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La momentul semndrii Conven{iei intre Republica Moldova gi Regatul
Spaniei pentru evitarea dublei impuneri gi prevenirea evaziunii fiscale cu privire
la impozitele pe venit gi pe capital, subsemna{ii au convenit asupra urmitoarelor
prevederi, care vor constitui o parte integri a Conven(iei.

I. Dreotul la beneficiile tratatului

a) Statele Contractante declar6, ci regulile gi procedurile sale inteme
legate de abuzurile de legislalie (inclusiv de tratatele fiscale) pot fi aplicate pentru
a combate aceste abuzuri.

b) S-a convenit, c6 beneficiile potrivit prezentei Convenfii nu vor fi
acordate rezidentului unui Stat Contractant, care nu este proprietarul beneficiar al
elementelor de venit realizale din celdlalt Stat Contractant sau al elementelor de
caoital ale acestuia.

c) Prezenta Convenlie nu va impiedica Statele Contractante sd aplice
regulile inteme referitoare la Companiile strdine controlate (Controlled Foreign
Company).

d) Prevederile articolelor 10, ll gi 12 nu se vor aplica, dacd scopul
principal sau unul din scopurile principale ale oricirei persoane, abilitate cu
crearea sau transmiterea acfiunilor sau altor drepturi, pentru care se plitesc
dividendele, crearea sau transmiterea titlului de crean{6, pentru care se plStesc
dobdnzile, crearea sau transmiterea drepturilor, pentru caf,e se plStesc royalty, a
fost oblinerea avantajelor acestor articole printr-o asemenea creare sau
transmitere.

II. in cazul Moldovei, termenul "capital" in cuprinsul prezentei Convenlii
va insemna "proprietate", cu exceplia:

a) paragrafului L al articolului 9;

b) paragrafului 2 al articolului 1.0, qi

c) paragrafului 4 al articolului 23

III. Supliment la articolul L3

CAnd o persoani ftzicd, care devine rezidentd a unui Stat Contractant, a
fost imediat inainte rezidenti a celuilalt Stat Contractant. atunci acel celdlalt Stat



nu va supune nici unui impozit orice cdgtiguri de capital estimate din proprietatea
acestei persoane ftzice, ca qi cum asemenea proprietate ar fi fost efectiv v6ndutd.

Drept care, subsemnalii, a.utorizati in bun[ gi cuvenitd form6, au semnat
prezentul Protocol.

intocmit \a /Zr<L,*ozr- lazl-c,fo*'-622.- 200 7 , in doud exemplare
originale, fiecare in iimbile moldoveneascd, spaniol5 gi englezd, toate textele
fiind egal autentice. in cazul divergenlelor intre oricare din texte, acestea vor fi
solufionate in conformitate cu textul in limba englezd.
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