
PROTOCOL

La momentul semnării Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul Republicii Austria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate, subsemnaţii au convenit, că 
următoarele prevederi vor forma o parte integră a Convenţiei:

Interpretarea Convenţiei
S-a convenit, că prevederile Convenţiei care sînt formulate conform 

prevederilor corespunzătoare ale Modelului OCDE al Convenţiei pe venit şi pe 
capital sau Modelului Organizaţiei Naţiunilor Unite al Convenţiei pentru evitarea 
dublei impuneri între ţările dezvoltate şi în curs de dezvoltare, vor avea, în general, 
acelaşi înţeles, cum este exprimat în comentariile OCDE şi ONU la acestea. 
Înţelegerea din propoziţia precedentă nu se va aplica referitor la orice interpretare 
contrară, convenită de către autorităţile competente după intrarea în vigoare a 
Convenţiei. Comentariile - după cum ele pot fi periodic revizuite - constituie o 
modalitate de interpretare. În cazul unor diferende de interpretare, după cum sînt 
formulate în comentariile la Modelele OCDE şi ONU, o interpretare comună urmează 
să fie găsită de comun acord, potrivit articolului 24, după caz.

Referitor la articolul 11
Venitul din drepturi sau titluri de creanţă, participante la profituri, inclusiv 

venitul realizat de către o persoană din participarea sa în calitate de comanditar sau 
din împrumuturi şi obligaţii de participare, poate fi, de asemenea, impus în Statul 
Contractant din care provine şi potrivit legislaţiei acestui Stat.

În cazul Austriei, articolul 11 paragraful 3 se va aplica, de asemenea, în 
legătură cu împrumutul acordat sau asigurat de o garanţie eliberată de 
Oesterreichische Kontrollbank AG, care activează în numele Republicii Austria.

Drept care, subsemnaţii, autorizaţi în bună şi cuvenită formă, au semnat 
prezentul Protocol.

Întocmit la Viena la 29 aprilie 2004 în două exemplare originale, fiecare în 
limbile moldovenească, germană şi engleză, ambele originale fiind egal autentice. În 
cazul apariţiei unor divergenţe la aplicarea sau interpretarea prevederilor prezentului 
Protocol, textul în limba engleză va prevala.
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