op˛iunea de a exclude din defini˛ia pl„˛ii dob‚nzii orice
venit men˛ionat de aceste dispozi˛ii provenind de la
Óntreprinderi sau entit„˛i stabilite pe teritoriul s„u, Ón cazul
Ón care investi˛ia acestor entit„˛i Ón crean˛ele men˛ionate la
alin. (1) lit. a) al prezentului articol nu dep„∫e∫te 15% din
activele lor. Œn mod corespunz„tor, prin derogare de la
prevederile alin. (4) al prezentului articol, fiecare parte
contractant„ dispune de op˛iunea de a exclude din defini˛ia
pl„˛ii dob‚nzii, a∫a cum este definit„ la alin. (1) al
prezentului articol, plata dob‚nzii sau creditarea Óntr-un cont
al unei entit„˛i dintre cele men˛ionate la art. 7 alin. (2) al
prezentului acord, aceast„ entitate nefiind beneficiara
op˛iunii prev„zute la art. 7 alin. (3) din prezentul acord ∫i
fiind stabilit„ pe teritoriul s„u, Ón cazul Ón care investi˛ia
acestei entit„˛i Ón crean˛ele men˛ionate la alin. (1) lit. a) al
prezentului articol nu dep„∫e∫te 15% din activele sale.
Exercitarea acestei op˛iuni de c„tre o parte contractant„
este opozabil„ celeilalte p„r˛i contractante.
(7) Œncep‚nd cu 1 ianuarie 2011, procentul prev„zut la
alin. (1) lit. d) ∫i la alin. (3) ale prezentului articol va fi de
25%.
(8) Procentele prev„zute la alin. (1) lit. d) ∫i la alin. (6)
ale prezentului articol sunt stabilite Ón func˛ie de politica de
investi˛ii, a∫a cum este definit„ Ón regulile de finan˛are sau
Ón documentele constitutive de Óntreprinderile ori entit„˛ile
respective, iar Ón lipsa acestora, Ón func˛ie de compozi˛ia
real„ a activelor acestor Óntreprinderi sau entit„˛i.

tu

10

ARTICOLUL 9
Œmp„r˛irea veniturilor din impozitul re˛inut

(1) Jersey re˛ine 25% din impozitul re˛inut, dedus Ón
conformitate cu prezentul acord, ∫i transfer„ restul de 75%
din venituri celeilalte p„r˛i contractante.

ARTICOLUL 11
Dispozi˛ii tranzitorii privind titlurile de crean˛„ negociabile

(1) Pe parcursul perioadei de tranzi˛ie men˛ionate la
art. 14 din prezentul acord, dar nu mai t‚rziu de
31 decembrie 2010, obliga˛iunile na˛ionale ∫i interna˛ionale
∫i alte titluri de crean˛„ negociabile, a c„ror prim„ emisiune
este anterioar„ datei de 1 martie 2001 sau pentru care
prospectele originale de emisiune au fost aprobate Ónainte
de aceast„ dat„ de c„tre autorit„˛ile competente Ón
Ón˛elesul Directivei 80/390/CEE a Consiliului ori de c„tre
autorit„˛ile responsabile din ˛„rile ter˛e, nu se consider„
crean˛e Ón Ón˛elesul art. 8 alin. (1) lit. a) din prezentul
acord, cu condi˛ia s„ nu se mai efectueze alte emisiuni ale
acestor titluri de crean˛e negociabile ulterior datei de
1 martie 2002. Cu toate acestea, Ón cazul Ón care perioada
de tranzi˛ie se prelunge∫te dup„ 31 decembrie 2010,
dispozi˛iile prezentului articol continu„ s„ se aplice doar Ón
ceea ce prive∫te titlurile de crean˛„ negociabile:
— care con˛in clauzele de reÓntregire a sumei brute ∫i
de rambursare anticipat„;
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acord ∫i aplic„ Ón rela˛ia cu cealalt„ parte contractant„
dispozi˛iile referitoare la schimbul automat de informa˛ii Ón
acela∫i mod cu cel prev„zut Ón cap. II din directiv„. Dac„,
pe parcursul perioadei de tranzi˛ie, Jersey opteaz„ pentru
aplicarea dispozi˛iilor referitoare la schimbul automat de
informa˛ii Ón acela∫i mod cu cel prev„zut Ón cap. II din
directiv„, acesta nu mai aplic„ impozitul prin re˛inere la
surs„/impozitul re˛inut ∫i Ómp„r˛irea veniturilor prev„zut„ la
art. 9 din prezentul acord.
ARTICOLUL 15
Intrarea Ón vigoare

Prezentul acord intr„ Ón vigoare la data ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„.
ARTICOLUL 16
Denun˛area acordului

or

fiz
i

ce

(1) Prezentul acord r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ la data la
care este denun˛at de c„tre una dintre p„r˛ile contractante.
(2) Oricare dintre p„r˛ile contractante poate denun˛a
acordul prin transmiterea unei notific„ri de denun˛are
celeilalte p„r˛i contractante, Ón care se precizeaz„
Ómprejur„rile ce au condus la aceast„ notificare. Œntr-un
asemenea caz, acordul Ónceteaz„ s„ mai produc„ efecte Ón
termen de 12 luni de la transmiterea notific„rii.

el

— Ón cazul c„rora agentul pl„titor este stabilit Óntr-o
parte contractant„ care aplic„ impozitul re˛inut ∫i acel
agent pl„titor pl„te∫te dob‚nda sau garanteaz„ dob‚nda Ón
beneficiul imediat al unui beneficiar efectiv rezident Ón
cealalt„ parte contractant„.
Dac„ dup„ 1 martie 2002 inclusiv se efectueaz„ o alt„
emisiune pentru titlurile de crean˛„ negociabile men˛ionate
mai sus, emise de un guvern sau de o entitate asimilat„
care ac˛ioneaz„ ca autoritate public„ ori al c„rei rol este
recunoscut printr-un tratat interna˛ional, a∫a cum este
definit„ Ón anexa la prezentul acord, Óntreaga emisiune de
titluri, const‚nd Ón emisiunea ini˛ial„ ∫i Ón oricare alt„
emisiune ulterioar„, este considerat„ a fi o crean˛„ Ón
Ón˛elesul art. 8 alin. (1) lit. a) din prezentul acord.
Dac„ dup„ 1 martie 2002 inclusiv un alt emitent
neprev„zut de cel de-al doilea paragraf efectueaz„ o alt„
emisiune pentru titlurile de crean˛„ negociabile men˛ionate
mai sus, aceast„ emisiune este considerat„ a fi o crean˛„
Ón Ón˛elesul art. 8 alin. (1) lit. a) din prezentul acord.
(2) Nicio dispozi˛ie a prezentului articol nu Ómpiedic„
p„r˛ile contractante s„ impun„ veniturile ob˛inute din titlurile
de crean˛„ negociabile men˛ionate la alin. (1) Ón
conformitate cu legisla˛ia lor na˛ional„.
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ARTICOLUL 12

a
ite

ARTICOLUL 17
Aplicarea ∫i suspendarea aplic„rii

tu

Œn cazul Ón care Óntre p„r˛i intervin dificult„˛i sau Óndoieli
Ón leg„tur„ cu aplicarea ori interpretarea prezentului acord,
p„r˛ile contractante depun toate eforturile pentru a solu˛iona
respectiva problem„ pe cale amiabil„.

pe

rs
o

Procedura de solu˛ionare amiabil„

Pentru Rom‚nia,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice

Pentru Jersey,
Colin Powell,
ministru-∫ef

ra

La Óncheierea perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10
alin. (2) din directiv„, Jersey Ónceteaz„ s„ aplice impozitul
re˛inut ∫i Ómp„r˛irea veniturilor prev„zute prin prezentul

(1) Aplicarea prezentului acord produce efecte Óncep‚nd
cu data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
(2) Sub rezerva procedurii de solu˛ionare amiabil„
prev„zute la art. 12 din prezentul acord, aplicarea
prezentului acord sau a unor p„r˛i ale acestuia poate fi
suspendat„ de oricare dintre p„r˛ile contractante,
suspendarea intr‚nd Ón vigoare de Óndat„ prin notificarea
c„tre cealalt„ parte a Ómprejur„rilor ce au condus la
notificare, Ón cazul Ón care directiva Ónceteaz„ s„ se mai
aplice, temporar sau definitiv, Ón conformitate cu dreptul
Comunit„˛ii Europene, sau Ón cazul Ón care un stat membru
suspend„ aplicarea legisla˛iei de punere Ón aplicare a
acesteia. Aplicarea prezentului acord se reia de Óndat„ ce
Ómprejur„rile ce au condus la suspendare nu mai sunt
valabile.
(3) Sub rezerva procedurii de solu˛ionare amiabil„
prev„zute la art. 12 din prezentul acord, oricare dintre
p„r˛ile contractante poate suspenda aplicarea prezentului
acord prin notificarea c„tre cealalt„ parte a Ómprejur„rilor
ce au condus la notificare, Ón cazul Ón care una dintre
˛„rile sau teritoriile ter˛e men˛ionate la art. 17 alin. (2) din
directiv„ Ónceteaz„ ulterior s„ aplice m„surile men˛ionate
de respectiva dispozi˛ie. Suspendarea aplic„rii are loc nu
mai devreme de dou„ luni de la notificare. Aplicarea
prezentului acord se reia de Óndat„ ce m„surile sunt
reintroduse de c„tre ˛ara sau teritoriul ter˛ Ón cauz„.
Prezentul acord este Óntocmit Ón limbile rom‚n„ ∫i
englez„, toate versiunile fiind autentice Ón mod egal. Œn
cazul Ón care exist„ divergen˛e de interpretare Óntre
versiunile Ón diferitele limbi ale textului, are prioritate
versiunea Ón limba englez„.
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g

ARTICOLUL 13
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Confiden˛ialitatea
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(1) Se p„streaz„ confiden˛ialitatea tuturor informa˛iilor
furnizate ∫i primite de c„tre autoritatea competent„ a unei
p„r˛i contractante.
(2) Informa˛iile furnizate autorit„˛ii competente a unei
p„r˛i contractante nu pot fi utilizate Ón niciun alt scop dec‚t
cel de impozitare direct„ f„r„ consim˛„m‚ntul prealabil al
celeilalte p„r˛i contractante.
(3) Informa˛iile furnizate sunt f„cute cunoscute numai
persoanelor sau autorit„˛ilor implicate Ón impozitarea direct„
∫i sunt utilizate de aceste persoane numai Ón aceste
scopuri sau Ón scopuri de supraveghere, inclusiv Ón
solu˛ionarea oric„rei contesta˛ii. Œn aceste scopuri,
informa˛iile pot fi dezv„luite Ón ∫edin˛ele publice ale
instan˛elor judec„tore∫ti sau Ón celelalte proceduri judiciare.
(4) Œn cazul Ón care autoritatea competent„ a unei p„r˛i
contractante consider„ c„ informa˛iile pe care le-a primit de
la autoritatea competent„ a celeilalte p„r˛i contractante pot
fi utile autorit„˛ii competente a unui ter˛ stat membru, poate
transmite aceste informa˛ii autorit„˛ii competente a acestui
ter˛ stat, cu acordul autorit„˛ii competente care a furnizat
informa˛iile.
ARTICOLUL 14
Perioada de tranzi˛ie
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ANEX√
la acord

LISTA
entit„˛ilor asimilate la care se face referire Ón art. 11

ite
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Fran˛a
— La Caisse d’amortissement de la dette sociale
(CADES) (Fondul de Amortizare a Obliga˛iilor Sociale)
— L’Agence française de développement (AFD) (Agen˛ia
Francez„ de Dezvoltare)
— Réseau Ferré de France (RFF) (Re˛eaua Francez„
de C„i Ferate)
— Caisse Nationale des Autoroutes (CAN) (Fondul
Na˛ional al Autostr„zilor)
— Assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP)
(Asisten˛a Public„ a Spitalelor din Paris)
— Charbonnages de France (CDF) (Consiliul Francez al
C„rbunelui)
— Entreprise minière et chimique (EMC) (Œntreprinderea
Minier„ ∫i Chimic„)
Italia
— regiuni
— provincii
— municipalit„˛i
— Cassa Depositi e Prestiti (Fondul de Depozite ∫i
Œmprumuturi)
Letonia
— Pašvaldības (Guvernele locale)
Polonia
— gminy (comune)
— powiaty (districte)
— województwa (provincii)
— zwiazki gmin (asocia˛ii de comune)
— powiatów (asocia˛ii de districte)
— województw (asocia˛ii de provincii)
— miasto stoleczne Warszawa (Capitala Var∫ovia)
— Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa
(Agen˛ia pentru Restructurare ∫i Modernizare a Agriculturii)
— Agencja Nieruchomości Rolnych (Agen˛ia Propriet„˛ilor
Agricole)
Portugalia
— Região Autónoma de Madeira (Regiunea autonom„ a
Madeirei)
— Região Autónoma des Açores (Regiunea autonom„ a
Insulelor Azore)
— municipalit„˛i
Rom‚nia
— autorit„˛ile administra˛iei publice locale
Slovacia
— mestá a obce (municipalit„˛i)
— Železnice Slovenskej Republiky (Compania Slovac„
de C„i Ferate)
— Štátny Fond Cestného Hospodárstva (Fondul de Stat
pentru Administrarea Drumurilor)
— Slovenské elektrárne (Centralele Electrice Slovace)
— Vodohospodárska vỳstavba (Societatea de Economie
a Apei)
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Spania
— Xunta de Galicia (Executivul Regional al Galiciei)
— Junta de Andalucía (Executivul Regional al
Andaluziei)
— Junta de Extremadura (Executivul Regional
Extremadura)
— Junta de Castilla — La Mancha (Executivul Regional
Castilla — La Mancha)
— Junta de Castilla — León (Executivul Regional
Castilla — León)
— Gobierno Foral de Navarra (Guvernul Regional al
Navarrei)
— Govern de les Illes Balears (Guvernul Insulelor
Baleare)
— Generalitat de Catalunya (Guvernul Autonom al
Cataloniei)
— Generalitat de Valencia (Guvernul Autonom al
Valenciei)
— Diputacíon General de Aragon (Consiliul Regional al
Aragonului)
— Gobierno de las Islas Canarias (Guvernul Insulelor
Canare)
— Gobierno de Murcia (Guvernul Murciei)
— Gobierno de Madrid (Guvernul Madridului)
— Gobierno de la Comunidad Autónoma del País
Vasco/Euzkadi (Guvernul Comunit„˛ii Autonome a ﬁ„rii
Bascilor)
— Diputacíon Foral de Guipúzcoa (Consiliul Regional
Guipúzcoa)
— Diputacíon Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiliul
Regional Vizcaya)
— Diputacíon Foral de Alava (Consiliul Regional Alava)
— Ayuntamiento de Madrid (Consiliul Or„∫enesc al
Madridului)
— Ayuntamiento de Barcelona (Consiliul Or„∫enesc al
Barcelonei)
— Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiliul Insulei
Gran Canaria)
— Cabildo Insular de Tenerife (Consiliul Insulei Tenerife)
— Instituto de Crédito Oficial (Institu˛ia Creditului Public)
— Instituto Catalán de Finanzas (Institu˛ia Financiar„ a
Cataloniei)
— Instituto Valenciano de Finanzas (Institu˛ia Financiar„
a Valenciei)

Grecia

tu

Œn sensul art. 11 dn prezentul acord, urm„toarele
entit„˛i sunt considerate entitate asimilat„ care ac˛ioneaz„ ca
autoritate public„ sau al c„rei rol este recunoscut printr-un
tratat interna˛ional:
Entit„˛i din cadrul Uniunii Europene
Belgia
— Vlaams gewest (Regiunea flamand„)
— Région wallonne (Regiunea valona)
— Région bruxelloise/Brussels gewest (Regiunea
Bruxelles)
— Communauté française (Comunitatea francez„)
— Vlaamse gemeenschap (Comunitatea flamand„)
— Deutschsprachige gemeinschaft (Comunitatea
germanofon„)
Bulgaria
—
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ce

Entit„˛i din ˛„ri ter˛e:
Entit„˛ile ce Óndeplinesc urm„toarele criterii:
1. Entitatea este clar considerat„ a fi o entitate public„
Ón conformitate cu criteriile na˛ionale.
2. Respectiva entitate public„ este un produc„tor din
afara Uniunii Europene, care administreaz„ ∫i finan˛eaz„ un
grup de activit„˛i, Ón principal furnizarea de produse ∫i
servicii din afara Uniunii Europene, destinate beneficiului
comunit„˛ii ∫i care sunt efectiv controlate de guvernul
central.
3. Respectiva entitate public„ emite cu regularitate
crean˛e de valoare Ónsemnat„.
4. Statul respectiv poate s„ garanteze c„ o asemenea
entitate public„ nu va exercita o r„scump„rare Ónainte de
termen Ón cazul clauzelor de reÓntregire a sumei brute.
Condi˛ii de modificare a prezentei anexe:
Lista entit„˛ilor asimiliate, cuprinse Ón prezenta anex„,
poate fi modificat„ de comun acord.

fiz
i

Entit„˛i interna˛ionale
— Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
— Banca European„ de Investi˛ii
— Banca Asiatic„ de Dezvoltare
— Banca African„ de Dezvoltare
— Banca Mondial„/BIRD/FMI
— Corpora˛ia Financiar„ Interna˛ional„
— Banca Inter-American„ de Dezvoltare
— Fondul de Dezvoltare Social„ al Consiliului Europei
— EURATOM
— Comunitatea European„
— Corporación Andina de Fomento (CAF) (Corpora˛ia
Andina de Dezvoltare)
— Eurofima
— Comunitatea European„ a C„rbunelui ∫i O˛elului
— Banca Nordic„ de Investi˛ii
— Banca Caraibean„ de Dezvoltare
Dispozi˛iile art. 11 nu aduc atingere niciuneia dintre
obliga˛iile interna˛ionale pe care p„r˛ile contractante ∫i le-au
asumat Ón rela˛iile cu entit„˛ile interna˛ionale men˛ionate
mai sus.
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ACORD
Óntre Rom‚nia ∫i Guernsey privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori
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A. Scrisoare din partea Rom‚niei*)
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Domnule,
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Am onoarea s„ m„ refer la textele îPropunerii de acord-model Óntre fiecare dintre Guernsey, Insula Man ∫i Jersey
∫i fiecare dintre statele membre ale UE ce urmeaz„ s„ efectueze schimbul automat de informa˛ii“ ∫i, respectiv, al
îPropunerii de acord-model Óntre fiecare dintre Guernsey, Insula Man ∫i Jersey ∫i fiecare dintre statele membre ale UE ce
urmeaz„ s„ aplice impozitul prin re˛inere la surs„ Ón perioada de tranzi˛ie“, rezultate Ón urma negocierilor cu autorit„˛ile
insulare pe marginea Acordului de impunere a veniturilor din economii ∫i care sunt anexate sub forma anexei I ∫i,
respectiv, a anexei II la Rezultatul lucr„rilor Grupului de lucru la nivel Ónalt al Consiliului de Mini∫tri al Uniunii Europene
din 12 martie (doc. 7408/3/04 REV 3 FISC 58).
Av‚nd Ón vedere textele precizate mai sus, am onoarea de a v„ propune Acordul privind impunerea veniturilor din
economii, a∫a cum este acesta inclus Ón apendicele 1 la prezenta scrisoare, ∫i angajamentul nostru reciproc de a
Óndeplini c‚t mai repede posibil formalit„˛ile noastre constitu˛ionale interne pentru intrarea Ón vigoare a acestui acord ∫i de
a ne informa reciproc, f„r„ Ónt‚rziere, atunci c‚nd aceste formalit„˛i sunt Óndeplinite.
P‚n„ la Óndeplinirea complet„ a acestor proceduri interne ∫i p‚n„ la intrarea Ón vigoare a acestui acord privind
impunerea veniturilor din economii, am onoarea de a v„ propune ca Rom‚nia ∫i Guernsey s„ aplice Ón mod provizoriu
acest acord, Ón cadrul dispozi˛iilor noastre constitu˛ionale na˛ionale, cu Óncepere de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„.
Am onoarea de a v„ propune ca, dac„ cele precizate mai sus sunt convenabile guvernului dumneavoastr„,
prezenta scrisoare ∫i confirmarea dumneavoastr„ s„ constituie un acord Óntre Rom‚nia ∫i Guernsey.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.
Pentru Rom‚nia,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice
Œntocmit„ la Bucure∫ti la 7 octombrie 2006, Ón limba englez„, Ón 3 exemplare.
B. Scrisoare din partea Guernsey*)
Domnule,
Am onoarea s„ confirm primirea scrisorii dumneavoastr„ din data de 7 octombrie 2006, av‚nd urm„torul con˛inut:
îDomnule,
Am onoarea s„ m„ refer la textele «Propunerii de acord-model Óntre fiecare dintre Guernsey, Insula Man ∫i Jersey
∫i fiecare dintre statele membre ale UE ce urmeaz„ s„ efectueze schimbul automat de informa˛ii» ∫i, respectiv, al
«Propunerii de acord-model Óntre fiecare dintre Guernsey, Insula Man ∫i Jersey ∫i fiecare dintre statele membre ale UE ce
urmeaz„ s„ aplice impozitul prin re˛inere la surs„ Ón perioada de tranzi˛ie», rezultate Ón urma negocierilor cu autorit„˛ile
insulare pe marginea Acordului de impunere a veniturilor din economii ∫i care sunt anexate sub forma anexei I ∫i,
respectiv, a anexei II la Rezultatul lucr„rilor Grupului de lucru la nivel Ónalt al Consiliului de Mini∫tri al Uniunii Europene
din 12 martie (doc. 7408/3/04 REV 3 FISC 58).
*) Traducere.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Av‚nd Ón vedere textele precizate mai sus, am onoarea de a v„ propune Acordul privind impunerea veniturilor
din economii, a∫a cum este acesta inclus Ón apendicele 1 la prezenta scrisoare, ∫i angajamentul nostru reciproc de a
Óndeplini c‚t mai repede posibil formalit„˛ile noastre constitu˛ionale interne pentru intrarea Ón vigoare a acestui acord ∫i de
a ne informa reciproc, f„r„ Ónt‚rziere, atunci c‚nd aceste formalit„˛i sunt Óndeplinite.
P‚n„ la Óndeplinirea complet„ a acestor proceduri interne ∫i p‚n„ la intrarea Ón vigoare a acestui acord privind
impunerea veniturilor din economii, am onoarea de a v„ propune ca Rom‚nia ∫i Guernsey s„ aplice Ón mod provizoriu
acest acord, Ón cadrul dispozi˛iilor noastre constitu˛ionale na˛ionale, cu Óncepere de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„.
Am onoarea de a v„ propune ca, dac„ cele precizate mai sus sunt convenabile guvernului dumneavoastr„,
prezenta scrisoare ∫i confirmarea dumneavoastr„ s„ constituie un acord Óntre Rom‚nia ∫i Guernsey.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.“
Sunt Ón m„sur„ s„ confirm c„ Guernsey este de acord cu con˛inutul scrisorii dumneavoastr„.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei mele celei mai Ónalte.
Pentru Guernsey,
Laurie Morgan,
ministru-∫ef

Apendicele 1

fiz
i

ce

Œntocmit„ la St. Peter Port la 17 octombrie 2006, Ón limba englez„, Ón 3 exemplare.

or

ACORD

an

el

privind impunerea veniturilor din economii, Óncheiat Óntre Rom‚nia ∫i Guernsey
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Œntruc‚t:
1. Art. 17 din Directiva 2003/48/CE (directiva) a Consiliului Uniunii Europene (Consiliul) privind impunerea
veniturilor din economii prevede c„, p‚n„ la 1 ianuarie 2004, statele membre adopt„ ∫i public„ actele cu putere de lege
∫i actele administrative necesare pentru a se conforma acestei directive, ale c„rei dispozi˛ii se aplic„ de la 1 ianuarie
2005, cu condi˛ia ca:
î(i) Confedera˛ia Elve˛ian„, Principatul Liechtenstein, Republica San Marino, Principatul Monaco ∫i Principatul
Andorra s„ aplice de la aceea∫i dat„ m„suri echivalente celor cuprinse Ón directiv„, Ón conformitate cu
acordurile Óncheiate de acestea cu Comunitatea European„, Ón urma deciziilor adoptate Ón unanimitate de
c„tre Consiliu;
(ii) toate acordurile sau alte aranjamente s„ fie Ón vigoare, prev„z‚nd c„ toate teritoriile dependente ori
asociate relevante aplic„ de la aceea∫i dat„ schimbul automat de informa˛ii Ón acela∫i mod cu cel
prev„zut Ón cap. II din directiv„ (sau, pe parcursul perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10, aplic„ un
impozit prin re˛inere la surs„ Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i cele prev„zute la art. 11 ∫i 12).“
2. La 19 iulie 2004 (Decizia 2004/587/CE a Consiliului), Consiliul a modificat data aplic„rii directivei, data de
1 ianuarie 2005 fiind Ónlocuit„ cu data de 1 iulie 2005.
3. La 24 iunie 2005, Consiliul:
— a luat not„ de faptul c„ cele 25 de state membre, 5 state europene (Principatul Andorra, Principatul
Liechtenstein, Principatul Monaco, Republica San Marino, Confedera˛ia Elve˛ian„), 3 teritorii dependente ale Coroanei
Britanice (Guernsey, Insula Man ∫i Jersey) ∫i ∫apte teritorii dependente sau asociate din regiunea Caraibelor (Antilele
Olandeze, Aruba, Anguilla, Insulele Virgine Britanice, Insulele Cayman, Montserrat, Insulele Turks ∫i Caicos) au confirmat
aplicarea m„surilor convenite de impunere a veniturilor din economii, Óncep‚nd cu 1 iulie 2005 (accept);
— a adoptat înota de accept“ (doc. 10.038/05 FISC 69) care a declan∫at aplicarea de c„tre toate cele 40 de
p„r˛i la acord a m„surilor convenite de impunere a veniturilor din economii Óncep‚nd cu data de 1 iulie 2005;
— a autorizat Secretariatul Consiliului s„ fac„ cunoscute ˛„rilor ∫i teritoriilor ter˛e relevante ∫i publicului înota de
accept“ ∫i informa˛iile referitoare la conven˛iile bilaterale de impunere a veniturilor din economii ∫i la directiva privind
impunerea veniturilor din economii.
4. Rela˛iile dintre Guernsey ∫i Uniunea European„ sunt determinate de Protocolul 3 la Tratatul de aderare a
Regatului Unit la Comunitatea European„. Œn conformitate cu protocolul, Guernsey nu face parte din teritoriul fiscal al
Uniunii Europene.
5. Guernsey ia not„ de faptul c„, de∫i scopul final al statelor membre ale Uniunii Europene este acela de a
realiza o impunere efectiv„ a pl„˛ilor de dob‚nzi Ón statul membru de reziden˛„ fiscal„ al beneficiarilor efectivi prin
schimbul de informa˛ii referitoare la pl„˛ile de dob‚nzi, 3 state membre, ∫i anume Republica Austria, Regatul Belgiei ∫i
Marele Ducat de Luxemburg, nu au obliga˛ia, pe durata unei perioade de tranzi˛ie, s„ efectueze schimb de informa˛ii, dar
aplic„ un impozit cu re˛inere la surs„ asupra veniturilor din economii acoperite de directiv„.
6. îImpozitul prin re˛inere la surs„“ la care se face referire Ón directiv„ este denumit îimpozit re˛inut“ Ón legisla˛ia
intern„ din Guernsey. Œn sensul prezentului acord, cei doi termeni urmeaz„ s„ poarte denumirea unic„ de impozit prin
re˛inere la surs„/impozit re˛inut ∫i s„ aib„ acela∫i Ón˛eles.
7. Guernsey a acceptat s„ aplice un impozit re˛inut Óncep‚nd cu 1 iulie 2005, dac„ statele membre ale Uniunii
Europene au adoptat actele cu putere de lege ∫i actele administrative necesare Ón vederea respect„rii directivei, iar
condi˛iile prev„zute la art. 17 din directiv„ au fost Ón general Óndeplinite.
8. Guernsey a acceptat s„ aplice schimbul automat de informa˛ii Ón acela∫i mod cu cel prev„zut Ón cap. II din
directiv„, cu Óncepere de la Óncheierea perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10 alin. (2) din directiv„.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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9. Guernsey dispune de legisla˛ie referitoare la Óntreprinderile de plasamente colective, care este considerat„ a
avea efecte echivalente cu legisla˛ia Comunit„˛ii Europene la care se face referire Ón art. 2 ∫i 6 din directiv„,
Rom‚nia ∫i Guernsey, denumite Ón continuare parte contractant„ sau p„r˛i contractante, Ón cazul Ón care contextul
nu impune altfel,
au convenit s„ Óncheie urm„torul acord ce cuprinde obliga˛ii numai pentru p„r˛ile contractante ∫i prevede:
a) schimbul automat de informa˛ii de c„tre autoritatea competent„ din Rom‚nia c„tre autoritatea competent„ din
Guernsey Ón acela∫i mod ca ∫i cel efectuat c„tre autoritatea competent„ a unui stat membru;
b) aplicarea de c„tre Guernsey, Ón cursul perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10 din directiv„, a unui impozit
re˛inut de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„ ∫i Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i cele prev„zute la art. 11 ∫i 12 din
directiv„;
c) schimbul automat de informa˛ii de c„tre autoritatea competent„ din Guernsey c„tre autoritatea competent„ din
Rom‚nia, Ón conformitate cu art. 13 din directiv„;
d) transferul de c„tre autoritatea competent„ din Guernsey c„tre autoritatea competent„ din Rom‚nia a 75% din
veniturile aferente impozitului re˛inut,
Ón leg„tur„ cu pl„˛ile de dob‚nzi efectuate de un agent pl„titor stabilit Ón una dintre p„r˛ile contractante c„tre o persoan„
fizic„ rezident„ Ón cealalt„ parte contractant„.
Œn sensul prezentului acord, expresia autoritate competent„, atunci c‚nd se aplic„ p„r˛ilor contractante, Ónseamn„
ministrul finan˛elor publice sau un reprezentant autorizat pentru Rom‚nia ∫i Administratorul Impozitului pe Venit pentru
Guernsey.
ARTICOLUL 3

fiz
i

ARTICOLUL 1

Pl„˛ile de dob‚nzi, a∫a cum sunt definite la art. 8 din
prezentul acord, efectuate de c„tre un agent pl„titor stabilit
Ón Guernsey c„tre beneficiari efectivi Ón Ón˛elesul art. 5 al
prezentului acord, care sunt reziden˛i Ón Rom‚nia, se
supun, sub rezerva art. 3 din prezentul acord, unui impozit
re˛inut din valoarea pl„˛ii de dob‚nd„ pe durata perioadei
de tranzi˛ie men˛ionate la art. 14 din prezentul acord. Cota
impozitului re˛inut este de 15% Ón primii 3 ani ai perioadei
de tranzi˛ie, de 20% Ón urm„torii 3 ani ∫i, ulterior, de 35%.

(1) Œn cazul Ón care percepe un impozit re˛inut conform
art. 1 din prezentul acord, Guernsey pune la dispozi˛ie una
sau ambele dintre urm„toarele proceduri pentru a asigura
posibilitatea ca beneficiarii efectivi s„ solicite nere˛inerea
impozitului:
a) o procedur„ care permite beneficiarului efectiv, a∫a
cum este definit la art. 5 din prezentul acord, s„ evite
impozitul re˛inut prev„zut la art. 1 din prezentul acord, prin
autorizarea expres„ a agentului s„u pl„titor de a raporta
pl„˛ile de dob‚nzi autorit„˛ii competente a p„r˛ii
contractante Ón care este stabilit agentul pl„titor; o astfel de
autoriza˛ie acoper„ toate pl„˛ile de dob‚nzi efectuate de
acel agent pl„titor c„tre beneficiarul efectiv;
b) o procedur„ care garanteaz„ c„ impozitul re˛inut nu
se percepe Ón cazul Ón care beneficiarul efectiv Ói prezint„
agentului s„u pl„titor un certificat eliberat Ón numele s„u de
c„tre autoritatea competent„ a p„r˛ii contractante de
reziden˛„ fiscal„, conform alin. 2 al prezentului articol.
(2) La solicitarea beneficiarului efectiv, autoritatea
competent„ a p„r˛ii contractante a ˛„rii de reziden˛„ fiscal„
emite un certificat care indic„:
(i) numele, adresa ∫i codul fiscal sau alt num„r de
identificare ori, Ón absen˛a acestuia, data ∫i locul
na∫terii beneficiarului efectiv;
(ii) numele ∫i adresa agentului pl„titor;
(iii) num„rul de cont al beneficiarului efectiv sau,
dac„ acesta nu exist„, identificarea garan˛iei.
Acest certificat este valabil pe termen de cel mult 3 ani.
Acesta se elibereaz„ oric„rui beneficiar efectiv care Ól
solicit„, Ón termen de dou„ luni de la solicitare.
(3) Œn cazul Ón care se aplic„ prevederile alin. (1) lit. a)
al prezentului articol, autoritatea competent„ din Guernsey
Ón care este stabilit agentul pl„titor comunic„ informa˛iile
precizate la art. 2 alin. (1) din prezentul acord autorit„˛ii
competente din Rom‚nia, ca ˛ar„ de reziden˛„ a
beneficiarului efectiv. Aceast„ comunicare se efectueaz„ Ón
mod automat ∫i are loc cel pu˛in o dat„ pe an, Ón termen
de 6 luni de la Óncheierea anului fiscal prev„zut de legile
uneia dintre p„r˛ile contractante, pentru toate pl„˛ile de
dob‚nzi efectuate Ón cursul anului respectiv.
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Excep˛ii de la procedura de re˛inere a impozitului
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Raportarea informa˛iilor de c„tre agen˛ii pl„titori
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(1) Œn cazul Ón care un agent pl„titor stabilit Ón Rom‚nia
efectueaz„ pl„˛i de dob‚nzi, a∫a cum sunt definite la art. 8
din prezentul acord, c„tre beneficiari efectivi, a∫a cum sunt
defini˛i la art. 5 din prezentul acord, care sunt reziden˛i Ón
Guernsey, sau Ón cazul Ón care se aplic„ dispozi˛iile art. 3
alin. (1) lit. a) din prezentul acord, agentul pl„titor
raporteaz„ autorit„˛ii sale competente:
a) identitatea ∫i reziden˛a beneficiarului efectiv stabilit Ón
conformitate cu art. 6 din prezentul acord;
b) numele ∫i adresa agentului pl„titor;
c) num„rul contului beneficiarului efectiv sau, atunci
c‚nd nu exist„, identificarea crean˛ei ce a dat na∫tere
dob‚nzii;
d) informa˛ii referitoare la plata dob‚nzii specificate la
art. 4 alin. (1) din prezentul acord; cu toate acestea,
fiecare parte contractant„ poate limita volumul minim de
informa˛ii referitoare la plata dob‚nzii, pe care agentul
pl„titor urmeaz„ s„ le raporteze la valoarea total„ a
dob‚nzii sau a venitului ∫i la valoarea total„ a Óncas„rilor
din v‚nz„ri, r„scump„r„ri sau restituiri,
iar Rom‚nia se conformeaz„ prevederilor alin. (2).
(2) Œn termen de 6 luni de la Óncheierea anului fiscal,
autoritatea competent„ din Rom‚nia comunic„ autorit„˛ii
competente din Guernsey, Ón mod automat, informa˛iile
men˛ionate la alin. 1 lit. a)—d) al prezentului articol, pentru
toate pl„˛ile de dob‚nzi efectuate Ón cursul anului respectiv.
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Identitatea ∫i reziden˛a beneficiarilor efectivi

pe

(1) Fiecare parte adopt„ ∫i asigur„ pe teritoriul s„u
aplicarea procedurilor necesare pentru a permite agentului
pl„titor s„ identifice beneficiarii efectivi ∫i reziden˛a acestora
Ón sensul prezentului acord. Aceste proceduri vor respecta
standardele minime prev„zute la alin. (2) ∫i (3) ale
prezentului articol.
(2) Agentul pl„titor stabile∫te identitatea beneficiarului
efectiv pe baz„ de standarde minime, care difer„ Ón func˛ie
de raporturile ce se stabilesc Óntre agentul pl„titor ∫i
beneficiarul dob‚nzii, dup„ cum urmeaz„:
a) pentru raporturile contractuale stabilite Ónainte de
1 ianuarie 2004, agentul pl„titor stabile∫te identitatea
beneficiarului efectiv, const‚nd Ón numele ∫i adresa
acestuia, prin utilizarea informa˛iilor de care dispune, Ón
special conform reglement„rilor Ón vigoare Ón ˛ara Ón care
este stabilit ∫i conform dispozi˛iilor Directivei 91/308/CEE a
Consiliului din 10 iunie 1991, Ón cazul Rom‚niei, sau, Ón
cazul Guernsey, conform legisla˛iei echivalente din
Guernsey referitoare la prevenirea utiliz„rii sistemului
financiar Ón scopul sp„l„rii banilor;
b) pentru raporturile contractuale stabilite sau pentru
tranzac˛iile efectuate Ón absen˛a unor raporturi contractuale
Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, agentul
pl„titor stabile∫te identitatea beneficiarului efectiv, const‚nd
Ón numele, adresa ∫i, dac„ exist„, num„rul de identificare
fiscal„ alocat de c„tre statul membru de reziden˛„ Ón
scopuri fiscale; aceste detalii se stabilesc pe baza
pa∫aportului sau a c„r˛ii de identitate oficiale prezentate de
beneficiarul efectiv; dac„ adresa nu apare nici Ón pa∫aport,
nici Ón cartea de identitate oficial„, ea se stabile∫te pe
baza oric„rui alt document de identitate prezentat de
beneficiarul efectiv; dac„ num„rul de identificare fiscal„ nu
este men˛ionat Ón pa∫aport, Ón cartea de identitate oficial„
sau Ón oricare alt document de identitate, Óntre care poate
fi inclus ∫i certificatul de reziden˛„ fiscal„, prezentat de
beneficiarul efectiv, identitatea se va completa prin
men˛ionarea datei ∫i a locului na∫terii stabilite pe baza
pa∫aportului sau a c„r˛ii de identitate oficiale.
(3) Agentul pl„titor stabile∫te reziden˛a beneficiarului pe
baz„ de standarde minime care difer„ Ón func˛ie de
raporturile stabilite Óntre agentul pl„titor ∫i beneficiarul
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(1) Un agent pl„titor stabilit Ón Guernsey percepe
impozitul re˛inut conform art. 1 din prezentul acord dup„
cum urmeaz„:
a) Ón cazul unei pl„˛i de dob‚nd„ Ón Ón˛elesul art. 8
alin. (1) lit. a) din prezentul acord, la valoarea brut„ a
dob‚nzii pl„tite sau creditate;
b) Ón cazul unei pl„˛i de dob‚nd„ Ón Ón˛elesul art. 8
alin. (1) lit. b) sau d) din prezentul acord, la valoarea
dob‚nzii sau a venitului men˛ionat la lit. b) sau d) a
respectivului alineat sau printr-o impunere cu efect
echivalent ce urmeaz„ a fi suportat„ de primitor, raportat„
la valoarea brut„ a Óncas„rilor din v‚nzare, r„scump„rare
ori rambursare;
c) Ón cazul unei pl„˛i de dob‚nd„ Ón Ón˛elesul art. 8
alin. (1) lit. c) din prezentul acord, la valoarea dob‚nzii
men˛ionate de respectivul alineat;
d) Ón cazul unei pl„˛i de dob‚nd„ Ón Ón˛elesul art. 8
alin. (4) din prezentul acord, la valoarea dob‚nzii ce este
atribuit„ fiec„rui membru al entit„˛ii men˛ionate la art. 7
alin. (2) din prezentul acord, care Óndepline∫te condi˛iile
art. 5 alin. (1) din prezentul acord;
e) atunci c‚nd Guernsey exercit„ op˛iunea conform
art. 8 alin. (5) din prezentul acord, la valoarea dob‚nzii
anualizate.
(2) Œn sensul prevederilor lit. a) ∫i b) ale alin. (1) al
prezentului articol, impozitul re˛inut se deduce pe baz„ de
pro rata pentru perioada Ón care beneficiarul efectiv a
de˛inut crean˛a. Dac„ agentul pl„titor nu poate determina
perioada de de˛inere a crean˛ei pe baza informa˛iilor ce Ói
sunt furnizate, agentul pl„titor consider„ c„ respectiva
crean˛„ s-a aflat Ón posesia beneficiarului efectiv pe toat„
durata existen˛ei sale, dac„ acest beneficiar nu ofer„
dovezi cu privire la data achizi˛ion„rii.
(3) Aplicarea impozitului re˛inut de c„tre Guernsey nu
Ómpiedic„ cealalt„ parte contractant„, care constituie
reziden˛a fiscal„ a beneficiarului efectiv, s„ impoziteze
veniturile Ón conformitate cu legea sa na˛ional„.
(4) Pe parcursul perioadei de tranzi˛ie Guernsey poate
s„ prevad„ c„ un agent economic care pl„te∫te sau
garanteaz„ dob‚nzi c„tre o entitate dintre cele men˛ionate
la art. 7 alin. (2) din prezentul acord din cealalt„ parte
contractant„ este considerat agent pl„titor Ón locul entit„˛ii
∫i percepe impozitul re˛inut asupra acelor dob‚nzi, cu
excep˛ia cazului Ón care entitatea a acceptat Ón mod formal
ca numele sau adresa ∫i valoarea total„ a dob‚nzilor ce Ói
vor fi pl„tite ori garantate s„ fie comunicate Ón conformitate
cu ultimul paragraf al art. 7 alin. (2) din prezentul acord.

a

Baza de determinare a impozitului re˛inut

organism de plasament colectiv Ón valori mobiliare autorizat
Ón conformitate cu Directiva 85/611/CEE sau o Óntreprindere
echivalent„ de plasament colectiv Ón valori mobiliare
stabilit„ Ón Guernsey ori o entitate la care se face referire
la art. 7 alin. (2) din prezentul acord ∫i care, Ón cel din
urm„ caz men˛ionat, dezv„luie numele ∫i adresa acelei
entit„˛i agentului economic care efectueaz„ plata dob‚nzii,
iar acesta din urm„ comunic„ aceste informa˛ii autorit„˛ii
competente a p„r˛ii contractante Ón care este stabilit;
c) ac˛ioneaz„ Ón numele altei persoane fizice care este
beneficiarul efectiv ∫i dezv„luie agentului pl„titor identitatea
acelui beneficiar efectiv.
(2) Œn cazul Ón care un agent pl„titor dispune de
informa˛ii care sugereaz„ c„ persoana fizic„ care prime∫te
o plat„ de dob‚nd„ sau pentru care o plat„ de dob‚nd„
este garantat„ poate s„ nu fie beneficiarul efectiv ∫i Ón
care nici prevederile alin. (1) lit. a) ∫i nici ale alin. (1) lit. b)
ale prezentului articol nu sunt aplicabile, acesta ia m„surile
rezonabile pentru a stabili identitatea beneficiarului efectiv.
Dac„ agentul pl„titor nu poate identifica beneficiarul efectiv,
el consider„ persoana fizic„ Ón discu˛ie drept beneficiar
efectiv.
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ARTICOLUL 5
Defini˛ia beneficiarului efectiv

(1) Œn sensul prezentului acord, beneficiar efectiv
Ónseamn„ orice persoan„ fizic„ ce prime∫te o plat„ de
dob‚nd„ sau orice persoan„ fizic„ pentru care o plat„ de
dob‚nd„ este garantat„, dac„ respectiva persoan„ nu
poate dovedi c„ plata nu a fost primit„ sau garantat„
pentru beneficiul s„u propriu. O persoan„ nu este
considerat„ a fi beneficiar efectiv Ón cazul Ón care:
a) ac˛ioneaz„ ca un agent pl„titor Ón Ón˛elesul art. 7
alin. (1) din prezentul acord;
b) ac˛ioneaz„ Ón numele unei persoane juridice o
entitate care este impozitat„ pe profit conform regimului
general de impozitare a activit„˛ilor economice, un
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care este stabilit„ entitatea ∫i prezentarea acestuia de
c„tre respectiva entitate agentului economic. Fiecare parte
contractant„ stabile∫te normele metodologice privind
aceast„ op˛iune pentru entit„˛ile stabilite pe teritoriul s„u.
(4) Œn cazul Ón care agentul economic ∫i entitatea
men˛ionate la alin. (2) din prezentul articol sunt stabilite Ón
aceea∫i parte contractant„, acea parte contractant„ ia
m„surile necesare pentru a se asigura c„ entitatea
respect„ dispozi˛iile prezentului acord la data la care
aceasta ac˛ioneaz„ ca agent pl„titor.
(5) Persoanele juridice exceptate de la prevederile lit. a)
a alin. (2) al prezentului articol sunt:
a) Ón Finlanda: avoin yhtio (Ay) ∫i kommandiittiyhtio
(Ky)/oppet bolag ∫i kommanditbolag;
b) Ón Suedia: handelsbolag (HB) ∫i kommanditbolag (KB).
ARTICOLUL 8
Defini˛ia pl„˛ii de dob‚nd„
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(1) Œn sensul prezentului acord, plata de dob‚nd„
Ónseamn„:
a) dob‚nda pl„tit„ sau creditat„ Ón cont, aferent„
crean˛elor de orice natur„, indiferent c„ sunt sau nu
garantate de o ipotec„ ∫i indiferent c„ poart„ sau nu un
drept de participare la profiturile debitorului ∫i, Ón special,
veniturile din titluri de stat ∫i venituri din obliga˛iuni sau alte
instrumente, incluz‚nd bonusuri ∫i premii ata∫ate acestor
titluri, obliga˛iuni sau instrumente; penalit„˛ile de Ónt‚rziere
nu se consider„ pl„˛i de dob‚nzi;
b) dob‚nda acumulat„ sau capitalizat„ la data v‚nz„rii,
r„scump„r„rii sau ramburs„rii crean˛elor men˛ionate la
lit. a);
c) venitul provenit din pl„˛ile de dob‚nzi, direct sau prin
intermediul unei entit„˛i la care se face referire Ón art. 7
alin. (2) din prezentul acord, distribuit de:
(i) un organism de plasament colectiv Ón valori
mobiliare, autorizat Ón conformitate cu Directiva
85/611/CEE a Consiliului;
(ii) o Óntreprindere echivalent„ de plasament colectiv
stabilit„ Ón Guernsey;
(iii) entit„˛i care se calific„ pentru op˛iunea prev„zut„
la art. 7 alin. (3) din prezentul acord;
(iv) Óntreprinderi de plasament colectiv stabilite Ón
afara teritoriului c„ruia i se aplic„ Tratatul de
instituire a Comunit„˛ii Europene, Ón temeiul
art. 299 al acestui tratat, ∫i Ón afara Guernsey;
d) venitul realizat din v‚nzarea, rambursarea sau
r„scump„rarea p„r˛ilor sociale ori unit„˛ilor din capitalul
urm„toarelor Óntreprinderi ∫i entit„˛i, dac„ acestea investesc,
direct sau indirect, prin intermediul altor Óntreprinderi de
plasament colectiv ori entit„˛i men˛ionate mai jos, mai mult
de 40% din activele lor Ón crean˛e, astfel cum se prevede
la lit. a):
(i) un organism de plasament colectiv Ón valori
mobiliare autorizat Ón conformitate cu Directiva
85/611/CEE;
(ii) o Óntreprindere echivalent„ de plasament colectiv
stabilit„ Ón Guernsey;
(iii) entit„˛i care se calific„ pentru op˛iunea prev„zut„
la art. 7 alin. (3) din prezentul acord;
(iv) Óntreprinderi de plasament colectiv stabilite Ón
afara teritoriului c„ruia i se aplic„ Tratatul de
instituire a Comunit„˛ii Europene, Ón temeiul
art. 299 al acestui tratat, ∫i Ón afara Guernsey.
Cu toate acestea, p„r˛ile contractante au op˛iunea de a
include venitul men˛ionat la lit. d) a prezentului alineat Ón
defini˛ia dob‚nzii doar Ón m„sura Ón care aceste venituri
corespund c‚∫tigurilor ce provin direct sau indirect din pl„˛i
de dob‚nzi Ón Ón˛elesul lit. a) ∫i b) ale prezentului alineat.
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dob‚nzii. Cu respectarea condi˛iilor prev„zute mai jos, se
consider„ c„ reziden˛a se afl„ Ón ˛ara Ón care beneficiarul
efectiv Ó∫i are adresa permanent„:
a) pentru raporturile contractuale stabilite Ónainte de
1 ianuarie 2004, agentul pl„titor stabile∫te reziden˛a
beneficiarului efectiv pe baza informa˛iilor puse la dispozi˛ia
sa, Ón special conform reglement„rilor Ón vigoare Ón ˛ara Ón
care este stabilit ∫i Directivei 91/308/CEE, Ón cazul
Rom‚niei, sau, Ón cazul Guernsey, conform legisla˛iei
echivalente din Guernsey;
b) pentru raporturile contractuale stabilite sau pentru
tranzac˛iile efectuate Ón absen˛a unor rela˛ii contractuale
Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, agentul
pl„titor stabile∫te reziden˛a beneficiarului efectiv pe baza
adresei men˛ionate Ón pa∫aport, Ón cartea de identitate
oficial„ sau, dac„ este necesar, Ón baza oric„rui alt
document de identitate prezentat de beneficiarul efectiv ∫i
Ón concordan˛„ cu urm„toarea procedur„: pentru
persoanele fizice care prezint„ un pa∫aport sau o carte de
identitate oficial„ emis„ de un stat membru, care declar„
ele Ónsele c„ sunt rezidente Óntr-o ˛ar„ ter˛„, reziden˛a se
stabile∫te prin intermediul unui certificat de reziden˛„ fiscal„
emis de autoritatea competent„ a ˛„rii ter˛e Ón care
persoana fizic„ declar„ c„ este rezident„; Ón cazul
neprezent„rii unui astfel de certificat, se consider„ c„ ˛ara
de reziden˛„ este statul membru care a emis pa∫aportul
sau orice alt document de identitate oficial.
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(1) Œn sensul prezentului acord, agent pl„titor Ónseamn„
orice agent economic care pl„te∫te dob‚nda sau
garanteaz„ plata dob‚nzii Ón beneficiul imediat al
beneficiarului efectiv, indiferent dac„ agentul este debitorul
crean˛ei care produce dob‚nda sau agentul Óns„rcinat cu
plata dob‚nzii ori cu garantarea pl„˛ii de c„tre debitor sau
de c„tre beneficiarul efectiv.
(2) Orice entitate stabilit„ Ón una dintre p„r˛ile
contractante, c„reia i se pl„te∫te sau i se garanteaz„ plata
dob‚nzii Ón beneficiul imediat al beneficiarului efectiv, este,
de asemenea, considerat„ agent pl„titor la data pl„˛ii sau
a garant„rii pl„˛ii. Prezenta dispozi˛ie nu se aplic„ dac„
agentul economic are motiv s„ cread„, pe baza dovezilor
oficiale prezentate de acea entitate, c„:
a) este o persoan„ juridic„, cu excep˛ia acelor persoane
juridice prev„zute la alin. (5) al prezentului articol;
b) profitul s„u este impozitat prin aplicarea regimului
general de impozitare a activit„˛ilor economice; sau
c) este un organism de plasament colectiv Ón valori
mobiliare recunoscut Ón conformitate cu Directiva
85/611/CEE a Consiliului sau o Óntreprindere echivalent„ de
plasament colectiv stabilit„ Ón Guernsey.
Un agent economic care pl„te∫te dob‚nda sau
garanteaz„ plata dob‚nzii unei astfel de entit„˛i stabilite Ón
cealalt„ parte contractant„ ∫i care este considerat agent
pl„titor Ón temeiul prezentului alineat comunic„ numele ∫i
adresa entit„˛ii ∫i valoarea total„ a dob‚nzii pl„tite sau
garantate entit„˛ii, autorit„˛ii competente a p„r˛ii
contractante Ón care este stabilit, care transmite mai
departe aceste informa˛ii autorit„˛ii competente din partea
contractant„ Ón care este stabilit„ entitatea.
(3) Entitatea men˛ionat„ Ón alin. (2) al prezentului articol
poate, cu toate acestea, s„ opteze pentru a fi tratat„, Ón
scopul aplic„rii prezentului acord, ca un organism de
plasament colectiv Ón valori mobiliare sau ca o
Óntreprindere echivalent„ precizat„ la lit. c) a alin. (2) al
prezentului articol. Exercitarea acestei op˛iuni presupune
eliberarea unui certificat de c„tre partea contractant„ Ón
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ARTICOLUL 7
Defini˛ia agentului pl„titor
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(2) Guernsey, care percepe un impozit re˛inut Ón
conformitate cu art. 4 alin. (4) al prezentului acord, re˛ine
25% din venituri ∫i transfer„ 75% Rom‚niei, propor˛ional cu
transferurile efectuate conform alin. (1) al prezentului
articol.
(3) Aceste transferuri au loc pentru fiecare an fiscal
Óntr-o singur„ tran∫„, cel t‚rziu Ón cursul unui termen de
6 luni de la Óncheierea anului fiscal prev„zut„ de legile din
Guernsey.
(4) Guernsey, care aplic„ un impozit re˛inut, adopt„
m„surile necesare pentru a asigura func˛ionarea
corespunz„toare a acestui sistem de Ómp„r˛ire a veniturilor.
ARTICOLUL 10
Eliminarea dublei impuneri
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(1) Partea contractant„ Ón care beneficiarul efectiv Ó∫i
are reziden˛a fiscal„ asigur„ eliminarea oric„rei duble
impuneri ce ar putea rezulta din aplicarea de c„tre
Guernsey a impozitului re˛inut prev„zut de prezentul acord,
Ón conformitate cu urm„toarele dispozi˛ii:
(i) dac„ dob‚nda primit„ de un beneficiar efectiv a
fost supus„ impozitului re˛inut Ón Guernsey,
cealalt„ parte contractant„ acord„ acestuia un
credit fiscal egal cu valoarea impozitului re˛inut
Ón conformitate cu legisla˛ia sa na˛ional„; Ón
cazul Ón care aceast„ valoare dep„∫e∫te
valoarea impozitului datorat Ón conformitate cu
legisla˛ia sa na˛ional„, cealalt„ parte contractant„
restituie
impozitul
re˛inut
suplimentar
beneficiarului efectiv;
(ii) dac„, pe l‚ng„ impozitul prin re˛inere la surs„
prev„zut la art. 4 din prezentul acord, dob‚nda
primit„ de un beneficiar efectiv a fost supus„
oric„rui alt tip de impozit prin re˛inere la
surs„/impozit re˛inut ∫i partea contractant„ de
reziden˛„ fiscal„ acord„ un credit fiscal pentru
acest impozit prin re˛inere la surs„/impozit re˛inut
Ón conformitate cu legea sa na˛ional„ sau cu
conven˛iile de evitare a dublei impuneri, acest alt
impozit prin re˛inere la surs„/impozit re˛inut se
crediteaz„ Ónainte de aplicarea procedurii
prev„zute la pct. i) al prezentului articol.
(2) Partea contractant„ de reziden˛„ fiscal„ a
beneficiarului efectiv poate Ónlocui mecanismul de credit
fiscal prev„zut la alin. (1) al prezentului articol cu o
restituire a impozitului prin re˛inere la surs„, prev„zut„ la
art. 1 din prezentul acord.
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(2) Œn ceea ce prive∫te alin. (1) lit. c) ∫i d) al
prezentului articol, Ón cazul Ón care un agent pl„titor nu
dispune de nicio informa˛ie cu privire la propor˛ia veniturilor
ce provin din pl„˛i de dob‚nzi, valoarea total„ a venitului
se consider„ ca plat„ de dob‚nd„.
(3) Œn ceea ce prive∫te alin. (1) lit. d) al prezentului
articol, atunci c‚nd un agent pl„titor nu dispune de nicio
informa˛ie privind procentul activelor investite Ón crean˛e
sau Ón p„r˛i sociale sau Ón unit„˛i, a∫a cum sunt definite
de respectivul alineat, acest procent este considerat a fi
peste 40%. Œn cazul Ón care agentul pl„titor nu poate
determina valoarea venitului realizat de beneficiarul efectiv,
venitul este considerat ca fiind corespunz„tor Óncas„rilor Ón
urma v‚nz„rii, ramburs„rii sau r„scump„r„rii p„r˛ilor sau
unit„˛ilor.
(4) Œn cazul Ón care dob‚nda, a∫a cum este definit„ la
alin. (1) al prezentului articol, este pl„tit„ sau creditat„
Óntr-un cont de˛inut de o entitate dintre cele men˛ionate la
art. 7 alin. (2) din prezentul acord, aceast„ entitate nefiind
beneficiara op˛iunii prev„zute la art. 7 alin. (3) din
prezentul acord, dob‚nda se consider„ ca plat„ de
dob‚nd„ de c„tre respectiva entitate.
(5) Œn ceea ce prive∫te prevederile alin. (1) lit. b) ∫i d)
al prezentului articol, fiecare parte contractant„ dispune de
op˛iunea de a cere agen˛ilor pl„titori de pe teritoriul s„u s„
anualizeze dob‚nda pentru o perioad„ de cel mult un an
∫i s„ trateze aceste dob‚nzi anualizate ca plat„ de
dob‚nd„, chiar dac„ Ón decursul acestei perioade nu a
intervenit nicio v‚nzare, r„scump„rare sau rambursare.
(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c) ∫i d)
al prezentului articol, fiecare parte contractant„ dispune de
op˛iunea de a exclude din defini˛ia pl„˛ii dob‚nzii orice
venit men˛ionat de aceste dispozi˛ii, provenind de la
Óntreprinderi sau entit„˛i stabilite pe teritoriul s„u, Ón cazul
Ón care investi˛ia acestor entit„˛i Ón crean˛ele men˛ionate la
alin. (1) lit. a) al prezentului articol nu dep„∫e∫te 15% din
activele lor. Œn mod corespunz„tor, prin derogare de la
prevederile alin. (4) al prezentului articol, fiecare parte
contractant„ dispune de op˛iunea de a exclude din defini˛ia
pl„˛ii dob‚nzii, astfel cum este definit„ la alin. (1) al
prezentului articol, plata dob‚nzii sau creditarea Óntr-un cont
al unei entit„˛i dintre cele men˛ionate la art. 7 alin. (2) al
prezentului acord, aceast„ entitate nefiind beneficiara
op˛iunii prev„zute la art. 7 alin. (3) din prezentul acord ∫i
fiind stabilit„ pe teritoriul s„u, Ón cazul Ón care investi˛ia
acestei entit„˛i Ón crean˛ele men˛ionate la alin. (1) lit. a) al
prezentului articol nu dep„∫e∫te 15% din activele sale.
Exercitarea acestei op˛iuni de c„tre o parte contractant„
este opozabil„ celeilalte p„r˛i contractante.
(7) Œncep‚nd cu 1 ianuarie 2011, procentul prev„zut la
alin. (1) lit. d) ∫i la alin. (3) ale prezentului articol va fi de
25%.
(8) Procentele prev„zute la alin. (1) lit. d) ∫i la alin. (6)
ale prezentului articol sunt stabilite Ón func˛ie de politica de
investi˛ii, astfel cum este definit„ Ón regulile de finan˛are sau
Ón documentele constitutive de Óntreprinderile sau entit„˛ile
respective, iar Ón lipsa acestora, Ón func˛ie de compozi˛ia
real„ a activelor acestor Ónterprinderi sau entit„˛i.
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ARTICOLUL 9
Œmp„r˛irea veniturilor din impozitul re˛inut

(1) Guernsey re˛ine 25% din impozitul re˛inut, dedus Ón
conformitate cu prezentul acord, ∫i transfer„ restul de 75%
din venituri celeilalte p„r˛i contractante.

ARTICOLUL 11
Dispozi˛ii tranzitorii privind titlurile de crean˛„ negociabile

(1) Pe parcursul perioadei de tranzi˛ie men˛ionate la
art. 14 din prezentul acord, dar nu mai t‚rziu de 31
decembrie 2010, obliga˛iunile na˛ionale ∫i interna˛ionale ∫i
alte titluri de crean˛„ negociabile, a c„ror prim„ emisiune
este anterioar„ datei de 1 martie 2001 sau pentru care
prospectele originale de emisiune au fost aprobate Ónainte
de aceast„ dat„ de c„tre autorit„˛ile competente, Ón
Ón˛elesul Directivei 80/390/CEE a Consiliului, ori de c„tre
autorit„˛ile responsabile din ˛„rile ter˛e, nu se consider„
crean˛e Ón Ón˛elesul art. 8 alin. (1) lit. a) din prezentul
acord, cu condi˛ia s„ nu se mai efectueze alte emisiuni ale
acestor titluri de crean˛„ negociabile ulterior datei de 1
martie 2002. Cu toate acestea, Ón cazul Ón care perioada
de tranzi˛ie se prelunge∫te dup„ 31 decembrie 2010,
dispozi˛iile prezentului articol continu„ s„ se aplice doar Ón
ceea ce prive∫te titlurile de crean˛„ negociabile:
— care con˛in clauzele de reÓntregire a sumei brute ∫i
de rambursare anticipat„;
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prezentul acord ∫i aplic„ Ón rela˛ia cu celalalt„ parte
contractant„ dispozi˛iile referitoare la schimbul automat de
informa˛ii Ón acela∫i mod cu cel prev„zut Ón cap. II din
directiv„. Dac„, pe parcursul perioadei de tranzi˛ie,
Guernsey opteaz„ pentru aplicarea dispozi˛iilor referitoare la
schimbul automat de informa˛ii Ón acela∫i mod cu cel
prev„zut Ón cap. II din directiv„, acesta nu mai aplic„
impozitul prin re˛inere la surs„/impozitul re˛inut ∫i Ómp„r˛irea
veniturilor prev„zut„ la art. 9 din prezentul acord.
ARTICOLUL 15
Intrarea Ón vigoare

Prezentul acord intr„ Ón vigoare la data ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„.
ARTICOLUL 16
Denun˛area acordului
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(1) Prezentul acord r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ la data la
care este denun˛at de c„tre una dintre p„r˛ile contractante.
(2) Oricare dintre p„r˛ile contractante poate denun˛a
acordul prin transmiterea unei notific„ri de denun˛are
celeilalte p„r˛i contractante, Ón care se precizeaz„
Ómprejur„rile ce au condus la aceast„ notificare. Œntr-un
asemenea caz, acordul Ónceteaz„ s„ mai produc„ efecte Ón
termen de 12 luni de la transmiterea notific„rii.
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— Ón cazul c„rora agentul pl„titor este stabilit Óntr-o
parte contractant„ care aplic„ impozitul re˛inut ∫i acel
agent pl„titor pl„te∫te dob‚nda sau garanteaz„ dob‚nda Ón
beneficiul imediat al unui beneficiar efectiv rezident Ón
cealalt„ parte contractant„.
Dac„ dup„ 1 martie 2002 inclusiv se efectueaz„ o alt„
emisiune pentru titlurile de crean˛„ negociabile men˛ionate
mai sus, emise de un guvern sau de o entitate asimilat„
care ac˛ioneaz„ ca autoritate public„ sau al c„rei rol este
recunoscut printr-un tratat interna˛ional, a∫a cum este
definit„ Ón anexa la prezentul acord, Óntreaga emisiune de
titluri, const‚nd Ón emisiunea ini˛ial„ ∫i Ón oricare alt„
emisiune ulterioar„, este considerat„ a fi o crean˛„ Ón
Ón˛elesul art. 8 alin. (1) lit. a) din prezentul acord.
Dac„ dup„ 1 martie 2002 inclusiv un alt emitent
neprev„zut de cel de-al doilea paragraf efectueaz„ o alt„
emisiune pentru titlurile de crean˛„ negociabile men˛ionate
mai sus, aceast„ emisiune este considerat„ a fi o crean˛„
Ón Ón˛elesul art. 8 alin. (1) lit. a) din prezentul acord.
(2) Nicio dispozi˛ie a prezentului articol nu Ómpiedic„
p„r˛ile contractante s„ impun„ veniturile ob˛inute din titlurile
de crean˛„ negociabile men˛ionate la alin. (1) Ón
conformitate cu legisla˛ia lor na˛ional„.
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ARTICOLUL 17
Aplicarea ∫i suspendarea aplic„rii

ra

Œn cazul Ón care Óntre p„r˛i intervin dificult„˛i sau Óndoieli
Ón leg„tur„ cu aplicarea ori interpretarea prezentului acord,
p„r˛ile contractante depun toate eforturile pentru a solu˛iona
respectiva problem„ pe cale amiabil„.
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Procedura de solu˛ionare amiabil„

ARTICOLUL 13

Pentru Rom‚nia,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice

Pentru Guernsey,
Laurie Morgan,
ministru-∫ef

ii
g

La Óncheierea perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10
alin. (2) din directiv„, Guernsey Ónceteaz„ s„ aplice
impozitul re˛inut ∫i Ómp„r˛irea veniturilor prev„zute prin

(1) Aplicarea prezentului acord produce efecte Óncep‚nd
cu data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
(2) Sub rezerva procedurii de solu˛ionare amiabil„
prev„zute la art. 12 din prezentul acord, aplicarea
prezentului acord sau a unor p„r˛i ale acestuia poate fi
suspendat„ de oricare dintre p„r˛ile contractante,
suspendarea intr‚nd Ón vigoare de Óndat„ prin notificarea
c„tre cealalt„ parte a Ómprejur„rilor ce au condus la
notificare, Ón cazul Ón care directiva Ónceteaz„ s„ se mai
aplice temporar sau definitiv Ón conformitate cu dreptul
Comunit„˛ii Europene sau Ón cazul Ón care un stat membru
suspend„ aplicarea legisla˛iei de punere Ón aplicare a
acesteia. Aplicarea prezentului acord se reia de Óndat„ ce
Ómprejur„rile ce au condus la suspendare nu mai sunt
valabile.
(3) Sub rezerva procedurii de solu˛ionare amiabil„
prev„zute la art. 12 din prezentul acord, oricare dintre
p„r˛ile contractante poate suspenda aplicarea prezentului
acord prin notificarea c„tre celelalt„ parte a Ómprejur„rilor
ce au condus la o asemenea notificare, Ón cazul Ón care
una dintre ˛„rile sau teritoriile ter˛e men˛ionate la art. 17
alin. (2) din directiv„ Ónceteaz„ ulterior s„ aplice m„surile
men˛ionate de respectiva dispozi˛ie. Suspendarea aplic„rii
are loc nu mai devreme de dou„ luni de la notificare.
Aplicarea prezentului acord se reia de Óndat„ ce m„surile
sunt reintroduse de c„tre ˛ara sau teritoriul ter˛ Ón cauz„.
Œntocmit Ón limbile rom‚n„ ∫i englez„, toate versiunile
fiind autentice Ón mod egal. Œn cazul Ón care exist„
divergen˛e de interpretare Óntre versiunile Ón diferitele limbi
ale textului, are prioritate versiunea Ón limba englez„.
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(1) Se p„streaz„ confiden˛ialitatea tuturor informa˛iilor
furnizate ∫i primite de c„tre autoritatea competent„ a unei
p„r˛i contractante.
(2) Informa˛iile furnizate autorit„˛ii competente a unei
p„r˛i contractante nu pot fi utilizate Ón niciun alt scop dec‚t
cel de impozitare direct„ f„r„ consim˛„m‚ntul prealabil al
celeilalte p„r˛i contractante.
(3) Informa˛iile furnizate sunt f„cute cunoscute numai
persoanelor sau autorit„˛ilor implicate Ón impozitarea direct„
∫i sunt utilizate de aceste persoane numai Ón aceste
scopuri sau Ón scopuri de supraveghere, inclusiv Ón
solu˛ionarea oric„rei contesta˛ii. Œn aceste scopuri,
informa˛iile pot fi dezv„luite Ón ∫edin˛ele publice ale
instan˛elor judec„tore∫ti sau Ón celelalate proceduri judiciare.
(4) Œn cazul Ón care autoritatea competent„ a unei p„r˛i
contractante consider„ c„ informa˛iile pe care le-a primit de
la autoritatea competent„ a celeilalte p„r˛i contractante pot
fi utile autorit„˛ii competente a unui ter˛ stat membru, poate
transmite aceste informa˛ii autorit„˛ii competente a acestui
ter˛ stat, cu acordul autorit„˛ii competente ce a furnizat
informa˛iile.
ARTICOLUL 14
Perioada de tranzi˛ie
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ANEX√
la acord

LISTA
entit„˛ilor asimilate la care se face referire Ón art. 11
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Spania
— Xunta de Galicia (Executivul Regional al Galiciei)
— Junta de Andalucía (Executivul Regional al
Andaluziei)
— Junta de Extremadura (Executivul Regional
Extremadura)
— Junta de Castilla — La Mancha (Executivul Regional
Castilla — La Mancha)
— Junta de Castilla — León (Executivul Regional
Castilla — León)
— Gobierno Foral de Navarra (Guvernul Regional al
Navarrei)
— Govern de les Illes Balears (Guvernul Insulelor
Baleare)
— Generalitat de Catalunya (Guvernul Autonom al
Cataloniei)
— Generalitat de Valencia (Guvernul Autonom al
Valenciei)
— Diputacíon General de Aragon (Consiliul Regional al
Aragonului)
— Gobierno de las Islas Canarias (Guvernul Insulelor
Canare)
— Gobierno de Murcia (Guvernul Murciei)
— Gobierno de Madrid (Guvernul Madridului)
— Gobierno de la Comunidad Autónoma del País
Vasco/Euzkadi (Guvernul Comunit„˛ii Autonome a ﬁ„rii
Bascilor)
— Diputacíon Foral de Guipúzcoa (Consiliul Regional
Guipúzcoa)
— Diputacíon Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiliul
Regional Vizcaya)
— Diputacíon Foral de Alava (Consiliul Regional Alava)
— Ayuntamiento de Madrid (Consiliul Or„∫enesc al
Madridului)
— Ayuntamiento de Barcelona (Consiliul Or„∫enesc al
Barcelonei)
— Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiliul Insulei
Gran Canaria)
— Cabildo Insular de Tenerife (Consiliul Insulei Tenerife)
— Instituto de Crédito Oficial (Institu˛ia Creditului Public)
— Instituto Catalán de Finanzas (Institu˛ia Financiar„ a
Cataloniei)
— Instituto Valenciano de Finanzas (Institu˛ia Financiar„
a Valenciei)
Grecia

Fran˛a
— La Caisse d’amortissement de la dette sociale
(CADES) (Fondul de Amortizare a Obliga˛iilor Sociale)
— L’Agence française de développement (AFD) (Agen˛ia
Francez„ de Dezvoltare)
— Réseau Ferré de France (RFF) (Re˛eaua Francez„
de C„i Ferate)
— Caisse Nationale des Autoroutes (CAN) (Fondul
Na˛ional al Autostr„zilor)
— Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)
(Asisten˛„ Public„ a Spitalelor din Paris)
— Charbonnages de France (CDF) (Consiliul Francez al
C„rbunelui)
— Entreprise minière et chimique (EMC) (Œntreprinderea
Minier„ ∫i Chimic„)
Italia
— regiuni
— provincii
— municipalit„˛i
— Cassa Depositi e Prestiti (Fondul de Depozite ∫i
Œmprumuturi)
Letonia
— Pašvaldības (Guvernele locale)
Polonia
— gminy (comune)
— powiaty (districte)
— województwa (provincii)
— zwiazki gmin (asocia˛ii de comune)
— powiatów (asocia˛ii de districte)
— województw (asocia˛ii de provincii)
— miasto stoleczne Warszawa (capitala Var∫ovia)
— Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa
(Agen˛ia pentru Restructurare ∫i Modernizare a Agriculturii)
— Agencja Nieruchomości Rolnych (Agen˛ia Propriet„˛ilor
Agricole)
Portugalia
— Região Autónoma de Madeira (Regiunea Autonom„
a Madeirei)
— Região Autónoma des Açores (Regiunea Autonom„
a Insulelor Azore)
— municipalit„˛i
Rom‚nia
— autorit„˛ile administra˛iei publice locale
Slovacia
— mestá a obce (municipalit„˛i)
— Železnice Slovenskej republiky (Compania Slovac„ de
C„i Ferate)
— Štátny fond cestného hospodárstva (Fondul de Stat
pentru Administrarea Drumurilor)
— Slovenské elektrárne (Centralele Electrice Slovace)
— Vodohospodárska vỳstavba (Societatea de Economie
a Apei)
Entit„˛i interna˛ionale:
— Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
— Banca European„ de Investi˛ii
— Banca Asiatic„ de Dezvoltare
— Banca African„ se Dezvoltare
— Banca Mondial„/BIRD/FMI
— Corpora˛ia Financiar„ Interna˛ional„
— Banca Inter-American„ de Dezvoltare
— Fondul de Dezvoltare Social„ al Consiliului Europei
— EURATOM

tu

Œn sensul art. 11 din prezentul acord, urm„toarele
entit„˛i sunt considerate entitate asimilat„ care ac˛ioneaz„ ca
autoritate public„ sau al c„rei rol este recunoscut printr-un
tratat interna˛ional:
Entit„˛i din cadrul Uniunii Europene
Belgia
— Vlaams Gewest (Regiunea flamand„)
— Région wallonne (Regiunea valon„)
— Région bruxelloise/Brussels Gewest (Regiunea Bruxelles)
— Communauté française (Comunitatea francez„)
— Vlaamse Gemeenschap (Comunitatea flamand„)
— Deutschsprachige Gemeinschaft (Comunitatea
germanofon„)
Bulgaria
—
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— Comunitatea European„
— Corporación Andina de Fomento (CAF) (Corpora˛ia
Andina de Dezvoltare)
— Eurofima
— Comunitatea European„ a C„rbunelui ∫i O˛elului
— Banca Nordic„ de Investi˛ii
— Banca Caraibean„ de Dezvoltare
Dispozi˛iile art. 11 nu aduc atingere niciuneia dintre
obliga˛iile interna˛ionale pe care p„r˛ile contractante ∫i le-au
asumat Ón rela˛iile cu entit„˛ile interna˛ionale men˛ionate
mai sus.
Entit„˛i din ˛„ri ter˛e:
Entit„˛ile ce Óndeplinesc urm„toarele criterii:
1. Entitatea este clar considerat„ a fi o entitate public„
Ón conformitate cu criteriile na˛ionale.
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2. Respectiva entitate public„ este un produc„tor din
afara Uniunii Europene, care administreaz„ ∫i finan˛eaz„ un
grup de activit„˛i, Ón principal furnizarea de produse ∫i
servicii din afara Uniunii Europene, destinate beneficiului
comunit„˛ii ∫i care sunt efectiv controlate de guvernul
central.
3. Respectiva entitate public„ emite cu regularitate
crean˛e de valoare Ónsemnat„.
4. Statul respectiv poate s„ garanteze c„ o asemenea
entitate public„ nu va exercita o r„scump„rare Ónainte de
termen Ón cazul clauzelor de reÓntregire a sumei brute.
Condi˛ii de modificare a prezentei anexe:
Lista entit„˛ilor asimilate din prezenta anex„ poate fi
modificat„ de comun acord.
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ACORD
sub form„ de schimb de scrisori privind impunerea veniturilor din economii ∫i aplicarea provizorie a acestuia,
Óncheiat Óntre Rom‚nia ∫i Insula Man

or

A. Scrisoare din partea Rom‚niei*)
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Am onoarea s„ m„ refer la textele îPropunerii de acord-model Óntre fiecare dintre Guernsey, Insula Man ∫i Jersey
∫i fiecare dintre statele membre ale Uniunii Europene ce urmeaz„ s„ efectueze schimbul automat de informa˛ii“ ∫i,
respectiv, al îPropunerii de acord-model Óntre fiecare dintre Guernsey, Insula Man ∫i Jersey ∫i fiecare dintre statele
membre ale Uniunii Europene ce urmeaz„ s„ aplice impozitul prin re˛inere la surs„ Ón perioada de tranzi˛ie“, rezultate Ón
urma negocierilor cu autorit„˛ile insulare pe marginea Acordului de impunere a veniturilor din economii ∫i care sunt
anexate sub forma anexei I ∫i, respectiv, a anexei II la Rezultatul lucr„rilor Grupului de lucru la nivel Ónalt al Consiliului
de Mini∫tri al Uniunii Europene din 12 martie (doc. 7408/3/04 REV 3 FISC 58).
Av‚nd Ón vedere textele precizate mai sus, am onoarea de a v„ propune Acordul privind impunerea veniturilor din
economii, a∫a cum este acesta inclus Ón apendicele 1 la prezenta scrisoare, ∫i angajamentul nostru reciproc de a
Óndeplini c‚t mai repede posibil formalit„˛ile noastre constitu˛ionale interne pentru intrarea Ón vigoare a acestei conven˛ii ∫i
de a ne informa reciproc, f„r„ Ónt‚rziere, atunci c‚nd aceste formalit„˛i sunt Óndeplinite.
P‚n„ la Óndeplinirea complet„ a acestor proceduri interne ∫i p‚n„ la intrarea Ón vigoare a acestui acord privind
impunerea veniturilor din economii, am onoarea de a v„ propune ca Rom‚nia ∫i Insula Man s„ aplice Ón mod provizoriu
acest acord, Ón cadrul dispozi˛iilor noastre constitu˛ionale na˛ionale, cu Óncepere de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„.
Am onoarea de a v„ propune ca, dac„ cele precizate mai sus sunt convenabile guvernului dumneavoastr„,
prezenta scrisoare ∫i confirmarea dumneavoastr„ s„ constituie un acord Óntre Rom‚nia ∫i Insula Man.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.
Pentru Rom‚nia,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice

Œntocmit„ la Bucure∫ti la 7 octombrie 2006, Ón limba englez„, Ón 3 exemplare.

B. Scrisoare din partea Insulei Man*)
Domnule,
Am onoarea s„ confirm primirea scrisorii dumneavoastr„ din data de 7 octombrie 2006, av‚nd urm„torul con˛inut:
îStimate domn,
Am onoarea s„ m„ refer la textele «Propunerii de acord-model Óntre fiecare dintre Guernsey, Insula Man ∫i
Jersey ∫i fiecare dintre statele membre ale Uniunii Europene ce urmeaz„ s„ efectueze schimbul automat de informa˛ii» ∫i,
respectiv, al «Propunerii de acord-model Óntre fiecare dintre Guernsey, Insula Man ∫i Jersey ∫i fiecare dintre statele
membre ale Uniunii Europene ce urmeaz„ s„ aplice impozitul prin re˛inere la surs„ Ón perioada de tranzi˛ie», rezultate Ón
urma negocierilor cu autorit„˛ile insulare pe marginea acordului de impunere a veniturilor din economii ∫i care sunt
anexate sub forma anexei I ∫i, respectiv, a anexei II la Rezultatul lucr„rilor Grupului de lucru la nivel Ónalt al Consiliului
de Mini∫tri al Uniunii Europene din 12 martie (doc. 7408/3/04 REV 3 FISC 58).
Av‚nd Ón vedere textele precizate mai sus, am onoarea de a v„ propune Acordul privind impunerea veniturilor din
economii, a∫a cum este acesta inclus Ón apendicele 1 la prezenta scrisoare, ∫i angajamentul nostru reciproc de a
Óndeplini c‚t mai repede posibil formalit„˛ile noastre constitu˛ionale interne pentru intrarea Ón vigoare a acestei conven˛ii ∫i
de a ne informa reciproc, f„r„ Ónt‚rziere, atunci c‚nd aceste formalit„˛i sunt Óndeplinite.
*) Traducere.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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P‚n„ la Óndeplinirea complet„ a acestor proceduri interne ∫i p‚n„ la intrarea Ón vigoare a acestui acord privind
impunerea veniturilor din economii, am onoarea de a v„ propune ca Rom‚nia ∫i Insula Man s„ aplice Ón mod provizoriu
acest acord, Ón cadrul dispozi˛iilor noastre constitu˛ionale na˛ionale, cu Óncepere de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„.
Am onoarea de a v„ propune ca, dac„ cele precizate mai sus sunt convenabile guvernului dumneavoastr„,
prezenta scrisoare ∫i confirmarea dumneavoastr„ s„ constituie un acord Óntre Rom‚nia ∫i Insula Man.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.“
Sunt Ón m„sur„ s„ confirm c„ Insula Man este de acord cu con˛inutul scrisorii dumneavoastr„.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei mele celei mai Ónalte.
Pentru Insula Man,
Allan R. Bell MHK,
ministrul trezoreriei
Œntocmit„ la Douglas la 4 decembrie 2006, Ón limba englez„, Ón 3 exemplare.
Apendicele 1

ACORD
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privind impunerea veniturilor din economii, Óncheiat Óntre Rom‚nia ∫i Insula Man
Œntruc‚t:
1. Art. 17 din Directiva 2003/48/CEE (directiva) Consiliului Uniunii Europene (Consiliul) privind impunerea
veniturilor din economii prevede c„, p‚n„ la 1 ianuarie 2004, statele membre adopt„ ∫i public„ actele cu putere de lege
∫i actele administrative necesare pentru a se conforma acestei directive, ale c„rei dispozi˛ii se aplic„ de la 1 ianuarie
2005, cu condi˛ia ca:
î(i) Confedera˛ia Elve˛ian„, Principatul Liechtenstein, Republica San Marino, Principatul Monaco ∫i Principatul
Andorra s„ aplice de la aceea∫i dat„ m„suri echivalente celor cuprinse Ón directiv„, Ón conformitate cu
acordurile Óncheiate de acestea cu Comunitatea European„, Ón urma deciziilor adoptate Ón unanimitate de
c„tre Consiliu;
(ii) toate acordurile sau alte aranjamente s„ fie Ón vigoare, prev„z‚nd c„ toate teritoriile dependente sau
asociate relevante aplic„ de la aceea∫i dat„ schimbul automat de informa˛ii Ón acela∫i mod cu cel
prev„zut Ón cap. II din directiv„ (sau, pe parcursul perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10, aplic„ un
impozit prin re˛inere la surs„ Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i cele prev„zute la art. 11 ∫i 12)“.
2. La 19 iulie 2004 (Decizia 2004/587/CE a Consiliului), Consiliul a modificat data aplic„rii directivei, data de
1 ianuarie 2005 fiind Ónlocuit„ cu data de 1 iulie 2005.
3. La 24 iunie 2005, Consiliul:
— a luat not„ de faptul c„ cele 25 de state membre, 5 state europene (Principatul Andorra, Principatul
Liechtenstein, Principatul Monaco, Republica San Marino ∫i Confedera˛ia Elve˛ian„), 3 dependente ale Coroanei Britanice
(Guernsey, Insula Man ∫i Jersey) ∫i 7 teritorii dependente sau asociate din regiunea Caraibelor (Antilele Olandeze, Aruba,
Anguilla, Insulele Virgine Britanice, Insulele Cayman, Montserrat, Insulele Turks ∫i Caicos) au confirmat aplicarea
m„surilor convenite de impunere a veniturilor din economii, Óncep‚nd cu 1 iulie 2005 (accept);
— a adoptat înota de accept“ (doc. 10.038/05 FISC 69) care a declan∫at aplicarea de c„tre toate cele 40 de
p„r˛i la acord a m„surilor convenite de impunere a veniturilor din economii Óncep‚nd cu data de 1 iulie 2005;
— a autorizat Secretariatul Consiliului s„ fac„ cunoscute ˛„rilor ∫i teritoriilor ter˛e relevante ∫i publicului înota de
accept“ ∫i informa˛iile referitoare la conven˛iile bilaterale de impunere a veniturilor din economii ∫i la directiva privind
impunerea veniturilor din economii.
4. Rela˛iile Insulei Man cu Uniunea European„ sunt determinate de Protocolul 3 la Tratatul de aderare a
Regatului Unit la Comunitatea European„. Œn conformitate cu protocolul, Insula Man nu face parte din teritoriul fiscal al
Uniunii Europene.
5. Insula Man ia not„ de faptul c„, de∫i scopul final al statelor membre ale Uniunii Europene este acela de a
realiza o impunere efectiv„ a pl„˛ilor de dob‚nzi Ón statul membru de reziden˛„ fiscal„ al beneficiarilor efectivi prin
schimbul de informa˛ii referitoare la pl„˛ile de dob‚nzi, 3 state membre, ∫i anume Republica Austria, Regatul Belgia ∫i
Marele Ducat de Luxemburg, nu au obliga˛ia, pe durata unei perioade de tranzi˛ie, s„ efectueze schimb de informa˛ii, dar
aplic„ un impozit cu re˛inere la surs„ asupra veniturilor din economii acoperite de directiv„.
6. îImpozitul prin re˛inere la surs„“ la care se face referire Ón directiv„ este denumit îimpozit re˛inut“ Ón legisla˛ia
intern„ a Insulei Man. Œn sensul prezentului acord, cei 2 termeni urmeaz„ s„ poarte denumirea unic„ de impozit prin
re˛inere la surs„/impozit re˛inut ∫i s„ aib„ acela∫i Ón˛eles.
7. Insula Man a acceptat s„ aplice un impozit re˛inut Óncep‚nd cu 1 iulie 2005, dac„ statele membre ale Uniunii
Europene au adoptat actele cu putere de lege ∫i actele administrative necesare Ón vederea respect„rii directivei, iar
condi˛iile prev„zute la art. 17 din directiv„ au fost Ón general Óndeplinite.
8. Insula Man a acceptat s„ aplice schimbul automat de informa˛ii Ón acela∫i mod cu cel prev„zut Ón cap. II din
directiv„, cu Óncepere de la Óncheierea perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10 alin. (2) din directiv„.
9. Insula Man dispune de legisla˛ie referitoare la Óntreprinderile de plasament colectiv, care este considerat„ a
avea efecte echivalente cu legisla˛ia Comunit„˛ii Europene la care se face referire Ón art. 2 ∫i 6 din directiv„.
Rom‚nia ∫i Insula Man, denumite Ón continuare parte contractant„ sau p„r˛i contractante, Ón cazul Ón care
contextul nu impune altfel,
au convenit s„ Óncheie urm„torul acord ce cuprinde obliga˛ii numai pentru p„r˛ile contractante ∫i prevede:
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a) schimbul automat de informa˛ii de c„tre autoritatea competent„ din Rom‚nia c„tre autoritatea competent„ din
Insula Man Ón acela∫i mod ca ∫i cel efectuat c„tre autoritatea competent„ a unui stat membru;
b) aplicarea de c„tre Insula Man, Ón cursul perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10 din directiv„, a unui impozit
re˛inut de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„ ∫i Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i cele prev„zute la art. 11 ∫i 12 din
directiv„;
c) schimbul automat de informa˛ii de c„tre autoritatea competent„ din Insula Man c„tre autoritatea competent„
din Rom‚nia, Ón conformitate cu art. 13 din directiv„;
d) transferul de c„tre autoritatea competent„ din Insula Man c„tre autoritatea competent„ din Rom‚nia a 75% din
veniturile aferente impozitului re˛inut,
Ón leg„tur„ cu pl„˛ile de dob‚nzi efectuate de un agent pl„titor stabilit Ón una dintre p„r˛ile contractante c„tre o persoan„
fizic„ rezident„ Ón cealalt„ parte contractant„.
Œn sensul prezentului acord, expresia autoritate contracant„, atunci c‚nd se aplic„ p„r˛ilor contractante, Ónseamn„
ministrul finan˛elor publice sau un reprezentant autorizat pentru Rom‚nia ∫i administratorul-∫ef al Trezoreriei sau delegatul
acestuia pentru Insula Man.
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Pl„˛ile de dob‚nzi, a∫a cum sunt definite la art. 8 al
prezentului acord, efectuate de c„tre un agent pl„titor
stabilit Ón Insula Man c„tre beneficiari efectivi, Ón Ón˛elesul
art. 5 al prezentului acord, reziden˛i Ón Rom‚nia, se supun,
sub rezerva art. 3 din prezentul acord, unui impozit re˛inut
din valoarea pl„˛ii de dob‚nd„ pe durata perioadei de
tranzi˛ie men˛ionate la art. 14 din prezentul acord. Cota
impozitului re˛inut este de 15% Ón primii 3 ani ai perioadei
de tranzi˛ie, de 20% Ón urm„torii 3 ani ∫i, ulterior, de 35%.

a) o procedur„ care permite beneficiarului efectiv, a∫a
cum este definit la art. 5 din prezentul acord, s„ evite
impozitul re˛inut prev„zut la art. 1 din prezentul acord, prin
autorizarea expres„ a agentului s„u pl„titor de a raporta
pl„˛ile de dob‚nzi autorit„˛ii competente a p„r˛ii
contractante Ón care este stabilit agentul pl„titor; o astfel de
autoriza˛ie acoper„ toate pl„˛ile de dob‚nzi efectuate de
acel agent pl„titor c„tre beneficiarul efectiv;
b) o procedur„ care garanteaz„ c„ impozitul re˛inut nu
se percepe Ón cazul Ón care beneficiarul efectiv Ói prezint„
agentului s„u pl„titor un certificat eliberat Ón numele s„u de
c„tre autoritatea competent„ a p„r˛ii contractante de
reziden˛„ fiscal„, conform alin. (2) al prezentului articol.
(2) La solicitarea beneficiarului efectiv, autoritatea
competent„ a p„r˛ii contractante a ˛„rii de reziden˛„ fiscal„
emite un certificat care indic„:
(i) numele, adresa ∫i codul fiscal sau alt num„r de
identificare ori, Ón absen˛a acestuia, data ∫i locul
na∫terii beneficiarului efectiv;
(ii) numele ∫i adresa agentului pl„titor;
(iii) num„rul de cont al beneficiarului efectiv sau,
dac„ acesta nu exist„, identificarea garan˛iei.
Acest certificat este valabil pe termen de cel mult 3 ani.
Acesta se elibereaz„ oric„rui beneficiar efectiv care Ól
solicit„, Ón termen de dou„ luni de la solicitare.
(3) Œn cazul Ón care se aplic„ prevederile alin. (1) lit. a)
al prezentului articol, autoritatea competent„ din Insula Man
Ón care este stabilit agentul pl„titor comunic„ informa˛iile
precizate la art. 2 alin. (1) din prezentul acord autorit„˛ii
competente din Rom‚nia ca ˛ar„ de reziden˛„ a
beneficiarului efectiv. Aceast„ comunicare se efectueaz„ Ón
mod automat ∫i are loc cel pu˛in o dat„ pe an, Ón termen
de 6 luni de la Óncheierea anului fiscal prev„zut de legile
uneia dintre p„r˛ile contractante, pentru toate pl„˛ile de
dob‚nzi efectuate Ón cursul anului respectiv.
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ARTICOLUL 1
Re˛inerea impozitului de c„tre agen˛ii pl„titori
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(1) Œn cazul Ón care un agent pl„titor stabilit Ón Rom‚nia
efectueaz„ pl„˛i de dob‚nzi, a∫a cum sunt definite la art. 8
din prezentul acord, c„tre beneficiari efectivi, Ón Ón˛elesul
art. 5 din prezentul acord, reziden˛i Ón Insula Man, sau, Ón
cazul Ón care se aplic„ dispozi˛iile art. 3 alin. (1) lit. a) din
prezentul acord, agentul pl„titor raporteaz„ autorit„˛ii sale
competente:
a) identitatea ∫i reziden˛a beneficiarului efectiv stabilit Ón
conformitate cu art. 6 din prezentul acord;
b) numele ∫i adresa agentului pl„titor;
c) num„rul contului beneficiarului efectiv sau, atunci
c‚nd nu exist„, identificarea crean˛ei ce a dat na∫tere
dob‚nzii;
d) informa˛ii referitoare la plata dob‚nzii specificate la
art. 4 alin. (1) din prezentul acord; cu toate acestea,
fiecare parte contractant„ poate limita volumul minim de
informa˛ii referitoare la plata dob‚nzii pe care agentul
pl„titor urmeaz„ s„ le raporteze la valoarea total„ a
dob‚nzii sau a venitului ∫i la valoarea total„ a Óncas„rilor
din v‚nz„ri, r„scump„r„ri sau restituiri,
iar Rom‚nia se conformeaz„ prevederilor alin. (2) al
prezentului articol.
(2) Œn termen de 6 luni de la Óncheierea anului fiscal,
autoritatea competent„ din Rom‚nia comunic„ autorit„˛ii
competente din Insula Man, Ón mod automat, informa˛iile
men˛ionate la alin. (1) lit. a)—d) al prezentului articol,
pentru toate pl„˛ile de dob‚nzi efectuate Ón cursul anului
respectiv.
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Raportarea informa˛iilor de c„tre agen˛ii pl„titori
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ARTICOLUL 2

ARTICOLUL 3
Excep˛ii de la procedura de re˛inere a impozitului

(1) Œn cazul Ón care percepe un impozit re˛inut conform
art. 1 din prezentul acord, Insula Man pune la dispozi˛ie
una sau ambele dintre urm„toarele proceduri pentru a
asigura posibilitatea ca beneficiarii efectivi s„ solicite
nere˛inerea impozitului:

ARTICOLUL 4
Baza de determinare a impozitului re˛inut

(1) Un agent pl„titor stabilit Ón Insula Man percepe
impozitul re˛inut conform art. 1 din prezentul acord, dup„
cum urmeaz„:
a) Ón cazul unei pl„˛i de dob‚nd„ Ón Ón˛elesul art. 8
alin. (1) lit. a) din prezentul acord, la valoarea brut„ a
dob‚nzii pl„tite sau creditate;
b) Ón cazul unei pl„˛i de dob‚nd„ Ón Ón˛elesul art. 8
alin. (1) lit. b) sau d) din prezentul acord, la valoarea
dob‚nzii sau a venitului men˛ionat la lit. b) sau d) a
respectivului alineat ori printr-o impunere cu efect echivalent
ce urmeaz„ a fi suportat„ de primitor, raportat„ la valoarea
brut„ a Óncas„rilor din v‚nzare, r„scump„rare sau
rambursare;
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(2) Œn cazul Ón care un agent pl„titor dispune de
informa˛ii care sugereaz„ c„ persoana fizic„ care prime∫te
o plat„ de dob‚nd„ sau pentru care o plat„ de dob‚nd„
este garantat„ poate s„ nu fie beneficiarul efectiv ∫i Ón care
nici alin. (1) lit. a) ∫i nici alin. (1) lit. b) ale prezentului articol
nu sunt aplicabile, acesta ia m„surile rezonabile pentru a
stabili identitatea beneficiarului efectiv. Dac„ agentul pl„titor
nu poate identifica beneficiarul efectiv, el consider„
persoana fizic„ Ón discu˛ie drept beneficiar efectiv.
ARTICOLUL 6
Identitatea ∫i reziden˛a beneficiarilor efectivi
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(1) Fiecare parte adopt„ ∫i asigur„, pe teritoriul s„u,
aplicarea procedurilor necesare pentru a permite agentului
pl„titor s„ identifice beneficiarii efectivi ∫i reziden˛a acestora
Ón sensul prezentului acord. Aceste proceduri vor respecta
standardele minime prev„zute la alin. (2) ∫i (3) ale
prezentului articol.
(2) Agentul pl„titor stabile∫te identitatea beneficiarului
efectiv pe baz„ de standarde minime care difer„ Ón func˛ie
de raporturile ce se stabilesc Óntre agentul pl„titor ∫i
beneficiarul dob‚nzii, dup„ cum urmeaz„:
a) pentru raporturile contractuale stabilite Ónainte de
1 ianuarie 2004, agentul pl„titor stabile∫te identitatea
beneficiarului efectiv, const‚nd Ón numele ∫i adresa
acestuia, prin utilizarea informa˛iilor de care dispune, Ón
special conform reglement„rilor Ón vigoare Ón ˛ara Ón care
este stabilit ∫i conform dispozi˛iilor Directivei 91/308/CEE a
Consiliului din 10 iunie 1991, Ón cazul Rom‚niei, sau, Ón
cazul Insulei Man, conform legisla˛iei echivalente din Insula
Man referitoare la prevenirea utiliz„rii sistemului financiar Ón
scopul sp„l„rii banilor;
b) pentru raporturile contractuale stabilite sau tranzac˛iile
efectuate Ón absen˛a unor raporturi contractuale Óncep‚nd
cu data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, agentul pl„titor
stabile∫te identitatea beneficiarului efectiv, const‚nd Ón
numele, adresa ∫i, dac„ exist„, num„rul de identificare
fiscal„ alocat de c„tre statul membru de reziden˛„ Ón
scopuri fiscale; aceste detalii se stabilesc pe baza
pa∫aportului sau a c„r˛ii de identitate oficiale prezentate de
beneficiarul efectiv; dac„ adresa nu apare nici Ón pa∫aport,
nici Ón cartea de identitate oficial„, ea se stabile∫te pe
baza oric„rui alt document de identitate prezentat de
beneficiarul efectiv; dac„ num„rul de identificare fiscal„ nu
este men˛ionat Ón pa∫aport, Ón cartea de identitate oficial„
sau Ón oricare alt document de identitate, Óntre care poate
fi inclus ∫i certificatul de reziden˛„ fiscal„, prezentate de
beneficiarul efectiv, identitatea se va completa prin
men˛ionarea datei ∫i a locului na∫terii stabilite pe baza
pa∫aportului sau a c„r˛ii de identitate oficiale.
(3) Agentul pl„titor stabile∫te reziden˛a beneficiarului pe
baz„ de standarde minime care difer„ Ón func˛ie de
raporturile stabilite Óntre agentul pl„titor ∫i beneficiarul
dob‚nzii. Cu respectarea condi˛iilor prev„zute mai jos, se
consider„ c„ reziden˛a se afl„ Ón ˛ara Ón care beneficiarul
efectiv Ó∫i are adresa permanent„:
a) pentru raporturile contractuale stabilite Ónainte de
1 ianuarie 2004, agentul pl„titor stabile∫te reziden˛a
beneficiarului efectiv pe baza informa˛iilor puse la dispozi˛ia
sa, Ón special conform reglement„rilor Ón vigoare Ón ˛ara Ón
care este stabilit, ∫i a Directivei 91/308/CEE, Ón cazul
Rom‚niei, sau, Ón cazul Insulei Man, conform legisla˛iei
echivalente din Insula Man;
b) pentru raporturile contractuale stabilite sau pentru
tranzac˛iile efectuate Ón absen˛a unor rela˛ii contractuale
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c) Ón cazul unei pl„˛i de dob‚nd„ Ón Ón˛elesul art. 8
alin. (1) lit. c) din prezentul acord, la valoarea dob‚nzii
men˛ionate de respectivul alineat;
d) Ón cazul unei pl„˛i de dob‚nd„ Ón Ón˛elesul art. 8
alin. (4) din prezentul acord, la valoarea dob‚nzii ce este
atribuit„ fiec„rui membru al entit„˛ii men˛ionate la art. 7
alin. (2) din prezentul acord, care Óndepline∫te condi˛iile
art. 5 alin. (1) din prezentul acord;
e) atunci c‚nd Insula Man exercit„ op˛iunea conform
art. 8 alin. (5) din prezentul acord, la valoarea dob‚nzii
anualizate.
(2) Œn sensul prevederilor lit. a) ∫i b) ale alin. (1) al
prezentului articol, impozitul re˛inut se deduce pe baz„ de
pro rata pentru perioada Ón care beneficiarul efectiv a
de˛inut crean˛a. Dac„ agentul pl„titor nu poate determina
perioada de de˛inere a crean˛ei pe baza informa˛iilor ce Ói
sunt furnizate, agentul pl„titor consider„ c„ respectiva
crean˛„ s-a aflat Ón posesia beneficiarului efectiv pe toat„
durata existen˛ei sale, dac„ acest beneficiar nu ofer„
dovezi cu privire la data achizi˛ion„rii.
(3) Aplicarea impozitului re˛inut de c„tre Insula Man nu
Ómpiedic„ cealalt„ parte contractant„, ce constituie
reziden˛a fiscal„ a beneficiarului efectiv, s„ impoziteze
veniturile Ón conformitate cu legea sa na˛ional„.
(4) Pe parcursul perioadei de tranzi˛ie Insula Man poate
s„ prevad„ c„ un agent economic care pl„te∫te sau
garanteaz„ dob‚nzi c„tre o entitate dintre cele men˛ionate
la art. 7 alin. (2) din prezentul acord din cealalt„ parte
contractant„ este considerat agent pl„titor Ón locul entit„˛ii
∫i percepe impozitul re˛inut asupra acelor dob‚nzi, cu
excep˛ia cazului Ón care entitatea a acceptat Ón mod formal
ca numele s„u, adresa ∫i valoarea total„ a dob‚nzilor ce Ói
vor fi pl„tite sau garantate s„ fie comunicate Ón
conformitate cu ultimul paragraf al art. 7 alin. (2) din
prezentul acord.
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(1) Œn sensul prezentului acord, beneficiar efectiv
Ónseamn„ orice persoan„ fizic„ care prime∫te o plat„ de
dob‚nd„ sau orice persoan„ fizic„ pentru care o plat„ de
dob‚nd„ este garantat„, dac„ respectiva persoan„ nu
poate dovedi c„ plata nu a fost primit„ sau garantat„
pentru beneficiul s„u propriu. O persoan„ nu este
considerat„ a fi beneficiar efectiv Ón cazul Ón care:
a) ac˛ioneaz„ ca agent pl„titor Ón Ón˛elesul art. 7
alin. (1) din prezentul acord;
b) ac˛ioneaz„ Ón numele unei persoane juridice, o
entitate care este impozitat„ pe profit conform regimului
general de impozitare a activit„˛ilor economice, un
organism de plasament colectiv Ón valori mobiliare, autorizat
Ón concordan˛„ cu Directiva 85/611/CEE, sau o
Óntreprindere echivalent„ de plasament colectiv Ón valori
mobiliare stabilit„ Ón Insula Man ori o entitate la care se
face referire Ón art. 7 alin. (2) din prezentul acord ∫i care,
Ón cel din urm„ caz men˛ionat, dezv„luie numele ∫i adresa
acelei entit„˛i agentului economic care efectueaz„ plata
dob‚nzii, iar acesta din urm„ comunic„ aceste informa˛ii
autorit„˛ii competente a p„r˛ii contractante Ón care este
stabilit;
c) ac˛ioneaz„ Ón numele altei persoane fizice care este
beneficiarul efectiv ∫i dezv„luie agentului pl„titor identitatea
acelui beneficiar efectiv.
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(1) Œn sensul prezentului acord, plata de dob‚nd„
Ónseamn„:
a) dob‚nda pl„tit„ sau creditat„ Ón cont, aferent„
crean˛elor de orice natur„, indiferent c„ sunt sau nu
garantate de o ipotec„ ∫i indiferent c„ poart„ sau nu un
drept de participare la profiturile debitorului ∫i, Ón special,
veniturile din titluri de stat ∫i venituri din obliga˛iuni sau alte
instrumente, incluz‚nd bonusuri ∫i premii ata∫ate acestor
titluri, obliga˛iuni sau instrumente; penalit„˛ile de Ónt‚rziere
nu se consider„ pl„˛i de dob‚nzi;
b) dob‚nda acumulat„ sau capitalizat„ la data v‚nz„rii,
r„scump„r„rii sau ramburs„rii crean˛elor men˛ionate la
lit. a);
c) venitul provenit din pl„˛ile de dob‚nzi, direct sau prin
intermediul unei entit„˛i la care se face referire Ón art. 7
alin. (2) din prezentul acord, distribuit de:
(i) un organism de plasament colectiv Ón valori
mobiliare, autorizat Ón conformitate cu Directiva
85/611/CEE a Consiliului;
(ii) o Óntreprindere echivalent„ de plasament colectiv
stabilit„ Ón Insula Man;
(iii) entit„˛i care se calific„ pentru op˛iunea prev„zut„
la art. 7 alin. (3) din prezentul acord;
(iv) Óntreprinderi de plasament colectiv stabilite Ón
afara teritoriului c„ruia i se aplic„ Tratatul de
instituire a Comunit„˛ii Europene Ón temeiul
art. 299 al acestui tratat ∫i Ón afara Insulei Man;
d) venitul realizat din v‚nzarea, rambursarea sau
r„scump„rarea p„r˛ilor sociale ori unit„˛ilor din capitalul
urm„toarelor Óntreprinderi ∫i entit„˛i, dac„ acestea investesc,
direct sau indirect, prin intermediul altor Óntreprinderi de
plasament colectiv sau entit„˛i men˛ionate mai jos, mai
mult de 40% din activele lor Ón crean˛e, astfel cum se
prevede la lit. a):
(i) un organism de plasament colectiv Ón valori
mobiliare autorizat Ón conformitate cu Directiva
85/611/CEE;
(ii) o Óntreprindere echivalent„ de plasament colectiv
stabilit„ Ón Insula Man;
(iii) entit„˛i care se calific„ pentru op˛iunea prev„zut„
la art. 7 alin. (3) din prezentul acord;
(iv) Óntreprinderi de plasament colectiv stabilite Ón
afara teritoriului c„ruia i se aplic„ Tratatul de
instituire a Comunit„˛ii Europene Ón temeiul
art. 299 al acestui tratat ∫i Ón afara Insulei Man.
Cu toate acestea, p„r˛ile contractante au op˛iunea de a
include venitul men˛ionat la lit. d) a prezentului alineat Ón
defini˛ia dob‚nzii doar Ón m„sura Ón care aceste venituri
corespund c‚∫tigurilor ce provin direct sau indirect din pl„˛i
de dob‚nzi Ón Ón˛elesul lit. a) ∫i b) ale prezentului alineat.
(2) Œn ceea ce prive∫te alin. (1) lit. c) ∫i d), Ón cazul Ón
care un agent pl„titor nu dispune de nicio informa˛ie cu
privire la propor˛ia veniturilor ce provin din pl„˛i de dob‚nzi,
valoarea total„ a venitului se consider„ ca plat„ de
dob‚nd„.
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(1) Œn sensul prezentului acord, agent pl„titor Ónseamn„
orice agent economic care pl„te∫te dob‚nda sau
garanteaz„ plata dob‚nzii Ón beneficiul imediat al
beneficiarului efectiv, indiferent dac„ agentul este debitorul
crean˛ei care produce dob‚nda sau agentul Óns„rcinat cu
plata dob‚nzii ori cu garantarea pl„˛ii de c„tre debitor sau
de c„tre beneficiarul efectiv.
(2) Orice entitate stabilit„ Ón una dintre p„r˛ile
contactante, c„reia i se pl„te∫te sau i se garanteaz„ plata
dob‚nzii Ón beneficiul imediat al beneficiarului efectiv este,
de asemenea, considerat„ agent pl„titor la data pl„˛ii sau
a garant„rii pl„˛ii. Prezenta dispozi˛ie nu se aplic„ dac„
agentul economic are motiv s„ cread„, pe baza dovezilor
oficiale prezentate de acea entitate, c„:
a) este o persoan„ juridic„, cu excep˛ia acelor persoane
juridice prev„zute la alin. (5) al prezentului articol; sau
b) profitul s„u este impozitat prin aplicarea regimului
general de impozitare a activit„˛ilor economice; sau
c) este un organism de plasament colectiv Ón valori
mobiliare, recunoscut Ón conformitate cu Directiva
85/611/CEE a Consiliului, sau o Óntreprindere echivalent„
de plasament colectiv stabilit„ Ón Insula Man.
Un agent economic care pl„te∫te dob‚nda sau
garanteaz„ plata dob‚nzii unei astfel de entit„˛i stabilite Ón
cealalt„ parte contractant„ ∫i care este considerat„ agent
pl„titor Ón temeiul prezentului alineat comunic„ numele ∫i
adresa entit„˛ii ∫i valoarea total„ a dob‚nzii pl„tite sau
garantate entit„˛ii autorit„˛ii competente a p„r˛ii contractante
Ón care este stabilit, care transmite mai departe aceste
informa˛ii autorit„˛ii competente din partea contractant„ Ón
care este stabilit„ entitatea.
(3) Entitatea men˛ionat„ la alin. (2) al prezentului articol
poate, cu toate acestea, s„ opteze pentru a fi tratat„, Ón
scopul aplic„rii prezentului acord, ca un organism de
plasament colectiv Ón valori mobiliare sau ca o
Óntreprindere echivalent„ precizat„ la lit. c) a alin. (2) al
prezentului articol. Exercitarea acestei op˛iuni presupune
eliberarea unui certificat de c„tre partea contractant„ Ón
care este stabilit„ entitatea ∫i prezentarea acestuia de
c„tre respectiva entitate agentului economic. Fiecare parte
contractant„ stabile∫te normele metodologice privind
aceast„ op˛iune pentru entit„˛ile stabilite pe teritoriul s„u.
(4) Œn cazul Ón care agentul economic ∫i entitatea
men˛ionate Ón alin. (2) al prezentului articol sunt stabilite Ón
aceea∫i parte contractant„, acea parte contractant„ ia
m„surile necesare pentru a se asigura c„ entitatea

Defini˛ia pl„˛ii de dob‚nd„

a

Defini˛ia agentului pl„titor

ARTICOLUL 8

ite

ARTICOLUL 7

Óndepline∫te dispozi˛iile prezentului acord la data la care
aceasta ac˛ioneaz„ ca agent pl„titor.
(5) Persoanele juridice exceptate de la prevederile lit. a)
a alin. (2) al prezentului articol sunt:
a) Ón Finlanda, avoin yhtio (Ay) ∫i kommandiittiyhtio
(Ky)/oppet bolag ∫i kommanditbolag;
b) Ón Suedia, handelsbolag (HB) ∫i kommanditbolag (KB).

tu

Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, agentul
pl„titor stabile∫te reziden˛a beneficiarului efectiv pe baza
adresei men˛ionate Ón pa∫aport, Ón cartea de identitate
oficial„ sau, dac„ este necesar, Ón baza oric„rui alt
document de identitate prezentat de beneficiarul efectiv ∫i
Ón concordan˛„ cu urm„toarea procedur„: pentru
persoanele fizice care prezint„ un pa∫aport sau o carte de
identitate oficial„ emis„ de un stat membru, care declar„
ele Ónsele c„ Ó∫i au reziden˛a Óntr-o ˛ar„ ter˛„, reziden˛a se
stabile∫te prin intermediul unui certificat de reziden˛„ fiscal„
emis de autoritatea competent„ a ˛„rii ter˛e Ón care
persoana fizic„ declar„ c„ este rezident„; Ón cazul
neprezent„rii unui astfel de certificat, se consider„ c„ ˛ara
de reziden˛„ este statul membru care a emis pa∫aportul
sau orice alt document de identitate oficial.
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(4) Insula Man, care aplic„ un impozit re˛inut, adopt„
m„surile necesare pentru a asigura func˛ionarea
corespunz„toare a acestui sistem de Ómp„r˛ire a veniturilor.
ARTICOLUL 10
Eliminarea dublei impuneri
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(1) Partea contractant„ Ón care beneficiarul efectiv Ó∫i
are reziden˛a fiscal„ asigur„ eliminarea oric„rei duble
impuneri ce ar putea rezulta din aplicarea de c„tre Insula
Man a impozitului re˛inut prev„zut de prezentul acord, Ón
conformitate cu urm„toarele dispozi˛ii:
(i) dac„ dob‚nda primit„ de un beneficiar efectiv a
fost supus„ impozitului re˛inut Ón Insula Man,
cealalt„ parte contractant„ acord„ acestuia un
credit fiscal egal cu valoarea impozitului re˛inut
Ón conformitate cu legisla˛ia sa na˛ional„; Ón
cazul Ón care aceast„ valoare dep„∫e∫te
valoarea impozitului datorat Ón conformitate cu
legisla˛ia sa na˛ional„, cealalt„ parte contractant„
restituie impozitul re˛inut suplimentar beneficiarului
efectiv;
(ii) dac„, pe l‚ng„ impozitul prin re˛inere la surs„
prev„zut la art. 4 din prezentul acord, dob‚nda
primit„ de un beneficiar efectiv a fost supus„
oric„rui alt tip de impozit prin re˛inere la
surs„/impozit re˛inut ∫i partea contractant„ de
reziden˛„ fiscal„ acord„ un credit fiscal pentru
acest impozit prin re˛inere la surs„/impozit re˛inut
Ón conformitate cu legea sa na˛ional„ sau cu
conven˛iile de evitare a dublei impuneri, acest
alt impozit prin re˛inere la surs„/impozit re˛inut
se crediteaz„ Ónainte de aplicarea procedurii
prev„zute la pct. i) al prezentului articol.
(2) Partea contractant„ de reziden˛„ fiscal„ a
beneficiarului efectiv poate Ónlocui mecanismul de credit
fiscal prev„zut la alin. (1) al prezentului articol cu o
restituire a impozitului prin re˛inere la surs„ prev„zut„ la
art. 1 din prezentul acord.
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(3) Œn ceea ce prive∫te alin. (1) lit. d) al prezentului
articol, Ón cazul Ón care un agent pl„titor nu dispune de
nicio informa˛ie privind procentul activelor investite Ón
crean˛e sau Ón p„r˛i sociale ori Ón unit„˛i, a∫a cum sunt
definite de respectivul alineat, acest procent este considerat
a fi peste 40%. Œn cazul Ón care agentul pl„titor nu poate
determina valoarea venitului realizat de beneficiarul efectiv,
venitul este considerat ca fiind corespunz„tor Óncas„rilor Ón
urma v‚nz„rii, ramburs„rii sau r„scump„r„rii p„r˛ilor ori
unit„˛ilor.
(4) Œn cazul Ón care dob‚nda, a∫a cum este definit„ la
alin. (1) al prezentului articol, este pl„tit„ sau creditat„
Óntr-un cont de˛inut de o entitate dintre cele men˛ionate la
art. 7 alin. (2) din prezentul acord, aceast„ entitate nefiind
beneficiara op˛iunii prev„zute la art. 7 alin. (3) din
prezentul acord, dob‚nda se consider„ ca plat„ de
dob‚nd„ de c„tre respectiva entitate.
(5) Œn ceea ce prive∫te prevederile alin. (1) lit. b) ∫i d)
al prezentului articol, fiecare parte contractant„ dispune de
op˛iunea de a cere agen˛ilor pl„titori de pe teritoriul s„u s„
anualizeze dob‚nda pentru o perioad„ de cel mult un an
∫i s„ trateze aceste dob‚nzi anualizate ca plat„ de
dob‚nd„, chiar dac„ Ón decursul acestei perioade nu a
intervenit nicio v‚nzare, r„scump„rare sau rambursare.
(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c) ∫i d)
al prezentului articol, fiecare parte contractant„ dispune de
op˛iunea de a exclude din defini˛ia pl„˛ii dob‚nzii orice
venit men˛ionat de aceste dispozi˛ii provenind de la
Óntreprinderi sau entit„˛i stabilite pe teritoriul s„u, Ón cazul
Ón care investi˛ia acestor entit„˛i Ón crean˛ele men˛ionate la
alin. (1) lit. a) al prezentului articol nu dep„∫e∫te 15% din
activele lor. Œn mod corespunz„tor, prin derogare de la
prevederile alin. (4) al prezentului articol, fiecare parte
contractant„ dispune de op˛iunea de a exclude din defini˛ia
pl„˛ii dob‚nzii, a∫a cum este definit„ la alin. (1) al
prezentului articol, plata dob‚nzii sau creditarea Óntr-un cont
al unei entit„˛i dintre cele men˛ionate la art. 7 alin. (2) al
prezentului acord, aceast„ entitate nefiind beneficiara
op˛iunii prev„zute la art. 7 alin. (3) din prezentul acord ∫i
fiind stabilit„ pe teritoriul s„u, Ón cazul Ón care investi˛ia
acestei entit„˛i Ón crean˛ele men˛ionate la alin. (1) lit. a) al
prezentului articol nu dep„∫e∫te 15% din activele sale.
Exercitarea acestei op˛iuni de c„tre o parte contractant„
este opozabil„ celeilalte p„r˛i contractante.
(7) Œncep‚nd cu 1 ianuarie 2011, procentul prev„zut la
alin. (1) lit. d) ∫i la alin. (3) ale prezentului articol va fi de 25%.
(8) Procentele prev„zute la alin. 1 lit. d) ∫i la alin. (6)
ale prezentului articol sunt stabilite Ón func˛ie de politica de
investi˛ii, a∫a cum este definit„ Ón regulile de finan˛are sau
Ón documentele constitutive de Óntreprinderile ori entit„˛ile
respective, iar Ón lipsa acestora, Ón func˛ie de compozi˛ia
real„ a activelor acestor Óntreprinderi sau entit„˛i.

tu
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ARTICOLUL 9
Œmp„r˛irea veniturilor din impozitul re˛inut

(1) Insula Man re˛ine 25% din impozitul re˛inut, dedus
Ón conformitate cu prezentul acord, ∫i transfer„ restul de
75% din venituri celeilalte p„r˛i contractante.
(2) Insula Man, care percepe un impozit re˛inut Ón
conformitate cu art. 4 alin. (4) al prezentului acord, re˛ine
25% din venituri ∫i transfer„ 75% Rom‚niei, propor˛ional cu
transferurile efectuate conform alin. (1) al prezentului
articol.
(3) Aceste transferuri au loc pentru fiecare an fiscal
Óntr-o singur„ tran∫„, cel t‚rziu Ón cursul unui termen de
6 luni de la Óncheierea anului fiscal, prev„zut„ de legile
Insulei Man.

ARTICOLUL 11
Dispozi˛ii tranzitorii privind titlurile de crean˛„ negociabile

(1) Pe parcursul perioadei de tranzi˛ie men˛ionate la
art. 14 din prezentul acord, dar nu mai t‚rziu de
31 decembrie 2010, obliga˛iunile na˛ionale ∫i interna˛ionale
∫i alte titluri de crean˛„ negociabile, a c„ror prim„ emisiune
este anterioar„ datei de 1 martie 2001 sau pentru care
prospectele originale de emisiune au fost aprobate Ónainte
de aceast„ dat„ de c„tre autorit„˛ile competente Ón
Ón˛elesul Directivei 80/390/CEE a Consiliului ori de c„tre
autorit„˛ile responsabile din ˛„rile ter˛e, nu se consider„
crean˛e Ón Ón˛elesul art. 8 alin. (1) lit. a) din prezentul
acord, cu condi˛ia s„ nu se mai efectueze alte emisiuni ale
acestor titluri de crean˛e negociabile ulterior datei de
1 martie 2002. Cu toate acestea, Ón cazul Ón care perioada
de tranzi˛ie se prelunge∫te dup„ 31 decembrie 2010,
dispozi˛iile prezentului articol continu„ s„ se aplice doar Ón
ceea ce prive∫te titlurile de crean˛„ negociabile:
— care con˛in clauzele de reÓntregire a sumei brute ∫i
de rambursare anticipat„;
— Ón cazul c„rora agentul pl„titor este stabilit Óntr-o
parte contractant„ care aplic„ impozitul re˛inut ∫i acel
agent pl„titor pl„te∫te dob‚nda sau garanteaz„ dob‚nda Ón
beneficiul imediat al unui beneficiar efectiv rezident Ón
cealalt„ parte contractant„.
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directiv„. Dac„, pe parcursul perioadei de tranzi˛ie, Insula
Man opteaz„ pentru aplicarea dispozi˛iilor referitoare la
schimbul automat de informa˛ii Ón acela∫i mod cu cel
prev„zut Ón cap. II din directiv„, aceasta nu mai aplic„
impozitul prin re˛inere la surs„/impozitul re˛inut ∫i Ómp„r˛irea
veniturilor prev„zut„ la art. 9 din prezentul acord.
ARTICOLUL 15
Intrarea Ón vigoare

Prezentul acord intr„ Ón vigoare la data ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„.
ARTICOLUL 16
Denun˛area acordului

(1) Prezentul acord r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ la data la
care este denun˛at de c„tre una dintre p„r˛ile contractante.
(2) Oricare dintre p„r˛ile contractante poate denun˛a
acordul prin transmiterea unei notific„ri de denun˛are
celeilalte p„r˛i contractante, Ón care se precizeaz„
Ómprejur„rile ce au condus la aceast„ notificare. Œntr-un
asemenea caz, acordul Ónceteaz„ s„ mai produc„ efecte Ón
termen de 12 luni de la transmiterea notific„rii.

ce

Dac„ dup„ 1 martie 2002 inclusiv se efectueaz„ o alt„
emisiune pentru titlurile de crean˛e negociabile men˛ionate
mai sus, emise de un guvern sau de o entitate asimilat„
care ac˛ioneaz„ ca autoritate public„ sau al c„rei rol este
recunoscut printr-un tratat interna˛ional, a∫a cum este
definit„ Ón anexa la prezentul acord, Óntreaga emisiune de
titluri, const‚nd Ón emisiunea ini˛ial„ ∫i Ón oricare alt„
emisiune ulterioar„, este considerat„ a fi o crean˛„ Ón
Ón˛elesul art. 8 alin. (1) lit. a) din prezentul acord.
Dac„ dup„ 1 martie 2002 inclusiv un alt emitent
neprev„zut de cel de-al doilea paragraf efectueaz„ o alt„
emisiune pentru titlurile de crean˛„ negociabile men˛ionate
mai sus, aceast„ emisiune este considerat„ a fi o crean˛„
Ón Ón˛elesul art. 8 alin. (1) lit. a) din prezentul acord.
(2) Nicio dispozi˛ie a prezentului articol nu Ómpiedic„
p„r˛ile contractante s„ impun„ veniturile ob˛inute din titlurile
de crean˛e negociabile men˛ionate la alin. (1) Ón
conformitate cu legisla˛ia lor na˛ional„.
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Œn cazul Ón care Óntre p„r˛i intervin dificult„˛i sau Óndoieli
Ón leg„tur„ cu aplicarea ori interpretarea prezentului acord,
p„r˛ile contractante depun toate eforturile pentru a solu˛iona
respectiva problem„ pe cale amiabil„.
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ARTICOLUL 12
Procedura de solu˛ionare amiabil„

a

ARTICOLUL 13

Aplicarea ∫i suspendarea aplic„rii

tu
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Confiden˛ialitatea

ARTICOLUL 17

La Óncheierea perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10
alin. (2) din directiv„, Insula Man Ónceteaz„ s„ aplice
impozitul re˛inut ∫i Ómp„r˛irea veniturilor prev„zute prin
prezentul acord ∫i aplic„ Ón rela˛ia cu cealalt„ parte
contractant„ dispozi˛iile referitoare la schimbul automat de
informa˛ii Ón acela∫i mod cu cel prev„zut Ón cap. II din

(1) Aplicarea prezentului acord produce efecte Óncep‚nd
cu data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
(2) Sub rezerva procedurii de solu˛ionare amiabil„
prev„zute la art. 12 din prezentul acord, aplicarea
prezentului acord sau a unor p„r˛i ale acestuia poate fi
suspendat„ de oricare dintre p„r˛ile contractante,
suspendarea intr‚nd Ón vigoare de Óndat„ prin notificarea
c„tre cealalt„ parte a Ómprejur„rilor ce au condus la
notificare, Ón cazul Ón care directiva Ónceteaz„ s„ se mai
aplice, temporar sau definitiv, Ón conformitate cu dreptul
Comunit„˛ii Europene, ori Ón cazul Ón care un stat membru
suspend„ aplicarea legisla˛iei de punere Ón aplicare a
acesteia. Aplicarea prezentului acord se reia de Óndat„ ce
Ómprejur„rile ce au condus la suspendare nu mai sunt
valabile.
(3) Sub rezerva procedurii de solu˛ionare amiabil„
prev„zute la art. 12 din prezentul acord, oricare dintre
p„r˛ile contractante poate suspenda aplicarea prezentului
acord prin notificarea c„tre cealalt„ parte a Ómprejur„rilor
ce au condus la notificare, Ón cazul Ón care una dintre
˛„rile sau teritoriile ter˛e men˛ionate la art. 17 alin. (2) din
directiv„ Ónceteaz„ ulterior s„ aplice m„surile men˛ionate
de respectiva dispozi˛ie. Suspendarea aplic„rii are loc nu
mai devreme de dou„ luni de la notificare. Aplicarea
prezentului acord se reia de Óndat„ ce m„surile sunt
reintroduse de c„tre ˛ara sau teritoriul ter˛ Ón cauz„.
Œntocmit Ón limbile rom‚n„ ∫i englez„, toate versiunile
fiind autentice Ón mod egal. Œn cazul Ón care exist„
divergen˛e de interpretare Óntre versiunile Ón diferitele limbi
ale textului, are prioritate versiunea Ón limba englez„.

Pentru Rom‚nia,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice

Pentru Insula Man,
Allan R. Bell MHK,
ministrul trezoreriei
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(1) Se p„streaz„ confiden˛ialitatea tuturor informa˛iilor
furnizate ∫i primite de c„tre autoritatea competent„ a unei
p„r˛i contractante.
(2) Informa˛iile furnizate autorit„˛ii competente a unei
p„r˛i contractante nu pot fi utilizate Ón niciun alt scop dec‚t
cel de impozitare direct„ f„r„ consim˛„m‚ntul prealabil al
celeilalte p„r˛i contractante.
(3) Informa˛iile furnizate sunt f„cute cunoscute numai
persoanelor sau autorit„˛ilor implicate Ón impozitarea direct„
∫i sunt utilizate de aceste persoane numai Ón aceste
scopuri sau Ón scopuri de supraveghere, inclusiv Ón
solu˛ionarea oric„rei contesta˛ii. Œn aceste scopuri,
informa˛iile pot fi dezv„luite Ón ∫edin˛ele publice ale
instan˛elor judec„tore∫ti sau Ón celelalte proceduri judiciare.
(4) Œn cazul Ón care autoritatea competent„ a unei p„r˛i
contractante consider„ c„ informa˛iile pe care le-a primit de
la autoritatea competent„ a celeilalte p„r˛i contractante pot
fi utile autorit„˛ii competente a unui ter˛ stat membru, poate
transmite aceste informa˛ii autorit„˛ii competente a acestui
ter˛ stat, cu acordul autorit„˛ii competente ce a furnizat
informa˛iile.
ARTICOLUL 14
Perioada de tranzi˛ie
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ANEX√
la acord

LISTA
entit„˛ilor asimilate la care se face referire Ón art. 11
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Spania
— Xunta de Galicia (Executivul Regional al Galiciei)
— Junta de Andalucía (Executivul Regional al
Andaluziei)
— Junta de Extremadura (Executivul Regional
Extremadura)
— Junta de Castilla — La Mancha (Executivul Regional
Castilla — La Mancha)
— Junta de Castilla — León (Executivul Regional
Castilla — León)
— Gobierno Foral de Navarra (Guvernul Regional al
Navarrei)
— Govern de les Illes Balears (Guvernul Insulelor
Baleare)
— Generalitat de Catalunya (Guvernul Autonom al
Cataloniei)
— Generalitat de Valencia (Guvernul Autonom al
Valenciei)
— Diputacíon General de Aragon (Consiliul Regional al
Aragonului)
— Gobierno de las Islas Canarias (Guvernul Insulelor
Canare)
— Gobierno de Murcia (Guvernul Murciei)
— Gobierno de Madrid (Guvernul Madridului)
— Gobierno de la Comunidad Autónoma del País
Vasco/Euzkadi (Guvernul Comunit„˛ii Autonome a ﬁ„rii
Bascilor)
— Diputacíon Foral de Guipúzcoa (Consiliul Regional
Guipúzcoa)
— Diputacíon Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiliul
Regional Vizcaya)
— Diputacíon Foral de Alava (Consiliul Regional Alava)
— Ayuntamiento de Madrid (Consiliul Or„∫enesc al
Madridului)
— Ayuntamiento de Barcelona (Consiliul Or„∫enesc al
Barcelonei)
— Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiliul Insulei
Gran Canaria)
— Cabildo Insular de Tenerife (Consiliul Insulei Tenerife)
— Instituto de Crédito Oficial (Institu˛ia Creditului Public)
— Instituto Catalán de Finanzas (Institu˛ia Financiar„ a
Cataloniei)
— Instituto Valenciano de Finanzas (Institu˛ia Financiar„
a Valenciei)
Grecia

Fran˛a
— La Caisse d’amortissement de la dette sociale
(CADES) (Fondul de Amortizare a Obliga˛iilor Sociale)
— L’Agence française de développement (AFD) (Agen˛ia
Francez„ de Dezvoltare)
— Réseau Ferré de France (RFF) (Re˛eaua Francez„
de C„i Ferate)
— Caisse Nationale des Autoroutes (CAN) (Fondul
Na˛ional al Autostr„zilor)
— Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)
(Asisten˛a Public„ a Spitalelor din Paris)
— Charbonnages de France (CDF) (Consiliul Francez al
C„rbunelui)
— Entreprise minière et chimique (EMC) (Œntreprinderea
Minier„ ∫i Chimic„)
Italia
— regiuni
— provincii
— municipalit„˛i
— Cassa Depositi e Prestiti (Fondul de Depozite ∫i
Œmprumuturi)
Letonia
— Pašvaldības (guvernele locale)
Polonia
— gminy (comune)
— powiaty (districte)
— województwa (provincii)
— zwiazki gmin (asocia˛ii de comune)
— powiatów (asocia˛ii de districte)
— województw (asocia˛ii de provincii)
— miasto stoleczne Warszawa (capitala Var∫ovia)
— Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa
(Agen˛ia pentru Restructurare ∫i Modernizare a Agriculturii)
— Agencja Nieruchomošci Rolnych (Agen˛ia Propriet„˛ilor
Agricole)
Portugalia
— Região Autónoma de Madeira (Regiunea Autonom„
a Madeirei)
— Região Autónoma dos Açores (Regiunea Autonom„
a Insulelor Azore)
— municipalit„˛i
Rom‚nia
— autorit„˛ile administra˛iei publice locale
Slovacia
— mestá a obce (municipalit„˛i)
— Železnice Slovenskej Republiky (Compania Slovac„
de C„i Ferate)
— Štátny fond cestného hospodárstva (Fondul de Stat
pentru Administrarea Drumurilor)
— Slovenské elektrárne (Centralele Electrice Slovace)
— Vodohospodárska vỳstavba (Societatea de Economie
a Apei)
Entit„˛i interna˛ionale:
— Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
— Banca European„ de Investi˛ii
— Banca Asiatic„ de Dezvoltare
— Banca African„ de Dezvoltare
— Banca Mondial„/BIRD/FMI
— Corpora˛ia Financiar„ Interna˛ional„
— Banca Inter-American„ de Dezvoltare
— Fondul de Dezvoltare Social„ al Consiliului Europei
— EURATOM
— Comunitatea European„

tu

Œn sensul art. 11 din prezentul acord, urm„toarele entit„˛i
sunt considerate entitate asimilat„ care ac˛ioneaz„ ca autoritate
public„ sau al c„rei rol este recunoscut printr-un tratat interna˛ional:
Entit„˛i din cadrul Uniunii Europene:
Belgia
— Vlaams Gewest (Regiunea flamand„)
— Région wallonne (Regiunea valon„)
— Région bruxelloise/Brussels Gewest (Regiunea
Bruxelles)
— Communauté française (Comunitatea francez„)
— Vlaamse Gemeenschap (Comunitatea flamand„)
— Deutschsprachige Gemeinschaft (Comunitatea
germanofon„)
Bulgaria
—
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— Corporación Andina de Fomento (CAF) (Corpora˛ia
Andina de Dezvoltare)
— Eurofima
— Comunitatea European„ a C„rbunelui ∫i O˛elului
— Banca Nordic„ de Investi˛ii
— Banca Caraibean„ de Dezvoltare
Dispozi˛iile art. 11 nu aduc atingere niciuneia dintre
obliga˛iile interna˛ionale pe care p„r˛ile contractante ∫i le-au
asumat Ón rela˛iile cu entit„˛ile interna˛ionale men˛ionate
mai sus.
Entit„˛i din ˛„ri ter˛e:
Entit„˛ile ce Óndeplinesc urm„toarele criterii:
1. Entitatea este clar considerat„ a fi o entitate public„
Ón conformitate cu criteriile na˛ionale.
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2. Respectiva entitate public„ este un produc„tor din
afara Uniunii Europene, care administreaz„ ∫i finan˛eaz„ un
grup de activit„˛i, Ón principal furnizarea de produse ∫i
servicii din afara Uniunii Europene, destinate beneficiului
comunit„˛ii ∫i care sunt efectiv controlate de guvernul
central.
3. Respectiva entitate public„ emite cu regularitate
crean˛e de valoare Ónsemnat„.
4. Statul respectiv poate s„ garanteze c„ o asemenea
entitate public„ nu va exercita o r„scump„rare Ónainte de
termen Ón cazul clauzelor de reÓntregire a sumei brute.
Condi˛ii de modificare a prezentei anexe:
Lista entit„˛ilor asimilate din prezenta anex„ poate fi
modificat„ de comun acord.
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ACORD
Óntre Rom‚nia ∫i Insulele Turks ∫i Caicos privind impunerea veniturilor din economii,
convenit prin schimb de scrisori

rs
o

an

A. Scrisoare din partea Rom‚niei
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D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

M„ refer la textul modelului propus al îAcordului Óntre Insulele Turks ∫i Caicos ∫i fiecare dintre statele membre
ale Uniunii Europene ce urmeaz„ s„ efectueze schimbul automat de informa˛ii, privind impunerea veniturilor din economii“,
aprobat de c„tre Grupul de lucru la nivel Ónalt (impunerea pe economii) al Consiliului de Mini∫tri al Uniunii Europene din
22 iunie 2004 (doc. 10.400/1/04 REV 1 FISC 129).
Av‚nd Ón vedere textul ar„tat mai sus, am onoarea:
— de a v„ propune Acordul privind impunerea veniturilor din economii, prev„zut Ón apendicele 1 la prezenta
scrisoare;
— de a propune ca intrarea Ón vigoare a aranjamentelor ar„tate s„ aib„ loc la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„, sub rezerva notific„rii reciproce a Óndeplinirii formalit„˛ilor constitu˛ionale interne pentru intrarea Ón vigoare a
acestor aranjamente;
— de a v„ propune angajamentul nostru comun de a ne Óndeplini c‚t mai cur‚nd posibil formalit„˛ile
constitu˛ionale interne ar„tate ∫i de a ne notifica reciproc, f„r„ Ónt‚rziere, pe canale oficiale atunci c‚nd aceste formalit„˛i
au fost Óndeplinite;
— de a v„ propune ca, p‚n„ la Óncheierea acestor formalit„˛i constitu˛ionale interne ∫i p‚n„ la intrarea Ón vigoare
a acordului prev„zut Ón apendicele 1 la prezenta scrisoare, guvernele Rom‚niei ∫i Insulelor Turks ∫i Caicos s„ aplice Ón
mod provizoriu acordul, cu respectarea dispozi˛iilor noastre constitu˛ionale na˛ionale, cu Óncepere de la data ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„.
Am onoarea de a v„ propune ca, dac„ cele precizate mai sus sunt convenabile guvernului dumneavoastr„,
prezenta scrisoare Ómpreun„ cu apendicele 1 ∫i cu confirmarea dumneavoastr„ s„ constituie acordul nostru comun ∫i
stabilirea aranjamentelor Óntre Rom‚nia ∫i Insulele Turks ∫i Caicos.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.
Pentru Guvernul Rom‚niei,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice
Œntocmit„ la Bucure∫ti la 7 octombrie 2006, Ón limbile rom‚n„ ∫i englez„, Ón 3 exemplare.

B. Scrisoare din partea Guvernului Insulelor Turks ∫i Caicos
Domnule,
Am onoarea s„ confirm primirea scrisorii dumneavoastr„ din 7 octombrie 2006, av‚nd urm„torul con˛inut:
îDomnule,
M„ refer la textul modelului propus al «Acordului Óntre Insulele Turks ∫i Caicos ∫i fiecare dintre statele membre ale
Uniunii Europene ce urmeaz„ s„ efectueze schimbul automat de informa˛ii, privind impunerea veniturilor din economii»,
aprobat de c„tre Grupul de lucru la nivel Ónalt (impunerea pe economii) al Consiliului de Mini∫tri al Uniunii Europene din
22 iunie 2004 (doc. 10.400/1/04 REV 1 FISC 129).
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Pentru Guvernul Insulelor Turks ∫i Caicos,
Richard Tauwhare,
guvernator

ce

Av‚nd Ón vedere textul ar„tat mai sus, am onoarea:
— de a v„ propune Acordul privind impunerea veniturilor din economii, prev„zut Ón apendicele 1 la prezenta
scrisoare;
— de a propune ca intrarea Ón vigoare a aranjamentelor ar„tate s„ aib„ loc la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„, sub rezerva notific„rii reciproce a Óndeplinirii formalit„˛ilor constitu˛ionale interne pentru intrarea Ón vigoare a
acestor aranjamente;
— de a v„ propune angajamentul nostru comun de a ne Óndeplini c‚t mai cur‚nd posibil formalit„˛ile
constitu˛ionale interne ar„tate ∫i de a ne notifica reciproc, f„r„ Ónt‚rziere, pe canale oficiale atunci c‚nd aceste formalit„˛i
au fost Óndeplinite;
— de a v„ propune ca, p‚n„ la Óncheierea acestor formalit„˛i constitu˛ionale interne ∫i p‚n„ la intrarea Ón vigoare
a acordului prev„zut Ón apendicele 1 la prezenta scrisoare, guvernele Rom‚niei ∫i Insulelor Turks ∫i Caicos s„ aplice Ón
mod provizoriu acordul, cu respectarea dispozi˛iilor noastre constitu˛ionale na˛ionale, cu Óncepere de la data ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„.
Am onoarea de a v„ propune ca, dac„ cele precizate mai sus sunt convenabile guvernului dumneavoastr„,
prezenta scrisoare Ómpreun„ cu apendicele 1 ∫i cu confirmarea dumneavoastr„ s„ constituie acordul nostru comun ∫i
stabilirea aranjamentelor Óntre Rom‚nia ∫i Insulele Turks ∫i Caicos.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.“
Sunt Ón m„sur„ s„ confirm c„ Guvernul Insulelor Turks ∫i Caicos este de acord cu con˛inutul scrisorii
dumneavoastr„.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei mele celei mai Ónalte,

Apendicele 1
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Œntocmit„ la Grand Turk la 7 decembrie 2006, Ón limbile rom‚n„ ∫i englez„, Ón 3 exemplare.
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ACORD
privind impunerea veniturilor din economii, Óncheiat Óntre Rom‚nia ∫i Insulele Turks ∫i Caicos
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Œntruc‚t:
1. Art. 17 din Directiva 2003/48/CEE (directiva) Consiliului Uniunii Europene (Consiliul) privind impunerea
veniturilor din economii prevede c„, p‚n„ la 1 ianuarie 2004, statele membre adopt„ ∫i public„ actele cu putere de lege
∫i actele administrative necesare pentru a se conforma acestei directive, ale c„rei dispozi˛ii se aplic„ de la 1 ianuarie
2005, cu condi˛ia ca:
î(i) Confedera˛ia Elve˛ian„, Principatul Liechtenstein, Republica San Marino, Principatul Monaco ∫i Principatul
Andorra s„ aplice de la aceea∫i dat„ m„suri echivalente celor cuprinse Ón directiv„, Ón conformitate cu
acordurile Óncheiate de acestea cu Comunitatea European„, Ón urma deciziilor adoptate Ón unanimitate de
c„tre Consiliu;
(ii) toate acordurile sau alte aranjamente s„ fie Ón vigoare, prev„z‚nd c„ toate teritoriile dependente sau
asociate relevante aplic„ de la aceea∫i dat„ schimbul automat de informa˛ii Ón acela∫i mod cu cel prev„zut
Ón cap. II din directiv„ (sau, pe parcursul perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10, aplic„ un impozit prin
re˛inere la surs„ Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i cele prev„zute la art. 11 ∫i 12).“
2. La 19 iulie 2004 (Decizia 2004/587/CE a Consiliului), Consiliul a modificat data aplic„rii directivei, data de
1 ianuarie 2005 fiind Ónlocuit„ cu data de 1 iulie 2005.
3. La 24 iunie 2005, Consiliul:
— a luat not„ de faptul c„ cele 25 de state membre, 5 state europene (Principatul Andorra, Principatul
Liechtenstein, Principatul Monaco, Republica San Marino ∫i Confedera˛ia Elve˛ian„), 3 dependente ale Coroanei Britanice
(Guernsey, Insula Man ∫i Jersey) ∫i 7 teritorii dependente sau asociate din regiunea Caraibelor (Antilele Olandeze, Aruba,
Anguilla, Insulele Virgine Britanice, Insulele Cayman, Montserrat, Insulele Turks ∫i Caicos) au confirmat aplicarea m„surilor
convenite de impunere a veniturilor din economii, Óncep‚nd cu 1 iulie 2005 (accept);
— a adoptat înota de accept“ (doc. 10.038/05 FISC 69) care a declan∫at aplicarea de c„tre toate cele 40 de
p„r˛i la acord a m„surilor convenite de impunere a veniturilor din economii Óncep‚nd cu data de 1 iulie 2005;
— a autorizat Secretariatul Consiliului s„ fac„ cunoscute ˛„rilor ∫i teritoriilor ter˛e relevante ∫i publicului înota de
accept“ ∫i informa˛iile referitoare la conven˛iile bilaterale de impunere a veniturilor din economii ∫i la directiva privind
impunerea veniturilor din economii.
4. Insulele Turks ∫i Caicos iau not„ de faptul c„, Ón conformitate cu concluziile Consiliului ECOFIN din 3 iunie
2003, Ón cursul perioadei de tranzi˛ie men˛ionate la art. 10 din directiv„, Consiliul solicit„ Comisiei s„ Ónceap„ dialogul cu
alte centre financiare importante Ón vederea asigur„rii adopt„rii de c„tre autorit„˛ile respective a m„surilor echivalente cu
cele din directiv„.
5. Rela˛iile Insulelor Turks ∫i Caicos cu Uniunea European„ sunt determinate de partea a IV-a din Tratatul de
instituire a Comunit„˛ii Europene. Insulele Turks ∫i Caicos nu fac parte din teritoriul fiscal al Uniunii Europene.
6. Insulele Turks ∫i Caicos iau not„ de faptul c„, de∫i scopul final al statelor membre ale Uniunii Europene este
acela de a realiza o impunere efectiv„ a pl„˛ilor de dob‚nzi Ón statul membru de reziden˛„ fiscal„ al beneficiarilor efectivi
prin schimbul de informa˛ii referitoare la pl„˛ile de dob‚nzi, 3 state membre, ∫i anume Republica Austria, Regatul Belgiei
∫i Marele Ducat de Luxemburg, nu au obliga˛ia, pe durata unei perioade de tranzi˛ie, s„ efectueze schimb de informa˛ii,
dar aplic„ un impozit cu re˛inere la surs„ asupra veniturilor din economii acoperite de directiv„.
7. îImpozitul prin re˛inere la surs„“ la care se face referire Ón directiv„ este denumit îimpozit re˛inut“ Ón legisla˛ia
intern„ a Insulelor Turks ∫i Caicos. Œn sensul prezentului acord, cei doi termeni urmeaz„ s„ poarte denumirea unic„ de
impozit prin re˛inere la surs„/impozit re˛inut ∫i s„ aib„ acela∫i Ón˛eles.
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8. Insulele Turks ∫i Caicos au acceptat s„ aplice un impozit re˛inut, Ón conformitate cu acordurile Óncheiate cu
statele membre, Óncep‚nd cu 1 iulie 2005, dac„ statele membre ale Uniunii Europene au adoptat actele cu putere de
lege ∫i actele administrative necesare Ón vederea respect„rii directivei, iar condi˛iile prev„zute la art. 17 din directiv„ ∫i la
art. 17 alin. (1) din prezentul acord au fost Ón general Óndeplinite.
9. Insulele Turks ∫i Caicos a acceptat s„ aplice schimbul automat de informa˛ii, Ón conformitate cu acordurile
Óncheiate cu statele membre, Ón acela∫i mod cu cel prev„zut Ón cap. II din directiv„, cu Óncepere de la Óncheierea
perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10 alin. (2) din directiv„.
10. Insulele Turks ∫i Caicos dispun de legisla˛ie referitoare la Óntreprinderile de plasament colectiv, care este
considerat„ a avea efecte echivalente cu legisla˛ia Comunit„˛ii Europene la care se face referire Ón art. 2 ∫i 6 din
directiv„.
Rom‚nia ∫i Insulele Turks ∫i Caicos, denumite Ón continuare parte contractant„ sau p„r˛i contractante, Ón cazul Ón
care contextul nu impune altfel, au convenit s„ Óncheie urm„torul acord ce cuprinde obliga˛ii numai pentru p„r˛ile
contractante ∫i prevede:
a) schimbul automat de informa˛ii de c„tre autoritatea competent„ din Rom‚nia c„tre autoritatea competent„ din
Insulele Turks ∫i Caicos Ón acela∫i mod ca ∫i cel efectuat c„tre autoritatea competent„ a unui stat membru;
b) aplicarea de c„tre Insulele Turks ∫i Caicos, Ón cursul perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10 din directiv„, a
unui impozit re˛inut de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„ ∫i Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i cele prev„zute la
art. 11 ∫i 12 din directiv„;
c) schimbul automat de informa˛ii de c„tre autoritatea competent„ din Insulele Turks ∫i Caicos c„tre autoritatea
competent„ din Rom‚nia, Ón conformitate cu art. 13 din directiv„;
d) transferul de c„tre autoritatea competent„ din Insulele Turks ∫i Caicos c„tre autoritatea competent„ din
Rom‚nia a 75% din veniturile aferente impozitului re˛inut,
Ón leg„tur„ cu pl„˛ile de dob‚nzi efectuate de un agent pl„titor stabilit Ón una dintre p„r˛ile contractante c„tre o persoan„
fizic„ rezident„ Ón cealalt„ parte contractant„.
Œn sensul prezentului acord, expresia autoritate competent„, atunci c‚nd se aplic„ p„r˛ilor contractante, Ónseamn„
ministrul finan˛elor publice sau un reprezentant autorizat pentru Rom‚nia ∫i Comisia pentru Servicii Financiare pentru
Insulele Turks ∫i Caicos.
ARTICOLUL 1

informa˛iile men˛ionate la alin. (1) lit. a)—d) al prezentului
articol, pentru toate pl„˛ile de dob‚nzi efectuate Ón cursul
anului respectiv.
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Pl„˛ile de dob‚nzi, a∫a cum sunt definite la art. 8 al
prezentului acord, efectuate de c„tre un agent pl„titor stabilit
Ón Insulele Turks ∫i Caicos c„tre beneficiari efectivi, Ón
sensul art. 5 al prezentului acord, reziden˛i Ón Rom‚nia, se
supun, sub rezerva art. 3 din prezentul acord, unui impozit
re˛inut din valoarea pl„˛ii de dob‚nd„ pe durata perioadei
de tranzi˛ie men˛ionate la art. 14 din prezentul acord. Cota
impozitului re˛inut este de 15% Ón primii 3 ani ai perioadei
de tranzi˛ie, de 20% Ón urm„torii 3 ani ∫i, ulterior, de 35%.
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Raportarea informa˛iilor de c„tre agen˛ii pl„titori
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(1) Œn cazul Ón care un agent pl„titor stabilit Ón Rom‚nia
efectueaz„ pl„˛i de dob‚nzi, a∫a cum sunt definite la art. 8
din prezentul acord, c„tre beneficiari efectivi, Ón sensul
art. 5 din prezentul acord, reziden˛i Ón Insulele Turks ∫i
Caicos, sau Ón cazul Ón care se aplic„ dispozi˛iile art. 3
alin. (1) lit. a) din prezentul acord, agentul pl„titor
raporteaz„ autorit„˛ii sale competente:
a) identitatea ∫i reziden˛a beneficiarului efectiv stabilit Ón
conformitate cu art. 6 din prezentul acord;
b) numele ∫i adresa agentului pl„titor;
c) num„rul contului beneficiarului efectiv sau, atunci
c‚nd nu exist„, identificarea crean˛ei ce a dat na∫tere
dob‚nzii;
d) informa˛ii referitoare la plata dob‚nzii specificate la
art. 4 alin. (1) din prezentul acord; cu toate acestea,
fiecare parte contractant„ poate limita volumul minim de
informa˛ii referitoare la plata dob‚nzii, pe care agentul
pl„titor urmeaz„ s„ le raporteze la valoarea total„ a
dob‚nzii sau a venitului ∫i la valoarea total„ a Óncas„rilor
din v‚nz„ri, r„scump„r„ri sau restituiri,
iar Rom‚nia se conformeaz„ prevederilor alin. (2) al
prezentului articol.
(2) Œn termen de 6 luni de la Óncheierea anului fiscal,
autoritatea competent„ din Rom‚nia comunic„ autorit„˛ii
competente din Insulele Turks ∫i Caicos, Ón mod automat,

ARTICOLUL 3
Excep˛ii de la procedura de re˛inere a impozitului

(1) Œn cazul Ón care percep un impozit re˛inut conform
art. 1 din prezentul acord, Insulele Turks ∫i Caicos pun la
dispozi˛ie una sau ambele dintre urm„toarele proceduri
pentru a asigura posibilitatea ca beneficiarii efectivi s„
solicite nere˛inerea impozitului:
a) o procedur„ care permite beneficiarului efectiv, a∫a
cum este definit la art. 5 din prezentul acord, s„ evite
impozitul re˛inut prev„zut la art. 1 din prezentul acord, prin
autorizarea expres„ a agentului s„u pl„titor de a raporta
pl„˛ile de dob‚nzi autorit„˛ii competente a p„r˛ii
contractante Ón care este stabilit agentul pl„titor; o astfel de
autoriza˛ie acoper„ toate pl„˛ile de dob‚nzi efectuate de
acel agent pl„titor c„tre beneficiarul efectiv;
b) o procedur„ care garanteaz„ c„ impozitul re˛inut nu
se percepe Ón cazul Ón care beneficiarul efectiv Ói prezint„
agentului s„u pl„titor un certificat eliberat Ón numele s„u de
c„tre autoritatea competent„ a p„r˛ii contractante de
reziden˛„ fiscal„, conform alin. (2) al prezentului articol.
(2) La solicitarea beneficiarului efectiv, autoritatea
competent„ a p„r˛ii contractante a ˛„rii de reziden˛„ fiscal„
emite un certificat care indic„:
(i) numele, adresa ∫i codul fiscal sau alt num„r de
identificare ori, Ón absen˛a acestuia, data ∫i
locul na∫terii beneficiarului efectiv;
(ii) numele ∫i adresa agentului pl„titor;
(iii) num„rul de cont al beneficiarului efectiv sau,
dac„ acesta nu exist„, identificarea garan˛iei.
Acest certificat este valabil pe termen de cel mult 3 ani.
Acesta se elibereaz„ oric„rui beneficiar efectiv care Ól
solicit„, Ón termen de dou„ luni de la solicitare.
(3) Œn cazul Ón care se aplic„ prevederile alin. (1) lit. a)
al prezentului articol, autoritatea competent„ din Insulele
Turks ∫i Caicos Ón care este stabilit agentul pl„titor
comunic„ informa˛iile precizate la art. 2 alin. (1) din
prezentul acord autorit„˛ii competente din Rom‚nia, ca ˛ar„
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ARTICOLUL 6
Identitatea ∫i reziden˛a beneficiarilor efectivi

pe

(1) Fiecare parte adopt„ ∫i asigur„, pe teritoriul s„u,
aplicarea procedurilor necesare pentru a permite agentului
pl„titor s„ identifice beneficiarii efectivi ∫i reziden˛a acestora
Ón sensul prezentului acord. Aceste proceduri vor respecta
standardele minime prev„zute la alin. (2) ∫i (3) ale
prezentului articol.
(2) Agentul pl„titor stabile∫te identitatea beneficiarului
efectiv pe baz„ de standarde minime care difer„ Ón func˛ie
de raporturile ce se stabilesc Óntre agentul pl„titor ∫i
beneficiarul dob‚nzii, dup„ cum urmeaz„:
a) pentru raporturile contractuale stabilite Ónainte de
1 ianuarie 2004, agentul pl„titor stabile∫te identitatea
beneficiarului efectiv, const‚nd Ón numele ∫i adresa
acestuia, prin utilizarea informa˛iilor de care dispune, Ón
special conform reglement„rilor Ón vigoare Ón ˛ara Ón care
este stabilit ∫i conform dispozi˛iilor Directivei 91/308/CEE a
Consiliului din 10 iunie 1991, Ón cazul Rom‚niei, sau, Ón
cazul Insulelor Turks ∫i Caicos, conform dispozi˛iilor
relevante ale legilor ∫i regulamentelor Insulelor Turks ∫i
Caicos referitoare la prevenirea utiliz„rii sistemului financiar
Ón scopul sp„l„rii banilor;
b) pentru raporturile contractuale stabilite sau tranzac˛iile
efectuate Ón absen˛a unor raporturi contractuale Óncep‚nd
cu data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, agentul pl„titor
stabile∫te identitatea beneficiarului efectiv, const‚nd Ón
numele, adresa ∫i, dac„ exist„, num„rul de identificare
fiscal„ alocat de c„tre statul membru de reziden˛„ Ón
scopuri fiscale; aceste detalii se stabilesc pe baza
pa∫aportului sau a c„r˛ii de identitate oficiale prezentate de
beneficiarul efectiv; dac„ adresa nu apare nici Ón pa∫aport,
nici Ón cartea de identitate oficial„, ea se stabile∫te pe
baza oric„rui alt document de identitate prezentat de
beneficiarul efectiv; dac„ num„rul de identificare fiscal„ nu
este men˛ionat Ón pa∫aport, Ón cartea de identitate oficial„
sau Ón oricare alt document de identitate, Óntre care poate
fi inclus ∫i certificatul de reziden˛„ fiscal„, prezentat de
beneficiarul efectiv, identitatea se va completa prin
men˛ionarea datei ∫i a locului na∫terii stabilite pe baza
pa∫aportului sau a c„r˛ii de identitate oficiale.
(3) Agentul pl„titor stabile∫te reziden˛a beneficiarului pe
baz„ de standarde minime care difer„ Ón func˛ie de
raporturile stabilite Óntre agentul pl„titor ∫i beneficiarul
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(1) Un agent pl„titor stabilit Ón Insulele Turks ∫i Caicos
percepe impozitul re˛inut conform art. 1 din prezentul acord,
dup„ cum urmeaz„:
a) Ón cazul unei pl„˛i de dob‚nd„ Ón Ón˛elesul art. 8
alin. (1) lit. a) din prezentul acord, la valoarea brut„ a
dob‚nzii pl„tite sau creditate;
b) Ón cazul unei pl„˛i de dob‚nd„ Ón Ón˛elesul art. 8
alin. (1) lit. b) sau d) din prezentul acord, la valoarea dob‚nzii
sau a venitului men˛ionat la lit. b) sau d) a respectivului
alineat ori printr-o impunere cu efect echivalent ce urmeaz„ a
fi suportat„ de primitor, raportat„ la valoarea total„ a
Óncas„rilor din v‚nzare, r„scump„rare sau rambursare;
c) Ón cazul unei pl„˛i de dob‚nd„ Ón Ón˛elesul art. 8
alin. (1) lit. c) din prezentul acord, la valoarea dob‚nzii
men˛ionate de respectivul alineat;
d) Ón cazul unei pl„˛i de dob‚nd„ Ón Ón˛elesul art. 8
alin. (4) din prezentul acord, la valoarea dob‚nzii ce este
atribuit„ fiec„rui membru al entit„˛ii men˛ionate la art. 7
alin. (2) din prezentul acord, care Óndepline∫te condi˛iile
art. 5 alin. (1) din prezentul acord;
e) atunci c‚nd Insulele Turks ∫i Caicos exercit„
op˛iunea conform art. 8 alin. (5) din prezentul acord, la
valoarea dob‚nzii anualizate.
(2) Œn sensul prevederilor lit. a) ∫i b) ale alin. (1) al
prezentului articol, impozitul re˛inut se deduce pe baz„ de
pro rata pentru perioada Ón care beneficiarul efectiv a
de˛inut crean˛a. Dac„ agentul pl„titor nu poate determina
perioada de de˛inere a crean˛ei pe baza informa˛iilor ce Ói
sunt furnizate, agentul pl„titor consider„ c„ respectiva
crean˛„ s-a aflat Ón posesia beneficiarului efectiv pe toat„
durata existen˛ei sale, dac„ acest beneficiar nu ofer„
dovezi cu privire la data achizi˛ion„rii.
(3) Aplicarea impozitului re˛inut de c„tre Insulele Turks
∫i Caicos nu Ómpiedic„ cealalt„ parte contractant„, care
constituie reziden˛a fiscal„ a beneficiarului efectiv, s„
impoziteze veniturile Ón conformitate cu legea sa na˛ional„.
(4) Pe parcursul perioadei de tranzi˛ie, Insulele Turks ∫i
Caicos pot s„ prevad„ c„ un agent economic ce pl„te∫te
sau garanteaz„ dob‚nzi c„tre o entitate dintre cele
men˛ionate la art. 7 alin. (2) din prezentul acord din
cealalt„ parte contractant„ este considerat agent pl„titor Ón
locul entit„˛ii ∫i percep impozitul re˛inut asupra acelor
dob‚nzi, cu excep˛ia cazului Ón care entitatea a acceptat Ón
mod formal ca numele s„u, adresa ∫i valoarea total„ a
dob‚nzilor ce Ói vor fi pl„tite sau garantate s„ fie
comunicate Ón conformitate cu ultimul paragraf al art. 7
alin. (2) din prezentul acord.

a

ARTICOLUL 4
Baza de determinare a impozitului re˛inut

general de impozitare a activit„˛ilor economice, un organism
de plasament colectiv Ón valori mobiliare autorizat Ón
conformitate cu Directiva 85/611/CEE a Consiliului sau o
Óntreprindere echivalent„ de plasament colectiv Ón valori
mobiliare stabilit„ Ón Insulele Turks ∫i Caicos ori o entitate
la care se face referire la art. 7 alin. (2) din prezentul
acord ∫i care, Ón cel din urm„ caz men˛ionat, dezv„luie
numele ∫i adresa acelei entit„˛i agentului economic care
efectueaz„ plata dob‚nzii, iar acesta din urm„ comunic„
aceste informa˛ii autorit„˛ii competente a p„r˛ii contractante
Ón care este stabilit;
c) ac˛ioneaz„ Ón numele altei persoane fizice care este
beneficiarul efectiv ∫i dezv„luie agentului pl„titor identitatea
acelui beneficiar efectiv.
(2) Œn cazul Ón care un agent pl„titor dispune de
informa˛ii care sugereaz„ c„ persoana fizic„ care prime∫te
o plat„ de dob‚nd„ sau pentru care o plat„ de dob‚nd„
este garantat„ poate s„ nu fie beneficiarul efectiv ∫i Ón
care nu se aplic„ dispozi˛iile alin. (1) lit. a) sau ale alin. (1)
lit. b) ale prezentului articol, acesta ia m„surile rezonabile
pentru a stabili identitatea beneficiarului efectiv. Dac„
agentul pl„titor nu poate identifica beneficiarul efectiv, el
consider„ persoana fizic„ Ón discu˛ie drept beneficiar
efectiv.

ite

de reziden˛„ a beneficiarului efectiv. Aceast„ comunicare se
efectueaz„ Ón mod automat ∫i are loc cel pu˛in o dat„ pe
an, Ón termen de 6 luni de la Óncheierea anului fiscal
prev„zut de legile uneia dintre p„r˛ile contractante, pentru
toate pl„˛ile de dob‚nzi efectuate Ón cursul anului respectiv.
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ARTICOLUL 5
Defini˛ia beneficiarului efectiv

(1) Œn sensul prezentului acord, beneficiar efectiv
Ónseamn„ orice persoan„ fizic„ care prime∫te o plat„ de
dob‚nd„ sau orice persoan„ fizic„ pentru care o plat„ de
dob‚nd„ este garantat„, dac„ respectiva persoan„ nu
poate dovedi c„ plata nu a fost primit„ sau garantat„
pentru beneficiul s„u propriu. O persoan„ nu este
considerat„ a fi beneficiar efectiv Ón cazul Ón care:
a) ac˛ioneaz„ ca un agent pl„titor Ón Ón˛elesul art. 7
alin. (1) din prezentul acord;
b) ac˛ioneaz„ Ón numele unei persoane juridice, o
entitate care este impozitat„ pe profit conform regimului
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ARTICOLUL 8
Defini˛ia pl„˛ii de dob‚nd„
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(1) Œn sensul prezentului acord, plata de dob‚nd„
Ónseamn„:
a) dob‚nda pl„tit„ sau creditat„ Ón cont, aferent„
crean˛elor de orice natur„, indiferent c„ sunt sau nu
garantate de o ipotec„ ∫i indiferent c„ poart„ sau nu un
drept de participare la profiturile debitorului ∫i, Ón special,
veniturile din titluri de stat ∫i venituri din obliga˛iuni sau alte
instrumente, incluz‚nd bonusuri ∫i premii ata∫ate acestor
titluri, obliga˛iuni sau instrumente, excluz‚nd Óns„ dob‚nzile
aferente Ómprumuturilor Óntre persoane fizice ce nu
constituie obiectul lor de activitate; penalit„˛ile de Ónt‚rziere
nu se consider„ pl„˛i de dob‚nzi;
b) dob‚nda acumulat„ sau capitalizat„ la data
v‚nz„rii, r„scump„r„rii sau ramburs„rii crean˛elor men˛ionate
la lit. a);
c) venitul provenit din pl„˛ile de dob‚nzi, direct sau prin
intermediul unei entit„˛i la care se face referire la art. 7
alin. (2) din prezentul acord, distribuit de:
(i) un organism de plasament colectiv Ón valori
mobiliare autorizat Ón conformitate cu Directiva
85/611/CEE a Consiliului; sau
(ii) o Óntreprindere echivalent„ de plasament colectiv
stabilit„ Ón Insulele Turks ∫i Caicos;
(iii) entit„˛i care se calific„ pentru op˛iunea prev„zut„
la art. 7 alin. (3) din prezentul acord;
(iv) Óntreprinderi de plasament colectiv stabilite Ón
afara teritoriului c„ruia i se aplic„ Tratatul de
instituire a Comunit„˛ii Europene Ón temeiul
art. 299 al acestui tratat ∫i Ón afara Insulelor
Turks ∫i Caicos;
d) venitul realizat din v‚nzarea, rambursarea sau
r„scump„rarea p„r˛ilor sociale ori unit„˛ilor din capitalul
urm„toarelor Óntreprinderi ∫i entit„˛i, dac„ acestea investesc,
direct sau indirect, prin intermediul altor Óntreprinderi de
plasament colectiv ori entit„˛i men˛ionate mai jos, mai mult
de 40% din activele lor Ón crean˛e, astfel cum se prevede
la lit. a):
(i) un organism de plasament colectiv Ón valori
mobiliare autorizat Ón conformitate cu Directiva
85/611/CEE a Consiliului; sau
(ii) o Óntreprindere echivalent„ de plasament colectiv
stabilit„ Ón Insulele Turks ∫i Caicos;
(iii) entit„˛i care se calific„ pentru op˛iunea prev„zut„
la art. 7 alin. (3) din prezentul acord;
(iv) Óntreprinderi de plasament colectiv stabilite Ón
afara teritoriului c„ruia i se aplic„ Tratatul de
instituire a Comunit„˛ii Europene Ón temeiul
art. 299 al acestui tratat ∫i Ón afara Insulelor
Turks ∫i Caicos.
Cu toate acestea, p„r˛ile contractante au op˛iunea de a
include venitul men˛ionat la lit. d) a prezentului alineat Ón
defini˛ia dob‚nzii doar Ón m„sura Ón care aceste venituri

Defini˛ia agentului pl„titor
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(1) Œn sensul prezentului acord, agent pl„titor Ónseamn„
orice agent economic care pl„te∫te dob‚nda sau
garanteaz„ plata dob‚nzii Ón beneficiul imediat al
beneficiarului efectiv, indiferent dac„ agentul este debitorul
crean˛ei care produce dob‚nda sau agentul Óns„rcinat cu
plata dob‚nzii ori cu garantarea pl„˛ii de c„tre debitor sau
de c„tre beneficiarul efectiv.
(2) Orice entitate stabilit„ Ón una dintre p„r˛ile
contractante, c„reia i se pl„te∫te sau i se garanteaz„ plata
dob‚nzii Ón beneficiul imediat al beneficiarului efectiv este,
de asemenea, considerat„ agent pl„titor la data pl„˛ii sau
a garant„rii pl„˛ii. Prezenta dispozi˛ie nu se aplic„ dac„
agentul economic are motiv s„ cread„, pe baza dovezilor
oficiale prezentate de acea entitate, c„:
a) este o persoan„ juridic„, cu excep˛ia acelor persoane
juridice prev„zute la alin. (5) al prezentului articol; sau
b) profitul s„u este impozitat prin aplicarea regimului
general de impozitare a activit„˛ilor economice; sau
c) este un organism de plasament colectiv Ón valori
mobiliare recunoscut Ón conformitate cu Directiva
85/611/CEE a Consiliului sau o Óntreprindere echivalent„ de
plasament colectiv stabilit„ Ón Insulele Turks ∫i Caicos.
Un agent economic care pl„te∫te dob‚nda sau garanteaz„
plata dob‚nzii unei astfel de entit„˛i stabilite Ón cealalt„
parte contractant„ ∫i care este considerat„ agent pl„titor Ón
temeiul prezentului alineat comunic„ numele ∫i adresa
entit„˛ii ∫i valoarea total„ a dob‚nzii pl„tite sau garantate
entit„˛ii autorit„˛ii competente a p„r˛ii contractante Ón care
este stabilit, care transmite mai departe aceste informa˛ii
autorit„˛ii competente din partea contractant„ Ón care este
stabilit„ entitatea.
(3) Entitatea men˛ionat„ la alin. (2) al prezentului articol
poate, cu toate acestea, s„ opteze pentru a fi tratat„, Ón
scopul aplic„rii prezentului acord, ca un organism de
plasament colectiv Ón valori mobiliare sau ca o
Óntreprindere echivalent„ precizat„ la lit. c) a alin. (2) al
prezentului articol. Exercitarea acestei op˛iuni presupune
eliberarea unui certificat de c„tre partea contractant„ Ón
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ARTICOLUL 7

care este stabilit„ entitatea ∫i prezentarea acestuia de
c„tre respectiva entitate agentului economic. Fiecare parte
contractant„ stabile∫te normele metodologice privind
aceast„ op˛iune pentru entit„˛ile stabilite pe teritoriul s„u.
(4) Œn cazul Ón care agentul economic ∫i entitatea
men˛ionat„ la alin. (2) din prezentul articol sunt stabili˛i Ón
aceea∫i parte contractant„, acea parte contractant„ ia
m„surile necesare pentru a se asigura c„ entitatea
respect„ dispozi˛iile prezentului acord atunci c‚nd aceasta
ac˛ioneaz„ ca agent pl„titor.
(5) Persoanele juridice exceptate de la prevederile lit. a)
a alin. (2) al prezentului articol sunt:
a) Ón Finlanda: avoin yhtio (Ay) ∫i kommandiittiyhtio
(Ky)/oppet bolag ∫i kommanditbolag;
b) Ón Suedia: handelsbolag (HB) ∫i kommanditbolag (KB).

pe

dob‚nzii. Cu respectarea condi˛iilor prev„zute mai jos, se
consider„ c„ reziden˛a se afl„ Ón ˛ara Ón care beneficiarul
efectiv Ó∫i are adresa permanent„:
a) pentru raporturile contractuale stabilite Ónainte de
1 ianuarie 2004, agentul pl„titor stabile∫te reziden˛a
beneficiarului efectiv pe baza informa˛iilor puse la dispozi˛ia sa,
Ón special conform reglement„rilor Ón vigoare Ón ˛ara Ón care
este stabilit ∫i conform Directivei 91/308/CEE a Consiliului, Ón
cazul Rom‚niei, sau, Ón cazul Insulelor Turks ∫i Caicos,
conform dispozi˛iilor relevante ale legilor ∫i regulamentelor
Insulelor Turks ∫i Caicos referitoare la prevenirea utiliz„rii
sistemului financiar Ón scopul sp„l„rii banilor;
b) pentru raporturile contractuale stabilite sau pentru
tranzac˛iile efectuate Ón absen˛a unor rela˛ii contractuale
Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, agentul
pl„titor stabile∫te reziden˛a beneficiarului efectiv pe baza
adresei men˛ionate Ón pa∫aport, Ón cartea de identitate
oficial„ sau, dac„ este necesar, Ón baza oric„rui alt
document de identitate prezentat de beneficiarul efectiv ∫i
Ón concordan˛„ cu urm„toarea procedur„: pentru
persoanele fizice care prezint„ un pa∫aport sau o carte de
identitate oficial„ emis„ de un stat membru, care declar„
ele Ónsele c„ Ó∫i au reziden˛a Óntr-o ˛ar„ ter˛„, reziden˛a se
stabile∫te prin intermediul unui certificat de reziden˛„ fiscal„
emis de autoritatea competent„ a ˛„rii ter˛e Ón care
persoana fizic„ declar„ c„ este rezident„; Ón cazul
neprezent„rii unui astfel de certificat, se consider„ c„ ˛ara
de reziden˛„ este statul membru care a emis pa∫aportul
sau orice alt document de identitate oficial.
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(3) Aceste transferuri au loc pentru fiecare an fiscal Óntr-o
singur„ tran∫„, cel t‚rziu Ón cursul unui termen de 6 luni
de la Óncheierea anului fiscal prev„zut„ de legile Insulelor
Turks ∫i Caicos.
(4) Insulele Turks ∫i Caicos, care aplic„ un impozit
re˛inut, adopt„ m„surile necesare pentru a asigura
func˛ionarea corespunz„toare a acestui sistem de Ómp„r˛ire
a veniturilor.
ARTICOLUL 10
Eliminarea dublei impuneri
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(1) Partea contractant„ Ón care beneficiarul efectiv Ó∫i
are reziden˛a fiscal„ asigur„ eliminarea oric„rei duble
impuneri ce ar putea rezulta din aplicarea de c„tre Insulele
Turks ∫i Caicos a impozitului re˛inut prev„zut de prezentul
acord, Ón conformitate cu urm„toarele dispozi˛ii:
(i) dac„ dob‚nda primit„ de un beneficiar efectiv a
fost supus„ impozitului re˛inut Ón Insulele Turks
∫i Caicos, cealalt„ parte contractant„ acord„
acestuia un credit fiscal egal cu valoarea
impozitului re˛inut Ón conformitate cu legisla˛ia sa
na˛ional„; Ón cazul Ón care aceast„ valoare
dep„∫e∫te valoarea impozitului datorat Ón
conformitate cu legisla˛ia sa na˛ional„, cealalt„
parte contractant„ restituie impozitul re˛inut
suplimentar beneficiarului efectiv;
(ii) dac„, pe l‚ng„ impozitul prin re˛inere la surs„
prev„zut la art. 4 din prezentul acord, dob‚nda
primit„ de un beneficiar efectiv a fost supus„
oric„rui alt tip de impozit prin re˛inere la
surs„/impozit re˛inut ∫i partea contractant„ de
reziden˛„ fiscal„ acord„ un credit fiscal pentru
acest impozit prin re˛inere la surs„/impozit re˛inut
Ón conformitate cu legea sa na˛ional„ sau cu
conven˛iile de evitare a dublei impuneri, acest alt
impozit prin re˛inere la surs„/impozit re˛inut se
crediteaz„ Ónainte de aplicarea procedurii
prev„zute la pct. i) al prezentului articol.
(2) Partea contractant„ de reziden˛„ fiscal„ a
beneficiarului efectiv poate Ónlocui mecanismul de credit
fiscal prev„zut la alin. (1) al prezentului articol cu o
restituire a impozitului prin re˛inere la surs„ prev„zut„ la
art. 1 din prezentul acord.
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corespund c‚∫tigurilor ce provin direct sau indirect din pl„˛i
de dob‚nzi Ón Ón˛elesul lit. a) ∫i b) ale prezentului alineat.
(2) Œn ceea ce prive∫te alin. (1) lit. c) ∫i d) al
prezentului articol, Ón cazul Ón care un agent pl„titor nu
dispune de nicio informa˛ie cu privire la propor˛ia veniturilor
ce provin din pl„˛i de dob‚nzi, valoarea total„ a venitului
se consider„ ca plat„ de dob‚nd„.
(3) Œn ceea ce prive∫te alin. (1) lit. d) al prezentului
articol, atunci c‚nd un agent pl„titor nu dispune de nicio
informa˛ie privind procentul activelor investite Ón crean˛e
sau Ón p„r˛i sociale ori Ón unit„˛i, a∫a cum sunt definite de
respectivul alineat, acest procent este considerat a fi peste
40%. Œn cazul Ón care agentul pl„titor nu poate determina
valoarea venitului realizat de beneficiarul efectiv, venitul
este considerat ca fiind corespunz„tor Óncas„rilor Ón urma
v‚nz„rii, ramburs„rii sau r„scump„r„rii p„r˛ilor ori unit„˛ilor.
(4) Œn cazul Ón care dob‚nda, a∫a cum este definit„ la
alin. (1) al prezentului articol, este pl„tit„ sau creditat„ Óntr-un
cont de˛inut de o entitate dintre cele men˛ionate la art. 7
alin. (2) din prezentul acord, aceast„ entitate nefiind
beneficiara op˛iunii prev„zute la art. 7 alin. (3) din
prezentul acord, dob‚nda se consider„ ca plat„ de
dob‚nd„ de c„tre respectiva entitate.
(5) Œn ceea ce prive∫te prevederile alin. (1) lit. b) ∫i d)
al prezentului articol, fiecare parte contractant„ dispune de
op˛iunea de a obliga agen˛i pl„titori de pe teritoriul s„u s„
anualizeze dob‚nda pentru o perioad„ de cel mult un an
∫i s„ trateze aceste dob‚nzi anualizate ca plat„ de
dob‚nd„, chiar dac„ Ón decursul acestei perioade nu a
intervenit nicio v‚nzare, r„scump„rare sau rambursare.
(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. (c) ∫i (d)
al prezentului articol, fiecare parte contractant„ dispune de
op˛iunea de a exclude din defini˛ia pl„˛ii dob‚nzii orice
venit men˛ionat de aceste dispozi˛ii provenind de la
Óntreprinderi sau entit„˛i stabilite pe teritoriul s„u, Ón cazul
Ón care investi˛ia acestor entit„˛i Ón crean˛ele men˛ionate la
alin. (1) lit. a) al prezentului articol nu dep„∫e∫te 15% din
activele lor. Œn mod corespunz„tor, prin derogare de la
prevederile alin. (4) al prezentului articol, fiecare parte
contractant„ dispune de op˛iunea de a exclude din defini˛ia
pl„˛ii dob‚nzii, a∫a cum este definit„ la alin. (1) al
prezentului articol, dob‚nda pl„tit„ sau creditat„ Óntr-un
cont al unei entit„˛i dintre cele men˛ionate la art. 7 alin. (2)
al prezentului acord, aceast„ entitate nefiind beneficiara
op˛iunii prev„zute la art. 7 alin. (3) din prezentul acord ∫i
fiind stabilit„ pe teritoriul s„u, Ón cazul Ón care investi˛ia
acestei entit„˛i Ón crean˛ele men˛ionate la alin. (1) lit. a) al
prezentului articol nu dep„∫e∫te 15% din activele sale.
Exercitarea acestei op˛iuni de c„tre o parte contractant„
este opozabil„ celeilalte p„r˛i contractante.
(7) Œncep‚nd cu 1 ianuarie 2011, procentul prev„zut la
alin. (1) lit. d) ∫i la alin. (3) ale prezentului articol va fi de 25%.
(8) Procentele prev„zute la alin. (1) lit. d) ∫i la alin. (6)
ale prezentului articol sunt stabilite Ón func˛ie de politica de
investi˛ii, a∫a cum este definit„ Ón regulile de finan˛are sau
Ón documentele constitutive de Óntreprinderile ori entit„˛ile
respective, iar Ón lipsa acestora, Ón func˛ie de componen˛a
real„ a activelor acestor Óntreprinderi sau entit„˛i.
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ARTICOLUL 9
Œmp„r˛irea veniturilor din impozitul re˛inut

(1) Insulele Turks ∫i Caicos re˛in 25% din impozitul
re˛inut, dedus Ón conformitate cu prezentul acord, ∫i
transfer„ restul de 75% din venituri celeilalte p„r˛i
contractante.
(2) Insulele Turks ∫i Caicos, care percep un impozit
re˛inut Ón conformitate cu art. 4 alin. (4) al prezentului
acord, re˛in 25% din venituri ∫i transfer„ 75% Rom‚niei,
propor˛ional cu transferurile efectuate conform alin. (1) al
prezentului articol.

ARTICOLUL 11
Dispozi˛ii tranzitorii privind titlurile de crean˛„ negociabile

(1) Pe parcursul perioadei de tranzi˛ie men˛ionate la
articolul 14 din prezentul acord, dar nu mai t‚rziu de
31 decembrie 2010, obliga˛iunile na˛ionale ∫i interna˛ionale
∫i alte titluri de crean˛„ negociabile, a c„ror prim„ emisiune
este anterioar„ datei de 1 martie 2001 sau pentru care
prospectele originale de emisiune au fost aprobate Ónainte
de aceast„ dat„ de c„tre autorit„˛ile competente Ón
Ón˛elesul Directivei 80/390/CEE a Consiliului ori de c„tre
autorit„˛ile responsabile din ˛„rile ter˛e nu se consider„
crean˛e Ón Ón˛elesul art. 8 alin. (1) lit. a) din prezentul
acord, cu condi˛ia s„ nu se mai efectueze alte emisiuni ale
acestor titluri de crean˛„ negociabile ulterior datei de
1 martie 2002. Cu toate acestea, Ón cazul Ón care perioada
de tranzi˛ie se prelunge∫te dup„ 31 decembrie 2010,
dispozi˛iile prezentului articol continu„ s„ se aplice doar Ón
ceea ce prive∫te titlurile de crean˛„ negociabile:
a) care con˛in clauzele de reÓntregire a sumei brute ∫i
de rambursare anticipat„;
b) Ón cazul c„rora agentul pl„titor este stabilit Óntr-o
parte contractant„ care aplic„ impozitul re˛inut ∫i acel
agent pl„titor pl„te∫te dob‚nda sau garanteaz„ dob‚nda Ón
beneficiul imediat al unui beneficiar efectiv rezident Ón
cealalt„ parte contractant„.
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Dac„ dup„ 1 martie 2002 inclusiv se efectueaz„ o alt„
emisiune pentru titlurile de crean˛„ negociabile men˛ionate
mai sus, emise de un guvern sau de o entitate asimilat„
care ac˛ioneaz„ ca autoritate public„ sau al c„rei rol este
recunoscut printr-un tratat interna˛ional, a∫a cum este
definit„ Ón anexa la prezentul acord, Óntreaga emisiune de
titluri, const‚nd Ón emisiunea ini˛ial„ ∫i Ón oricare alt„
emisiune ulterioar„, este considerat„ a fi o crean˛„ Ón
Ón˛elesul art. 8 alin. (1) lit. a) din prezentul acord.
Dac„ dup„ 1 martie 2002 inclusiv un alt emitent
neprev„zut de cel de-al doilea paragraf efectueaz„ o alt„
emisiune pentru titlurile de crean˛„ negociabile men˛ionate
mai sus, aceast„ emisiune este considerat„ a fi o crean˛„
Ón Ón˛elesul art. 8 alin. (1) lit. a) din prezentul acord.
(2) Nicio dispozi˛ie a prezentului articol nu Ómpiedic„
p„r˛ile contractante s„ impun„ veniturile ob˛inute din titlurile
de crean˛„ negociabile men˛ionate la alin. (1) Ón
conformitate cu legisla˛ia lor na˛ional„.

directiv„. Dac„, pe parcursul perioadei de tranzi˛ie, Insulele
Turks ∫i Caicos opteaz„ pentru aplicarea dispozi˛iilor
referitoare la schimbul automat de informa˛ii Ón acela∫i mod
cu cel prev„zut Ón cap. II din directiv„, acestea nu mai
aplic„ impozitul prin re˛inere la surs„/impozitul re˛inut ∫i
Ómp„r˛irea veniturilor prev„zut„ la art. 9 din prezentul
acord.
ARTICOLUL 15
Intrarea Ón vigoare

(1) Prezentul acord intr„ Ón vigoare Ón a 30-a zi dup„
ultima dintre datele la care fiecare dintre guverne a
notificat celuilalt Ón scris Óndeplinirea formalit„˛ilor necesare
din punct de vedere constitu˛ional, iar dispozi˛iile sale
produc efecte de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„.
(2) Art. 2 din prezentul acord nu produce efecte Ón
Rom‚nia Ón absen˛a impozit„rii directe Ón Insulele Turks ∫i
Caicos.

ce

ARTICOLUL 12
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ARTICOLUL 16

Œn cazul Ón care Óntre p„r˛i intervin dificult„˛i sau Óndoieli
Ón leg„tur„ cu aplicarea ori interpretarea prezentului acord,
p„r˛ile contractante depun toate eforturile pentru a solu˛iona
respectiva problem„ pe cale amiabil„.

Denun˛area acordului
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(1) Prezentul acord r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ la data la
care este denun˛at de c„tre una dintre p„r˛ile contractante.
(2) Oricare dintre p„r˛ile contractante poate denun˛a
acordul prin transmiterea unei notific„ri de denun˛are
celeilalte p„r˛i contractante, Ón care se precizeaz„
Ómprejur„rile ce au condus la aceast„ notificare. Œntr-un
asemenea caz, acordul Ónceteaz„ s„ mai produc„ efecte Ón
termen de 12 luni de la transmiterea notific„rii.
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(1) Se p„streaz„ confiden˛ialitatea tuturor informa˛iilor
furnizate ∫i primite de c„tre autoritatea competent„ a unei
p„r˛i contractante. Principiul confiden˛ialit„˛ii este esen˛ial
pentru aplicarea corespunz„toare ∫i pentru men˛inerea Ón
vigoare a prezentului acord.
(2) Informa˛iile furnizate autorit„˛ii competente a unei
p„r˛i contractante nu pot fi utilizate Ón niciun alt scop dec‚t
cel de impozitare direct„ f„r„ consim˛„m‚ntul prealabil al
celeilalte p„r˛i contractante.
(3) Informa˛iile furnizate sunt dezv„luite numai
persoanelor sau autorit„˛ilor implicate Ón impozitarea direct„
∫i sunt utilizate de aceste persoane sau autorit„˛i numai Ón
aceste scopuri sau Ón scopuri de supraveghere, inclusiv Ón
solu˛ionarea oric„rei contesta˛ii. Œn aceste scopuri,
informa˛iile pot fi dezv„luite Ón ∫edin˛ele publice ale
instan˛elor judec„tore∫ti sau Ón celelalate proceduri
judiciare.
(4) Œn cazul Ón care autoritatea competent„ a unei p„r˛i
contractante consider„ c„ informa˛iile pe care le-a primit de
la autoritatea competent„ a celeilalte p„r˛i contractante pot
fi utile autorit„˛ii competente a unui ter˛ stat membru, poate
transmite aceste informa˛ii autorit„˛ii competente a acestui
ter˛ stat, cu acordul autorit„˛ii competente ce a furnizat
informa˛iile.
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Confiden˛ialitatea

ARTICOLUL 17
Aplicarea ∫i suspendarea aplic„rii

Pentru Guvernul Rom‚niei,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice

Pentru Guvernul Insulelor Turks ∫i Caicos,
Richard Tauwhare,
guvernator
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La Óncheierea perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10
alin. (2) din directiv„, Insulele Turks ∫i Caicos Ónceteaz„ s„
aplice impozitul re˛inut ∫i Ómp„r˛irea veniturilor prev„zute
prin prezentul acord ∫i aplic„ Ón rela˛ia cu cealalt„ parte
contractant„ dispozi˛iile referitoare la schimbul automat de
informa˛ii Ón acela∫i mod cu cel prev„zut Ón cap. II din

(1) Sub rezerva procedurii de solu˛ionare amiabil„
prev„zute la art. 12 din prezentul acord, aplicarea
prezentului acord sau a unor p„r˛i ale acestuia poate fi
suspendat„ de oricare dintre p„r˛ile contractante,
suspendarea intr‚nd Ón vigoare de Óndat„ prin notificarea
c„tre cealalt„ parte a Ómprejur„rilor ce au condus la
notificare, Ón cazul Ón care directiva Ónceteaz„ s„ se mai
aplice temporar sau definitiv, Ón conformitate cu dreptul
Comunit„˛ii Europene, ori Ón cazul Ón care un stat membru
suspend„ aplicarea legisla˛iei de punere Ón aplicare a
acesteia. Aplicarea prezentului acord se reia de Óndat„ ce
Ómprejur„rile ce au condus la suspendare nu mai sunt
valabile.
(2) Sub rezerva procedurii de solu˛ionare amiabil„
prev„zute la art. 12 din prezentul acord, oricare dintre
p„r˛ile contractante poate suspenda aplicarea prezentului
acord prin notificarea c„tre cealalt„ parte a Ómprejur„rilor
ce au condus la o asemenea notificare, Ón cazul Ón care
una dintre ˛„rile sau teritoriile ter˛e men˛ionate la art. 17
alin. (2) din directiv„ Ónceteaz„ ulterior s„ aplice m„surile
men˛ionate de respectiva dispozi˛ie. Suspendarea aplic„rii
are loc nu mai devreme de dou„ luni de la notificare.
Aplicarea prezentului acord se reia de Óndat„ ce m„surile
sunt reintroduse de c„tre ˛ara sau teritoriul ter˛ Ón cauz„.
Œntocmit Ón limbile rom‚n„ ∫i englez„, toate versiunile
fiind egal autentice. Œn cazul Ón care exist„ divergen˛e de
interpretare Óntre versiunile Ón diferitele limbi ale textului,
are prioritate versiunea Ón limba englez„.

ARTICOLUL 14
Perioada de tranzi˛ie
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ANEX√
la acord

LISTA
entit„˛ilor asimilate la care se face referire Ón art. 11
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Spania
— Xunta de Galicia (Executivul Regional al Galiciei)
— Junta de Andalucía (Executivul Regional al
Andaluziei)
— Junta de Extremadura (Executivul Regional
Extremadura)
— Junta de Castilla — La Mancha (Executivul Regional
Castilla — La Mancha)
— Junta de Castilla — León (Executivul Regional
Castilla — León)
— Gobierno Foral de Navarra (Guvernul Regional al
Navarrei)
— Govern de les Illes Balears (Guvernul Insulelor
Baleare)
— Generalitat de Catalunya (Guvernul Autonom al
Cataloniei)
— Generalitat de Valencia (Guvernul Autonom al
Valenciei)
— Diputacíon General de Aragon (Consiliul Regional al
Aragonului)
— Gobierno de las Islas Canarias (Guvernul Insulelor
Canare)
— Gobierno de Murcia (Guvernul Murciei)
— Gobierno de Madrid (Guvernul Madridului)
— Gobierno de la Comunidad Autónoma del País
Vasco/Euzkadi (Guvernul Comunit„˛ii Autonome a ﬁ„rii
Bascilor)
— Diputacíon Foral de Guipúzcoa (Consiliul Regional
Guipúzcoa)
— Diputacíon Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiliul
Regional Vizcaya)
— Diputacíon Foral de Alava (Consiliul Regional Alava)
— Ayuntamiento de Madrid (Consiliul Or„∫enesc al
Madridului)
— Ayuntamiento de Barcelona (Consiliul Or„∫enesc al
Barcelonei)
— Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiliul Insulei
Gran Canaria)
— Cabildo Insular de Tenerife (Consiliul Insulei Tenerife)
— Instituto de Crédito Oficial (Institu˛ia Creditului Public)
— Instituto Catalán de Finanzas (Institu˛ia Financiar„ a
Cataloniei)
— Instituto Valenciano de Finanzas (Institu˛ia Financiar„
a Valenciei)
Grecia

Fran˛a
— La Caisse d’amortissement de la dette sociale
(CADES) (Fondul de Amortizare a Obliga˛iilor Sociale)
— L’Agence française de développement (AFD) (Agen˛ia
Francez„ de Dezvoltare)
— Réseau Ferré de France (RFF) (Re˛eaua Francez„
de C„i Ferate)
— Caisse Nationale des Autoroutes (CAN) (Fondul
Na˛ional al Autostr„zilor)
— Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)
(Asisten˛a Public„ a Spitalelor din Paris)
— Charbonnages de France (CDF) (Consiliul Francez al
C„rbunelui)
— Entreprise minière et chimique (EMC) (Œntreprinderea
Minier„ ∫i Chimic„)
Italia
— regiuni
— provincii
— municipalit„˛i
— Cassa Depositi e Prestiti (Fondul de Depozite ∫i
Œmprumuturi)
Letonia
— Pašvaldības (guvernele locale)
Polonia
— gminy (comune)
— powiaty (districte)
— województwa (provincii)
— zwiazki gmin (asocia˛ii de comune)
— powiatów (asocia˛ii de districte)
— województw (asocia˛ii de provincii)
— miasto stoleczne Warszawa (capitala Var∫ovia)
— Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Agen˛ia pentru Restructurare ∫i Modernizare a Agriculturii)
— Agencja Nieruchomości Rolnych (Agen˛ia Propriet„˛ilor
Agricole)
Portugalia
— Região Autónoma da Madeira (Regiunea Autonom„
a Madeirei)
— Região Autónoma dos Açores (Regiunea Autonom„
a Insulelor Azore)
— municipalit„˛i
Rom‚nia
— autorit„˛ile administra˛iei publice locale
Slovacia
— mestá a obce (municipalit„˛i)
— Železnice Slovenskej Republiky (Compania Slovac„
de C„i Ferate)
— Štátny fond cestného hospodárstva (Fondul de Stat
pentru Administrarea Drumurilor)
— Slovenské elektrárne (Centralele Electrice Slovace)
— Vodohospodárska vỳstavba (Societatea de Economie
a Apei)
Entit„˛i interna˛ionale:
— Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
— Banca European„ de Investi˛ii
— Banca Asiatic„ de Dezvoltare
— Banca African„ de Dezvoltare
— Banca Mondial„/BIRD/FMI
— Corpora˛ia Financiar„ Interna˛ional„
— Banca Inter-American„ de Dezvoltare
— Fondul de Dezvoltare Social„ al Consiliului Europei
— EURATOM
— Comunitatea European„
— Corporación Andina de Fomento (CAF) (Corpora˛ia
Andin„ de Dezvoltare)

tu

Œn sensul art. 11 din prezentul acord, urm„toarele
entit„˛i sunt considerate entitate asimilat„ care ac˛ioneaz„ ca
autoritate public„ sau al c„rei rol este recunoscut printr-un
tratat interna˛ional:
Entit„˛i din cadrul Uniunii Europene:
Belgia
— Vlaams Gewest (Regiunea flamand„)
— Région wallonne (Regiunea valon„)
— Région bruxelloise/Brussels Gewest (Regiunea
Bruxelles)
— Communauté française (Comunitatea francez„)
— Vlaamse Gemeenschap (Comunitatea flamand„)
— Deutschsprachige Gemeinschaft (Comunitatea
germanofon„)
Bulgaria
—
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— Eurofima
— Comunitatea European„ a C„rbunelui ∫i O˛elului
— Banca Nordic„ de Investi˛ii
— Banca Caraibean„ de Dezvoltare
Dispozi˛iile art. 11 nu aduc atingere niciuneia dintre
obliga˛iile interna˛ionale pe care p„r˛ile contractante ∫i le-au
asumat Ón rela˛iile cu entit„˛ile interna˛ionale men˛ionate
mai sus.
Entit„˛i din ˛„ri ter˛e:
Entit„˛ile ce Óndeplinesc urm„toarele criterii:
1. Entitatea este clar considerat„ a fi o entitate public„
Ón conformitate cu criteriile na˛ionale.
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2. Respectiva entitate public„ este un produc„tor din
afara Uniunii Europene, care administreaz„ ∫i finan˛eaz„ un
grup de activit„˛i, Ón principal furnizarea de produse ∫i
servicii din afara Uniunii Europene, destinate beneficiului
comunit„˛ii ∫i care sunt efectiv controlate de guvernul
central.
3. Respectiva entitate public„ emite cu regularitate
crean˛e de valoare Ónsemnat„.
4. Statul respectiv poate s„ garanteze c„ o asemenea
entitate public„ nu va exercita o r„scump„rare Ónainte de
termen Ón cazul clauzelor de reÓntregire a sumei brute.

ACORD
Óntre Rom‚nia ∫i Teritoriul de peste m„ri Montserrat al Regatului Unit privind impunerea veniturilor din economii,
convenit prin schimb de scrisori
A. Scrisoare din partea Rom‚niei

ce

Domnule,

Pentru Guvernul Rom‚niei,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice
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M„ refer la textul modelului propus al îAcordului Óntre Teritoriul de peste m„ri Montserrat al Regatului Unit ∫i
fiecare dintre statele membre ale UE ce urmeaz„ s„ efectueze schimbul automat de informa˛ii privind impunerea
veniturilor din economii“, aprobat de c„tre Grupul de lucru la nivel Ónalt (impunerea pe economii) al Consiliului de Mini∫tri
al Uniunii Europene din 22 iunie 2004 (doc. 10.397/1/04 REV 1 ∫i doc. 10.397/1/04 REV 1 + COR 1).
Av‚nd Ón vedere textul ar„tat mai sus, am onoarea:
— de a v„ propune Acordul privind impunerea veniturilor din economii, prev„zut Ón apendicele 1 la prezenta
scrisoare;
— de a propune ca intrarea Ón vigoare a aranjamentelor ar„tate s„ aib„ loc la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„, sub rezerva notific„rii reciproce a Óndeplinirii formalit„˛ilor constitu˛ionale interne pentru intrarea Ón vigoare a
acestor aranjamente;
— de a v„ propune angajamentul nostru comun de a ne Óndeplini c‚t mai cur‚nd posibil formalit„˛ile
constitu˛ionale interne ar„tate ∫i de a ne notifica reciproc f„r„ Ónt‚rziere pe canale oficiale atunci c‚nd aceste formalit„˛i
au fost Óndeplinite;
— de a v„ propune ca, p‚n„ la Óncheierea acestor formalit„˛i constitu˛ionale interne ∫i p‚n„ la intrarea Ón vigoare
a acordului prev„zut Ón apendicele 1 la prezenta scrisoare, guvernele Rom‚niei ∫i Teritoriului de peste m„ri Montserrat al
Regatului Unit s„ aplice Ón mod provizoriu acordul, cu respectarea dispozi˛iilor noastre constitu˛ionale na˛ionale, cu
Óncepere de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Am onoarea de a v„ propune ca, dac„ cele precizate mai sus sunt convenabile guvernului dumneavoastr„,
prezenta scrisoare Ómpreun„ cu apendicele 1 ∫i cu confirmarea dumneavoastr„ s„ constituie acordul nostru comun ∫i
stabilirea aranjamentelor dintre Rom‚nia ∫i Teritoriul de peste m„ri Montserrat al Regatului Unit.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.

Œntocmit„ la Bucure∫ti la 7 octombrie 2006, Ón limbile rom‚n„ ∫i englez„, Ón 3 exemplare.
B. R„spuns propus din partea Guvernului Montserrat
Domnule,
Am onoarea s„ confirm primirea scrisorii dumneavoastr„ din 7 octombrie 2006, av‚nd urm„torul con˛inut:
îDomnule,
M„ refer la textul modelului propus al «Acordului Óntre Teritoriul de peste m„ri Montserrat al Regatului Unit ∫i
fiecare dintre statele membre ale UE ce urmeaz„ s„ efectueze schimbul automat de informa˛ii privind impunerea
veniturilor din economii», aprobat de c„tre Grupul de lucru la nivel Ónalt (impunerea pe economii) al Consiliului de Mini∫tri
al Uniunii Europene din 22 iunie 2004 (doc. 10.397/1/04 REV 1 ∫i doc. 10.397/1/04 REV 1 + COR 1).
Av‚nd Ón vedere textul ar„tat mai sus, am onoarea:
— de a v„ propune Acordul privind impunerea veniturilor din economii, prev„zut Ón apendicele 1 la prezenta
scrisoare;
— de a propune ca intrarea Ón vigoare a aranjamentelor ar„tate s„ aib„ loc la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„, sub rezerva notific„rii reciproce a Óndeplinirii formalit„˛ile constitu˛ionale interne pentru intrarea Ón vigoare a
acestor aranjamente;
— de a v„ propune angajamentul nostru comun de a ne Óndeplini c‚t mai cur‚nd posibil formalit„˛ile
constitu˛ionale interne ar„tate ∫i de a ne notifica reciproc f„r„ Ónt‚rziere pe canale oficiale atunci c‚nd aceste formalit„˛i
au fost Óndeplinite;
— de a v„ propune ca, p‚n„ la Óncheierea acestor formalit„˛i constitu˛ionale interne ∫i p‚n„ la intrarea Ón vigoare
a acordului prev„zut Ón apendicele 1 la prezenta scrisoare, guvernele Rom‚niei ∫i Teritoriului de peste m„ri Montserrat al
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Regatului Unit s„ aplice Ón mod provizoriu acordul, cu respectarea dispozi˛iilor noastre constitu˛ionale na˛ionale, cu
Óncepere de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Am onoarea de a v„ propune ca, dac„ cele precizate mai sus sunt convenabile guvernului dumneavoastr„,
prezenta scrisoare Ómpreun„ cu apendicele ∫i ∫i cu confirmarea dumneavoastr„ s„ constituie acordul nostru comun ∫i
stabilirea aranjamentelor Óntre Rom‚nia ∫i Teritoriul de peste m„ri Montserrat al Regatului Unit.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.“
Sunt Ón m„sur„ s„ confirm c„ Guvernul Montserrat este de acord cu con˛inutul scrisorii dumneavoastr„ din
7 octombrie 2006.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.
Pentru Monserrat,
Lowell L. Lewis,
ministru-∫ef
Œntocmit„ la 1 decembrie 2006, Ón limbile rom‚n„ ∫i englez„, Ón 3 exemplare.
Apendicele 1

ce

ACORD
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privind impunerea veniturilor din economii, Óncheiat Óntre Rom‚nia ∫i Teritoriul de peste m„ri Montserrat al Regatului Unit
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Œntruc‚t:
1. Art. 17 din Directiva 2003/48/CEE (directiva) Consiliului Uniunii Europene (Consiliul) privind impunerea
veniturilor din economii prevede c„, p‚n„ la 1 ianuarie 2004, statele membre adopt„ ∫i public„ actele cu putere de lege
∫i actele administrative necesare pentru a se conforma acestei directive, ale c„rei dispozi˛ii se aplic„ de la 1 ianuarie
2005, cu condi˛ia ca:
î(i) Confedera˛ia Elve˛ian„, Principatul Liechtenstein, Republica San Marino, Principatul Monaco ∫i Principatul
Andorra s„ aplice de la aceea∫i dat„ m„suri echivalente celor cuprinse Ón directiv„, Ón conformitate cu
acordurile Óncheiate de acestea cu Comunitatea European„, Ón urma deciziilor adoptate Ón unanimitate de
c„tre Consiliu;
(ii) toate acordurile sau alte aranjamente s„ fie Ón vigoare, prev„z‚nd c„ toate teritoriile dependente sau
asociate relevante aplic„ de la aceea∫i dat„ schimbul automat de informa˛ii Ón acela∫i mod cu cel prev„zut
Ón cap. II din directiv„ (sau, pe parcursul perioadei de tranzi˛ie, definite la art. 10, aplic„ un impozit prin
re˛inere la surs„, Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i cele prev„zute la art. 11 ∫i 12).“
2. La 19 iulie 2004 (Decizia 2004/587/CE a Consiliului), Consiliul a modificat data aplic„rii directivei, data de
1 ianuarie 2005 fiind Ónlocuit„ cu data de 1 iulie 2005;
3. La 24 iunie 2005, Consiliul:
— a luat not„ de faptul c„ cele 25 de state membre, 5 state europene (Principatul Andorra, Principatul
Liechtenstein, Principatul Monaco, Republica San Marino ∫i Confedera˛ia Elve˛ian„), 3 dependente ale Coroanei Britanice
(Guernsey, Insula Man ∫i Jersey) ∫i 7 teritorii dependente sau asociate din regiunea Caraibelor (Antilele Olandeze, Aruba,
Anguilla, Insulele Virgine Britanice, Insulele Cayman, Montserrat, Insulele Turks ∫i Caicos) au confirmat aplicarea m„surilor
convenite de impunere a veniturilor din economii, Óncep‚nd cu 1 iulie 2005 (accept);
— a adoptat înota de accept“ (doc. 10.038/05 FISC 69) care a declan∫at aplicarea de c„tre toate cele 40 de
p„r˛i la acord a m„surilor convenite de impunere a veniturilor din economii Óncep‚nd cu data de 1 iulie 2005;
— a autorizat Secretariatul Consiliului s„ fac„ cunoscute ˛„rilor ∫i teritoriilor ter˛e relevante ∫i publicului înota de
accept“ ∫i informa˛iile referitoare la conven˛iile bilaterale de impunere a veniturilor din economii ∫i la directiva privind
impunerea veniturilor din economii.
4. Rela˛iile dintre Montserrat ∫i Uniunea European„ sunt determinate de partea a IV-a din Tratatul de instituire a
Comunit„˛ii Europene. Œn conformitate cu tratatul, Montserrat nu face parte din teritoriul fiscal al Uniunii Europene.
5. Montserrat ia not„ de faptul c„, de∫i scopul final al statelor membre ale Uniunii Europene este acela de a
realiza o impunere efectiv„ a pl„˛ilor de dob‚nzi Ón statul membru de reziden˛„ fiscal„ al beneficiarilor efectivi prin
schimbul de informa˛ii referitoare la pl„˛ile de dob‚nzi, 3 state membre, ∫i anume Republica Austria, Regatul Belgiei ∫i
Marele Ducat de Luxemburg, nu au obliga˛ia, pe durata unei perioade de tranzi˛ie, s„ efectueze schimb de informa˛ii, dar
aplic„ un impozit prin re˛inere la surs„ asupra veniturilor din economii acoperite de directiv„.
6. Montserrat a acceptat s„ aplice schimbul automat de informa˛ii Ón acela∫i mod cu cel prev„zut Ón cap. II din
directiv„.
7. Montserrat dispune de legisla˛ie referitoare la Óntreprinderile de plasamanet colectiv, care este considerat„ a
avea efecte echivalente cu legisla˛ia Comunit„˛ii Europene la care se face referire Ón art. 2 ∫i 6 din directiv„.
Rom‚nia ∫i Montserrat, denumite Ón continuare parte contractant„ sau p„r˛i contractante, Ón cazul Ón care contextul
nu impune altfel, au convenit s„ Óncheie prezentul acord, ce cuprinde obliga˛ii numai pentru p„r˛ile contractante ∫i prevede
schimbul automat de informa˛ii Óntre p„r˛ile contractante Ón leg„tur„ cu pl„˛ile de dob‚nzi efectuate de un agent pl„titor
stabilit Ón una dintre p„r˛ile contractante c„tre o persoan„ fizic„ rezident„ Ón cealalt„ parte contractant„.
Œn sensul prezentului acord, termenul autoritate competent„, atunci c‚nd se aplic„ p„r˛ilor contractante, Ónseamn„
ministerul finan˛elor publice sau un reprezentant autorizat, Ón cazul Rom‚niei, ∫i Departamentul Veniturilor Interne, Ón cazul
Montserrat.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 3
Identitatea ∫i reziden˛a beneficiarilor efectivi

Raportarea informa˛iilor de c„tre agen˛ii pl„titori
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(1) Fiecare parte adopt„ ∫i asigur„, Ón cadrul teritoriului
s„u, aplicarea procedurilor necesare pentru a permite
agentului pl„titor s„ identifice beneficiarii efectivi ∫i
reziden˛a acestora Ón sensul prezentului acord. Aceste
proceduri respect„ standardele minime prev„zute la
alineatele (2) ∫i (3) ale prezentului articol.
(2) Agentul pl„titor stabile∫te identitatea beneficiarului
efectiv pe baz„ de standarde minime, care difer„ Ón func˛ie
de raporturile ce se stabilesc Óntre agentul pl„titor ∫i
beneficiarul dob‚nzii, dup„ cum urmeaz„:
a) pentru raporturile contractuale stabilite Ónainte de
1 ianuarie 2004, agentul pl„titor stabile∫te identitatea
beneficiarului efectiv, const‚nd Ón numele ∫i adresa
acestuia, prin utilizarea informa˛iilor de care dispune, Ón
special conform reglement„rilor Ón vigoare Ón ˛ara Ón care
este stabilit ∫i conform dispozi˛iilor Directivei 91/308/CEE a
Consiliului din 10 iunie 1991, Ón cazul Rom‚niei, sau, Ón
cazul Montserrat, conform legisla˛iei echivalente din
Montserrat referitoare la prevenirea utiliz„rii sistemului
financiar Ón scopul sp„l„rii banilor;
b) pentru raporturile contractuale stabilite sau tranzac˛iile
efectuate Ón absen˛a unor raporturi contractuale Óncep‚nd
cu data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, agentul pl„titor
stabile∫te identitatea beneficiarului efectiv, const‚nd Ón
numele, adresa ∫i, dac„ exist„, num„rul de identificare
fiscal„ alocat de c„tre statul membru de reziden˛„ Ón
scopuri fiscale; aceste detalii se stabilesc pe baza
pa∫aportului sau a c„r˛ii de identitate oficiale prezentate de
beneficiarul efectiv; dac„ adresa nu apare nici Ón pa∫aport,
nici Ón cartea de identitate oficial„, ea se stabile∫te pe
baza oric„rui alt document de identitate prezentat de
beneficiarul efectiv; dac„ num„rul de identificare fiscal„ nu
este men˛ionat Ón pa∫aport, Ón cartea de identitate oficial„
sau Ón oricare alt document de identitate, printre care
poate fi inclus ∫i certificatul de reziden˛„ fiscal„, prezentat
de beneficiarul efectiv, identitatea se va completa prin
men˛ionarea datei ∫i a locului na∫terii stabilite pe baza
pa∫aportului sau a c„r˛ii de identitate oficiale.
(3) Agentul pl„titor stabile∫te reziden˛a beneficiarului pe
baz„ de standarde minime, care difer„ Ón func˛ie de
raporturile stabilite Óntre agentul pl„titor ∫i beneficiarul
dob‚nzii. Cu respectarea condi˛iilor prev„zute mai jos, se
consider„ c„ reziden˛a se afl„ Ón ˛ara Ón care beneficiarul
efectiv Ó∫i are adresa permanent„:
a) pentru raporturile contractuale stabilite Ónainte de
1 ianuarie 2004, agentul pl„titor stabile∫te reziden˛a
beneficiarului efectiv pe baza informa˛iilor puse la dispozi˛ia
sa, Ón special conform reglement„rilor Ón vigoare Ón ˛ara Ón
care este stabilit ∫i Directivei 91/308/CEE a Consiliului, Ón
cazul Rom‚niei, sau, Ón cazul Montserrat, conform
legisla˛iei echivalente din Montserrat;
b) pentru raporturile contractuale stabilite sau pentru
tranzac˛iile efectuate Ón absen˛a unor rela˛ii contractuale
Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, agentul
pl„titor stabile∫te reziden˛a beneficiarului efectiv pe baza
adresei men˛ionate Ón pa∫aport, Ón cartea de identitate
oficial„ sau, dac„ este necesar, Ón baza oric„rui alt
document de identitate prezentat de beneficiarul efectiv ∫i
Ón concordan˛„ cu urm„toarea procedur„: pentru
persoanele fizice care prezint„ un pa∫aport sau o carte de
identitate oficial„ emis„ de un stat membru, care declar„
ele Ónsele c„ sunt rezidente Óntr-o ˛ar„ ter˛„, reziden˛a se
stabile∫te prin intermediul unui certificat de reziden˛„ fiscal„
emis de autoritatea competent„ a ˛„rii ter˛e Ón care
persoana fizic„ declar„ c„ este rezident„; Ón cazul
neprezent„rii unui astfel de certificat, se consider„ c„ ˛ara
de reziden˛„ este statul membru care a emis pa∫aportul
sau orice alt document de identitate oficial.
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(1) Œn cazul Ón care un agent pl„titor stabilit Ón oricare
dintre p„r˛ile contractante efectueaz„ pl„˛i de dob‚nzi, a∫a
cum sunt definite la art. 5 din prezentul acord, c„tre
beneficiari efectivi, Ón Ón˛elesul art. 2 din prezentul acord,
reziden˛i Ón cealalt„ parte contractant„, agentul pl„titor
raporteaz„ autorit„˛ii sale competente:
a) identitatea ∫i reziden˛a beneficiarului efectiv, stabilite
Ón conformitate cu art. 3 din prezentul acord;
b) numele ∫i adresa agentului pl„titor;
c) num„rul contului beneficiarului efectiv sau, atunci
c‚nd nu exist„, identificarea crean˛ei ce a dat na∫tere
dob‚nzii;
d) informa˛ii referitoare la plata de dob‚nd„, Ón
conformitate cu alin. (2) al art. 8 din directiv„; cu toate
acestea, fiecare parte contractant„ poate limita volumul
minim de informa˛ii referitoare la plata de dob‚nd„ pe care
agentul pl„titor le va raporta la valoarea total„ a dob‚nzii
sau a venitului ∫i la valoarea total„ a Óncas„rilor din
v‚nz„ri, r„scump„r„ri sau restituiri,
iar p„r˛ile contractante se conformeaz„ alin. (2) al
prezentului articol.
(2) Œn termen de 6 luni de la Óncheierea anului lor
fiscal, autorit„˛ile competente din p„r˛ile contractante Ó∫i
comunic„, Ón mod automat, informa˛iile men˛ionate la
alin. 1) lit. a)—d) din prezentul articol, pentru toate pl„˛ile
de dob‚nzi efectuate Ón cursul anului respectiv.
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Defini˛ia beneficiarului efectiv
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(1) Œn sensul prezentului acord, beneficiar efectiv
Ónseamn„ orice persoan„ fizic„ care prime∫te o plat„ de
dob‚nd„ sau orice persoan„ fizic„ pentru care o plat„ de
dob‚nd„ este garantat„, dac„ respectiva persoan„ nu
poate dovedi c„ plata nu a fost primit„ sau garantat„
pentru beneficiul s„u propriu. O persoan„ nu este
beneficiar efectiv Ón cazul Ón care:
a) ac˛ioneaz„ ca un agent pl„titor, Ón Ón˛elesul art. 4
alin. (1) din prezentul acord;
b) ac˛ioneaz„ Ón numele unei persoane juridice, o
entitate care este impozitat„ pe profit conform regimului
general de impozitare a activit„˛ilor economice, un
organism de plasament colectiv Ón valori mobiliare autorizat
Ón concordan˛„ cu Directiva 85/611/CEE a Consiliului sau
o Óntreprindere echivalent„ de plasament colectiv Ón valori
mobiliare stabilit„ Ón Montserrat ori o entitate la care se
face referire la art. 4 alin. (2) din prezentul acord ∫i care,
Ón cel din urm„ caz men˛ionat, dezv„luie numele ∫i adresa
acelei entit„˛i agentului economic care efectueaz„ plata
dob‚nzii, iar acesta din urm„ comunic„ aceste informa˛ii
autorit„˛ii competente a p„r˛ii contractante Ón care este
stabilit;
c) ac˛ioneaz„ Ón numele altei persoane fizice care este
beneficiarul efectiv ∫i dezv„luie agentului pl„titor identitatea
acelui beneficiar efectiv.
(2) Œn cazul Ón care un agent pl„titor dispune de
informa˛ii care sugereaz„ c„ persoana fizic„ care prime∫te
o plat„ de dob‚nd„ sau pentru care o plat„ de dob‚nd„
este garantat„ poate s„ nu fie beneficiarul efectiv ∫i Ón
care nu se aplic„ dispozi˛iile alin. (1) lit. a) sau ale
alin. (1) lit. b) ale prezentului articol, acesta ia m„surile
rezonabile pentru a stabili identitatea beneficiarului efectiv.
Dac„ agentul pl„titor nu poate identifica beneficiarul efectiv,
el consider„ persoana fizic„ Ón discu˛ie drept beneficiar
efectiv.
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(1) Œn sensul prezentului acord, agent pl„titor Ónseamn„
orice agent economic care pl„te∫te dob‚nda sau
garanteaz„ plata dob‚nzii Ón beneficiul imediat al
beneficiarului efectiv, indiferent dac„ agentul este debitorul
crean˛ei care produce dob‚nda sau agentul Óns„rcinat cu
plata dob‚nzii sau cu garantarea pl„˛ii de c„tre debitor sau
de c„tre beneficiarul efectiv.
(2) Orice entitate stabilit„ Ón una dintre p„r˛ile
contractante c„reia i se pl„te∫te sau i se garanteaz„ plata
dob‚nzii Ón beneficiul imediat al beneficiarului efectiv este,
de asemenea, considerat„ agent pl„titor la data pl„˛ii sau a
garant„rii pl„˛ii. Prezenta dispozi˛ie nu se aplic„ dac„
agentul economic are motiv s„ cread„, pe baza dovezilor
oficiale prezentate de acea entitate, c„:
a) este o persoan„ juridic„, cu excep˛ia acelor persoane
juridice prev„zute la alin. (5) al prezentului articol;
b) profitul s„u este impozitat prin aplicarea regimului
general de impozitare a activit„˛ilor economice; sau
c) este un organism de plasament colectiv Ón valori
mobiliare recunoscut Ón conformitate cu Directiva
85/611/CEE a Consiliului sau o Óntreprindere echivalent„ de
plasament colectiv stabilit„ Ón Montserrat.
Un agent economic care pl„te∫te dob‚nda sau
garanteaz„ plata dob‚nzii unei astfel de entit„˛i stabilite Ón
cealalt„ parte contractant„ ∫i care este considerat„ agent
pl„titor Ón temeiul prezentului alineat comunic„ numele ∫i
adresa entit„˛ii ∫i valoarea total„ a dob‚nzii pl„tite sau
garantate entit„˛ii autorit„˛ii competente a p„r˛ii contractante
Ón care este stabilit, care transmite mai departe aceste
informa˛ii autorit„˛ii competente din partea contractant„ Ón
care este stabilit„ entitatea.
(3) Entitatea men˛ionat„ la alin. (2) al prezentului articol
poate, cu toate acestea, s„ opteze pentru a fi tratat„, Ón
scopul aplic„rii prezentului acord, ca un organism de
plasament colectiv Ón valori mobiliare sau ca o Óntreprindere
echivalent„ precizat„ la lit. c) a alin. (2). Exercitarea
acestei op˛iuni presupune eliberarea unui certificat de c„tre
partea contractant„ Ón care este stabilit„ entitatea ∫i
prezentarea acestuia de c„tre respectiva entitate agentului
economic. Fiecare parte contractant„ stabile∫te normele
metodologice privind aceast„ op˛iune pentru entit„˛ile
stabilite pe teritoriul s„u.
(4) Œn cazul Ón care agentul economic ∫i entitatea
men˛ionate la alin. (2) din prezentul articol sunt stabilite Ón
aceea∫i parte contractant„, acea parte contractant„ ia
m„surile necesare pentru a se asigura c„ entitatea
respect„ dispozi˛iile prezentului acord atunci c‚nd aceasta
ac˛ioneaz„ ca agent pl„titor.
(5) Persoanele juridice exceptate de la lit. a) a alin. (2)
al prezentului articol sunt:
a) Ón Finlanda, avoin yhtio (Ay) ∫i kommandiittiyhtio
(Ky)/oppet bolag ∫i kommanditbolag;
b) Ón Suedia: handelsbolag (HB) ∫i kommanditbolag (KB).

b) dob‚nda acumulat„ sau capitalizat„ la data v‚nz„rii,
r„scump„r„rii sau ramburs„rii crean˛elor men˛ionate la lit. a);
c) venitul provenit din pl„˛ile de dob‚nzi, direct sau prin
intermediul unei entit„˛i la care se face referire la art. 4
alin. (2) din prezentul acord, distribuit de:
(i) un organism de plasament colectiv Ón valori
mobiliare autorizat Ón conformitate cu Directiva
85/611/CEE a Consiliului; sau
(ii) o Óntreprindere echivalent„ de plasament colectiv
stabilit„ Ón Montserrat;
(iii) entit„˛i care se calific„ pentru op˛iunea prev„zut„
la art. 4 alin. (3) din prezentul acord;
(iv) Óntreprinderi de plasament colectiv stabilite Ón
afara teritoriului c„ruia i se aplic„ Tratatul de
instituire a Comunit„˛ii Europene Ón temeiul
art. 299 al acestui tratat ∫i Ón afara Montserrat;
d) venitul realizat din v‚nzarea, rambursarea sau
r„scump„rarea p„r˛ilor sociale sau unit„˛ilor din capitalul
urm„toarelor Óntreprinderi ∫i entit„˛i, dac„ acestea investesc,
direct sau indirect, prin intermediul altor Óntreprinderi de
plasament colectiv sau entit„˛i men˛ionate mai jos, mai mult
de 40% din activele lor Ón crean˛e, astfel cum se prevede
la lit. a):
(i) un organism de plasament colectiv Ón valori
mobiliare autorizat Ón conformitate cu Directiva
85/611/CEE a Consiliului; sau
(ii) o Óntreprindere echivalent„ de plasament colectiv
stabilit„ Ón Montserrat;
(iii) entit„˛i care se calific„ pentru op˛iunea prev„zut„
la art. 4 alin. (3) din prezentul acord;
(iv) Óntreprinderi de plasament colectiv stabilite Ón
afara teritoriului c„ruia i se aplic„ Tratatul de
instituire a Comunit„˛ii Europene Ón temeiul
art. 299 al acestui tratat ∫i Ón afara Montserrat.
Cu toate acestea, p„r˛ile contractante au op˛iunea de a
include venitul men˛ionat la lit. d) a prezentului alineat Ón
defini˛ia dob‚nzii doar Ón m„sura Ón care aceste venituri
corespund c‚∫tigurilor ce provin direct sau indirect din pl„˛i
de dob‚nzi Ón Ón˛elesul lit. a) ∫i b) a prezentului alineat.
(2) Œn ceea ce prive∫te alin. (1) lit. c) ∫i d) al
prezentului articol, Ón cazul Ón care un agent pl„titor nu
dispune de nicio informa˛ie cu privire la propor˛ia veniturilor
ce provin din pl„˛i de dob‚nzi, valoarea total„ a venitului
se consider„ ca plat„ de dob‚nd„.
(3) Œn ceea ce prive∫te alin. (1) lit. d) al prezentului
articol, Ón cazul Ón care un agent pl„titor nu dispune de
nicio informa˛ie privind procentul activelor investite Ón
crean˛e sau Ón p„r˛i sociale ori Ón unit„˛i, a∫a cum sunt
acestea definite de respectivul alineat, acest procent este
considerat a fi peste 40%. Œn cazul Ón care agentul pl„titor
nu poate determina valoarea venitului realizat de
beneficiarul efectiv, venitul este considerat ca fiind
corespunz„tor Óncas„rilor Ón urma v‚nz„rii, ramburs„rii sau
r„scump„r„rii p„r˛ilor ori unit„˛ilor.
(4) Œn cazul Ón care dob‚nda, a∫a cum este definit„ la
alin. (1) al prezentului articol, este pl„tit„ sau creditat„
Óntr-un cont de˛inut de o entitate dintre cele men˛ionate la
art. 4 alin. (2) din prezentul acord, aceast„ entitate nefiind
beneficiara op˛iunii prev„zute la art. 4 alin. (3) din prezentul
acord, dob‚nda se consider„ ca plat„ de dob‚nd„ de c„tre
respectiva entitate.
(5) Œn ceea ce prive∫te prevederile alin. (1) lit. b) ∫i d)
al prezentului articol, fiecare parte contractant„ dispune de
op˛iunea de a obliga agen˛i pl„titori de pe teritoriul s„u s„
anualizeze dob‚nda pentru o perioad„ de cel mult un an ∫i
s„ trateze aceste dob‚nzi anualizate ca plat„ de dob‚nd„,
chiar dac„ Ón decursul acestei perioade nu a intervenit
nicio v‚nzare, r„scump„rare sau rambursare.
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ARTICOLUL 4
Defini˛ia agentului pl„titor
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ARTICOLUL 5
Defini˛ia pl„˛ii de dob‚nd„

(1) Œn sensul prezentului acord, plata de dob‚nd„
Ónseamn„:
a) dob‚nda pl„tit„ sau creditat„ Ón cont, aferent„
crean˛elor de orice natur„, indiferent c„ sunt sau nu
garantate de o ipotec„ ∫i indiferent c„ poart„ sau nu un
drept de participare la profiturile debitorului ∫i, Ón special,
veniturile din titluri de stat ∫i venituri din obliga˛iuni sau alte
instrumente, incluz‚nd bonusuri ∫i premii ata∫ate acestor
titluri, obliga˛iuni sau instrumente; penalit„˛ile de Ónt‚rziere
nu se consider„ pl„˛i de dob‚nzi;
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Confiden˛ialitatea
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(1) Se p„streaz„ confiden˛ialitatea tuturor informa˛iilor
furnizate ∫i primite de c„tre autoritatea competent„ a unei
p„r˛i contractante.
(2) Informa˛iile furnizate autorit„˛ii competente a unei
p„r˛i contractante nu pot fi utilizate Ón niciun alt scop dec‚t
cel de impozitare direct„ f„r„ consim˛„m‚ntul prealabil al
celeilalte p„r˛i contractante.
(3) Informa˛iile furnizate sunt dezv„luite numai
persoanelor sau autorit„˛ilor implicate Ón impozitarea direct„
∫i sunt utilizate de aceste persoane numai Ón aceste
scopuri sau Ón scopuri de supraveghere, inclusiv Ón
solu˛ionarea oric„rei contesta˛ii. Œn aceste scopuri,
informa˛iile pot fi dezv„luite Ón ∫edin˛ele publice ale
instan˛elor judec„tore∫ti sau Ón celelalte proceduri judiciare.
(4) Œn cazul Ón care autoritatea competent„ a unei p„r˛i
contractante consider„ c„ informa˛iile pe care le-a primit de
la autoritatea competent„ a celeilalte p„r˛i contractante pot
fi utile autorit„˛ii competente a unui ter˛ stat membru, poate
transmite aceste informa˛ii autorit„˛ii competente a acestui
ter˛ stat, cu acordul autorit„˛ii competente ce a furnizat
informa˛iile.
ARTICOLUL 9

Intrarea Ón vigoare

Prezentul acord intr„ Ón vigoare Ón a 30-a zi sau, Ón
cazul Ón care este necesar, Ón a 3-a zi de la ultima dintre
datele la care fiecare dintre guverne a notificat celuilalt Ón
scris Óndeplinirea formalit„˛ilor necesare din punct de
vedere constitu˛ional, iar dispozi˛iile sale produc efecte de
la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.

pe

(6) Prin derogare de la alineatul (1) lit. c) ∫i d) al
prezentului articol, fiecare parte contractant„ dispune de
op˛iunea de a exclude din defini˛ia pl„˛ii dob‚nzii orice
venit men˛ionat de aceste dispozi˛ii, provenind de la
Óntreprinderi sau entit„˛i stabilite pe teritoriul s„u, Ón cazul
Ón care investi˛ia acestor entit„˛i Ón crean˛ele men˛ionate la
alin. (1) lit. a) al prezentului articol nu dep„∫e∫te 15% din
activele lor. Œn mod corespunz„tor, prin derogare de la
prevederile alin. (4) al prezentului articol, fiecare parte
contractant„ dispune de op˛iunea de a exclude din defini˛ia
pl„˛ii dob‚nzii, a∫a cum este definit„ la alin. (1) al
prezentului articol, dob‚nda pl„tit„ sau creditat„ Óntr-un
cont al unei entit„˛i dintre cele men˛ionate la art. 4 alin. (2)
din prezentul acord, aceast„ entitate nefiind beneficiara
op˛iunii prev„zute la art. 4 alin. (3) din prezentul acord ∫i
fiind stabilit„ pe teritoriul s„u, Ón cazul Ón care investi˛ia
acestei entit„˛i Ón crean˛ele men˛ionate la alin. (1) lit. a) al
prezentului articol nu dep„∫e∫te 15% din activele sale.
Exercitarea acestei op˛iuni de c„tre o parte contractant„
este opozabil„ celeilalte p„r˛i contractante.
(7) Œncep‚nd cu 1 ianuarie 2011, procentul prev„zut la
alin. (1) lit. d) ∫i la alin. (3) ale prezentului articol va fi de 25%.
(8) Procentele prev„zute la alin. (1) lit. d) ∫i la alin. (6)
ale prezentului articol sunt stabilite Ón func˛ie de politica de
investi˛ii, a∫a cum este definit„ Ón regulile de finan˛are sau
Ón documentele constitutive de Óntreprinderile sau entit„˛ile
respective, iar Ón lipsa acestora, Ón func˛ie de componen˛a
real„ a activelor acestor Óntreprinderi sau entit„˛i.
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(1) Pe parcursul perioadei de tranzi˛ie men˛ionate la
articolul 10 din directiv„, dar nu mai t‚rziu de
31 decembrie 2010, obliga˛iunile na˛ionale ∫i interna˛ionale
∫i alte titluri de crean˛„ negociabile a c„ror prim„ emisiune
este anterioar„ datei de 1 martie 2001 sau pentru care
prospectele originale de emisiune au fost aprobate Ónainte
de aceast„ dat„ de c„tre autorit„˛ile competente Ón
Ón˛elesul Directivei 80/390/CEE a Consiliului ori de c„tre
autorit„˛ile responsabile din ˛„rile ter˛e nu se consider„
crean˛e Ón Ón˛elesul art. 5 alin. (1) lit. a) din prezentul
acord, cu condi˛ia s„ nu se mai efectueze alte emisiuni ale
acestor titluri de crean˛„ negociabile ulterior datei de
1 martie 2002.
Dac„ dup„ 1 martie 2002 inclusiv se efectueaz„ o alt„
emisiune pentru titlurile de crean˛„ negociabile men˛ionate
mai sus, emise de un guvern sau de o entitate asimilat„
care ac˛ioneaz„ ca autoritate public„ sau al c„rei rol este
recunoscut printr-un tratat interna˛ional, a∫a cum este
definit„ Ón anexa la prezentul acord, Óntreaga emisiune de
titluri, const‚nd Ón emisiunea ini˛ial„ ∫i Ón oricare alt„
emisiune ulterioar„, este considerat„ a fi o crean˛„ Ón
Ón˛elesul art. 5 alin. (1) lit. a) din prezentul acord.
Dac„ dup„ 1 martie 2002 inclusiv un alt emitent
neprev„zut la cel de-al doilea paragraf efectueaz„ o alt„
emisiune pentru titlurile de crean˛„ negociabile men˛ionate
mai sus, aceast„ emisiune este considerat„ a fi o crean˛„
Ón Ón˛elesul art. 5 alin. (1) lit. a) din prezentul acord.
(2) Nicio dispozi˛ie a prezentului articol nu Ómpiedic„
p„r˛ile contractante s„ impun„ veniturile ob˛inute din titlurile
de crean˛„ negociabile men˛ionate la alin. (1) Ón
conformitate cu legisla˛ia lor na˛ional„.
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Dispozi˛ii tranzitorii privind titlurile de crean˛„ negociabile
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ARTICOLUL 6

ARTICOLUL 7
Procedura de solu˛ionare amiabil„

Œn cazul Ón care Óntre p„r˛i intervin dificult„˛i sau Óndoieli
Ón leg„tur„ cu aplicarea ori interpretarea prezentului acord,
p„r˛ile contractante depun toate eforturile pentru a solu˛iona
respectiva problem„ pe cale amiabil„.

ARTICOLUL 10
Denun˛area

(1) Prezentul acord r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ la data la
care este denun˛at de c„tre una dintre p„r˛ile contractante.
(2) Oricare dintre p„r˛ile contractante poate denun˛a
acordul prin transmiterea unei notific„ri de denun˛are
celeilalte p„r˛i contractante, Ón care se precizeaz„
Ómprejur„rile ce au condus la aceast„ notificare. Œn aceast„
situa˛ie, acordul Ónceteaz„ s„ mai produc„ efecte Ón termen
de 12 luni de la transmiterea notific„rii.
ARTICOLUL 11
Aplicarea ∫i suspendarea aplic„rii

(1) Sub rezerva procedurii de solu˛ionare amiabil„
prev„zute la art. 7 din prezentul acord, aplicarea
prezentului acord sau a unor p„r˛i ale acestuia poate fi
suspendat„ de oricare dintre p„r˛ile contractante,
suspendarea intr‚nd Ón vigoare de Óndat„, prin notificarea
c„tre cealalt„ parte a Ómprejur„rilor ce au condus la
notificare, Ón cazul Ón care directiva Ónceteaz„ s„ se mai
aplice, temporar sau definitiv, Ón conformitate cu dreptul
Comunit„˛ii Europene, ori Ón cazul Ón care un stat membru
suspend„ aplicarea legisla˛iei de punere Ón aplicare a
acesteia. Aplicarea prezentului acord se reia de Óndat„ ce
Ómprejur„rile ce au condus la suspendare nu mai sunt
valabile.
(2) Sub rezerva procedurii de solu˛ionare amiabil„
prev„zute la art. 7 din prezentul acord, oricare dintre
p„r˛ile contractante poate suspenda aplicarea prezentului
acord, prin notificarea c„tre cealalt„ parte a Ómprejur„rilor
ce au condus la notificare, Ón cazul Ón care una dintre
˛„rile sau teritoriile ter˛e men˛ionate la art. 17 alin. (2)
Ónceteaz„ ulterior s„ aplice m„surile men˛ionate de
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respectiva dispozi˛ie. Suspendarea aplic„rii are loc nu mai
devreme de dou„ luni de la notificare. Aplicarea prezentului
acord se reia de Óndat„ ce m„surile sunt reintroduse de
c„tre ˛ara sau teritoriul ter˛ Ón cauz„.

Œntocmit Ón limbile rom‚n„ ∫i englez„, toate versiunile
fiind egal autentice. Œn cazul Ón care exist„ divergen˛e de
interpretare Óntre versiunile Ón diferitele limbi ale textului,
are prioritate versiunea Ón limba englez„.

Pentru Guvernul Rom‚niei,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice

Pentru Guvernul Montserrat,
Lowell L. Lewis,
ministru-∫ef
ANEX√
la acord

LISTA
entit„˛ilor asimilate la care se face referire Ón art. 6
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— Ayuntamiento de Barcelona (Consiliul Or„∫enesc al
Barcelonei)
— Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiliul Insulei
Gran Canaria)
— Cabildo Insular de Tenerife (Consiliul Insulei Tenerife)
— Instituto de Crédito Oficial (Institu˛ia Creditului Public)
— Instituto Catalán de Finanzas (Institu˛ia Financiar„ a
Cataloniei)
— Instituto Valenciano de Finanzas (Institu˛ia Financiar„
a Valenciei)
Grecia

ra

Œn sensul art. 6 din prezentul acord, urm„toarele entit„˛i
sunt considerate entitate asimilat„ care ac˛ioneaz„ ca
autoritate public„ sau al c„rei rol este recunoscut printr-un
tratat interna˛ional:
Entit„˛i din cadrul Uniunii Europene:
Belgia
— Vlaams Gewest (Regiunea flamand„)
— Région wallonne (Regiunea valon„)
— Région bruxelloise/Brussels Gewest (Regiunea
Bruxelles)
— Communauté française (Comunitatea francez„)
— Vlaamse Gemeenschap (Comunitatea flamand„)
— Deutschsprachige Gemeinschaft (Comunitatea
germanofon„)
Bulgaria
—

Fran˛a
— La Caisse d’amortissement de la dette sociale
(CADES) (Fondul de Amortizare a Obliga˛iilor Sociale)
— L’Agence française de développement (AFD) (Agen˛ia
Francez„ de Dezvoltare)
— Réseau Ferré de France (RFF) (Re˛eaua Francez„
de C„i Ferate)
— Caisse Nationale des Autoroutes (CAN) (Fondul
Na˛ional al Autostr„zilor)
— Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)
(Asisten˛a Public„ a Spitalelor din Paris)
— Charbonnages de France (CDF) (Consiliul Francez al
C„rbunelui)
— Entreprise minière et chimique (EMC) (Œntreprinderea
Minier„ ∫i Chimic„)
Italia
— regiuni
— provincii
— municipalit„˛i
— Cassa Depositi e Prestiti (Fondul de Depozite ∫i
Œmprumuturi)
Letonia
— Pašvaldības (guvernele locale)
Polonia
— gminy (comune)
— powiaty (districte)
— województwa (provincii)
— zwiazki gmin (asocia˛ii de comune)
— powiatów (asocia˛ii de districte)
— województw (asocia˛ii de provincii)
— miasto stoleczne Warszawa (capitala Var∫ovia)
— Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa
(Agen˛ia pentru Restructurare ∫i Modernizare a Agriculturii)
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Spania
— Xunta de Galicia (Executivul Regional al Galiciei)
— Junta de Andalucía (Executivul Regional al
Andaluziei)
— Junta de Extremadura (Executivul Regional
Extremadura)
— Junta de Castilla — La Mancha (Executivul Regional
Castilla — La Mancha)
— Junta de Castilla — León (Executivul Regional
Castilla — León)
— Gobierno Foral de Navarra (Guvernul Regional al
Navarrei)
— Govern de les Illes Balears (Guvernul Insulelor
Baleare)
— Generalitat de Catalunya (Guvernul Autonom al
Cataloniei)
— Generalitat de Valencia (Guvernul Autonom al
Valenciei)
— Diputacíon General de Aragon (Consiliul Regional al
Aragonului)
— Gobierno de las Islas Canarias (Guvernul Insulelor
Canare)
— Gobierno de Murcia (Guvernul Murciei)
— Gobierno de Madrid (Guvernul Madridului)
— Gobierno de la Comunidad Autónoma del País
Vasco/Euzkadi (Guvernul Comunit„˛ii Autonome a ﬁ„rii
Bascilor)
— Diputacíon Foral de Guipúzcoa (Consiliul Regional
Guipúzcoa)
— Diputacíon Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiliul
Regional Vizcaya)
— Diputacíon Foral de Alava (Consiliul Regional Alava)
— Ayuntamiento de Madrid (Consiliul Or„∫enesc al
Madridului)
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— EURATOM
— Comunitatea European„
— Corporación Andina de Fomento (CAF) (Corpora˛ia
Andin„ de Dezvoltare)
— Eurofima
— Comunitatea European„ a C„rbunelui ∫i O˛elului
— Banca Nordic„ de Investi˛ii
— Banca Caraibean„ de Dezvoltare
Dispozi˛iile art. 6 nu aduc atingere niciuneia dintre
obliga˛iile interna˛ionale pe care p„r˛ile contractante ∫i le-au
asumat Ón rela˛iile cu entit„˛ile interna˛ionale men˛ionate
mai sus.
Entit„˛i din ˛„ri ter˛e:
Entit„˛ile ce Óndeplinesc urm„toarele criterii:
1. Entitatea este clar considerat„ a fi o entitate public„
Ón conformitate cu criteriile na˛ionale.
2. Respectiva entitate public„ este un produc„tor din
afara Uniunii Europene, care administreaz„ ∫i finan˛eaz„ un
grup de activit„˛i, Ón principal furnizarea de produse ∫i
servicii din afara Uniunii Europene, destinate beneficiului
comunit„˛ii, ∫i care sunt efectiv controlate de guvernul
central.
3. Respectiva entitate public„ emite cu regularitate
crean˛e de valoare Ónsemnat„.
4. Statul respectiv poate s„ garanteze c„ o asemenea
entitate public„ nu va exercita o r„scump„rare Ónainte de
termen Ón cazul clauzelor de reÓntregire a sumei brute.
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— Agencja Nieruchomości Rolnych (Agen˛ia
Propriet„˛ilor Agricole)
Portugalia
— Região Autónoma da Madeira (Regiunea Autonom„
a Madeirei)
— Região Autónoma dos Açores (Regiunea Autonom„
a Azorelor)
— municipalit„˛i
Rom‚nia
— autorit„˛ile administra˛iei publice locale
Slovacia
— mestá a obce (municipalit„˛i)
— Železnice Slovenskej Republiky (Compania Slovac„
de C„i Ferate)
— Štátny fond cestného hospodárstva (Fondul de Stat
pentru Administrarea Drumurilor)
— Slovenské elektrárne (Companiile Slovace de
Energie)
— Vodohospodárska vỳstavba (Societatea de Economie
a Apei)
Entit„˛i interna˛ionale:
— Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
— Banca European„ de Investi˛ii
— Banca Asiatic„ de Dezvoltare
— Banca African„ de Dezvoltare
— Banca Mondial„/BIRD/FMI
— Corpora˛ia Financiar„ Interna˛ional„
— Banca Inter-American„ de Dezvoltare
— Fondul Social de Dezvoltare al Consiliului Europei
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ACORD
Óntre Rom‚nia ∫i Insulele Cayman privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori

in

A. Scrisoare din partea Rom‚niei
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Domnule,
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M„ refer la textul modelului propus al îAcordului Óntre Insulele Cayman ∫i fiecare dintre statele membre ale UE“,
aprobat de c„tre Grupul de lucru la nivel Ónalt (impunerea pe economii) al Consiliului de Mini∫tri al Uniunii Europene din
22 iunie 2004 (doc. 10.399/1/04 REV 1 ∫i doc. 10.399/1/04 REV 1 + COR 1).
Av‚nd Ón vedere textul ar„tat mai sus, am onoarea:
— de a v„ propune Acordul privind impunerea veniturilor din economii, prev„zut Ón apendicele 1 la prezenta
scrisoare;
— de a propune ca intrarea Ón vigoare a aranjamentelor ar„tate s„ aib„ loc la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„, sub rezerva notific„rii reciproce a Óndeplinirii formalit„˛ilor constitu˛ionale interne pentru intrarea Ón vigoare a
acestor aranjamente;
— de a v„ propune angajamentul nostru comun de a ne Óndeplini c‚t mai cur‚nd posibil formalit„˛ile
constitu˛ionale interne ar„tate ∫i de a ne notifica reciproc f„r„ Ónt‚rziere pe canale oficiale atunci c‚nd aceste formalit„˛i
au fost Óndeplinite;
— de a v„ propune ca, p‚n„ la Óncheierea acestor formalit„˛i constitu˛ionale interne ∫i p‚n„ la intrarea Ón vigoare
a acordului prev„zut Ón apendicele 1 la prezenta scrisoare, guvernele Rom‚niei ∫i Insulelor Cayman s„ aplice Ón mod
provizoriu acordul, cu respectarea dispozi˛iilor noastre constitu˛ionale na˛ionale, cu Óncepere de la data ader„rii Rom‚niei
la Uniunea European„.
Am onoarea de a v„ propune ca, dac„ cele precizate mai sus sunt convenabile guvernului dumneavoastr„,
prezenta scrisoare Ómpreun„ cu apendicele 1 ∫i cu confirmarea dumneavoastr„ s„ constituie acordul nostru comun ∫i
stabilirea aranjamentelor dintre Rom‚nia ∫i Insulele Cayman.
V„ rog s„ primi˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.“
Pentru Guvernul Rom‚niei,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice
Œntocmit„ la Bucure∫ti la 7 octombrie 2006, Ón limbile rom‚n„ ∫i englez„, Ón 3 exemplare.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Domnule,
Am onoarea s„ confirm primirea scrisorii dumneavoastr„ din data de 7 octombrie 2006, av‚nd urm„torul con˛inut:
îDomnule,
M„ refer la textul modelului propus al «Acordului Óntre Insulele Cayman ∫i fiecare dintre statele membre ale UE»,
aprobat de c„tre Grupul de lucru la nivel Ónalt (impunerea pe economii) al Consiliului de Mini∫tri al Uniunii Europene din
22 iunie 2004 (doc. 10399/1/04 REV 1 ∫i doc. 10399/1/04 REV 1 + COR 1).
Av‚nd Ón vedere textul ar„tat mai sus, am onoarea:
— de a v„ propune Acordul privind impunerea veniturilor din economii, prev„zut Ón apendicele 1 la prezenta
scrisoare;
— de a propune ca intrarea Ón vigoare a aranjamentelor ar„tate s„ aib„ loc la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„, sub rezerva notific„rii reciproce a Óndeplinirii formalit„˛ilor constitu˛ionale interne pentru intrarea Ón vigoare a
acestor aranjamente;
— de a v„ propune angajamentul nostru comun de a ne Óndeplini c‚t mai cur‚nd posibil formalit„˛ile
constitu˛ionale interne ar„tate ∫i de a ne notifica reciproc f„r„ Ónt‚rziere pe canale oficiale atunci c‚nd aceste formalit„˛i
au fost Óndeplinite;
— de a v„ propune ca, p‚n„ la Óncheierea acestor formalit„˛i constitu˛ionale interne ∫i p‚n„ la intrarea Ón vigoare
a acordului prev„zut Ón apendicele 1 la prezenta scrisoare, guvernele Rom‚niei ∫i Insulelor Cayman s„ aplice Ón mod
provizoriu acordul, cu respectarea dispozi˛iilor noastre constitu˛ionale na˛ionale, cu Óncepere de la data ader„rii Rom‚niei
la Uniunea European„.
Am onoarea de a v„ propune ca, dac„ cele precizate mai sus sunt convenabile guvernului dumneavoastr„,
prezenta scrisoare Ómpreun„ cu apendicele 1 ∫i cu confirmarea dumneavoastr„ s„ constituie acordul nostru comun ∫i
stabilirea aranjamentelor dintre Rom‚nia ∫i Insulele Cayman.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre cele mai Ónalte.“
Sunt Ón m„sur„ s„ confirm c„ Guvernul Insulelor Cayman este de acord cu con˛inutul scrisorii dumneavoastr„.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei mele celei mai Ónalte.
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Pentru Guvernul Insulelor Cayman,
Kenneth Jefferson,
secretarul pentru finan˛e al Guvernului Insulelor Cayman
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Œntocmit„ Ón Insulele Cayman la 19 decembrie 2006, Ón limbile englez„ ∫i rom‚n„, Ón 3 exemplare.
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ACORD
privind impunerea veniturilor din economii, Óncheiat Óntre Rom‚nia ∫i Insulele Cayman
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Œntruc‚t:
1. Art. 17 din Directiva 2003/48/CEE a Consiliului Uniunii Europene (Consiliul) privind impunerea veniturilor din
economii, a∫a cum a fost publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 26 iunie 2006 (directiva), prevede c„,
p‚n„ la 1 ianuarie 2004, statele membre adopt„ ∫i public„ actele cu putere de lege ∫i actele administrative necesare
pentru a se conforma acestei directive, ale c„rei dispozi˛ii se aplic„ de la 1 ianuarie 2005, cu condi˛ia ca:
î(i) Confedera˛ia Elve˛ian„, Principatul Liechtenstein, Republica San Marino, Principatul Monaco ∫i Principatul
Andorra s„ aplice de la aceea∫i dat„ m„suri echivalente celor cuprinse Ón directiv„, Ón conformitate cu
acordurile Óncheiate de acestea cu Comunitatea European„, Ón urma deciziilor adoptate Ón unanimitate de
c„tre Consiliu;
(ii) toate acordurile sau alte aranjamente s„ fie Ón vigoare, prev„z‚nd c„ toate teritoriile dependente ori
asociate relevante aplic„ de la aceea∫i dat„ schimbul automat de informa˛ii Ón acela∫i mod cu cel prev„zut
Ón cap. II din directiv„ (sau, pe parcursul perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10, aplic„ un impozit prin
re˛inere la surs„ Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i cele prev„zute la art. 11 ∫i 12)“.
2. La 19 iulie 2004 (Decizia 2004/587/CE a Consiliului), Consiliul a modificat data aplic„rii directivei, data de
1 ianuarie 2005 fiind Ónlocuit„ cu data de 1 iulie 2005.
3. La 24 iunie 2005, Consiliul:
— a luat not„ de faptul c„ cele 25 de state membre, 5 state europene (Principatul Andorra, Principatul
Liechtenstein, Principatul Monaco, Republica San Marino ∫i Confedera˛ia Elve˛ian„), 3 dependente ale Coroanei Britanice
(Guernsey, Insula Man ∫i Jersey) ∫i 7 teritorii dependente sau asociate din regiunea Caraibelor (Antilele Olandeze, Aruba,
Anguilla, Insulele Virgine Britanice, Insulele Cayman, Montserrat, Insulele Turks ∫i Caicos) au confirmat aplicarea
m„surilor convenite de impunere a veniturilor din economii, Óncep‚nd cu 1 iulie 2005 (accept);
— a adoptat înota de accept“ (doc. 10038/05 FISC 69) care a declan∫at aplicarea de c„tre toate cele 40 de
p„r˛i la acord a m„surilor convenite de impunere a veniturilor din economii Óncep‚nd cu data de 1 iulie 2005;
— a autorizat Secretariatul Consiliului s„ fac„ cunoscute ˛„rilor ∫i teritoriilor ter˛e relevante ∫i publicului înota de
accept“ ∫i informa˛iile referitoare la conven˛iile bilaterale de impunere a veniturilor din economii ∫i la directiva privind
impunerea veniturilor din economii.
4. Œn conformitate cu angajamentele pe care ∫i le-au asumat Ón leg„tur„ cu aderarea, Republica Bulgaria ∫i
Rom‚nia adopt„ ∫i public„ actele cu putere de lege ∫i actele administrative necesare pentru a se conforma directivei, ale
c„rei dispozi˛ii le aplic„ de la data ader„rii la Uniunea European„.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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5. Temeiul asocierii Insulelor Cayman la Uniunea European„ este prev„zut Ón partea a IV-a din Tratatul de
instituire a Comunit„˛ii Europene. Partea a IV-a prevede anumite obliga˛ii care leag„ statele membre ale Uniunii
Europene ∫i Insulele Cayman.
6. Conform condi˛iilor asocierii Insulelor Cayman la Uniunea European„, Insulele Cayman nu fac parte din
teritoriul fiscal al Uniunii Europene. Cu toate acestea, Ón spiritul cooper„rii ∫i ˛in‚nd seama de dispozi˛iile Tratatului de
instituire a Comunit„˛ii Europene, Insulele Cayman au acceptat s„ sprijine statele membre ale Uniunii Europene prin
furnizarea anumitor informa˛ii, conform celor prev„zute mai jos.
7. Insulele Cayman dispun de legisla˛ie referitoare la Óntreprinderile de plasament colectiv, care este considerat„
a avea efecte echivalente cu legisla˛ia Comunit„˛ii Europene la care se face referire Ón art. 2 ∫i 6 din directiv„.
Rom‚nia ∫i Insulele Cayman, denumite Ón continuare parte contractant„ sau p„r˛i contractante, Ón cazul Ón care
contextul nu impune altfel,
au convenit s„ Óncheie urm„torul acord ce cuprinde obliga˛ii numai pentru p„r˛ile contractante ∫i prevede schimbul
automat de informa˛ii de c„tre autoritatea competent„ din Insulele Cayman c„tre autoritatea competent„ din Rom‚nia, Ón
condi˛iile ∫i modalit„˛ile prev„zute mai jos.
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ARTICOLUL 2
Raportarea informa˛iilor de c„tre agen˛ii pl„titori

a

(1) Prezentul acord se aplic„ pl„˛ilor de dob‚nzi (a∫a
cum sunt definite la art. 6 din prezentul acord) efectuate
de c„tre un agent pl„titor (a∫a cum este definit la art. 5
din prezentul acord), stabilit Ón Insulele Cayman, c„tre
beneficiari efectivi (a∫a cum sunt defini˛i la art. 3 din
prezentul acord) care sunt persoane fizice rezidente Ón
Rom‚nia.
(2) Domeniul de aplicare a prezentului acord se
limiteaz„ la impunerea veniturilor din economii sub forma
pl„˛ilor de dob‚nzi la crean˛e, excluz‚nd, Óntre altele,
aspectele legate de impunerea pensiilor sau a beneficiilor
din asigur„ri.

a) ac˛ioneaz„ ca un agent pl„titor Ón Ón˛elesul art. 5 din
prezentul acord;
b) ac˛ioneaz„ Ón numele unei persoane juridice o
entitate care este impozitat„ pe profit conform regimului
general de impozitare a activit„˛ilor economice, un organism
de plasament colectiv Ón valori mobiliare autorizat Ón
conformitate cu Directiva 85/611/CEE a Consiliului sau o
Óntreprindere echivalent„ de plasament colectiv Ón valori
mobiliare stabilit„ Ón Insulele Cayman ori o entitate la care
se face referire Ón art. 5 alin. (2) din prezentul acord ∫i
care, Ón cel din urm„ caz men˛ionat, dezv„luie numele ∫i
adresa acelei entit„˛i agentului economic care efectueaz„
plata dob‚nzii, iar acesta din urm„ comunic„ aceste
informa˛ii autorit„˛ii competente a p„r˛ii contractante Ón care
este stabilit;
c) ac˛ioneaz„ Ón numele altei persoane fizice care este
beneficiarul efectiv ∫i dezv„luie agentului pl„titor identitatea
acelui beneficiar efectiv.
(2) Œn cazul Ón care un agent pl„titor dispune de
informa˛ii care sugereaz„ c„ persoana fizic„ care prime∫te
o plat„ de dob‚nd„ sau pentru care o plat„ de dob‚nd„
este garantat„ poate s„ nu fie beneficiarul efectiv ∫i Ón
care nu se aplic„ dispozi˛iile alin. (1) lit. a) sau ale alin. (1)
lit. b) ale prezentului articol, acesta ia m„surile rezonabile
pentru a stabili identitatea beneficiarului efectiv. Dac„
agentul pl„titor nu poate identifica beneficiarul efectiv, el
consider„ persoana fizic„ Ón discu˛ie drept beneficiar
efectiv.
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Domeniul general de aplicare
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(1) Œn cazul Ón care un agent pl„titor stabilit Ón Insulele
Cayman efectueaz„ pl„˛i de dob‚nzi, a∫a cum sunt definite
la art. 6 din prezentul acord, c„tre beneficiari efectivi, Ón
sensul art. 3 din prezentul acord, reziden˛i Ón Rom‚nia,
agentul pl„titor raporteaz„ autorit„˛ii competente din Insulele
Cayman:
a) identitatea ∫i reziden˛a beneficiarului efectiv stabilit Ón
conformitate cu art. 4 din prezentul acord;
b) numele ∫i adresa agentului pl„titor;
c) num„rul contului beneficiarului efectiv sau, atunci
c‚nd nu exist„, identificarea crean˛ei ce a dat na∫tere
dob‚nzii;
d) informa˛ii referitoare la plata dob‚nzii specificate la
art. 6 alin. (1) din prezentul acord; cu toate acestea,
Insulele Cayman pot limita volumul minim de informa˛ii
referitoare la plata dob‚nzii, pe care agentul pl„titor
urmeaz„ s„ le raporteze la valoarea total„ a dob‚nzii sau
a venitului ∫i la valoarea total„ a Óncas„rilor din v‚nz„ri,
r„scump„r„ri sau restituiri.
(2) Œn termen de 6 luni de la Óncheierea anului
calendaristic, autoritatea competent„ din Insulele Cayman
comunic„ autorit„˛ii competente din Rom‚nia, Ón mod
automat, informa˛iile men˛ionate la alin. (1) lit. a)—d) al
prezentului articol, pentru toate pl„˛ile de dob‚nzi efectuate
Ón cursul anului respectiv.
ARTICOLUL 3
Defini˛ia beneficiarului efectiv

(1) Œn sensul prezentului acord, beneficiar efectiv
Ónseamn„ orice persoan„ fizic„ care prime∫te o plat„ de
dob‚nd„ sau orice persoan„ fizic„ pentru care o plat„ de
dob‚nd„ este garantat„, dac„ respectiva persoan„ nu
poate dovedi c„ plata nu a fost primit„ sau garantat„
pentru beneficiul s„u propriu. O persoan„ nu este
considerat„ a fi beneficiar efectiv Ón cazul Ón care:

ARTICOLUL 4
Identitatea ∫i reziden˛a beneficiarilor efectivi

(1) Insulele Cayman adopt„ ∫i asigur„, pe teritoriul lor,
aplicarea procedurilor necesare pentru a permite agentului
pl„titor s„ identifice beneficiarii efectivi ∫i reziden˛a acestora
Ón sensul prezentului acord. Aceste proceduri vor respecta
standardele minime prev„zute la alin. (2) ∫i (3) ale
prezentului articol.
(2) Agentul pl„titor stabile∫te identitatea beneficiarului
efectiv pe baz„ de standarde minime, care difer„ Ón func˛ie
de raporturile ce se stabilesc Óntre agentul pl„titor ∫i
beneficiarul dob‚nzii, dup„ cum urmeaz„:
a) pentru raporturile contractuale stabilite Ónainte de
1 ianuarie 2004, agentul pl„titor stabile∫te identitatea
beneficiarului efectiv, const‚nd Ón numele ∫i adresa
acestuia, prin utilizarea informa˛iilor de care dispune, Ón
special conform legisla˛iei Ón vigoare Ón Insulele Cayman,
referitoare la prevenirea utiliz„rii sistemului financiar Ón
scopul sp„l„rii banilor;
b) pentru raporturile contractuale stabilite sau pentru
tranzac˛iile efectuate Ón absen˛a unor raporturi contractuale
Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, agentul
pl„titor stabile∫te identitatea beneficiarului efectiv, const‚nd
Ón numele, adresa ∫i, dac„ exist„, num„rul de identificare
fiscal„ alocat de c„tre statul membru de reziden˛„ Ón
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este considerat agent pl„titor Ón temeiul prezentului alineat,
comunic„ numele ∫i adresa entit„˛ii ∫i valoarea total„ a
dob‚nzii pl„tite sau garantate entit„˛ii autorit„˛ii competente
a p„r˛ii contractante Ón care este stabilit, care transmite mai
departe aceste informa˛ii autorit„˛ii competente din partea
contractant„ Ón care este stabilit„ entitatea.
(3) Entitatea men˛ionat„ la alin. (2) al prezentului articol
poate, cu toate acestea, s„ opteze pentru a fi tratat„, Ón
scopul aplic„rii prezentului acord, ca un organism de
plasament colectiv Ón valori mobiliare sau ca o Óntreprindere
echivalent„ precizat„ la lit. c) a alin. (2). Exercitarea
acestei op˛iuni presupune eliberarea unui certificat de c„tre
partea contractant„ Ón care este stabilit„ entitatea ∫i
prezentarea acestuia de c„tre respectiva entitate a
agentului economic. Fiecare parte contractant„ stabile∫te
normele metodologice privind aceast„ op˛iune pentru
entit„˛ile stabilite pe teritoriul s„u.
(4) Œn cazul Ón care agentul economic ∫i entitatea
men˛ionat„ la alin. (2) din prezentul articol sunt stabili˛i Ón
aceea∫i parte contractant„, acea parte contractant„ ia
m„surile necesare pentru a se asigura c„ entitatea
respect„ dispozi˛iile prezentului acord atunci c‚nd aceasta
ac˛ioneaz„ ca agent pl„titor.
(5) Persoanele juridice exceptate de la prevederile lit. a)
a alin. (2) al prezentului articol sunt:
a) Ón Finlanda, avoin yhtio (Ay) si kommandiittiyhtio
(Ky)/oppet bolag si kommanditbolag;
b) Ón Suedia: handelsbolag (HB) si kommanditbolag (KB).
ARTICOLUL 6
Defini˛ia pl„˛ii de dob‚nd„

(1) Œn sensul prezentului acord, plata de dob‚nd„
Ónseamn„:
a) dob‚nda pl„tit„ sau creditat„ Ón cont, aferent„
crean˛elor de orice natur„, indiferent c„ sunt sau nu
garantate de o ipotec„ ∫i indiferent c„ poart„ sau nu un
drept de participare la profiturile debitorului ∫i, Ón special,
veniturile din titluri de stat ∫i venituri din obliga˛iuni sau alte
instrumente, incluz‚nd bonusuri ∫i premii ata∫ate acestor
titluri, obliga˛iuni sau instrumente; penalit„˛ile de Ónt‚rziere
nu se consider„ pl„˛i de dob‚nzi;
b) dob‚nda acumulat„ sau capitalizat„ la data v‚nz„rii,
r„scump„r„rii sau ramburs„rii crean˛elor men˛ionate la lit. a);
c) venitul provenit din pl„˛ile de dob‚nzi, direct sau prin
intermediul unei entit„˛i la care se face referire la art. 5
alin. (2) din prezentul acord, distribuit de:
(i) un organism de plasament colectiv Ón valori
mobiliare autorizat Ón conformitate cu Directiva
85/611/CEE a Consiliului; sau
(ii) o Óntreprindere echivalent„ de plasament colectiv
stabilit„ Ón Insulele Cayman;
(iii) entit„˛i care se calific„ pentru op˛iunea prev„zut„
la art. 5 alin. (3) din prezentul acord;
(iv) Óntreprinderi de plasament colectiv stabilite Ón
afara teritoriului c„ruia i se aplic„ Tratatul de
instituire a Comunit„˛ii Europene Ón temeiul
art. 299 al acestui tratat ∫i Ón afara Insulelor
Cayman;
d) venitul realizat din v‚nzarea, rambursarea sau
r„scump„rarea p„r˛ilor sociale ori unit„˛ilor din capitalul
urm„toarelor Óntreprinderi ∫i entit„˛i, dac„ acestea investesc,
direct sau indirect, prin intermediul altor Óntreprinderi de
plasament colectiv ori entit„˛i men˛ionate mai jos, mai mult
de 40% din activele lor Ón crean˛e, astfel cum se prevede
la lit. a):
(i) un organism de plasament colectiv autorizat Ón
conformitate cu Directiva 85/611/CEE a Consiliului;
sau
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scopuri fiscale; aceste detalii se stabilesc pe baza
pa∫aportului sau a c„r˛ii de identitate oficiale prezentate de
beneficiarul efectiv; dac„ adresa nu apare nici Ón pa∫aport,
nici Ón cartea de identitate oficial„, ea se stabile∫te pe
baza oric„rui alt document de identitate prezentat de
beneficiarul efectiv; dac„ num„rul de identificare fiscal„ nu
este men˛ionat Ón pa∫aport, Ón cartea de identitate oficial„
sau Ón oricare alt document de identitate, Óntre care poate
fi inclus ∫i certificatul de reziden˛„ fiscal„, prezentat de
beneficiarul efectiv, identitatea se va completa prin
men˛ionarea datei ∫i a locului na∫terii stabilite pe baza
pa∫aportului sau a c„r˛ii de identitate oficiale.
(3) Agentul pl„titor stabile∫te reziden˛a beneficiarului pe
baz„ de standarde minime care difer„ Ón func˛ie de
raporturile stabilite Óntre agentul pl„titor ∫i beneficiarul
dob‚nzii. Cu respectarea condi˛iilor prev„zute mai jos, se
consider„ c„ reziden˛a se afl„ Ón ˛ara Ón care beneficiarul
efectiv Ó∫i are adresa permanent„:
a) pentru raporturile contractuale stabilite Ónainte de
1 ianuarie 2004, agentul pl„titor stabile∫te reziden˛a
beneficiarului efectiv pe baza informa˛iilor puse la dispozi˛ia
sa, Ón special conform legisla˛iei Ón vigoare Ón Insulele
Cayman, referitoare la prevenirea utiliz„rii sistemului
financiar Ón scopul sp„l„rii banilor;
b) pentru raporturile contractuale stabilite sau tranzac˛iile
efectuate Ón absen˛a unor rela˛ii contractuale Óncep‚nd cu
data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, agentul pl„titor stabile∫te
reziden˛a beneficiarului efectiv pe baza adresei men˛ionate
Ón pa∫aport, Ón cartea de identitate oficial„ sau, dac„ este
necesar, Ón baza oric„rui alt document de identitate
prezentat de beneficiarul efectiv ∫i Ón concordan˛„ cu
urm„toarea procedur„: pentru persoanele fizice care
prezint„ un pa∫aport sau o carte de identitate oficial„
emis„ de un stat membru, care declar„ ele Ónsele c„ sunt
rezidente Óntr-o ˛ar„ ter˛„, reziden˛a se stabile∫te prin
intermediul unui certificat de reziden˛„ fiscal„ emis de
autoritatea competent„ a ˛„rii ter˛e Ón care persoana fizic„
declar„ c„ este rezident„; Ón cazul neprezent„rii unui astfel
de certificat, se consider„ c„ ˛ara de reziden˛„ este statul
membru care a emis pa∫aportul sau orice alt document de
identitate oficial.
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ARTICOLUL 5
Defini˛ia agentului pl„titor

D
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(1) Œn sensul prezentului acord, agent pl„titor Ónseamn„
orice agent economic care pl„te∫te dob‚nd„ sau
garanteaz„ plata dob‚nzii Ón beneficiul imediat al
beneficiarului efectiv, indiferent dac„ agentul este debitorul
crean˛ei care produce dob‚nd„ sau agentul Óns„rcinat cu
plata dob‚nzii ori cu garantarea pl„˛ii de c„tre debitor sau
de c„tre beneficiarul efectiv.
(2) Orice entitate stabilit„ Óntr-una dintre p„r˛ile
contractante, c„reia i se pl„te∫te sau i se garanteaz„ plata
dob‚nzii Ón beneficiul imediat al beneficiarului efectiv, este,
de asemenea, considerat„ agent pl„titor la data pl„˛ii sau a
garant„rii pl„˛ii. Prezenta dispozi˛ie nu se aplic„ dac„
agentul economic are motiv s„ cread„, pe baza dovezilor
oficiale prezentate de acea entitate, c„:
a) este o persoan„ juridic„, cu excep˛ia acelor persoane
juridice prev„zute la alin. (5) al prezentului articol; sau
b) profitul s„u este impozitat prin aplicarea regimului
general de impozitare a activit„˛ilor economice; sau
c) este un organism de plasament colectiv Ón valori
mobiliare recunoscut Ón conformitate cu Directiva
85/611/CEE a Consiliului sau o Óntreprindere echivalent„ de
plasament colectiv stabilit„ de Insulele Cayman.
Un agent economic stabilit Ón Insulele Cayman, care
pl„te∫te dob‚nda sau garanteaz„ plata dob‚nzii unei astfel
de entit„˛i stabilite Ón cealalt„ parte contractant„ ∫i care
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ARTICOLUL 7

Dispozi˛ii tranzitorii privind titlurile de crean˛„ negociabile
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(1) Pe parcursul perioadei de tranzi˛ie men˛ionate la
art. 10 alin. (2) din directiv„, dar nu mai t‚rziu de
31 decembrie 2010, obliga˛iunile na˛ionale ∫i interna˛ionale
∫i alte titluri de crean˛„ negociabile, a c„ror prim„ emisiune
este anterioar„ datei de 1 martie 2001 sau pentru care
prospectele originale de emisiune au fost aprobate Ónainte
de aceast„ dat„ de c„tre autorit„˛ile competente Ón
Ón˛elesul Directivei 80/390/CEE a Consiliului, ori de c„tre
autorit„˛ile responsabile din ˛„rile ter˛e, nu se consider„
crean˛e Ón Ón˛elesul art. 6 alin. (1) lit. a) din prezentul
acord, cu condi˛ia s„ nu se mai efectueze alte emisiuni ale
acestor titluri de crean˛„ negociabile ulterior datei de
1 martie 2002. Cu toate acestea, Ón cazul Ón care perioada
de tranzi˛ie se prelunge∫te dup„ 31 decembrie 2010,
dispozi˛iile prezentului articol continu„ s„ se aplice doar Ón
ceea ce prive∫te titlurile de crean˛„ negociabile:
— care con˛in clauzele de reÓntregire a sumei brute ∫i
de rambursare anticipat„;
— Ón cazul c„rora agentul pl„titor este stabilit Óntr-o
parte contractant„ care aplic„ impozitul re˛inut ∫i acel
agent pl„titor pl„te∫te dob‚nda sau garanteaz„ dob‚nda Ón
beneficiul imediat al unui beneficiar efectiv rezident Ón
cealalt„ parte contractant„.
Dac„ dup„ 1 martie 2002 inclusiv se efectueaz„ o alt„
emisiune pentru titlurile de crean˛e negociabile men˛ionate
mai sus, emise de un guvern sau de o entitate asimilat„
care ac˛ioneaz„ ca autoritate public„ sau al c„rei rol este
recunoscut printr-un tratat interna˛ional, a∫a cum este
definit„ Ón anexa la prezentul acord, Óntreaga emisiune de
titluri, const‚nd din emisiunea ini˛ial„ ∫i din oricare alt„
emisiune ulterioar„, este considerat„ a fi o crean˛„ Ón
Ón˛elesul art. 6 alin. (1) lit. a) din prezentul acord.
Dac„ dup„ 1 martie 2002 inclusiv un alt emitent
neprev„zut la cel de-al doilea paragraf efectueaz„ o alt„
emisiune pentru titlurile de crean˛e negociabile men˛ionate
mai sus, aceast„ emisiune este considerat„ a fi o crean˛„
Ón Ón˛elesul art. 6 alin. (1) lit. a) din prezentul acord.
(2) Nicio dispozi˛ie a prezentului articol nu Ómpiedic„
p„r˛ile contractante s„ impun„ veniturile ob˛inute din titlurile
de crean˛„ negociabile men˛ionate la alin. (1), Ón
conformitate cu legisla˛ia lor na˛ional„.
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(ii) o Óntreprindere echivalent„ de plasament colectiv
stabilit„ Ón Insulele Cayman;
(iii) entit„˛i care se calific„ pentru op˛iunea prev„zut„
la art. 5 alin. (3) din prezentul acord;
(iv) Óntreprinderi de plasament colectiv stabilite Ón
afara teritoriului c„ruia i se aplic„ Tratatul de
instituire a Comunit„˛ii Europene Ón temeiul
art. 299 al acestui tratat ∫i Ón afara Insulelor
Cayman.
Cu toate acestea, p„r˛ile contractante au op˛iunea de a
include venitul men˛ionat la lit. d) a prezentului alineat Ón
defini˛ia dob‚nzii doar Ón m„sura Ón care aceste venituri
corespund c‚∫tigurilor ce provin direct sau indirect din pl„˛i
de dob‚nzi Ón Ón˛elesul lit. a) ∫i b) ale prezentului alineat.
(2) Œn ceea ce prive∫te alin. (1) lit. c) ∫i d) al
prezentului articol, Ón cazul Ón care un agent pl„titor nu
dispune de nicio informa˛ie cu privire la propor˛ia veniturilor
ce provin din pl„˛i de dob‚nzi, valoarea total„ a venitului
se consider„ ca plat„ de dob‚nd„.
(3) Œn ceea ce prive∫te alin. (1) lit. d) al prezentului
articol, atunci c‚nd un agent pl„titor nu dispune de nicio
informa˛ie privind procentul activelor investite Ón crean˛e
sau Ón p„r˛i sociale ori Ón unit„˛i, a∫a cum sunt definite de
respectivul alineat, acest procent este considerat a fi peste
40%. Œn cazul Ón care agentul pl„titor nu poate determina
valoarea venitului realizat de beneficiarul efectiv, venitul
este considerat ca fiind corespunz„tor Óncas„rilor Ón urma
v‚nz„rii, ramburs„rii sau r„scump„r„rii p„r˛ilor ori unit„˛ilor.
(4) Œn cazul Ón care dob‚nda, a∫a cum este definit„ la
alin. (1) al prezentului articol, este pl„tit„ sau creditat„
Óntr-un cont de˛inut de o entitate dintre cele men˛ionate la
art. 5 alin. (2) din prezentul acord, aceast„ entitate nefiind
beneficiara op˛iunii prev„zute la art. 5 alin. (3) din
prezentul acord, dob‚nda se consider„ ca plat„ de
dob‚nd„ de c„tre respectiva entitate.
(5) Œn ceea ce prive∫te prevederile alin. (1) lit. b) ∫i d)
al prezentului articol, fiecare parte contractant„ dispune de
op˛iunea de a obliga agen˛i pl„titori de pe teritoriul s„u s„
anualizeze dob‚nda pentru o perioad„ de cel mult un an
∫i s„ trateze aceste dob‚nzi anualizate ca plat„ de
dob‚nd„, chiar dac„ Ón decursul acestei perioade nu a
intervenit nicio v‚nzare, r„scump„rare sau rambursare.
(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c) ∫i d)
al prezentului articol, fiecare parte contractant„ dispune de
op˛iunea de a exclude din defini˛ia pl„˛ii dob‚nzii orice
venit men˛ionat de aceste dispozi˛ii, provenind de la
Óntreprinderi sau entit„˛i stabilite pe teritoriul s„u, Ón cazul
Ón care investi˛ia acestor entit„˛i Ón crean˛ele men˛ionate la
alin. (1) lit. a) al prezentului articol nu dep„∫e∫te 15% din
activele lor. Œn mod corespunz„tor, prin derogare de la
prevederile alin. (4) al prezentului articol, fiecare parte
contractant„ dispune de op˛iunea de a exclude din defini˛ia
pl„˛ii dob‚nzii, a∫a cum este definit„ la alin. (1) al
prezentului articol, dob‚nda pl„tit„ sau creditat„ Óntr-un
cont al unei entit„˛i dintre cele men˛ionate la art. 5 alin. (2)
al prezentului acord, aceast„ entitate nefiind beneficiara
op˛iunii prev„zute la art. 5 alin. (3) din prezentul acord ∫i
fiind stabilit„ pe teritoriul s„u, Ón cazul Ón care investi˛ia
acestei entit„˛i Ón crean˛ele men˛ionate la alin. (1) lit. a) al
prezentului articol nu dep„∫e∫te 15% din activele sale.
Exercitarea acestei op˛iuni de c„tre o parte contractant„
este opozabil„ celeilalte p„r˛i contractante.
(7) Œncep‚nd cu 1 ianuarie 2011, procentul prev„zut la
alin. (1) lit. d) ∫i la alin. (3) ale prezentului articol va fi de 25%.
(8) Procentele prev„zute la alin. (1) lit. d) ∫i la alin. (6)
ale prezentului articol sunt stabilite Ón func˛ie de politica de
investi˛ii, a∫a cum este definit„ Ón regulile de finan˛are sau
Ón documentele constitutive de Óntreprinderile sau entit„˛ile
respective, iar Ón lipsa acestora, Ón func˛ie de componen˛a
real„ a activelor acestor Óntreprinderi sau entit„˛i.
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ARTICOLUL 8
Procedura de solu˛ionare amiabil„

Œn cazul Ón care Óntre p„r˛i intervin dificult„˛i ori Óndoieli
Ón leg„tur„ cu aplicarea ori interpretarea prezentului acord,
p„r˛ile contractante depun toate eforturile pentru a solu˛iona
respectiva problem„ pe cale amiabil„.
ARTICOLUL 9
Confiden˛ialitatea

(1) Se p„streaz„ confiden˛ialitatea tuturor informa˛iilor
furnizate ∫i primite de c„tre autoritatea competent„ a unei
p„r˛i contractante.
(2) Informa˛iile furnizate autorit„˛ii competente a unei
p„r˛i contractante nu pot fi utilizate Ón niciun alt scop dec‚t
cel de impozitare direct„ f„r„ consim˛„m‚ntul prealabil al
celeilalte p„r˛i contractante.
(3) Informa˛iile furnizate sunt dezv„luite numai
persoanelor sau autorit„˛ilor implicate Ón impozitarea direct„
∫i sunt utilizate de aceste persoane sau autorit„˛i numai Ón
aceste scopuri sau Ón scopuri de supraveghere, inclusiv Ón
solu˛ionarea oric„rei contesta˛ii. Œn aceste scopuri,
informa˛iile pot fi dezv„luite Ón ∫edin˛ele publice ale
instan˛elor judec„tore∫ti sau Ón celelalte proceduri judiciare.
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(4) Œn cazul Ón care autoritatea competent„ a unei p„r˛i
contractante consider„ c„ informa˛iile pe care le-a primit de
la autoritatea competent„ a celeilalte p„r˛i contractante pot
fi utile autorit„˛ii competente a unui ter˛ stat membru, poate
transmite aceste informa˛ii autorit„˛ii competente a acestui
ter˛ stat, cu acordul autorit„˛ii competente ce a furnizat
informa˛iile.
ARTICOLUL 10
Intrarea Ón vigoare

Prezentul acord intr„ Ón vigoare Ón a 30-a zi sau, Ón caz
de nevoie, Ón a 3-a zi dup„ ultima dintre datele la care
fiecare dintre guverne a notificat celuilalt Ón scris
Óndeplinirea formalit„˛ilor necesare din punct de vedere
constitu˛ional, iar dispozi˛iile sale produc efecte de la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
ARTICOLUL 11

notificare, Ón cazul Ón care directiva Ónceteaz„ s„ se mai
aplice, temporar sau definitiv, Ón conformitate cu dreptul
Comunit„˛ii Europene, ori Ón cazul Ón care un stat membru
suspend„ aplicarea legisla˛iei de punere Ón aplicare a
acesteia. Aplicarea prezentului acord se reia de Óndat„ ce
Ómprejur„rile ce au condus la suspendare nu mai sunt
valabile.
(2) Sub rezerva procedurii de solu˛ionare amiabil„
prev„zute la art. 8 din prezentul acord, oricare dintre
p„r˛ile contractante poate suspenda aplicarea prezentului
acord prin notificarea c„tre cealalt„ parte a Ómprejur„rilor
ce au condus la o asemenea notificare, Ón cazul Ón care
una dintre ˛„rile sau teritoriile ter˛e men˛ionate la art. 17
alin. (2) din directiv„ Ónceteaz„ ulterior s„ aplice m„surile
men˛ionate de respectiva dispozi˛ie. Suspendarea aplic„rii
are loc nu mai devreme de dou„ luni de la notificare.
Aplicarea prezentului acord se reia de Óndat„ ce m„surile
sunt reintroduse de c„tre ˛ara sau teritoriul ter˛ Ón cauz„.
ARTICOLUL 13
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Œn sensul prezentului acord, expresia autoritate
competent„ Ónseamn„ secretarul finan˛elor, Ón cazurile Ón
care se refer„ la Insulele Cayman, iar atunci c‚nd se
refer„ la Rom‚nia Ónseamn„ ministrul finan˛elor publice sau
un reprezentant autorizat.
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(1) Prezentul acord r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ la data la
care este denun˛at de c„tre una dintre p„r˛ile contractante.
(2) Oricare dintre p„r˛ile contractante poate denun˛a
acordul prin transmiterea unei notific„ri de denun˛are
celeilalte p„r˛i contractante Ón care se precizeaz„
Ómprejur„rile ce au condus la aceast„ notificare. Œntr-un
asemenea caz, acordul Ónceteaz„ s„ mai produc„ efecte Ón
termen de 12 luni de la transmiterea notific„rii.
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Denun˛area acordului

ARTICOLUL 12

ARTICOLUL 14
Punerea Ón aplicare

tu

Œnainte de data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„, p„r˛ile contractante adopt„ ∫i public„ actele cu
putere de lege ∫i actele administrative necesare pentru a
se conforma prezentului acord. Œn cazul Ón care exist„
divergen˛e de interpretare Óntre versiunile Ón diferitele limbi
ale textului, are prioritate versiunea Ón limba englez„.
Œntocmit Ón limbile rom‚n„ ∫i englez„, toate versiunile
fiind egal autentice.
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Aplicarea ∫i suspendarea aplic„rii
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(1) Sub rezerva procedurii de solu˛ionare amiabil„
prev„zute la art. 8 din prezentul acord, aplicarea
prezentului acord sau a unor p„r˛i ale acestuia poate fi
suspendat„ de oricare dintre p„r˛ile contractante,
suspendarea intr‚nd Ón vigoare de Óndat„ prin notificarea
c„tre cealalt„ parte a Ómprejur„rilor ce au condus la

Pentru Guvernul Insulelor Cayman,
Kenneth Jefferson,
secretarul pentru finan˛e al Guvernului Insulelor Cayman
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Pentru Guvernul Rom‚niei,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice

D

ANEX√
la acord

LISTA
entit„˛ilor asimilate la care se face referire Ón art. 7

Œn sensul art. 7 din prezentul acord, urm„toarele entit„˛i
sunt considerate entitate asimilat„ care ac˛ioneaz„ ca
autoritate public„ sau al c„rei rol este recunoscut printr-un
tratat interna˛ional:
Entit„˛i din cadrul Uniunii Europene:
Belgia
— Vlaams Gewest (Regiunea flamand„)
— Région wallonne (Regiunea valon„)
— Région bruxelloise/Brussels Gewest (Regiunea
Bruxelles)
— Communauté française (Comunitatea francez„)
— Vlaamse Gemeenschap (Comunitatea flamand„)
— Deutschsprachige Gemeinschaft (Comunitatea
germanofon„)
Bulgaria
—

Spania
— Xunta de Galicia (Executivul Regional al Galiciei)
— Junta de Andalucía (Executivul Regional al
Andaluziei)
— Junta de Extremadura (Executivul Regional
Extremadura)
— Junta de Castilla — La Mancha (Executivul Regional
Castilla — La Mancha)
— Junta de Castilla — León (Executivul Regional
Castilla — León)
— Gobierno Foral de Navarra (Guvernul Regional al
Navarrei)
— Govern de les Illes Balears (Guvernul Insulelor
Baleare)
— Generalitat de Catalunya (Guvernul Autonom al
Cataloniei)
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— województw (asocia˛ii de provincii)
— miasto stoleczne Warszawa (Capitala Var∫ovia)
— Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa
(Agen˛ia pentru Restructurare ∫i Modernizare a Agriculturii)
— Agencja Nieruchomości Rolnych (Agen˛ia Propriet„˛ilor
Agricole)
Portugalia
— Região Autónoma da Madeira (Regiunea Autonom„
a Madeirei)
— Região Autónoma dos Açores (Regiunea Autonom„
a Insulelor Azore)
— municipalit„˛i
Rom‚nia
— autorit„˛ile administra˛iei publice locale
Slovacia
— mestá a obce (municipalit„˛i)
— Železnice Slovenskej republiky (Compania Slovac„
de C„i Ferate)
— Štátny fond cestného hospodárstva (Fondul de Stat
pentru Administrarea Drumurilor)
— Slovenské elektrárne (Centralele Electrice Slovace)
— Vodohospodárska vỳstavba (Societatea de Economie
a Apei)
Entit„˛i interna˛ionale:
— Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
— Banca European„ de Investi˛ii
— Banca Asiatic„ de Dezvoltare
— Banca African„ de Dezvoltare
— Banca Mondial„/BIRD/FMI
— Corpora˛ia Financiar„ Interna˛ional„
— Banca Inter-American„ de Dezvoltare
— Fondul de Dezvoltare Social„ al Consiliului Europei
— EURATOM
— Comunitatea European„
— Corporación Andina de Fomento (CAF) (Corpora˛ia
Andina de Dezvoltare)
— Eurofima
— Comunitatea European„ a C„rbunelui ∫i O˛elului
— Banca Nordic„ de Investi˛ii
— Banca Caraibean„ de Dezvoltare
Dispozi˛iile art. 7 nu aduc atingere niciuneia dintre
obliga˛iile interna˛ionale pe care p„r˛ile contractante ∫i le-au
asumat Ón rela˛iile cu entit„˛ile interna˛ionale men˛ionate
mai sus.
Entit„˛i din ˛„ri ter˛e:
Entit„˛ile ce Óndeplinesc urm„toarele criterii:
1. Entitatea este clar considerat„ a fi o entitate public„
Ón conformitate cu criteriile na˛ionale.
2. Respectiva entitate public„ este un produc„tor din
afara Uniunii Europene, care administreaz„ ∫i finan˛eaz„ un
grup de activit„˛i, Ón principal furnizarea de produse ∫i
servicii din afara Uniunii Europene, destinate beneficiului
comunit„˛ii ∫i care sunt efectiv controlate de guvernul
central.
3. Respectiva entitate public„ emite cu regularitate
crean˛e de valoare Ónsemnat„.
4. Statul respectiv poate s„ garanteze c„ o asemenea
entitate public„ nu va exercita o r„scump„rare Ónainte de
termen Ón cazul clauzelor de reÓntregire a sumei brute.
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— Generalitat de Valencia (Guvernul Autonom al
Valenciei)
— Diputacíon General de Aragon (Consiliul Regional al
Aragonului)
— Gobierno de las Islas Canarias (Guvernul Insulelor
Canare)
— Gobierno de Murcia (Guvernul Murciei)
— Gobierno de Madrid (Guvernul Madridului)
— Gobierno de la Comunidad Autónoma del Pais
Vasco/Euzkadi (Guvernul Comunit„˛ii Autonome a ﬁ„rii
Bascilor)
— Diputacíon Foral de Guipúzcoa (Consiliul Regional
Guipúzcoa)
— Diputacíon Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiliul
Regional Vizcaya)
— Diputacíon Foral de Alava (Consiliul Regional Alava)
— Ayuntamiento de Madrid (Consiliul Or„∫enesc al
Madridului)
— Ayuntamiento de Barcelona (Consiliul Or„∫enesc al
Barcelonei)
— Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiliul Insulei
Gran Canaria)
— Cabildo Insular de Tenerife (Consiliul Insulei
Tenerife)
— Instituto de Crédito Oficial (Institu˛ia Creditului Public)
— Instituto Catalán de Finanzas (Institu˛ia Financiar„ a
Cataloniei)
— Instituto Valenciano de Finanzas (Institu˛ia Financiar„
a Valenciei)
Grecia
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Fran˛a
— La Caisse d’amortissement de la dette sociale
(CADES) (Fondul de Amortizare a Obliga˛iilor Sociale)
— L’Agence française de développement (AFD) (Agen˛ia
Francez„ de Dezvoltare)
— Réseau Ferré de France (RFF) (Re˛eaua Francez„
de C„i Ferate)
— Caisse Nationale des Autoroutes (CAN) (Fondul
Na˛ional al Autostr„zilor)
— Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)
(Asisten˛a Public„ a Spitalelor din Paris)
— Charbonnages de France (CDF) (Consiliul Francez al
C„rbunelui)
— Entreprise minière et chimique (EMC) (Œntreprinderea
Minier„ ∫i Chimic„)
Italia
— regiuni
— provincii
— municipalit„˛i
— Cassa Depositi e Prestiti (Fondul de Depozite ∫i
Œmprumuturi)
Letonia
— Pašvaldības (guvernele locale)
Polonia
— gminy (comune)
— powiaty (districte)
— województwa (provincii)
— zwiazki gmin (asocia˛ii de comune)
— powiatów (asocia˛ii de districte)
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ACORD
Óntre Rom‚nia ∫i Insulele Virgine Britanice privind impunerea veniturilor din economii,
convenit prin schimb de scrisori
A. Scrisoare din partea Guvernului Rom‚niei
Domnule,
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M„ refer la textul modelului propus al îAcordului Óntre Guvernul Insulelor Virgine Britanice ∫i fiecare dintre statele
membre ale UE ce urmeaz„ s„ efectueze schimbul automat de informa˛ii, privind impunerea veniturilor din economii“,
aprobat de c„tre Grupul de lucru la nivel Ónalt (impunerea pe economii) al Consiliului de Mini∫tri al Uniunii Europene din
22 iunie 2004 (doc. 10.398/1/04 REV 1 FISC 127+COR 1).
Av‚nd Ón vedere textul ar„tat mai sus, am onoarea:
— de a v„ propune Acordul privind impunerea veniturilor din economii, prev„zut Ón apendicele 1 la prezenta
scrisoare;
— de a propune ca intrarea Ón vigoare a angajamentelor ar„tate s„ aib„ loc la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„, sub rezerva notific„rii reciproce a Óndeplinirii formalit„˛ilor constitu˛ionale interne pentru intrarea Ón vigoare a
acestor aranjamente;
— de a v„ propune angajamentul nostru comun de a ne Óndeplini c‚t mai cur‚nd posibil formalit„˛ile
constitu˛ionale interne ar„tate ∫i de a ne notifica reciproc f„r„ Ónt‚rziere pe canale oficiale atunci c‚nd aceste formalit„˛i au
fost Óndeplinite;
— de a propune ca, p‚n„ la Óndeplinirea acestor formalit„˛i constitu˛ionale interne ∫i intrarea Ón vigoare a acestui
acord privind impunerea veniturilor din economii, guvernele Rom‚niei ∫i Insulelor Virgine Britanice s„ aplice Ón mod
provizoriu acordul prev„zut Ón apendicele 1, cu respectarea dispozi˛iilor noastre constitu˛ionale na˛ionale, cu Óncepere de la
data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Am onoarea de a v„ propune ca, dac„ cele precizate mai sus sunt convenabile guvernului dumneavoastr„,
prezenta scrisoare Ómpreun„ cu apendicele 1 ∫i cu confirmarea dumneavoastr„ s„ constituie acordul nostru comun ∫i
stabilirea aranjamentelor Óntre Rom‚nia ∫i Insulele Virgine Britanice.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.
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Pentru Guvernul Rom‚niei,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice
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Œntocmit„ la Bucure∫ti la 7 octombrie 2006, Ón limbile rom‚n„ ∫i englez„, Ón 3 exemplare.
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B. R„spuns propus din partea Guvernului Insulelor Virgine Britanice
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Am onoarea s„ confirm primirea scrisorii dumneavoastr„ din 7 octombrie 2006, av‚nd urm„torul con˛inut:
îDomnule,
M„ refer la textul modelului propus al «Acordului Óntre Guvernul Insulelor Virgine Britanice ∫i fiecare dintre statele
membre ale UE ce urmeaz„ s„ efectueze schimbul automat de informa˛ii, privind impunerea veniturilor din economii»,
aprobat de c„tre Grupul de lucru la nivel Ónalt (impunerea pe economii) al Consiliului de Mini∫tri al Uniunii Europene din
22 iunie 2004 (doc. 10398/1/04 REV 1 FISC 127+COR 1).
Av‚nd Ón vedere textul ar„tat mai sus, am onoarea:
— de a v„ propune Acordul privind impunerea veniturilor din economii, prev„zut Ón apendicele 1 la prezenta
scrisoare;
— de a propune ca intrarea Ón vigoare a aranjamentelor ar„tate s„ aib„ loc la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„, sub rezerva notific„rii reciproce a Óndeplinirii formalit„˛ilor constitu˛ionale interne pentru intrarea Ón vigoare a
acestor aranjamente;
— de a v„ propune angajamentul nostru comun de a ne Óndeplini c‚t mai cur‚nd posibil formalit„˛ile
constitu˛ionale interne ar„tate ∫i de a ne notifica reciproc f„r„ Ónt‚rziere pe canale oficiale atunci c‚nd aceste formalit„˛i
au fost Óndeplinite;
— de a propune ca, p‚n„ la Óndeplinirea acestor formalit„˛i constitu˛ionale interne ∫i intrarea Ón vigoare a acestui
Acord privind impunerea veniturilor din economii, guvernele Rom‚niei ∫i Insulelor Virgine Britanice s„ aplice Ón mod
provizoriu acordul prev„zut Ón apendicele 1, cu respectarea dispozi˛iilor noastre constitu˛ionale na˛ionale, cu Óncepere de la
data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Am onoarea de a v„ propune ca, dac„ cele precizate mai sus sunt convenabile guvernului dumneavoastr„,
prezenta scrisoare Ómpreun„ cu apendicele 1 ∫i cu confirmarea dumneavoastr„ s„ constituie acordul nostru comun ∫i
stabilirea aranjamentelor Óntre Rom‚nia ∫i Insulele Virgine Britanice.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.“
Sunt Ón m„sur„ s„ confirm c„ Guvernul Insulelor Virgine Britanice este de acord cu con˛inutul scrisorii
dumneavoastr„ din 7 octombrie 2006.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.
Pentru Guvernul Insulelor Virgine Britanice,
D. Orlando Smith,
ministru-∫ef
Œntocmit„ la Tortola la 7 decembrie 2006, Ón limbile rom‚n„ ∫i englez„, Ón 3 exemplare.
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Apendicele 1

ACORD
privind impunerea veniturilor din economii, Óncheiat Óntre Rom‚nia ∫i Insulele Virgine Britanice
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Œntruc‚t:
1. Art. 17 din Directiva 2003/48/CEE (denumit„ Ón continuare directiva) Consiliului Uniunii Europene (denumit Ón
continuare Consiliul) privind impunerea veniturilor din economii prevede c„, p‚n„ la 1 ianuarie 2004, statele membre
adopt„ ∫i public„ actele cu putere de lege ∫i actele administrative necesare pentru a se conforma directivei Óncep‚nd cu
1 ianuarie 2005, cu condi˛ia ca:
î(i) Confedera˛ia Elve˛ian„, Principatul Liechtenstein, Republica San Marino, Principatul Monaco ∫i Principatul
Andorra s„ aplice de la aceea∫i dat„ m„suri echivalente celor cuprinse Ón directiv„, Ón conformitate cu
acordurile Óncheiate de acestea cu Comunitatea European„, Ón urma deciziilor adoptate Ón unanimitate de
c„tre Consiliu;
(ii) toate acordurile sau alte aranjamente s„ fie Ón vigoare, prev„z‚nd c„ toate teritoriile dependente sau
asociate relevante aplic„ de la aceea∫i dat„ schimbul automat de informa˛ii Ón acela∫i mod cu cel prev„zut
Ón cap. II din directiva (sau, pe parcursul perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10, aplic„ un impozit prin
re˛inere la surs„ Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i cele prev„zute la art. 11 ∫i 12).“
2. La 19 iulie 2004 (Decizia 2004/587/CE a Consiliului), Consiliul a modificat data aplic„rii directivei, data de
1 ianuarie 2005 fiind Ónlocuit„ cu data de 1 iulie 2005.
3. La 24 iunie 2005, Consiliul:
— a luat not„ de faptul c„ cele 25 de state membre, 5 state europene (Principatul Andorra, Principatul
Liechtenstein, Principatul Monaco, Republica San Marino ∫i Confedera˛ia Elve˛ian„), 3 dependente ale Coroanei Britanice
(Guernsey, Insula Man ∫i Jersey) ∫i 7 teritorii dependente sau asociate din regiunea Caraibelor (Antilele Olandeze, Aruba,
Anguilla, Insulele Virgine Britanice, Insulele Cayman, Montserrat, Insulele Turks ∫i Caicos) au confirmat aplicarea
m„surilor convenite de impunere a veniturilor din economii, Óncep‚nd cu 1 iulie 2005 (accept);
— a adoptat înota de accept“ (doc. 10.038/05 FISC 69) care a declan∫at aplicarea de c„tre toate cele 40 de p„r˛i
la acord a m„surilor convenite de impunere a veniturilor din economii, Óncep‚nd cu 1 iulie 2005;
— a autorizat Secretariatul Consiliului s„ fac„ cunoscute ˛„rilor ∫i teritoriilor ter˛e relevante ∫i publicului înota de
accept“ ∫i informa˛iile referitoare la conven˛iile bilaterale de impunere a veniturilor din economii ∫i la directiva privind
impunerea veniturilor din economii.
4. Insulele Virgine Britanice (IVB) nu sunt membre ale Uniunii Europene ∫i nu fac parte din teritoriul fiscal al
Uniunii Europene, dar Guvernul Regatului Unit a solicitat Guvernului IVB s„ aplice Ón mod voluntar dispozi˛iile directivei.
5. IVB iau not„ de faptul c„, de∫i scopul final al statelor membre ale Uniunii Europene este acela de a realiza
o impunere efectiv„ a pl„˛ilor de dob‚nzi Ón statul membru de reziden˛„ fiscal„ al beneficiarilor efectivi prin schimbul de
informa˛ii referitoare la pl„˛ile de dob‚nzi, 3 state membre, ∫i anume Republica Austria, Regatul Belgiei ∫i Marele Ducat
de Luxemburg, nu au obliga˛ia, pe durata unei perioade de tranzi˛ie, s„ efectueze schimb de informa˛ii, dar aplic„ un
impozit prin re˛inere la surs„ asupra veniturilor din economii acoperite de directiv„.
6. IVB au acceptat s„ aplice un impozit prin re˛inere la surs„ Óncep‚nd cu 1 iulie 2005, dac„ statele membre ale
Uniunii Europene au adoptat actele cu putere de lege ∫i actele administrative necesare Ón vederea respect„rii directivei,
iar condi˛iile prev„zute la art. 17 din directiv„ ∫i la art. 18 alin. (2) din prezentul acord au fost Ón general Óndeplinite.
7. IVB au acceptat s„ aplice schimbul automat de informa˛ii Ón acela∫i mod cu cel prev„zut Ón cap. II din
directiv„, cu Óncepere de la Óncheierea perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10 alin. (2) din directiv„.
8. IVB dispun de legisla˛ie referitoare la Óntreprinderile de plasament colectiv, care este considerat„ a avea efecte
echivalente cu legisla˛ia Comunit„˛ii Europene la care se face referire la art. 2 ∫i 6 din directiv„.
Prin urmare, Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul IVB (denumite Ón continuare parte contractant„ sau p„r˛i contractante,
Ón func˛ie de context) au convenit s„ Óncheie prezentul acord, ce cuprinde obliga˛ii numai pentru p„r˛ile contractante
∫i prevede:
a) schimbul automat de informa˛ii de c„tre autoritatea competent„ din Rom‚nia c„tre autoritatea competent„ din
IVB Ón acela∫i mod ca ∫i cel efectuat c„tre autoritatea competent„ a unui stat membru;
b) aplicarea de c„tre IVB, Ón cursul perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10 din directiv„, a unui impozit prin
re˛inere la surs„ de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„ ∫i Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i cele prev„zute la art. 11
∫i 12 din directiv„;
c) schimbul automat de informa˛ii de c„tre autoritatea competent„ din IVB c„tre autoritatea competent„ din
Rom‚nia, Ón conformitate cu art. 13 din directiv„;
d) transferul de c„tre autoritatea competent„ din IVB c„tre autoritatea competent„ din Rom‚nia a 75% din
veniturile aferente impozitului prin re˛inere la surs„,
Ón leg„tur„ cu pl„˛ile de dob‚nzi efectuate de un agent pl„titor stabilit Ón IVB c„tre o persoan„ fizic„ rezident„ Ón Rom‚nia.
ARTICOLUL 1
Defini˛ii

Œn sensul prezentului acord, expresiile:
a) autoritate competent„, atunci c‚nd este aplicat„
p„r˛ilor contractante, Ónseamn„:
(i) Ón cazul Rom‚niei, ministrul finan˛elor publice
sau un reprezentant autorizat;
(ii) Ón cazul IVB, secretarul pentru finan˛e;

b) Rom‚nia Ónseamn„ teritoriul Rom‚niei situat Ón
Europa, marea teritorial„ ∫i apele interioare ale acesteia,
precum ∫i platoul continental ∫i orice alt spa˛iu asupra
c„ruia Rom‚nia Ó∫i exercit„ drepturile suverane sau
jurisdic˛ia Ón conformitate cu normele dreptului interna˛ional;
c) reziden˛„, Ón leg„tur„ cu un beneficiar efectiv,
Ónseamn„ ˛ara sau teritoriul Ón care se afl„ adresa sa
permanent„, sub rezerva condi˛iilor prev„zute la art. 7
alin. (3) din prezentul acord;
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Re˛inerea la surs„ a impozitului de c„tre agen˛ii pl„titori

or

Pl„˛ile de dob‚nzi, a∫a cum sunt definite la art. 9 al
prezentului acord, efectuate de c„tre un agent pl„titor
stabilit Ón IVB c„tre beneficiari efectivi, Ón Ón˛elesul art. 6
din prezentul acord, care sunt reziden˛i Ón Rom‚nia, se
supun, cu respectarea art. 4 din prezentul acord, unui
impozit prin re˛inere la surs„ din valoarea pl„˛ii de
dob‚nd„ pe perioada men˛ionat„ la art. 15 din prezentul
acord, Óncep‚nd cu data men˛ionat„ la art. 16 din prezentul
acord. Cota impozitului prin re˛inere la surs„ este de 15%
Ón primii 3 ani ai perioadei de tranzi˛ie, de 20% Ón
urm„torii 3 ani ∫i, ulterior, de 35%.

ce

ARTICOLUL 2

de dob‚nzi efectuate de acel agent pl„titor c„tre
beneficiarul efectiv;
b) o procedur„ care garanteaz„ c„ impozitul prin
re˛inere la surs„ nu se percepe Ón cazul Ón care
beneficiarul efectiv Ói prezint„ agentului s„u pl„titor un
certificat eliberat Ón numele sau de c„tre autoritatea
competent„ a p„r˛ii contractante de reziden˛„ fiscal„,
conform alin. (2) al prezentului articol.
(2) La solicitarea beneficiarului efectiv, autoritatea
competent„ a p„r˛ii contractante a ˛„rii de reziden˛„ fiscal„
emite un certificat care indic„:
(i) numele, adresa ∫i codul fiscal sau alt num„r de
identificare sau, Ón absen˛a acestuia, data ∫i
locul na∫terii beneficiarului efectiv;
(ii) numele ∫i adresa agentului pl„titor;
(iii) num„rul de cont al beneficiarului efectiv sau,
dac„ acesta nu exist„, identificarea garan˛iei.
Acest certificat este valabil pe termen de cel mult 3 ani.
Acesta se elibereaz„ oric„rui beneficiar efectiv care Ól
solicit„, Ón termen de dou„ luni de la solicitare, are
Ónscrise pe el data solicit„rii ∫i cea a eliber„rii ∫i este
valabil Ón leg„tur„ cu pl„˛ile efectuate dup„ data solicit„rii.
(3) Œn cazul Ón care se aplic„ alin. (1) lit. a) al
prezentului articol, autoritatea competent„ din IVB Ón care
este stabilit agentul pl„titor comunic„ informa˛iile precizate
la art. 3 alin. (1) din prezentul acord autorit„˛ii competente
din Rom‚nia, ca ˛ar„ de reziden˛„ a beneficiarului efectiv.
Aceast„ comunicare se efectueaz„ Ón mod automat ∫i are
loc cel pu˛in o dat„ pe an, Ón termen de 6 luni de la
Óncheierea anului fiscal prev„zut de legile uneia dintre
p„r˛ile contractante, pentru toate pl„˛ile de dob‚nzi
efectuate Ón cursul anului respectiv.

fiz
i

d) organism de plasament colectiv Ón valori mobiliare
Ónseamn„ o Óntreprindere de plasament colectiv Ón valori
mobiliare, recunoscut„ Ón conformitate cu directiva
Consiliului Uniunii Europene cunoscut„ ca Directiva
85/611/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 privind
coordonarea actelor cu putere de lege ∫i a actelor
administrative referitoare la Óntreprinderile de plasament
colectiv Ón valori mobiliare.
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(1) Œn cazul Ón care un agent pl„titor stabilit Ón Rom‚nia
efectueaz„ pl„˛i de dob‚nzi, a∫a cum sunt definite la art. 9
din prezentul acord, c„tre beneficiari efectivi, a∫a cum sunt
defini˛i la art. 6 din prezentul acord, care sunt reziden˛i Ón
IVB, sau Ón cazul Ón care se aplic„ dispozi˛iile art. 4
alin. (1) lit. a) din prezentul acord, agentul pl„titor
raporteaz„ autorit„˛ii sale competente:
a) identitatea ∫i reziden˛a beneficiarului efectiv, stabilite
Ón conformitate cu art. 7 din prezentul acord;
b) numele ∫i adresa agentului pl„titor;
c) num„rul contului beneficiarului efectiv sau, atunci
c‚nd nu exist„, identificarea crean˛ei ce a dat na∫tere
dob‚nzii;
d) informa˛ii referitoare la plata dob‚nzii specificate la art. 5
alin. (1) din prezentul acord; cu toate acestea, fiecare parte
contractant„ poate limita volumul minim de informa˛ii
referitoare la plata dob‚nzii pe care agentul pl„titor le va
raporta la valoarea total„ a dob‚nzii sau a venitului ∫i la
valoarea total„ a Óncas„rilor din v‚nz„ri, r„scump„r„ri sau
restituiri pl„tite beneficiarului efectiv Ón cursul anului fiscal,
iar Rom‚nia se conformeaz„ alin. (2) al prezentului articol.
(2) Œn termen de 6 luni de la Óncheierea anului lor
fiscal, autoritatea competent„ din Rom‚nia comunic„
autorit„˛ii competente din IVB, Ón mod automat, informa˛iile
men˛ionate la alin. (1) lit. a)—d) din prezentul articol,
pentru toate pl„˛ile de dob‚nzi efectuate Ón cursul anului
respectiv.
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ARTICOLUL 4
Excep˛ii de la procedura de re˛inere la surs„

(1) Œn cazul Ón care percep un impozit prin re˛inere la
surs„ conform art. 2 din prezentul acord, IVB pun la
dispozi˛ie una sau ambele dintre urm„toarele proceduri
pentru a asigura posibilitatea ca beneficiarii efectivi s„
solicite nere˛inerea la surs„ a impozitului:
a) o procedur„ care permite beneficiarului efectiv, a∫a
cum este definit la art. 6 din prezentul acord, s„ evite
impozitul prin re˛inere la surs„ prev„zut la art. 2 din
prezentul acord, prin autorizarea expres„ a agentului s„u
pl„titor de a raporta pl„˛ile de dob‚nzi autorit„˛ii
competente a p„r˛ii contractante Ón care este stabilit
agentul pl„titor, o astfel de autoriza˛ie acoper„ toate pl„˛ile

ARTICOLUL 5
Baza de determinare a impozitului prin re˛inere la surs„

(1) Un agent pl„titor stabilit Ón IVB percepe impozitul
prin re˛inere la surs„ conform art. 2 din prezentul acord,
dup„ cum urmeaz„:
a) Ón cazul unei pl„˛i de dob‚nd„ Ón Ón˛elesul art. 9
alin. (1) lit. a) din prezentul acord, la valoarea dob‚nzii
pl„tite sau creditate;
b) Ón cazul unei pl„˛i de dob‚nd„ Ón Ón˛elesul art. 9
alin. (1) lit. b) sau d) din prezentul acord, la valoarea
dob‚nzii sau a venitului men˛ionat la lit. b) ori d) a
respectivei dispozi˛ii sau printr-o impunere cu efect
echivalent ce urmeaz„ a fi suportat„ de primitor, raportat„
la valoarea total„ a Óncas„rilor din v‚nzare, r„scump„rare
sau rambursare, a∫a cum este aceast„ valoare certificat„
de agentul pl„titor autorit„˛ii sale competente;
c) Ón cazul unei pl„˛i de dob‚nd„ Ón Ón˛elesul art. 9
alin. (1) lit. c) din prezentul acord, la valoarea dob‚nzii
men˛ionate de repectivul alineat;
d) Ón cazul unei pl„˛i de dob‚nd„ Ón Ón˛elesul art. 9
alin. (4) din prezentul acord, la valoarea dob‚nzii ce este
atribuit„ fiec„rui membru al entit„˛ii men˛ionate la art. 8
alin. (2) din prezentul acord care Óndepline∫te condi˛iile
art. 6 alin. (1) din prezentul acord;
e) atunci c‚nd IVB exercit„ op˛iunea conform art. 9
alin. (5) din prezentul acord, la valoarea dob‚nzii anualizate.
(2) Œn sensul lit. a) ∫i b) ale alin. (1) din prezentul
articol, impozitul prin re˛inere la surs„ se deduce pe baz„
de pro rat„ pentru perioada Ón care beneficiarul efectiv a
de˛inut crean˛a. Dac„ agentul pl„titor nu poate determina
perioada de de˛inere a crean˛ei pe baza informa˛iilor ce Ói
sunt furnizate, agentul pl„titor consider„ c„ respectiva
crean˛„ s-a aflat Ón posesia beneficiarului efectiv pe toat„
durata existen˛ei sale, dac„ acest beneficiar nu ofer„
dovezi cu privire la data achizi˛ion„rii.
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(1) Œn sensul prezentului acord, beneficiar efectiv
Ónseamn„ orice persoan„ fizic„ care prime∫te o plat„ de
dob‚nd„ sau orice persoan„ fizic„ pentru care o plat„ de
dob‚nd„ este garantat„, dac„ respectiva persoan„ nu
poate dovedi c„ plata nu a fost primit„ sau garantat„
pentru beneficiul s„u propriu. O persoan„ nu este
beneficiar efectiv Ón cazul Ón care:
a) ac˛ioneaz„ ca un agent pl„titor, Ón Ón˛elesul art. 8
alin. (1) din prezentul acord;
b) ac˛ioneaz„ Ón numele unei persoane juridice o
entitate care este impozitat„ pe profit conform regimului
general de impozitare a activit„˛ilor economice, un
organism de plasament colectiv Ón valori mobiliare autorizat
Ón concordan˛„ cu Directiva 85/611/CEE a Consiliului sau
o Óntreprindere echivalent„ de plasament colectiv Ón valori
mobiliare stabilit„ Ón IVB ori o entitate la care se face
referire Ón art. 8 alin. (2) din prezentul acord ∫i care, Ón cel
din urm„ caz men˛ionat, dezv„luie numele ∫i adresa acelei
entit„˛i agentului economic care efectueaz„ plata dob‚nzii,
iar acesta din urm„ comunic„ aceste informa˛ii autorit„˛ii
competente a p„r˛ii contractante Ón care este stabilit; sau
c) ac˛ioneaz„ Ón numele altei persoane fizice care este
beneficiarul efectiv ∫i dezv„luie agentului pl„titor identitatea
acelui beneficiar efectiv.
(2) Œn cazul Ón care un agent pl„titor dispune de
informa˛ii care sugereaz„ c„ persoana fizic„ care prime∫te
o plat„ de dob‚nd„ sau pentru care o plat„ de dob‚nd„
este garantat„ poate s„ nu fie beneficiarul efectiv ∫i Ón
care nu se aplic„ dispozi˛iile alin. (1) lit. a) sau ale alin. (1)
lit. b) ale prezentului articol, acesta ia m„surile rezonabile
pentru a stabili identitatea beneficiarului efectiv. Dac„
agentul pl„titor nu poate identifica beneficiarul efectiv, el
consider„ persoana fizic„ Ón discu˛ie drept beneficiar
efectiv.

ite

ARTICOLUL 6
Defini˛ia beneficiarului efectiv

este stabilit ∫i conform dispozi˛iilor Directivei 91/308/CEE a
Consiliului din 10 iunie 1991, Ón cazul Rom‚niei, sau, Ón
cazul IVB, conform legisla˛iei echivalente din IVB,
referitoare la prevenirea utiliz„rii sistemului financiar Ón
scopul sp„l„rii banilor;
b) pentru raporturile contractuale stabilite sau pentru
tranzac˛iile efectuate Ón absen˛a unor raporturi contractuale
Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, agentul
pl„titor stabile∫te identitatea beneficiarului efectiv, const‚nd
Ón numele, adresa ∫i, dac„ exist„, num„rul de identificare
fiscal„ alocat de c„tre statul membru de reziden˛„ Ón
scopuri fiscale; aceste detalii se stabilesc pe baza
pa∫aportului sau a c„r˛ii de identitate oficiale prezentate de
beneficiarul efectiv; dac„ adresa nu apare nici Ón pa∫aport,
nici Ón cartea de identitate oficial„, ea se stabile∫te pe
baza oric„rui alt document de identitate prezentat de
beneficiarul efectiv; dac„ num„rul de identificare fiscal„ nu
este men˛ionat Ón pa∫aport, Ón cartea de identitate oficial„
sau Ón oricare alt document de identitate, Óntre care poate
fi inclus ∫i certificatul de reziden˛„ fiscal„, prezentat de
beneficiarul efectiv, identitatea se va completa prin
men˛ionarea datei ∫i a locului na∫terii stabilite pe baza
pa∫aportului sau a c„r˛ii de identitate oficiale.
(3) Agentul pl„titor stabile∫te reziden˛a beneficiarului pe
baz„ de standarde minime care difer„ Ón func˛ie de
raporturile stabilite Óntre agentul pl„titor ∫i beneficiarul
dob‚nzii. Cu respectarea condi˛iilor prev„zute mai jos, se
consider„ c„ reziden˛a se afl„ Ón ˛ara Ón care beneficiarul
efectiv Ó∫i are adresa permanent„:
a) pentru raporturile contractuale stabilite Ónainte de
1 ianuarie 2004, agentul pl„titor stabile∫te reziden˛a
beneficiarului efectiv pe baza informa˛iilor puse la dispozi˛ia
sa, Ón special conform reglement„rilor Ón vigoare Ón ˛ara Ón
care este stabilit ∫i a Directivei 91/308/CEE a Consiliului,
Ón cazul Rom‚niei, sau, Ón cazul IVB, conform legisla˛iei
echivalente din IVB;
b) pentru raporturile contractuale stabilite sau tranzac˛iile
efectuate Ón absen˛a unor rela˛ii contractuale Óncep‚nd cu
data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, agentul pl„titor stabile∫te
reziden˛a beneficiarului efectiv pe baza adresei men˛ionate
Ón pa∫aport, Ón cartea de identitate oficial„ sau, dac„ este
necesar, Ón baza oric„rui alt document de identitate
prezentat de beneficiarul efectiv ∫i Ón concordan˛„ cu
urm„toarea procedur„: pentru persoanele fizice care
prezint„ un pa∫aport sau o carte de identitate oficial„
emis„ de un stat membru, care declar„ ele Ónsele c„ sunt
rezidente Óntr-o ˛ar„ ter˛„, reziden˛a se stabile∫te prin
intermediul unui certificat de reziden˛„ fiscal„ emis de
autoritatea competent„ a ˛„rii ter˛e Ón care persoana fizic„
declar„ c„ este rezident„; Ón cazul neprezent„rii unui astfel
de certificat, se consider„ c„ ˛ara de reziden˛„ este statul
membru care a emis pa∫aportul sau orice alt document de
identitate oficial.

tu

(3) Aplicarea impozitului prin re˛inere la surs„ de c„tre
IVB nu Ómpiedic„ Rom‚nia s„ impoziteze veniturile Ón
conformitate cu legea sa na˛ional„.
(4) Pe parcursul perioadei de tranzi˛ie, IVB pot s„
prevad„ c„ un agent economic care pl„te∫te sau
garanteaz„ dob‚nzi c„tre o entitate dintre cele men˛ionate
la art. 8 alin. (2) din prezentul acord din cealalt„ parte
contractant„ s„ fie considerat agent pl„titor Ón locul entit„˛ii
∫i percep impozitul prin re˛inere la surs„ asupra acelor
dob‚nzi, cu excep˛ia cazului Ón care entitatea a acceptat Ón
mod formal ca numele sau adresa ∫i valoarea total„ a
dob‚nzilor ce Ói vor fi pl„tite ori garantate s„ fie
comunicate Ón conformitate cu ultimul paragraf al art. 8
alin. (2) din prezentul acord.
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ARTICOLUL 7
Identitatea ∫i reziden˛a beneficiarilor efectivi

(1) Fiecare parte adopt„ ∫i asigur„, Ón cadrul teritoriului
s„u, aplicarea procedurilor necesare pentru a permite
agentului pl„titor s„ identifice beneficiarii efectivi ∫i
reziden˛a acestora Ón sensul prezentului acord. Aceste
proceduri respect„ standardele minime prev„zute la
alin. (2) ∫i (3) ale prezentului articol.
(2) Agentul pl„titor stabile∫te identitatea beneficiarului
efectiv pe baz„ de standarde minime care difer„ Ón func˛ie
de raporturile ce se stabilesc Óntre agentul pl„titor ∫i
beneficiarul dob‚nzii, dup„ cum urmeaz„:
a) pentru raporturile contractuale stabilite Ónainte de
1 ianuarie 2004, agentul pl„titor stabile∫te identitatea
beneficiarului efectiv, const‚nd Ón numele ∫i adresa
acestuia, prin utilizarea informa˛iilor de care dispune, Ón
special conform reglement„rilor Ón vigoare Ón ˛ara Ón care

ARTICOLUL 8
Defini˛ia agentului pl„titor

(1) Œn sensul prezentului acord, agent pl„titor Ónseamn„
orice agent economic care pl„te∫te dob‚nda sau
garanteaz„ plata dob‚nzii Ón beneficiul imediat al
beneficiarului efectiv, indiferent dac„ agentul este debitorul
crean˛ei care produce dob‚nda sau agentul Óns„rcinat cu
plata dob‚nzii ori cu garantarea pl„˛ii de c„tre debitor sau
de c„tre beneficiarul efectiv.
(2) Orice entitate stabilit„ Ón una dintre p„r˛ile
contractante, c„reia i se pl„te∫te sau i se garanteaz„ plata
dob‚nzii Ón beneficiul imediat al beneficiarului efectiv, este
de asemenea considerat„ agent pl„titor la data pl„˛ii sau a
garant„rii pl„˛ii. Prezenta dispozi˛ie nu se aplic„ dac„
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d) venitul realizat din v‚nzarea, rambursarea sau
r„scump„rarea p„r˛ilor sociale sau unit„˛ilor din capitalul
urm„toarelor Óntreprinderi ∫i entit„˛i, dac„ acestea investesc,
direct sau indirect, prin intermediul altor Óntreprinderi de
plasament colectiv ori entit„˛i men˛ionate mai jos, mai mult
de 40% din activele lor Ón crean˛e, astfel cum se prevede
la lit. a):
(i) un organism de plasament colectiv Ón valori
mobiliare autorizat Ón conformitate cu Directiva
85/611/CEE a Consiliului sau
(ii) o Óntreprindere echivalent„ de plasament colectiv
stabilit„ Ón IVB;
(iii) entit„˛i care se calific„ pentru op˛iunea prev„zut„
la art. 8 alin. (3) din prezentul acord;
(iv) Óntreprinderi de plasament colectiv stabilite Ón
afara teritoriului c„ruia i se aplic„ Tratatul de
instituire a Comunit„˛ii Europene Ón temeiul
art. 299 al acestui tratat ∫i Ón afara IVB.
Cu toate acestea, p„r˛ile contractante au op˛iunea de a
include venitul men˛ionat la lit. d) a prezentului alineat Ón
defini˛ia dob‚nzii doar Ón m„sura Ón care aceste venituri
corespund c‚∫tigurilor ce provin direct sau indirect din pl„˛i
de dob‚nzi Ón Ón˛elesul lit. a) ∫i b) ale prezentului alineat.
(2) Œn ceea ce prive∫te alin. (1) lit. c) ∫i d) al prezentului
articol, Ón cazul Ón care un agent pl„titor nu dispune de
nicio informa˛ie cu privire la propor˛ia veniturilor ce provin
din pl„˛i de dob‚nzi, valoarea total„ a venitului se
consider„ ca plat„ de dob‚nd„.
(3) Œn ceea ce prive∫te alin. (1) lit. d) al prezentului
articol, Ón cazul Ón care un agent pl„titor nu dispune de
nicio informa˛ie privind procentul activelor investite Ón
crean˛e sau Ón p„r˛i sociale ori Ón unit„˛i, a∫a cum sunt
acestea definite de respectivul alineat, acest procent este
considerat a fi peste 40%. Œn cazul Ón care agentul pl„titor
nu poate determina valoarea venitului realizat de
beneficiarul efectiv, venitul este considerat ca fiind
corespunz„tor Óncas„rilor Ón urma v‚nz„rii, ramburs„rii sau
r„scump„r„rii p„r˛ilor sau unit„˛ilor.
(4) Œn cazul Ón care dob‚nda, a∫a cum este definit„ la
alin. (1) al prezentului articol, este pl„tit„ sau creditat„
Óntr-un cont de˛inut de o entitate dintre cele men˛ionate la
art. 8 alin. (2) din prezentul acord, aceast„ entitate nefiind
beneficiara op˛iunii prev„zute la art. 8 alin. (3) din
prezentul acord, dob‚nda se consider„ ca plat„ de
dob‚nd„ de c„tre respectiva entitate.
(5) Œn ceea ce prive∫te alin. (1) lit. b) ∫i d) al
prezentului articol, fiecare parte contractant„ dispune de
op˛iunea de a obliga agen˛i pl„titori de pe teritoriul s„u s„
anualizeze dob‚nda pentru o perioad„ de cel mult un an
∫i s„ trateze aceste dob‚nzi anualizate ca plat„ de
dob‚nd„, chiar dac„ Ón decursul acestei perioade nu a
intervenit nicio v‚nzare, r„scump„rare sau rambursare.
(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c) ∫i d)
al prezentului articol, fiecare parte contractant„ dispune de
op˛iunea de a exclude din defini˛ia pl„˛ii dob‚nzii orice
venit men˛ionat de aceste dispozi˛ii provenind de la
Óntreprinderi sau entit„˛i stabilite pe teritoriul sau Ón cazul
Ón care investi˛ia acestor entit„˛i Ón crean˛ele men˛ionate la
alin. (1) lit. a) al prezentului articol nu dep„∫e∫te 15% din
activele lor. Œn mod corespunz„tor, prin derogare de la
prevederile alin. (4) al prezentului articol, fiecare parte
contractant„ dispune de op˛iunea de a exclude din defini˛ia
pl„˛ii dob‚nzii, a∫a cum este definit„ la alin. (1) al
prezentului articol, dob‚nda pl„tit„ sau creditat„ Óntr-un
cont al unei entit„˛i dintre cele men˛ionate la art. 8 alin. (2)
din prezentul acord, aceast„ entitate nefiind beneficiara
op˛iunii prev„zute la art. 8 alin. (3) din prezentul acord ∫i
fiind stabilit„ pe teritoriul s„u, Ón cazul Ón care investi˛ia
acestei entit„˛i Ón crean˛ele men˛ionate la alin. (1) lit. a) al
prezentului articol nu dep„∫e∫te 15% din activele sale.
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agentul economic are motiv s„ cread„, pe baza dovezilor
oficiale prezentate de acea entitate, ca:
a) este o persoan„ juridic„, cu excep˛ia acelor persoane
juridice prev„zute la alin. (5) al prezentului articol;
b) profitul s„u este impozitat prin aplicarea regimului
general de impozitare a activit„˛ilor economice sau
c) este un organism de plasament colectiv Ón valori
mobiliare recunoscut Ón conformitate cu Directiva
85/611/CEE a Consiliului, sau o Óntreprindere echivalent„
de plasament colectiv stabilit„ Ón IVB.
Un agent economic care pl„te∫te dob‚nda sau
garanteaz„ plata dob‚nzii unei astfel de entit„˛i stabilite Ón
cealalt„ parte contractant„ ∫i care este considerat agent
pl„titor Ón temeiul prezentului alineat comunic„ numele ∫i
adresa entit„˛ii ∫i valoarea total„ a dob‚nzii pl„tite sau
garantate entit„˛ii autorit„˛ii competente a p„r˛ii contractante
Ón care este stabilit, care transmite mai departe aceste
informa˛ii autorit„˛ii competente din partea contractant„ Ón
care este stabilit„ entitatea.
(3) Entitatea men˛ionat„ la alin. (2) al prezentului articol
poate, cu toate acestea, s„ opteze pentru a fi tratat„, Ón
scopul aplic„rii prezentului acord, ca un organism de
plasament colectiv Ón valori mobiliare sau ca o
Óntreprindere echivalent„ precizat„ la lit. c) a alin. (2).
Exercitarea acestei op˛iuni presupune eliberarea unui
certificat de c„tre partea contractant„ Ón care este stabilit„
entitatea ∫i prezentarea acestuia de c„tre respectiva
entitate agentului economic. Fiecare parte contractant„
stabile∫te normele metodologice privind aceast„ op˛iune
pentru entit„˛ile stabilite pe teritoriul s„u.
(4) Œn cazul Ón care agentul economic ∫i entitatea
men˛ionate la alin. (2) din prezentul articol sunt stabilite Ón
aceea∫i parte contractant„, acea parte contractant„ ia
m„surile necesare pentru a se asigura c„ entitatea
respect„ dispozi˛iile prezentului acord atunci c‚nd aceasta
ac˛ioneaz„ ca agent pl„titor.
(5) Persoanele juridice exceptate de la prevederile lit. a)
a alin. (2) al prezentului articol sunt:
a) Ón Finlanda, avoin yhtio (Ay) ∫i kommandiittiyhtio (Ky)/
oppet bolag ∫i kommanditbolag;
b) Ón Suedia, handelsbolag (HB) ∫i kommanditbolag (KB).
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ARTICOLUL 9
Defini˛ia pl„˛ii de dob‚nd„

D
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(1) Œn sensul prezentului acord, plata de dob‚nd„
Ónseamn„:
a) dob‚nda pl„tit„ sau creditat„ Ón cont, aferent„
crean˛elor de orice natur„, indiferent c„ sunt sau nu
garantate de o ipotec„ ∫i indiferent c„ poart„ sau nu un
drept de participare la profiturile debitorului ∫i, Ón special,
veniturile din titluri de stat ∫i venituri din obliga˛iuni sau alte
instrumente, incluz‚nd bonusuri ∫i premii ata∫ate acestor
titluri, obliga˛iuni sau instrumente; penalit„˛ile de Ónt‚rziere
nu se consider„ pl„˛i de dob‚nzi;
b) dob‚nda acumulat„ sau capitalizat„ la data v‚nz„rii,
r„scump„r„rii sau ramburs„rii crean˛elor men˛ionate la lit. a);
c) venitul provenit din pl„˛ile de dob‚nzi, direct sau prin
intermediul unei entit„˛i la care se face referire Ón art. 8
alin. (2) din prezentul acord, distribuit de:
(i) un organism de plasament colectiv Ón valori
mobiliare autorizat Ón conformitate cu Directiva
85/611/CEE a Consiliului sau
(ii) o Óntreprindere echivalent„ de plasament colectiv
stabilit„ Ón IVB;
(iii) entit„˛i care se calific„ pentru op˛iunea prev„zut„
la art. 8 alin. (3) din prezentul acord;
(iv) Óntreprinderi de plasament colectiv stabilite Ón
afara teritoriului c„ruia i se aplic„ Tratatul de
instituire a Comunit„˛ii Europene Ón temeiul
art. 299 al acestui tratat ∫i Ón afara IVB;
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Eliminarea dublei impuneri
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(1) Partea contractant„ Ón care beneficiarul efectiv Ó∫i
are reziden˛a fiscal„ asigur„ eliminarea oric„rei duble
impuneri ce ar putea rezulta din aplicarea de c„tre IVB a
impozitului prin re˛inere la surs„ prev„zut de prezentul
acord, Ón conformitate cu urm„toarele dispozi˛ii:
a) dac„ dob‚nda primit„ de un beneficiar efectiv a fost
supus„ impozitului prin re˛inere la surs„ Ón IVB, Rom‚nia
acord„ acestuia un credit fiscal egal cu valoarea
impozitului re˛inut Ón conformitate cu legisla˛ia sa na˛ional„;
Ón cazul Ón care aceast„ valoare dep„∫e∫te valoarea
impozitului datorat Ón conformitate cu legisla˛ia sa na˛ional„,
Rom‚nia restituie impozitul re˛inut suplimentar beneficiarului
efectiv;
b) dac„, pe l‚ng„ impozitul prin re˛inere la surs„
prev„zut la art. 5 din prezentul acord, dob‚nda primit„ de
un beneficiar efectiv a fost supus„ oric„rui alt tip de
impozit prin re˛inere la surs„ ∫i partea contractant„ de
reziden˛„ fiscal„ acord„ un credit fiscal pentru acest
impozit prin re˛inere la surs„ Ón conformitate cu legea sa
na˛ional„ sau cu conven˛iile de evitare a dublei impuneri,
acest alt impozit prin re˛inere la surs„ va fi creditat Ónainte
de aplicarea procedurii prev„zute la lit. a) a prezentului
articol.
(2) Partea contractant„ de reziden˛„ fiscal„ a
beneficiarului efectiv poate Ónlocui mecanismul de credit
fiscal prev„zut la alin. (1) al prezentului articol cu o
restituire a impozitului prin re˛inere la sursa prev„zut„ la
art. 5 din prezentul acord.
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ARTICOLUL 11

el

(1) IVB re˛in 25% din impozitul prin re˛inere la surs„,
dedus Ón conformitate cu prezentul acord, ∫i transfer„
restul de 75% din venituri Rom‚niei.
(2) IVB, care percepe un impozit prin re˛inere la surs„
Ón conformitate cu art. 5 alin. (4) al prezentului acord, re˛in
25% din venituri ∫i transfer„ 75% Rom‚niei, propor˛ional cu
transferurile efectuate conform alin. (1) al prezentului
articol.
(3) Aceste transferuri au loc pentru fiecare an fiscal
Óntr-o singur„ tran∫„, cel t‚rziu Ón cursul unui termen de
6 luni de la Óncheierea anului fiscal prev„zut„ de legile IVB.
(4) IVB, care aplic„ un impozit prin re˛inere la surs„,
vor adopta m„surile necesare pentru a asigura func˛ionarea
corespunz„toare a acestui sistem de Ómp„r˛ire a veniturilor.
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Œmp„r˛irea veniturilor din impozitul prin re˛inere la surs„
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ARTICOLUL 10

de aceast„ dat„ de autorit„˛ile competente, Ón Ón˛elesul
Directivei 80/390/CEE a Consiliului, ori de c„tre autorit„˛ile
responsabile din ˛„rile ter˛e, nu se consider„ crean˛e Ón
Ón˛elesul art. 9 alin. (1) lit. a) din prezentul acord, cu
condi˛ia s„ nu se mai efectueze alte emisiuni ale acestor
titluri de crean˛e negociabile ulterior datei de 1 martie
2002. Cu toate acestea, Ón cazul Ón care perioada de
tranzi˛ie se prelunge∫te dup„ 31 decembrie 2010,
dispozi˛iile prezentului articol continu„ s„ se aplice doar Ón
ceea ce prive∫te titlurile de crean˛„ negociabile:
a) care con˛in clauzele de reÓntregire a sumei brute ∫i
de rambursare anticipat„;
b) Ón cazul c„rora agentul pl„titor, a∫a cum este definit
Ón art. 8 din prezentul acord, este stabilit Óntr-o parte
contractant„ care aplic„ impozitul cu re˛inerea la surs„ ∫i
acel agent pl„titor pl„te∫te dob‚nda sau garanteaz„
dob‚nda Ón beneficiul imediat al unui beneficiar efectiv
rezident Ón cealalt„ parte contractant„.
Dac„ dup„ 1 martie 2002 inclusiv se efectueaz„ o alt„
emisiune pentru titlurile de crean˛e negociabile men˛ionate
mai sus, emise de un guvern sau de o entitate asimilat„
care ac˛ioneaz„ ca autoritate public„ sau al c„rei rol este
recunoscut printr-un tratat interna˛ional, a∫a cum este
definit„ Ón anexa la prezentul acord, Óntreaga emisiune de
titluri, const‚nd din emisiunea ini˛ial„ ∫i din oricare alta
ulterioar„, este considerat„ a fi o crean˛„ Ón Ón˛elesul art. 9
alin. (1) lit. a) din prezentul acord.
Dac„ dup„ 1 martie 2002 inclusiv un alt emitent
neprev„zut la cel de-al doilea paragraf efectueaz„ o alt„
emisiune pentru titlurile de crean˛e negociabile men˛ionate
mai sus, aceast„ emisiune este considerat„ a fi o crean˛„
Ón Ón˛elesul art. 9 alin. (1) lit. a) din prezentul acord.
(2) Nicio dispozi˛ie a prezentului articol nu Ómpiedic„
p„r˛ile contractante s„ impun„ veniturile ob˛inute din titlurile
de crean˛e negociabile men˛ionate la alin. (1) Ón conformitate
cu legisla˛ia lor na˛ional„.

pe

Exercitarea acestei op˛iuni de c„tre o parte contractant„
este opozabil„ celeilalte p„r˛i contractante.
(7) Œncep‚nd cu 1 ianuarie 2011, procentul prev„zut la
alin. (1) lit. d) al prezentului articol ∫i la alin. (3) al
prezentului articol va fi de 25%.
(8) Procentele prev„zute la alin. (1) lit. d) ∫i la alin. (6)
ale prezentului articol sunt stabilite Ón func˛ie de politica de
investi˛ii, a∫a cum este definit„ Ón regulile de finan˛are sau
Ón documentele constitutive de Óntreprinderile sau entit„˛ile
respective, iar Ón lipsa acestora, Ón func˛ie de componen˛a
real„ a activelor acestor Óntreprinderi sau entit„˛i.
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ARTICOLUL 12
Dispozi˛ii tranzitorii privind titlurile de crean˛„ negociabile

(1) Pe parcursul perioadei de tranzi˛ie men˛ionate la
art. 15 din prezentul acord, dar nu mai t‚rziu de
31 decembrie 2010, obliga˛iunile na˛ionale ∫i interna˛ionale
∫i alte titluri de crean˛„ negociabile, a c„ror prim„ emisiune
este anterioar„ datei de 1 martie 2001 sau pentru care
prospectele originale de emisiune au fost aprobate Ónainte

ARTICOLUL 13
Procedura de solu˛ionare amiabil„

Œn cazul Ón care Óntre p„r˛i intervin dificult„˛i sau Óndoieli
Ón leg„tur„ cu aplicarea sau interpretarea prezentului acord,
p„r˛ile contractante depun toate eforturile pentru a solu˛iona
respectiva problem„ pe cale amiabil„.
ARTICOLUL 14
Confiden˛ialitatea

(1) Se p„streaz„ confiden˛ialitatea tuturor informa˛iilor
furnizate ∫i primite de c„tre autoritatea competent„ a unei
p„r˛i contractante.
(2) Informa˛iile furnizate autorit„˛ii competente a unei
p„r˛i contractante nu pot fi utilizate Ón niciun alt scop dec‚t
cel de impozitare direct„ f„r„ consim˛„m‚ntul prealabil al
celeilalte p„r˛i contractante.
(3) Informa˛iile furnizate sunt dezv„luite numai
persoanelor sau autorit„˛ilor implicate Ón impozitarea direct„
∫i sunt utilizate de aceste persoane sau autorit„˛i numai Ón
aceste scopuri sau Ón scopuri de supraveghere, inclusiv Ón
solu˛ionarea oric„rei contesta˛ii. Œn aceste scopuri,
informa˛iile pot fi dezv„luite Ón ∫edin˛ele publice ale
instan˛elor judec„tore∫ti sau Ón celelalte proceduri judiciare.
(4) Œn cazul Ón care autoritatea competent„ a unei p„r˛i
contractante consider„ c„ informa˛iile pe care le-a primit de
la autoritatea competent„ a celeilalte p„r˛i contractante pot
fi utile autorit„˛ii competente a unui ter˛ stat membru, poate
transmite aceste informa˛ii autorit„˛ii competente a acestui
ter˛ stat, cu acordul autorit„˛ii competente ce a furnizat
informa˛iile.
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ARTICOLUL 15

situa˛ie, acordul Ónceteaz„ s„ mai produc„ efecte Ón termen
de 12 luni de la transmiterea notific„rii.

Intrarea Ón vigoare

el

Prezentul acord intr„ Ón vigoare Ón a 30-a zi sau, Ón
cazul Ón care este necesar, Ón a 3-a zi de la ultima dintre
datele la care fiecare dintre guverne a notificat celuilalt Ón
scris Óndeplinirea formalit„˛ilor necesare din punct de
vedere constitu˛ional, iar dispozi˛iile sale produc efecte de
la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.

(1) Sub rezerva procedurii de solu˛ionare amiabil„
prev„zute la art. 13 din prezentul acord, aplicarea
prezentului acord sau a unor p„r˛i ale acestuia poate fi
suspendat„ de oricare dintre p„r˛ile contractante,
suspendarea intr‚nd Ón vigoare de Óndat„ prin notificarea
c„tre cealalt„ parte a Ómprejur„rilor ce au condus la
notificare, Ón cazul Ón care directiva Ónceteaz„ s„ se mai
aplice, temporar sau definitiv, Ón conformitate cu dreptul
Comunit„˛ii Europene, sau Ón cazul Ón care un stat membru
suspend„ aplicarea legisla˛iei de punere Ón aplicare a
acesteia. Aplicarea prezentului acord se reia de Óndat„ ce
Ómprejur„rile ce au condus la suspendare nu mai sunt
valabile.
(2) Sub rezerva procedurii de solu˛ionare amiabil„
prev„zute la art. 13 din prezentul acord, oricare dintre
p„r˛ile contractante poate suspenda aplicarea prezentului
acord prin notificarea c„tre cealalt„ parte a Ómprejur„rilor
ce au condus la notificare, Ón cazul Ón care una dintre
˛„rile sau teritoriile ter˛e men˛ionate la art. 17 alin. (2) din
directiv„ Ónceteaz„ ulterior s„ aplice m„surile men˛ionate
de respectiva dispozi˛ie. Suspendarea aplic„rii are loc nu
mai devreme de dou„ luni de la notificare. Aplicarea
prezentului acord se reia de Óndat„ ce m„surile sunt
reintroduse de c„tre ˛ar„ sau teritoriul ter˛ Ón cauz„.
Œntocmit„ Ón limbile rom‚n„ ∫i englez„, toate versiunile
fiind egal autentice. Œn cazul Ón care exist„ divergen˛e de
interpretare Óntre versiunile Ón diferitele limbi ale textului,
are prioritate versiunea Ón limba englez„.

ce

ARTICOLUL 16

ARTICOLUL 18
Aplicarea ∫i suspendarea aplic„rii

fiz
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La Óncheierea perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10
alin. (2) din directiv„, IVB Ónceteaz„ s„ aplice impozitul prin
re˛inere la surs„ ∫i Ómp„r˛irea veniturilor prev„zute prin
prezentul acord ∫i aplic„ Ón rela˛ia cu Rom‚nia dispozi˛iile
referitoare la schimbul automat de informa˛ii Ón acela∫i mod
cu cel prev„zut Ón cap. II din directiv„. F„r„ a aduce
atingere prevederilor art. 4 din prezentul acord, dac„ pe
parcursul perioadei de tranzi˛ie IVB opteaz„ pentru aplicarea
dispozi˛iilor referitoare la schimbul automat de informa˛ii Ón
acela∫i mod cu cel prev„zut Ón cap. II din directiv„, acestea
nu mai aplic„ impozitul prin re˛inere la surs„ ∫i Ómp„r˛irea
veniturilor prev„zut„ la art. 10 din prezentul acord.

or

Perioada de tranzi˛ie
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ARTICOLUL 17
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Pentru Guvernul Insulelor Virgine Britanice,
D. Orlando Smith,
ministru-∫ef
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Pentru Guvernul Rom‚niei,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice
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g

ra

(1) Prezentul acord r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ la data la
care este denun˛at de c„tre una dintre p„r˛ile contractante.
(2) Oricare dintre p„r˛ile contractante poate denun˛a
acordul prin transmiterea unei notific„ri de denun˛are
celeilalte p„r˛i contractante Ón care se precizeaz„
Ómprejur„rile ce au condus la aceast„ notificare. Œn aceast„
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Denun˛area acordului
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ANEX√
la acord

LISTA

es

tin

entit„˛ilor asimilate la care se face referire Ón art. 12

D

Œn sensul art. 12 din prezentul acord, urm„toarele
entit„˛i sunt considerate entitate asimilat„ care ac˛ioneaz„ ca
autoritate public„ sau al c„rei rol este recunoscut printr-un
tratat interna˛ional:
Entit„˛i din cadrul Uniunii Europene:
Belgia
— Vlaams Gewest (Regiunea flamand„)
— Région wallonne (Regiunea valon„)
— Région bruxelloise/Brussels Gewest (Regiunea
Bruxelles)
— Communauté française (Comunitatea francez„)
— Vlaamse Gemeenschap (Comunitatea flamand„)
— Deutschsprachige Gemeinschaft (Comunitatea
germanofon„)
Bulgaria
—
Spania
— Xunta de Galicia (Executivul Regional al Galiciei)
— Junta de Andalucía (Executivul Regional al
Andaluziei)
— Junta de Extremadura (Executivul Regional
Extremadura)
— Junta de Castilla — La Mancha (Executivul Regional
Castilla — La Mancha)

— Junta de Castilla — León (Executivul Regional
Castilla — León)
— Gobierno Foral de Navarra (Guvernul Regional al
Navarrei)
— Govern de les Illes Balears (Guvernul Insulelor
Baleare)
— Generalitat de Catalunya (Guvernul Autonom al
Cataloniei)
— Generalitat de Valencia (Guvernul Autonom al
Valenciei)
— Diputacíon General de Aragon (Consiliul Regional al
Aragonului)
— Gobierno de las Islas Canarias (Guvernul Insulelor
Canare)
— Gobierno de Murcia (Guvernul Murciei)
— Gobierno de Madrid (Guvernul Madridului)
— Gobierno de la Comunidad Autónoma del País
Vasco/Euzkadi (Guvernul Comunit„˛ii Autonome a ﬁ„rii
Bascilor)
— Diputacíon Foral de Guipúzcoa (Consiliul Regional
Guipúzcoa)
— Diputacíon Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiliul
Regional Vizcaya)
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Fran˛a
— La Caisse d’amortissement de la dette sociale
(CADES) (Fondul de Amortizare a Obliga˛iilor Sociale)
— L’Agence française de développement (AFD) (Agen˛ia
Francez„ de Dezvoltare)
— Réseau Ferré de France (RFF) (Re˛eaua Francez„
de C„i Ferate)
— Caisse Nationale des Autoroutes (CAN) (Fondul
Na˛ional al Autostr„zilor)
— Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)
(Asisten˛a Public„ a Spitalelor din Paris)
— Charbonnages de France (CDF) (Consiliul Francez al
C„rbunelui)
— Entreprise minière et chimique (EMC) (Œntreprinderea
Minier„ ∫i Chimic„)
Italia
— regiuni
— provincii
— municipalit„˛i
— Cassa Depositi e Prestiti (Fondul de Depozite ∫i
Œmprumuturi)
Letonia
— Pašvaldības (guvernele locale)
Polonia
— gminy (comune)
— powiaty (districte)
— województwa (provincii)
— zwiazki gmin (asocia˛ii de comune)
— powiatów (asocia˛ii de districte)
— województw (asocia˛ii de provincii)
— miasto stoleczne Warszawa (capitala Var∫ovia)
— Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa
(Agen˛ia pentru Restructurare ∫i Modernizare a Agriculturii)
— Agencja Nieruchomości Rolnych (Agen˛ia Propriet„˛ilor
Agricole)

Portugalia
— Região Autónoma da Madeira (Regiunea Autonom„
a Madeirei)
— Região Autónoma dos Açores (Regiunea Autonom„
a Azorelor)
— municipalit„˛i
Rom‚nia
— autorit„˛ile administra˛iei publice locale
Slovacia
— mestá a obce (municipalit„˛i)
— Železnice Slovenskej Republiky (Compania Slovac„
de C„i Ferate)
— Štátny fond cestného hospodárstva (Fondul de Stat
pentru Administrarea Drumurilor)
— Slovenské elektrárne (Companiile Slovace de
Energie)
— Vodohospodárska vỳstavba (Societatea de Economie
a Apei)
Entit„˛i interna˛ionale
— Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
— Banca European„ de Investi˛ii
— Banca Asiatic„ de Dezvoltare
— Banca African„ de Dezvoltare
— Banca Mondial„/BIRD/FMI
— Corpora˛ia Financiar„ Interna˛ional„
— Banca Inter-American„ de Dezvoltare
— Fondul Social de Dezvoltare al Consiliului Europei
— EURATOM
— Comunitatea European„
— Corporación Andina de Fomento (CAF) (Corpora˛ia
Andina de Dezvoltare)
— Eurofima
— Comunitatea European„ a C„rbunelui ∫i O˛elului
— Banca Nordic„ de Investi˛ii
— Banca Caraibean„ de Dezvoltare
Dispozi˛iile art. 12 nu aduc atingere niciuneia dintre
obliga˛iile interna˛ionale pe care p„r˛ile contractante ∫i le-a
asumat Ón rela˛iile cu entit„˛ile interna˛ionale men˛ionate
mai sus.
Entit„˛i din ˛„ri ter˛e
Entit„˛ile ce Óndeplinesc urm„toarele criterii:
1. Entitatea este clar considerat„ a fi o entitate public„
Ón conformitate cu criteriile na˛ionale.
2. Respectiva entitate public„ este un produc„tor din
afara Uniunii Europene, care administreaz„ ∫i finan˛eaz„ un
grup de activit„˛i, Ón principal furnizarea de produse ∫i
servicii din afara Uniunii Europene, destinate beneficiului
comunit„˛ii ∫i care sunt efectiv controlate de guvernul
central.
3. Respectiva entitate public„ emite cu regularitate
crean˛e de valoare Ónsemnat„.
4. Statul respectiv poate s„ garanteze c„ o asemenea
entitate public„ nu va exercita o r„scump„rare Ónainte de
termen Ón cazul clauzelor de reÓntregire a sumei brute.

tu

— Diputacíon Foral de Alava (Consiliul Regional Alava)
— Ayuntamiento de Madrid (Consiliul Or„∫enesc al
Madridului)
— Ayuntamiento de Barcelona (Consiliul Or„∫enesc al
Barcelonei)
— Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiliul Insulei
Gran Canaria)
— Cabildo Insular de Tenerife (Consiliul Insulei
Tenerife)
— Instituto de Crédito Oficial (Institu˛ia Creditului Public)
— Instituto Catalán de Finanzas (Institu˛ia Financiar„ a
Cataloniei)
— Instituto Valenciano de Finanzas (Institu˛ia Financiar„
a Valenciei)
Grecia
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CONVENﬁIE
Óntre Rom‚nia ∫i Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Antilele Olandeze privind schimbul automat de informa˛ii referitoare
la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi, convenit„ prin schimb de scrisori
A. Scrisoare din partea Rom‚niei
Doamn„/Domnule,
Am onoarea s„ m„ refer la textele îConven˛iei Óntre Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Antilele Olandeze ∫i (Belgia,
Austria ∫i Luxemburg) privind schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de
dob‚nzi“, îConven˛iei Óntre Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Antilele Olandeze ∫i (statul membru UE, altul dec‚t Belgia,
Austria ∫i Luxemburg) privind schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de
dob‚nzi“, îConven˛iei Óntre Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Aruba ∫i (statul membru UE, altul dec‚t Belgia, Austria ∫i
Luxemburg) privind schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi“ ∫i,
respectiv, îConven˛iei Óntre Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Aruba ∫i (Belgia, Austria ∫i Luxemburg) privind schimbul automat
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

58

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 385/7.VI.2007

de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi“, rezultate Ón urma negocierilor cu Antilele
Olandeze ∫i cu Aruba cu privire la un acord de impunere a veniturilor din economii ∫i care sunt anexate sub forma
anexelor I, II, III ∫i IV la Rezultatul lucr„rilor Grupului de lucru la nivel Ónalt al Consiliului de Mini∫tri al Uniunii Europene
din 12 martie 2004 (doc. 7.660/1/04 REV 1 FISC 68 + COR 1).
Av‚nd Ón vedere textele precizate mai sus, am onoarea de a v„ propune Conven˛ia privind schimbul automat de
informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi, a∫a cum este aceasta inclus„ Ón apendicele 1
la prezenta scrisoare, precum ∫i angajamentul nostru reciproc de a Óndeplini c‚t mai repede posibil formalit„˛ile
constitu˛ionale interne pentru intrarea Ón vigoare a acestei conven˛ii ∫i de a ne notifica reciproc, f„r„ Ónt‚rziere, atunci
c‚nd aceste formalit„˛i sunt Óndeplinite.
P‚n„ la Óndeplinirea complet„ a acestor proceduri interne ∫i p‚n„ la intrarea Ón vigoare a acestei conven˛ii privind
schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi, am onoarea de a v„
propune ca Rom‚nia ∫i Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Antilele Olandeze s„ aplice Ón mod provizoriu aceast„ conven˛ie,
Ón cadrul dispozi˛iilor noastre constitu˛ionale na˛ionale, cu Óncepere de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Am onoarea de a v„ propune ca, dac„ cele precizate mai sus sunt convenabile guvernului dumneavoastr„,
prezenta scrisoare ∫i confirmarea dumneavoastr„ s„ constituie un acord Óntre Rom‚nia ∫i Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru
Antilele Olandeze.
V„ rog s„ accepta˛i, doamn„/domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.

ce

Pentru Rom‚nia,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice
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Œntocmit„ la Bucure∫ti la 7 octombrie 2006, Ón limbile rom‚n„, olandez„ ∫i englez„, Ón 3 exemplare.
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B. Scrisoare din partea Antilelor Olandeze
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Am onoarea s„ confirm primirea scrisorii dumneavoastr„ din data de 7 octombrie 2006, av‚nd urm„torul con˛inut:
îDoamn„/Domnule,
Am onoarea s„ m„ refer la textele «Conven˛iei Óntre Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Antilele Olandeze ∫i (Belgia,
Austria ∫i Luxemburg) privind schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de
dob‚nzi», «Conven˛iei Óntre Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Antilele Olandeze ∫i (statul membru UE, altul dec‚t Belgia,
Austria ∫i Luxemburg) privind schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de
dob‚nzi», «Conven˛iei Óntre Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Aruba ∫i (statul membru UE, altul dec‚t Belgia, Austria ∫i
Luxemburg) privind schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi» ∫i,
respectiv, al «Conven˛iei Óntre Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Aruba ∫i (Belgia, Austria ∫i Luxemburg) privind schimbul
automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi», rezultate Ón urma negocierilor
cu Antilele Olandeze ∫i cu Aruba cu privire la un acord de impunere a veniturilor din economii ∫i care sunt anexate sub
forma anexelor I, II, III ∫i IV la Rezultatul lucr„rilor Grupului de lucru la nivel Ónalt al Consiliului de Mini∫tri al Uniunii
Europene din 12 martie 2004 (doc. 7660/1/04 REV 1 FISC 68 + COR 1).
Av‚nd Ón vedere textele precizate mai sus, am onoarea de a v„ propune Conven˛ia privind schimbul automat de
informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi, a∫a cum este aceasta inclus„ Ón apendicele 1
la prezenta scrisoare, precum ∫i angajamentul nostru reciproc de a Óndeplini c‚t mai repede posibil formalit„˛ile
constitu˛ionale interne pentru intrarea Ón vigoare a acestei conven˛ii ∫i de a ne notifica reciproc f„r„ Ónt‚rziere atunci
c‚nd aceste formalit„˛i sunt Óndeplinite.
P‚n„ la Óndeplinirea complet„ a acestor proceduri interne ∫i p‚n„ la intrarea Ón vigoare a acestei conven˛ii privind
schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi, am onoarea de a v„
propune ca Rom‚nia ∫i Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Antilele Olandeze s„ aplice Ón mod provizoriu aceast„ conven˛ie,
Ón cadrul dispozi˛iilor noastre constitu˛ionale na˛ionale, cu Óncepere de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Am onoarea de a v„ propune ca, dac„ cele precizate mai sus sunt convenabile guvernului dumneavoastr„,
prezenta scrisoare ∫i confirmarea dumneavoastr„ s„ constituie un acord Óntre Rom‚nia ∫i Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru
Antilele Olandeze.
V„ rog s„ accepta˛i, doamn„/domnule, asigurarea considera˛iei mele celei mai Ónalte.“
Sunt Ón m„sur„ s„ confirm c„ Antilele Olandeze sunt de acord cu con˛inutul scrisorii dumneavoastr„.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.
Pentru Antilele Olandeze,
E.T.M. De Lannooy,
ministrul finan˛elor
Œntocmit„ la Willemstad la 20 octombrie 2006, Ón limbile rom‚n„, olandez„ ∫i englez„, Ón 3 exemplare.
Apendicele 1

CONVENﬁIE
Óntre Rom‚nia ∫i Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Antilele Olandeze privind schimbul automat de informa˛ii
referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi

Œntruc‚t:
1. Art. 17 alin. (2) din Directiva 2003/48/CEE (directiva) Consiliului Uniunii Europene (Consiliul) privind impunerea
veniturilor din economii prevede c„ statele membre adopt„ ∫i public„ actele cu putere de lege ∫i actele administrative
necesare pentru a se conforma directivei de la 1 ianuarie 2005, cu condi˛ia ca:
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ARTICOLUL 1
Domeniul general de aplicare
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— Confedera˛ia Elve˛ian„, Principatul Liechtenstein, Republica San Marino, Principatul Monaco ∫i Principatul
Andorra s„ aplice de la aceea∫i dat„ m„suri echivalente celor cuprinse Ón directiv„, Ón conformitate cu acordurile
Óncheiate de acestea cu Comunitatea European„, Ón urma deciziilor adoptate Ón unanimitate de c„tre Consiliu;
— toate acordurile sau alte aranjamente s„ fie Ón vigoare, prev„z‚nd c„ toate teritoriile dependente sau asociate
relevante aplic„ de la acea dat„ schimbul automat de informa˛ii Ón acela∫i mod cu cel prev„zut Ón cap. II din directiv„
sau, pe parcursul perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10, aplic„ un impozit prin re˛inere la surs„ Ón acelea∫i condi˛ii ca
∫i cele prev„zute la art. 11 ∫i 12.
2. La 19 iulie 2004 (Decizia 2004/587/CE a Consiliului), Consiliul a modificat data aplic„rii directivei, data de
1 ianuarie 2005 fiind Ónlocuit„ cu data de 1 iulie 2005.
3. La 24 iunie 2005, Consiliul:
— a luat not„ de faptul c„ cele 25 de state membre, 5 state europene (Principatul Andorra, Principatul
Liechtenstein, Principatul Monaco, Republica San Marino ∫i Confedera˛ia Elve˛ian„), 3 teritorii dependente ale Coroanei
Britanice (Guernsey, Insula Man ∫i Jersey) ∫i 7 teritorii dependente sau asociate din regiunea Caraibelor (Antilele
Olandeze, Aruba, Anguilla, Insulele Virgine Britanice, Insulele Cayman, Montserrat, Insulele Turks ∫i Caicos) au confirmat
aplicarea m„surilor convenite de impunere a veniturilor din economii, Óncep‚nd cu 1 iulie 2005 (accept);
— a adoptat înota de accept“ (doc. 10.038/05 FISC 69) care a declan∫at aplicarea de c„tre toate cele 40 de p„r˛i
la acord a m„surilor convenite de impunere a veniturilor din economii Óncep‚nd cu 1 iulie 2005;
— a autorizat Secretariatul Consiliului s„ fac„ cunoscute ˛„rilor ∫i teritoriilor ter˛e relevante ∫i publicului înota de
accept“ ∫i informa˛iile referitoare la conven˛iile bilaterale de impunere a veniturilor din economii ∫i la directiva privind
impunerea veniturilor din economii.
4. Antilele Olandeze nu fac parte din teritoriul fiscal al Uniunii Europene, dar constituie, Ón sensul directivei, un
teritoriu asociat la Uniunea European„ ∫i, Ón aceast„ calitate, nu sunt legate de dispozi˛iile directivei. Cu toate acestea,
Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Antilele Olandeze, Ón temeiul unui acord Óntre Antilele Olandeze ∫i ﬁ„rile de Jos, Ó∫i
exprim„ voin˛a de a Óncheia acorduri cu statele membre ale Uniunii Europene pentru a aplica, Óncep‚nd cu 1 iulie 2005,
un impozit prin re˛inere la surs„ Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i cele prev„zute la art. 11 ∫i 12 din directiv„ pe parcursul
perioadei de tranzi˛ie definite la art. 10 din aceasta ∫i pentru a aplica, dup„ expirarea perioadei de tranzi˛ie, schimbul
automat de informa˛ii Ón acela∫i mod ca ∫i cel prev„zut Ón cap. II din directiv„.
5. A∫a cum se arat„ la alineatul precedent, acordul dintre Antilele Olandeze ∫i ﬁ„rile de Jos depinde de
adoptarea de c„tre toate statele membre a actelor cu putere de lege ∫i a actelor administrative necesare pentru a se
conforma directivei, precum ∫i de Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute la art. 17 din directiv„.
6. Prin prezenta conven˛ie, Antilele Olandeze Ó∫i exprim„ acordul de a aplica dispozi˛iile directivei, sub rezerva
dispozi˛iilor contrare convenite prin prezentul acord, Ón ceea ce prive∫te beneficiarii efectivi care sunt reziden˛i Ón
Rom‚nia, iar Rom‚nia este de acord s„ aplice directiva Ón raport cu beneficiarii efectivi reziden˛i Ón Antilele Olandeze.
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului ﬁ„rilor de Jos pentru Antilele Olandeze, Ón dorin˛a de a Óncheia o
conven˛ie care s„ permit„ ca veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi efectuate Ón unul dintre statele
contractante c„tre beneficiari efectivi, care sunt persoane fizice rezidente Ón cel„lalt stat contractant, s„ fie supuse
impozit„rii efective Ón conformitate cu legile acestui din urm„ stat contractant, Ón conformitate cu directiva ∫i cu inten˛iile
statelor contractante prezentate mai sus, au convenit urm„toarele:
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(1) Prezenta conven˛ie se aplic„ dob‚nzilor pl„tite de
c„tre un agent pl„titor stabilit pe teritoriul unuia dintre
statele contractante, cu scopul de a permite ca veniturile
din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi efectuate Ón
unul dintre statele contractante c„tre beneficiari efectivi care
sunt persoane fizice rezidente Ón scopuri fiscale Ón cel„lalt
stat contractant s„ fie supuse impozit„rii efective Ón
conformitate cu legile acestui din urm„ stat contractant.
(2) Domeniul de aplicare al prezentei conven˛ii se
limiteaz„ la impunerea veniturilor din economii sub forma
pl„˛ilor de dob‚nzi la crean˛e, excluz‚nd, Óntre altele,
aspectele legate de impunerea pensiilor sau a beneficiilor
din asigur„ri.
(3) Œn ceea ce prive∫te Regatul ﬁ„rilor de Jos, prezentul
acord se aplic„ numai Antilelor Olandeze.
ARTICOLUL 2
Defini˛ii

(1) Œn sensul prezentei conven˛ii, Ón cazul Ón care
contextul nu impune altfel:
a) expresiile stat contractant ∫i cel„lalt stat contractant
Ónseamn„ Rom‚nia sau Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru
Antilele Olandeze, dup„ cum impune contextul;
b) Antilele Olandeze Ónseamn„ acea parte a Regatului
ﬁ„rilor de Jos care este situat„ Ón regiunea Caraibelor ∫i
care const„ Ón teritoriile Insulelor Bonaire, Curaçao, Saba,
St. Eustatius ∫i partea olandez„ a St. Marteen;

c) partea contractant„ care este stat membru al Uniunii
Europene Ónseamn„ Rom‚nia;
d) termenul directiv„ Ónseamn„ Directiva 2003/48/CE a
Consiliului Uniunii Europene din 3 iunie 2003 privind
impunerea veniturilor din economii sub forma pl„˛ilor de
dob‚nzi, a∫a cum se aplic„ la data semn„rii prezentei
conven˛ii;
e) expresia beneficiar sau beneficiari efectivi Ónseamn„
beneficiarul sau beneficiarii efectivi conform art. 2 din
directiv„;
f) termenul agent sau agen˛i pl„titori Ónseamn„ agentul
sau agen˛ii pl„titori conform art. 4 din directiv„;
g) expresia autoritate competent„ Ónseamn„:
(i) Ón cazul Rom‚niei, autoritatea competent„ a acelui
stat conform art. 5 din directiv„;
(ii) Ón cazul Antilelor Olandeze, ministrul finan˛elor sau
reprezentantul autorizat al acestuia;
h) expresia plat„ sau pl„˛i de dob‚nzi Ónseamn„ plata sau
pl„˛ile de dob‚nzi conform art. 6 din prezenta conven˛ie,
˛in‚ndu-se seama Ón mod corespunz„tor de art. 15 din
directiv„;
i) to˛i termenii nedefini˛i altfel Ón prezenta conven˛ie au
sensul ce le este atribuit Ón directiv„.
(2) Œn sensul prezentei conven˛ii, Ón cadrul dispozi˛iilor
directivei la care face trimitere prezenta conven˛ie expresia
state membre se va citi state contractante.
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ARTICOLUL 3
Identitatea ∫i reziden˛a beneficiarilor efectivi

Fiecare stat contractant adopt„ ∫i asigur„, pe teritoriul
s„u, aplicarea procedurilor necesare pentru a permite
agentului pl„titor s„ identifice beneficiarii efectivi ∫i
reziden˛a acestora Ón sensul art. 4—6 din prezenta
conven˛ie. Aceste proceduri respect„ standardele minime
stabilite la art. 3 alin. (2) ∫i (3) din directiv„, cu precizarea
c„, Ón ceea ce prive∫te Antilele Olandeze, Ón leg„tur„ cu
alin. (2) lit. a) ∫i alin. (3) lit. a) ale acelui articol, identitatea
∫i reziden˛a beneficiarului efectiv se stabilesc pe baza
informa˛iilor aflate la dispozi˛ia agentului pl„titor Ón temeiul
aplic„rii dispozi˛iilor relevante din legile ∫i regulamentele
Antilelor Olandeze. Cu toate acestea, scutirile sau
dispensele Ón vigoare, Ón cazul Ón care exist„, acordate la
cerere beneficiarilor efectivi reziden˛i Ón Rom‚nia Ón
conformitate cu aceste dispozi˛ii Ónceteaz„ s„ se aplice ∫i
nu se mai acord„ alte scutiri sau dispense de aceast„
natur„ unor astfel de beneficiari efectivi.

ARTICOLUL 6
Œmp„r˛irea veniturilor

(1) Antilele Olandeze re˛in 25% din veniturile generate
de impozitul prin re˛inere la surs„ men˛ionat la art. 5
alin. (1) din prezenta conven˛ie ∫i transfer„ 75% din
venituri Ón Rom‚nia.
(2) Dac„ Antilele Olandeze percep un impozit prin
re˛inere la surs„ Ón conformitate cu art. 5 alin. (4) din
prezenta conven˛ie, Antilele Olandeze re˛in 25% din venituri
∫i vor transfera Rom‚niei 75% din veniturile impozitului prin
re˛inere la surs„ perceput asupra pl„˛ilor de dob‚nzi
efectuate c„tre entit„˛ile men˛ionate la art. 4 alin. (2) din
directiv„, stabilite Ón Rom‚nia.
(3) Asemenea transferuri au loc cel t‚rziu Ón cursul unui
termen de 6 luni de la Óncheierea anului fiscal Ón Antilele
Olandeze.
(4) Antilele Olandeze adopt„ m„surile necesare pentru
a asigura func˛ionarea corespunz„toare a acestui sistem de
Ómp„r˛ire a veniturilor.
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ARTICOLUL 7

a

Excep˛ii de la procedura de re˛inere la surs„

(1) Antilele Olandeze pun la dispozi˛ie una sau ambele
proceduri prev„zute la art. 13 alin. (1) din directiv„, pentru
a asigura posibilitatea beneficiarilor efectivi de a solicita
nere˛inerea la surs„ a impozitului.
(2) La solicitarea beneficiarului efectiv, autoritatea
competent„ din statul s„u contractant de reziden˛„ Ón
scopuri fiscale emite un certificat Ón conformitate cu art. 13
alin. (2) din directiv„.
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(1) Autoritatea competent„ a statului contractant Ón care
este stabilit agentul pl„titor comunic„ informa˛iile men˛ionate
la art. 8 din directiv„ autorit„˛ii competente a celuilalt stat
contractant, stat de reziden˛„ al beneficiarului efectiv.
(2) Comunicarea informa˛iilor se efectueaz„ automat ∫i
are loc cel pu˛in o dat„ pe an, Ón termen de 6 luni de la
Óncheierea anului fiscal al statului contractant al agentului
pl„titor, pentru toate pl„˛ile de dob‚nzi efectuate Ón cursul
acelui an.
(3) Schimbul de informa˛ii conform prezentei conven˛ii
este tratat de statele contractante conform dispozi˛iilor
art. 7 din Directiva 77/799/CEE.
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ARTICOLUL 4

prezentul articol ∫i la art. 6 din prezenta conven˛ie. Œn
cazul Ón care, pe parcursul perioadei de tranzi˛ie, Antilele
Olandeze opteaz„ s„ aplice dispozi˛iile art. 4 din prezenta
conven˛ie, acestea nu mai aplic„ impozitul cu re˛inere la
surs„ ∫i Ómp„r˛irea veniturilor prev„zute Ón prezentul articol
∫i la art. 6 din prezenta conven˛ie.
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ARTICOLUL 5

in

Dispozi˛ii tranzitorii

ARTICOLUL 8
Eliminarea dublei impuneri

Rom‚nia asigur„ eliminarea oric„rei duble impuneri ce
ar putea rezulta din impunerea impozitului prin re˛inere la
surs„ men˛ionat la art. 5 din prezenta conven˛ie, Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 14 alin. (2) ∫i (3) din
directiv„, sau asigur„ restituirea impozitului re˛inut.
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(1) Pe parcursul perioadei de tranzi˛ie men˛ionate la
art. 10 din directiv„, Ón cazul Ón care beneficiarul efectiv
este rezident Ón Rom‚nia ∫i agentul pl„titor este rezident
Ón Antilele Olandeze, Antilele Olandeze percep un impozit
prin re˛inere la surs„ asupra pl„˛ilor de dob‚nzi Ón cota de
15% Ón primii 3 ani ai perioadei de tranzi˛ie, de 20% Ón
urm„torii 3 ani ∫i, ulterior, de 35%. Œn cursul acestei
perioade, Antilele Olandeze nu sunt obligate s„ aplice
dispozi˛iile art. 4 din prezenta conven˛ie, Antilele Olandeze
primesc Óns„ informa˛ii din partea Rom‚niei Ón conformitate
cu respectivul articol.
(2) Agentul pl„titor percepe impozitul prin re˛inere la
surs„ Ón modul descris la art. 11 alin. (2) ∫i (3) din
directiv„.
(3) Impunerea impozitului prin re˛inere la surs„ de c„tre
Antilele Olandeze nu Ómpiedic„ Rom‚nia s„ impun„
veniturile Ón conformitate cu legea sa na˛ional„.
(4) Pe parcursul perioadei de tranzi˛ie, Antilele Olandeze
pot s„ prevad„ c„ un agent economic care pl„te∫te sau
garanteaz„ dob‚nzi c„tre o entitate dintre cele men˛ionate
la art. 4 alin. (2) din directiv„, stabilit Ón Rom‚nia, este
considerat agent pl„titor Ón locul entit„˛ii ∫i percepe
impozitul prin re˛inere la surs„ asupra acelor dob‚nzi, cu
excep˛ia cazului Ón care entitatea a acceptat Ón mod formal
ca numele s„u, adresa ∫i suma total„ a dob‚nzilor ce Ói
sunt pl„tite sau garantate s„ fie comunicate Ón conformitate
cu ultima liter„ a acelui alineat.
(5) La Óncheierea perioadei de tranzi˛ie, Antilele
Olandeze sunt obligate s„ aplice dispozi˛iile art. 4 din
prezenta conven˛ie ∫i Ónceteaz„ s„ aplice impozitul prin
re˛inere la surs„ ∫i Ómp„r˛irea veniturilor prev„zute Ón

ARTICOLUL 9
Alte impozite prin re˛inere la surs„

Conven˛ia nu Ómpiedic„ statele contractante s„ perceap„
alte tipuri de impozite prin re˛inere la surs„ Ón afara celui
men˛ionat la art. 5 din prezenta conven˛ie, Ón conformitate
cu legile na˛ionale ale acestora sau cu conven˛iile de
evitare a dublei impuneri.
ARTICOLUL 10
Transpunerea

Statele contractante adopt„ ∫i public„, p‚n„ la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„, actele cu putere
de lege ∫i actele administrative necesare pentru a se
conforma prezentei conven˛ii.
ARTICOLUL 11
Anexa

Textele directivei ∫i art. 7 din Directiva 77/799/CEE a
Consiliului Uniunii Europene din 19 decembrie 1977 privind
asisten˛a reciproc„ Óntre autorit„˛ile competente din statele
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membre Ón domeniul impozitelor directe ∫i indirecte, a∫a
cum sunt aplicabile la data semn„rii prezentei conven˛ii ∫i
la care face trimitere prezenta conven˛ie, sunt anexate la
prezenta conven˛ie ∫i constituie parte integrant„ a acesteia.
Textul art. 7 din Directiva 77/799/CEE se Ónlocuie∫te Ón
aceast„ anex„ cu textul articolului men˛ionat din Directiva
77/799/CEE revizuit„, dac„ aceast„ directiv„ revizuit„ intr„
Ón vigoare Ónainte de data la care intr„ Ón vigoare
dispozi˛iile prezentei conven˛ii.

ARTICOLUL 13
Denun˛area

Prezenta conven˛ie intr„ Ón vigoare Ón a 30-a zi sau, Ón
caz de nevoie, Ón a 3-a zi dup„ ultima dintre datele la
care fiecare dintre guverne a notificat celuilalt, Ón scris,
Óndeplinirea formalit„˛ilor necesare din punct de vedere
constitu˛ional Ón statele lor, iar dispozi˛iile sale produc
efecte de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.

Prezenta conven˛ie r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ la data la
care este denun˛at„ de c„tre unul din statele contractante.
Oricare dintre state poate denun˛a conven˛ia, pe canale
diplomatice, prin transmiterea unei notific„ri de denun˛are
cu cel pu˛in 6 luni Ónainte de Óncheierea oric„rui an
calendaristic, dup„ expirarea unui termen de 3 ani de la
intrarea sa Ón vigoare. Œn acest caz, conven˛ia Ónceteaz„ s„
mai produc„ efecte pentru perioadele ce Óncep dup„
Óncheierea anului calendaristic Ón cursul c„ruia a fost
transmis„ notificarea de denun˛are.
Œntocmit„ Ón limbile rom‚n„, olandez„ ∫i englez„, toate
versiunile fiind egal autentice. Œn cazul Ón care exist„
divergen˛e de interpretare Óntre versiunile Ón diferitele limbi
ale textului, are prioritate versiunea Ón limba englez„.

Pentru Rom‚nia,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice

Pentru Regatul Olandei pentru Antilele Olandeze,
E.T.M. De Lannooy,
ministrul finan˛elor

ARTICOLUL 12
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Intrarea Ón vigoare

De asemenea, statul membru poate prevedea ca
informa˛iile men˛ionate Ón primul paragraf s„ fie utilizate
pentru determinarea altor impozite ∫i taxe aflate sub
inciden˛a art. 2 din Directiva 76/308/CEE.
(2) Prevederile alin. (1) nu oblig„ un stat membru ale
c„rui legisla˛ie ∫i practic„ administrativ„ stabilesc, Ón scopuri
interne, limite mai stricte dec‚t cele cuprinse Ón respectivul
alineat s„ furnizeze informa˛ii dac„ statul Ón cauz„ nu se
angajeaz„ s„ respecte acele limite mai stricte.
(3) F„r„ a aduce atingere dispozi˛iilor alin. (1), autorit„˛ile
competente ale statului membru care furnizeaz„ informa˛ii
pot permite ca acestea s„ fie folosite Ón alte scopuri Ón
statul solicitant dac„, Ón conformitate cu legisla˛ia statului
furnizor de informa˛ii, informa˛iile pot fi utilizate Ón
Ómprejur„ri similare Ón statul furnizor de informa˛ii Ón scopuri
similare.
(4) Œn cazul Ón care autoritatea competent„ a unui stat
membru consider„ c„ informa˛iile pe care le-a primit de la
autoritatea competent„ a unui alt stat membru pot fi utile
autorit„˛ii competente a unui al treilea stat membru, ea
poate transmite aceste informa˛ii autorit„˛ii competente a
acestui al treilea stat, cu acordul autorit„˛ii competente ce
a furnizat informa˛iile.“
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(1) Toate informa˛iile aduse la cuno∫tin˛„ unui stat
membru conform prezentei directive sunt tratate Ón mod
confiden˛ial Ón acel stat Ón acela∫i mod ca ∫i informa˛iile
primite conform legisla˛iei na˛ionale. Œn orice caz, aceste
informa˛ii:
— pot fi puse la dispozi˛ia numai a persoanelor direct
implicate Ón determinarea impozitului sau Ón controlul
administrativ al acestei determin„ri;
— pot fi furnizate numai Ón leg„tur„ cu proceduri
judiciare ori administrative ce implic„ sanc˛iuni aplicate Ón
vederea sau Ón leg„tur„ cu determinarea ori revizuirea
impozitului ∫i numai persoanelor direct implicate Ón aceste
proceduri; aceste informa˛ii pot fi totu∫i dezv„luite Ón cursul
audierilor publice sau Ón hot„r‚rile judec„tore∫ti, dac„
autoritatea competent„ a statului membru ce furnizeaz„
informa˛ii nu formuleaz„ obiec˛ii la data furniz„rii pentru
prima dat„ a informa˛iilor;
— nu sunt utilizate Ón nicio situa˛ie Ón alte scopuri Ón
afara celor fiscale sau Ón leg„tur„ cu proceduri judiciare ori
administrative ce implic„ sanc˛iuni aplicate Ón vederea sau
Ón leg„tur„ cu determinarea sau revizuirea impozitului.
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,,ARTICOLUL 7
Dispozi˛ii privind confiden˛ialitatea

ANEX√
la conven˛ie

CONVENﬁIE
Óntre Rom‚nia ∫i Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Aruba privind schimbul automat de informa˛ii
referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi, convenit„ prin schimb de scrisori
A. Scrisoare din partea Rom‚niei
Domnule,
Am onoarea s„ m„ refer la textele îConven˛iei Óntre Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Antilele Olandeze ∫i Belgia,
Austria ∫i Luxemburg privind schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de
dob‚nzi“, îConven˛iei Óntre Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Antilele Olandeze ∫i (statul membru UE, altul dec‚t Belgia,
Austria ∫i Luxemburg) privind schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de
dob‚nzi“, îConven˛iei Óntre Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Aruba ∫i statul membru UE, altul dec‚t Belgia, Austria ∫i
Luxemburg privind schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi“ ∫i,
respectiv, îConven˛iei Óntre Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Aruba ∫i Belgia, Austria ∫i Luxemburg privind schimbul automat
de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi“, rezultate Ón urma negocierilor cu Antilele
Olandeze ∫i cu Aruba cu privire la un acord de impunere a veniturilor din economii ∫i care sunt anexate sub forma
anexelor I, II, III ∫i IV la Rezultatul lucr„rilor Grupului de lucru la nivel Ónalt al Consiliului de Mini∫tri al Uniunii Europene
din 12 martie 2004 (doc. 7660/1/04 REV 1 FISC 68 + COR 1).
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Av‚nd Ón vedere textele precizate mai sus, am onoarea de a v„ propune îConven˛ia privind schimbul automat de
informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi“, a∫a cum este aceasta inclus„ Ón apendicele
1 la prezenta scrisoare, precum ∫i angajamentul nostru reciproc de a Óndeplini c‚t mai repede posibil formalit„˛ile
constitu˛ionale interne pentru intrarea Ón vigoare a acestei conven˛ii ∫i de a ne notifica reciproc, f„r„ Ónt‚rziere, atunci
c‚nd aceste formalit„˛i sunt Óndeplinite.
P‚n„ la Óndeplinirea complet„ a acestor proceduri interne ∫i p‚n„ la intrarea Ón vigoare a acestei conven˛ii privind
schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi, am onoarea de a v„
propune ca Rom‚nia ∫i Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Aruba s„ aplice Ón mod provizoriu aceast„ conven˛ie, Ón cadrul
dispozi˛iilor noastre constitu˛ionale na˛ionale, cu Óncepere de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Am onoarea de a v„ propune ca, dac„ cele precizate mai sus sunt convenabile guvernului dumneavoastr„,
prezenta scrisoare ∫i confirmarea dumneavoastr„ s„ constituie un acord Óntre Rom‚nia ∫i Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru
Aruba.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.
Pentru Rom‚nia,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice
Œntocmit„ la Bucure∫ti la 7 octombrie 2006, Ón limbile rom‚n„, olandez„ ∫i englez„, Ón 3 exemplare.
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B. Scrisoare din partea Arubei
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Domnule,

or

Am onoarea s„ confirm primirea scrisorii dumneavoastr„ din data de 7 octombrie 2006, av‚nd urm„torul con˛inut:
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îDomnule,
Am onoarea s„ m„ refer la textele «Conven˛iei Óntre Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Antilele Olandeze ∫i (Belgia,
Austria ∫i Luxemburg) privind schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de
dob‚nzi», «Conven˛iei Óntre Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Antilele Olandeze ∫i (statul membru UE, altul dec‚t Belgia,
Austria ∫i Luxemburg) privind schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de
dob‚nzi», «Conven˛iei Óntre Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Aruba ∫i (statul membru UE, altul dec‚t Belgia, Austria ∫i
Luxemburg) privind schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi» ∫i,
respectiv, «Conven˛iei Óntre Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Aruba ∫i (Belgia, Austria ∫i Luxemburg) privind schimbul
automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi», rezultate Ón urma negocierilor
cu Antilele Olandeze ∫i cu Aruba cu privire la un acord de impunere a veniturilor din economii ∫i care sunt anexate sub
forma anexelor I, II, III ∫i IV la Rezultatul lucr„rilor Grupului de lucru la nivel Ónalt al Consiliului de Mini∫tri al Uniunii
Europene din 12 martie 2004 (doc. 7660/1/04 REV 1 FISC 68 + COR 1).
Av‚nd Ón vedere textele precizate mai sus, am onoarea de a v„ propune Conven˛ia privind schimbul automat de
informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi, a∫a cum este aceasta inclus„ Ón apendicele 1
la prezenta scrisoare, precum ∫i angajamentul nostru reciproc de a Óndeplini c‚t mai repede posibil formalit„˛ile
constitu˛ionale interne pentru intrarea Ón vigoare a acestei conven˛ii ∫i de a ne notifica reciproc f„r„ Ónt‚rziere atunci
c‚nd aceste formalit„˛i sunt Óndeplinite.
P‚n„ la Óndeplinirea complet„ a acestor proceduri interne ∫i p‚n„ la intrarea Ón vigoare a acestei conven˛ii privind
schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi, am onoarea de a v„
propune ca Rom‚nia ∫i Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Aruba s„ aplice Ón mod provizoriu aceast„ conven˛ie, Ón cadrul
dispozi˛iilor noastre constitu˛ionale na˛ionale, cu Óncepere de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Am onoarea de a v„ propune ca, dac„ cele precizate mai sus sunt convenabile guvernului dumneavoastr„,
prezenta scrisoare ∫i confirmarea dumneavoastr„ s„ constituie un acord Óntre Rom‚nia ∫i Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru
Aruba.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.“
Sunt Ón m„sur„ s„ confirm c„ Aruba este de acord cu con˛inutul scrisorii dumneavoastr„.
V„ rog s„ accepta˛i, domnule, asigurarea considera˛iei noastre celei mai Ónalte.
Pentru Aruba,
F.W. Croes,
ministru plenipoten˛iar
Œntocmit„ la Den Haag la 1 noiembrie 2006, Ón limbile rom‚n„, olandez„ ∫i englez„, Ón 3 exemplare.
Apendicele 1

CONVENﬁIE
privind schimbul automat de informa˛ii referitoare la veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi,
Óncheiat„ Óntre Rom‚nia ∫i Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru Aruba

Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului ﬁ„rilor de Jos pentru Aruba, Ón dorin˛a de a Óncheia o conven˛ie care
s„ permit„ ca veniturile din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi efectuate Ón unul dintre statele contractante c„tre
beneficiari efectivi care sunt persoane fizice rezidente Ón cel„lalt stat contractant s„ fie supuse impozit„rii efective Ón
conformitate cu legile acestui din urm„ stat contractant, Ón conformitate cu Directiva 2003/48/CE a Consiliului Uniunii
Europene din 3 iunie 2003 privind impunerea veniturilor din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi, au convenit
urm„toarele:
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ARTICOLUL 1

63

agentului pl„titor Ón temeiul aplic„rii dispozi˛iilor relevante
ale legilor ∫i regulamentelor din Aruba.

Domeniul general de aplicare

(1) Prezenta conven˛ie se aplic„ dob‚nzilor pl„tite de
c„tre un agent pl„titor stabilit pe teritoriul unuia dintre
statele contractante, cu scopul de a permite ca veniturile
din economii sub forma pl„˛ilor de dob‚nzi efectuate Ón
unul dintre statele contractante c„tre beneficiari efectivi,
care sunt persoane fizice rezidente Ón scopuri fiscale Ón
cel„lalt stat contractant, s„ fie supuse impozit„rii efective Ón
conformitate cu legile acestui din urm„ stat contractant.
(2) Domeniul de aplicare al prezentei conven˛ii se
limiteaz„ la impunerea veniturilor din economii sub forma
pl„˛ilor de dob‚nzi la crean˛e, excluz‚nd, Óntre altele,
aspectele legate de impunerea pensiilor sau a beneficiilor
din asigur„ri.
(3) Œn ceea ce prive∫te Regatul ﬁ„rilor de Jos, prezentul
acord se aplic„ numai Arubei.

ARTICOLUL 4
Schimbul automat de informa˛ii

(1) Autoritatea competent„ a statului contractant Ón care
este stabilit agentul pl„titor comunic„ informa˛iile men˛ionate
la art. 8 din directiv„ autorit„˛ii competente a celuilalt stat
contractant, stat de reziden˛„ al beneficiarului efectiv.
(2) Comunicarea informa˛iilor se efectueaz„ automat ∫i
are loc cel pu˛in o dat„ pe an, Ón termen de 6 luni de la
Óncheierea anului fiscal al statului contractant al agentului
pl„titor, pentru toate pl„˛ile de dob‚nzi efectuate Ón cursul
acelui an.
(3) Schimbul de informa˛ii conform prezentei conven˛ii
este tratat de statele contractante conform dispozi˛iilor
art. 7 din Directiva 77/799/CEE.
ARTICOLUL 5
Transpunerea
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Statele contractante adopt„ ∫i public„, p‚n„ la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„, actele cu putere
de lege ∫i actele administrative necesare pentru a se
conforma prezentei conven˛ii.
ARTICOLUL 6
Anexa
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Textele directivei ∫i art. 7 din Directiva 77/799/CEE a
Consiliului Uniunii Europene din 19 decembrie 1977 privind
asisten˛a reciproc„ Óntre autorit„˛ile competente din statele
membre Ón domeniul impozitelor directe ∫i indirecte, a∫a
cum sunt aplicabile la data semn„rii prezentei conven˛ii ∫i
la care face trimitere prezenta conven˛ie, sunt anexate la
prezenta conven˛ie ∫i constituie parte integrant„ a acesteia.
Textul art. 7 din Directiva 77/799/CEE se Ónlocuie∫te Ón
aceast„ anex„ cu textul articolului men˛ionat din Directiva
77/799/CEE revizuit„, dac„ aceast„ directiv„ revizuit„ intr„
Ón vigoare Ónainte de data la care intr„ Ón vigoare
dispozi˛iile prezentei conven˛ii.
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(1) Œn sensul prezentei conven˛ii, Ón cazul Ón care
contextul nu impune altfel:
a) expresiile stat contractant ∫i cel„lalt stat contractant
Ónseamn„ Rom‚nia sau Regatul ﬁ„rilor de Jos pentru
Aruba, dup„ cum impune contextul;
b) termenul Aruba Ónseamn„ acea parte a Regatului
ﬁ„rilor de Jos care este situat„ Ón regiunea Caraibelor ∫i
care const„ Ón Insula Aruba;
c) partea contractant„ care este stat membru al Uniunii
Europene Ónseamn„ Rom‚nia;
d) termenul directiv„ Ónseamn„ Directiva 2003/48/CE a
Consiliului Uniunii Europene din 3 iunie 2003 privind
impunerea veniturilor din economii sub forma pl„˛ilor de
dob‚nzi, a∫a cum se aplic„ la data semn„rii prezentei
conven˛ii;
e) expresia beneficiar efectiv Ónseamn„ beneficiarul
efectiv conform art. 2 din directiv„;
f) termenul agent pl„titor Ónseamn„ agentul pl„titor
conform art. 4 din directiv„;
g) expresia autoritate competent„ Ónseamn„:
(i) Ón cazul Rom‚niei, autoritatea competent„ a
acelui stat conform art. 5 din directiv„;
(ii) Ón cazul Arubei, ministrul finan˛elor sau
reprezentantul autorizat al acestuia;
h) expresia plat„ de dob‚nzi Ónseamn„ plata de dob‚nzi
conform art. 6 din prezenta conven˛ie, ˛in‚ndu-se seama Ón
mod corespunz„tor de art. 15 din directiv„;
i) to˛i termenii nedefini˛i altfel Ón prezenta conven˛ie au
sensul ce le este atribuit Ón directiv„.
(2) Œn sensul prezentei conven˛ii, Ón cadrul dispozi˛iilor
directivei la care face trimitere prezenta conven˛ie, expresia
state membre se va citi state contractante.
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ARTICOLUL 2

ARTICOLUL 3
Identitatea ∫i reziden˛a beneficiarilor efectivi

Fiecare stat contractant adopt„ ∫i asigur„, pe teritoriul
s„u, aplicarea procedurilor necesare pentru a permite
agentului pl„titor s„ identifice beneficiarii efectivi ∫i
reziden˛a acestora Ón sensul art. 4. Aceste proceduri
respect„ standardele minime stabilite la art. 3 alin. (2) ∫i
(3) din directiv„, cu precizarea c„, Ón ceea ce prive∫te
Aruba, Ón leg„tur„ cu alin. (2) lit. a) ∫i alin. (3) lit. a) ale
acelui articol, identitatea ∫i reziden˛a beneficiarului efectiv
se stabilesc pe baza informa˛iilor aflate la dispozi˛ia
Pentru Rom‚nia,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice

ARTICOLUL 7
Intrarea Ón vigoare

Prezenta conven˛ie intr„ Ón vigoare Ón a 30-a zi sau, Ón
caz de nevoie, Ón a 3-a zi dup„ ultima dintre datele la
care fiecare dintre guverne a notificat celuilalt, Ón scris,
Óndeplinirea formalit„˛ilor necesare din punct de vedere
constitu˛ional Ón statele lor, iar dispozi˛iile sale produc
efecte de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
ARTICOLUL 8
Denun˛area

Prezenta conven˛ie r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ la data la
care este denun˛at„ de c„tre unul din statele contractante.
Oricare dintre state poate denun˛a conven˛ia pe canale
diplomatice, prin transmiterea unei notific„ri de denun˛are
cu cel pu˛in 6 luni Ónainte de Óncheierea oric„rui an
calendaristic, dup„ expirarea unui termen de 3 ani de la
intrarea sa Ón vigoare. Œn acest caz, conven˛ia Ónceteaz„ s„
mai produc„ efecte pentru perioadele ce Óncep dup„
Óncheierea anului calendaristic Ón care a fost transmis„
notificarea de denun˛are.
Œntocmit„ Ón limbile rom‚n„, olandez„ ∫i englez„, toate
versiunile fiind egal autentice. Œn cazul Ón care exist„
divergen˛e de interpretare Óntre versiunile Ón diferitele limbi
ale textului, are prioritate versiunea Ón limba englez„.
Pentru Regatul Olandei pentru Aruba,
F.W. Croes,
ministru plenipoten˛iar
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ANEX√
la conven˛ie
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(1) Toate informa˛iile aduse la cuno∫tin˛„ unui stat
membru conform prezentei directive sunt tratate Ón mod
confiden˛ial Ón acel stat Ón acela∫i mod ca ∫i informa˛iile
primite conform legisla˛iei na˛ionale. Œn orice caz, aceste
informa˛ii:
— pot fi puse la dispozi˛ia numai a persoanelor direct
implicate Ón determinarea impozitului sau Ón controlul
administrativ al acestei determin„ri;
— pot fi furnizate numai Ón leg„tur„ cu proceduri
judiciare ori administrative ce implic„ sanc˛iuni aplicate Ón
vederea sau Ón leg„tur„ cu determinarea sau revizuirea
impozitului ∫i numai persoanelor direct implicate Ón aceste
proceduri; aceste informa˛ii pot fi totu∫i dezv„luite Ón cursul
audierilor publice sau Ón hot„r‚rile judec„tore∫ti, dac„
autoritatea competent„ a statului membru ce furnizeaz„
informa˛iile nu formuleaz„ obiec˛ii la data furniz„rii pentru
prima dat„ a informa˛iilor;
— nu sunt utilizate Ón nicio situa˛ie Ón alte scopuri Ón
afara celor fiscale sau Ón leg„tur„ cu proceduri judiciare ori
administrative ce implic„ sanc˛iuni aplicate Ón vederea sau
Ón leg„tur„ cu determinarea sau revizuirea impozitului.

De asemenea, statul membru poate prevedea ca
informa˛iile men˛ionate Ón primul paragraf s„ fie utilizate
pentru determinarea altor impozite ∫i taxe aflate sub
inciden˛a art. 2 din Directiva 76/308/CEE.
(2) Alin. (1) nu oblig„ un stat membru ale c„rui
legisla˛ie ∫i practic„ administrativ„ stabilesc, Ón scopuri
interne, limite mai stricte dec‚t cele cuprinse Ón respectivul
alineat s„ furnizeze informa˛ii, dac„ statul Ón cauz„ nu se
angajeaz„ s„ respecte acele limite mai stricte.
(3) F„r„ a aduce atingere dispozi˛iilor alin. (1),
autorit„˛ile competente ale statului membru ce furnizeaz„
informa˛ii pot permite ca acestea s„ fie folosite Ón alte
scopuri Ón statul solicitant dac„, Ón conformitate cu legisla˛ia
statului furnizor de informa˛ii, informa˛iile pot fi utilizate Ón
Ómprejur„ri similare Ón statul furnizor de informa˛ii Ón scopuri
similare.
(4) Œn cazul Ón care autoritatea competent„ a unui stat
membru consider„ c„ informa˛iile pe care le-a primit de la
autoritatea competent„ a unui alt stat membru pot fi utile
autorit„˛ii competente a unui al treilea stat membru, ea
poate transmite aceste informa˛ii autorit„˛ii competente a
acestui al treilea stat, cu acordul autorit„˛ii competente ce
a furnizat informa˛iile.“
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Dispozi˛ii privind confiden˛ialitatea
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea unor conven˛ii ∫i
acorduri privind impunerea veniturilor din economii ∫i
schimbul automat de informa˛ii referitoare la astfel de venituri

iv
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Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

cl

us

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:

D
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Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru ratificarea unor conven˛ii ∫i
acorduri privind impunerea veniturilor din economii ∫i schimbul automat de
informa˛ii referitoare la astfel de venituri ∫i se dispune publicarea acestei legi
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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