
PROTOCOL

La momentul semnării Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital încheiată 
între Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos, subsemnaţii au convenit că 
următoarele prevederi vor forma o parte integrantă a Convenţiei. 

I. Supliment la Articolul 2
S-a convenit, că în cazul Moldovei, termenul “capital” înseamnă proprietate.

II. Supliment la Articolele 3 şi 8
S-a convenit, că la stabilirea “locului conducerii efective” cum e menţionat în 

subparagraful g), paragraful 1 al articolului 3 şi în paragraful 1 al articolului 8, vor fi 
luate în considerare aşa circumstanţe ca, locul de unde compania este în timpul de 
faţa condusă şi controlată, locul unde se desfăşoară procesul de adoptare a deciziilor 
la nivel superior privind politicile esenţiale pentru conducerea companiei, locul care 
joacă rolul principal în conducerea companiei din punct de vedere economic şi 
funcţional şi locul unde se păstrează cele mai importante cărţi contabile.

III. Supliment la Articolul 4
1. O persoană fizică ce locuieşte la bordul unei nave maritime fără domiciliu 

real în nici unul din Statele Contractante, va fi considerată rezidentă a Statului 
Contractant în care se află locul de baştină al navei.

2. S-a convenit, că un fond de pensii recunoscut ca atare într-un Stat 
Contractant şi venitul căruia este scutit de impozit în acest Stat, va fi considerat 
rezident al acestui Stat. Drept fond de pensii recunoscut al unui Stat Contractant va fi 
considerat orice fond de pensii recunoscut şi controlat în conformitate cu prevederile 
interne ale acestui Stat. 

IV. Supliment la Articolul 5
În sensul subparagrafelor e) şi f) ale paragrafului 4, s-a convenit că simpla 

facilitare a încheierii (inclusiv simpla semnare) contractelor, aşa ca contractele cu 
privire la împrumuturi sau privind livrarea de produse sau mărfuri, va fi considerată 
ca activitate cu caracter pregătitor sau auxiliar.

V. Supliment la Articolele 5, 6, 7, 13 şi 24
S-a convenit, că drepturile la explorarea şi exploatarea resurselor naturale vor fi 

considerate proprietăţi imobiliare situate în Statul Contractant căruia îi aparţine 
ţărmul maritim şi subsolul şi că aceste drepturi vor fi considerate că ţin de 
proprietatea reprezentanţei permanente în acest Stat. S-a convenit, că drepturile sus-
menţionate includ drepturi la cote părţi în, sau beneficii de la activele produse de 
asemenea explorări sau exploatări.

VI. Supliment la Articolul 7
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În ce priveşte prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale articolului 7, cînd o
întreprindere a unui Stat Contractant realizează produse sau mărfuri sau exercită 
activitate de afaceri în celălalt Stat Contractant printr-o reprezentanţă permanentă 
situată acolo, profiturile acestei reprezentanţe permanente nu vor fi determinate pe 
baza sumei totale primite de întreprindere, dar vor fi determinate numai pe baza 
acelei porţiuni de venit a întreprinderii care se atribuie activităţii reale a 
reprezentanţei permanente cu privire la o asemenea vînzare sau activitate de afaceri. 
În cazul contractelor de supraveghere, aprovizionare, instalare sau construcţie a unui 
echipament industrial, comercial sau ştiinţific sau clădiri, sau lucrări publice, cînd 
întreprinderea are o reprezentanţă permanentă, profiturile care se atribuie acestei 
reprezentanţe permanente nu vor fi determinate pe baza sumei totale a contractului, 
dar vor fi determinate numai pe baza acelei părţi a contractului care este îndeplinită 
de reprezentanţa permanentă în Statul Contractant în care este situată reprezentanţa 
permanentă. Profiturile ce se atribuie acelei părţi a contractului care a fost obţinută de 
oficiul central al întreprinderii vor fi impuse numai în Statul Contractant al cărui 
rezident este întreprinderea.

VII. Supliment la Articolele 7 şi 14
Plăţile primite pentru serviciile tehnice, inclusiv studierea sau inspectarea 

serviciilor de natură ştiinţifică, geologică sau tehnică sau pentru servicii consultative 
sau de supraveghere vor fi considerate plăţi, cărora li se aplică prevederile articolului 
7 sau articolului 14.

VIII. Supliment la Articolul 10
S-a convenit că în cazul Ţărilor de Jos, termenul “dividende” include venituri 

din titluri de creanţă.

IX. Supliment la Articolele 10, 11 şi 12
În cazul cînd, suma impozitului reţinut la sursă depăşeşte suma impozitului 

stabilit, potrivit prevederilor articolelor 10, 11 sau 12, cererile pentru rambursarea 
sumei impozitului depăşit vor fi depuse la autorităţile competente ale Statului care au 
perceput impozitul, în termen de trei ani după expirarea anului calendaristic în care a 
avut loc impunerea.

X. Supliment la Articolele 10 şi 13
S-a convenit, că venitul primit în legătură cu lichidarea (parţială) a unei 

companii sau procurarea acţiunilor sale de către o companie, este considerat ca venit 
din acţiuni şi nu ca cîştiguri de capital.

XI. Supliment la Articolul 11
Independent de prevederile paragrafului 2 al articolului 11, dobînzile plătite 

pentru un contract de finanţare sau de reţinere a plăţilor legat de vînzarea sau 
creditarea mărfurilor sau a unui echipament industrial, comercial sau ştiinţific sau la 
asamblarea instalaţiilor industriale, comerciale sau ştiinţifice precum şi din fondurile 
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publice, vor fi impuse numai în Statul Contractant al cărui rezident este beneficiarul 
efectiv.

XII. Supliment la Articolul 16
S-a convenit, că expresia “membru al consiliului de administrare” înseamnă în 

cazul Ţărilor de Jos, “bestuurder” sau “commissaris”. Se subînţelege, că “bestuurder” 
sau “commissaris” într-o companie a Ţărilor de Jos înseamnă persoanele, care au fost 
numite ca atare la adunarea generală a acţionarilor sau de orice alt organ competent al 
acestei companii şi care au ca sarcină conducerea generală a companiei şi respectiv 
supravegherea acesteia.

XIII. Supliment la Articolul 18
Independent de prevederile paragrafului 1 al articolului 18, Ţările de Jos pot 

aplica legislaţia naţională cu privire la plăţile la care se referă, pînă cînd autorităţile 
competente ale Moldovei vor informa autorităţile competente ale Ţărilor de Jos că 
potrivit legislaţiei Moldovei, Moldova poate impune aceste plăţi. 

XIV. Supliment la Articolul 23
S-a convenit, că la calcularea reducerii menţionate în paragraful 3 al articolului 

23, elementele de capital la care se referă paragraful 1 al articolului 22 vor fi luate în 
consideraţie la valoarea acestora redusă de valoarea titlurilor însoţite de garanţii 
ipotecare a acestui capital şi elementele de capital la care se referă paragraful 2 al 
articolului 22, vor fi luate în consideraţie la valoarea acestora redusă de valoarea 
titlurilor ce ţin de reprezentanţa permanentă sau baza fixă.

Drept care, subsemnaţii autorizaţi au semnat prezentul Protocol.

Întocmit la Chişinău, la 3 iulie 2000 în dublu exemplar în limbile 
moldovenească, olandeză şi engleză, toate trei texte fiind egal autentice. În cazul
divergenţelor de interpretare între textul moldovenesc şi olandez, textul în limba 
engleză va prevala.

Pentru Republica Moldova Pentru Regatul Ţărilor de Jos


