
PROTOCOL  ADIŢIONAL

la Convenţia între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii
Italiene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit

şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale

La semnarea Convenţiei, încheiate astăzi între Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul Republicii Italiene pentru evitarea dublei impuneri cu 
privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale, 
subsemnaţii au convenit asupra următoarelor prevederi adiţionale, care vor forma 
o parte integră a Convenţiei menţionate.

S-a convenit că:

1. În sensul prezentei Convenţii, impozitele pe capital vor include, în cazul 
Moldovei, impozitul pe proprietate.

2. Cu referinţă la articolul 2, paragraful 3, subparagraful (a), dacă Italia va 
introduce în viitor un impozit pe capital, prezenta Convenţie se va aplica la acest 
impozit, şi dubla impunere va fi eliminată în conformitate cu prevederile 
articolului 24 al Convenţiei.

3. Cu referire la paragraful 2 al articolului 5, o fermă, o plantaţie, o 
grădină, o vie va fi considerată ca reprezentanţă permanentă.

4. Cu referire la paragraful 3 al articolului 7, termenul “cheltuielile 
efectuate pentru scopurile reprezentanţei permanente” înseamnă cheltuielile 
direct legate de activitatea reprezentanţei permanente.

5. Cu referire la articolul 8, profiturile din exploatarea în trafic 
internaţional a navelor maritime sau aeronavelor vor include:

(a) profiturile, realizate din darea în arendă a navelor maritime sau 
aeronavelor fără echipaj, utilizate în trafic internaţional,

(b) profiturile, realizate din utilizarea sau darea în arendă a 
containerelor, dacă asemenea profituri sînt incidentale altor profituri din 
exploatarea în trafic internaţional a navelor maritime sau aeronavelor.

6. Cu referire la paragrafele 1 şi 2 ale articolului 19, remuneraţiile, plătite 
unei persoane fizice în legătură cu serviciile prestate Organizaţiei Italiene pentru 
Comerţ Extern (I.C.E.) şi Băncii Italiei, precum şi organizaţiilor moldoveneşti 
similare, sînt reglementate de prevederile privind serviciul public.



7. Prevederile paragrafului 3 al articolului 29 nu vor împiedica autorităţile 
competente ale Statelor Contractante să realizeze, de comun acord, alte practici 
pentru aplicarea limitărilor prevăzute în prezenta Convenţie.

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

Întocmit la Roma la 3 iulie 2002, în două exemplare originale, fiecare în 
limbile moldovenească, italiană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În 
cazul diferendelor la interpretare sau aplicare, textul în limba engleză va prevala.
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