
1 

 

În aten ţia domnului Victor Barb ăneagr ă 
Ministerul Finanţelor 
str. Cosmonauţilor 7 
mun. Chişinău, MD – 2005  
Republica Moldova 
 
 
Copie: domnului Iurie Leanc ă 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
str. 31 August 1989 , 80  
mun. Chişinău, MD – 2012 
Republica Moldova 
 
 
 
18 ianuarie 2011 
 
Ref: Conven ţia de evitare a dublei impuneri cu SUA 
 
 
Stimate domnule Barbăneagră, 
 
În numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare -  „AmCham”), vă 
mulţumim pentru oportunitatea oferită de a ne aduce contribuţia la analiza Convenţiei de evitare a dublei impuneri 
semnată la 20 iunie 1973 de către Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Statele Unite ale Americii şi care a 
intrat în vigoare la 15 ianuarie 1976 (în continuare – „Convenţia URSS-SUA”). 
 
Ca urmare a solicitării Ministerului Finanţelor (Scrisoarea nr.14/5-06/59 din 3 noiembrie 2010 - Anexa 1 ), vă 
prezentăm Studiul privind aplicabilitatea prin succesiune a C onven ţiei URSS – SUA de c ătre 14 state din 
fosta URSS (Anexa 2 ). 
 
Acest Studiu, precum şi comentariile noastre aferente s-au bazat pe informaţiile oferite de către ÎCS 
PricewaterhouseCoopers Advisory SRL în colaborare cu firmele membre ale PricewaterhouseCoopers 
International Limited din cele 14 state din fosta URSS: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Estonia, Georgia, 
Kazahstan, Kîrgîzstan, Letonia, Lituania, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina și Uzbekistan. 
 
În Anexa 3  este prezentată o analiză generală, din punct de vedere fiscal, a Convenţiei URSS – SUA.  
 
De asemenea, pentru referinţă, ataşăm textul următoarelor documente (în limba engleză), care au fost preluate de 
pe site-ul oficial al autorităţii fiscale din SUA: 
 

• Convenţia URSS – SUA; 
• Convenţia model cu privire la evitarea dublei impuneri al SUA din 2006 (ultima variantă disponibilă). 

Această Convenţie este utilizată de SUA ca un punct de pornire la negocierea unor tratate noi cu alte 
state. În consecinţă, va servi drept o referinţă la cum o viitoare Convenţie Moldova-SUA ar putea fi 
structurată; 

• Explicaţiile tehnice la Convenţia model din 2006. 
 
Întrucât documentele menţionate mai sus sunt voluminoase, vă vom prezenta textele acestora în format 
electronic. 
 
Recomandarea AmCham cu privire la aplicarea prin su ccesiune de c ătre Moldova a prevederilor 
Conven ţiei URSS-SUA  
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În prezent, înţelegem că autorităţile fiscale din Moldova nu aplică prevederile Convenţiei URSS-SUA. Totuşi, SUA 
aplică prevederile acestei Convenţii în relaţiile cu Moldova. 
 
În conformitate cu Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru perioada 2006-20151, un 
aspect important reprezintă existenţa cadrului normativ bilateral (i.e. convenţii). Lipsa Convenţiei de evitare a 
dublei impuneri cu SUA (din perspectiva Moldovei) prezintă un obstacol pentru extinderea activităţilor bilaterale 
directe şi, astfel, afectează dezvoltarea relaţiilor economice dintre cele două ţări. 
 
Considerând analiza efectuată, precum şi probabilitatea înaltă a unui proces îndelungat de negociere a unei 
Convenţii noi cu SUA (procesul de negociere şi aplicare a unui tratat nou din perspectiva SUA este unul anevoios, 
datorită unor factori interni), recomandăm Ministerului Finanţelor din Moldova, la prima etapă, să iniţieze 
procedurile necesare pentru aplicarea pentru Moldova a prevederilor Convenţiei URSS-SUA prin succesiune2.  
 
Aceasta va constitui cea mai rapidă cale pentru obţinerea unor condiţii mai favorabile pentru investitorii Americani, 
spre deosebire de lipsa unei Convenţii bilaterale (deşi conţine termeni nestandard, Convenţia URSS-SUA este 
mai bună decât nici o Convenţie). 
 
În acelaşi timp, Ministerul Finanţelor ar putea iniţia procesul de negociere a unei Convenţii noi de evitare a dublei 
impuneri cu SUA. 
 
 
 
Dorim să vă comunicăm, stimate domnule Barbăneagră, disponibilitatea noastră de a colabora în continuare cu 
reprezentanţii Ministerului Finanțelor pentru îmbunătăţirea mediului investiţional din Moldova. 
 
Vă mulţumim pentru colaborare şi vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice informaţii adiţionale. 
 
Cu deosebit respect, 
 
Mila Malairău 
 
 
 
 
Director executiv al Asociaţiei Patronale 
“Camera de Comerţ Americană din Moldova” 
Bd. Ştefan cel Mare, 202 
MD – 2004, mun. Chișinău 
Republica Moldova 
 
Tel: +373 22 211 781 
Fax: +373 22 211 782 
E-mail: milamalairau@amcham.md 
www.amcham.md 
 

 

 

 

                                                           
1 Articolul 38 din Hotărârea Guvernului nr. 1288 din 9 noiembrie 2006  
2 Ministerul Finanţelor poate considera experienţa precedentă, şi anume Legea nr. 118-XVI din 18 mai 2006 prin care Parlamentul Republicii 
Moldova a ratificat Protocolul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare privind succesiunea de către Republica 
Moldova a Tratatelor bilaterale anterior încheiate între URSS şi Republica Ungară  
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Anexa 2:  Studiul privind aplicabilitatea prin succesiune a C onven ţiei URSS – SUA de c ătre statele din 
fosta URSS 

 
 
În baza studiului efectuat, s-a constat că 3 state din fosta URSS au aplicat prin succesiune prevederile acestei 
Convenţii: 
 

Nr Ţara Modalitatea de acceptare a Conven ţiei 

Data din 
care 

Conven ţia 
se aplic ă 

Conven ţia a 
fost 

denun ţată 
sau nu 

Data 
denun ţării 

1 Belarus 
Acordul de constituire a Comunităţii 
Statelor Independente, care a fost ratificat 
de către Sovietul Suprem din Belarus 

25 
decembrie 

1991 
Nu N/A 

2 Kazahstan Ordonanţă 
16 

decembrie 
1991 

Da 
1 ianuarie 

1995 

3 Turkmenistan Notificare - Nu N/A 

 
Kazahstan a aplicat Convenţia de evitare a dublei impuneri pentru o perioadă limitată de timp - 3 ani, până în 
momentul când un nouă Convenţie cu SUA a fost semnată. 
 
În acelaşi timp, 6 state din fosta URSS  au negociat un nou tratat cu SUA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În final, 6 ţări (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Kîrgîzstan, Tadjikistan şi Uzbekistan) nici nu au aplicat prevederile 
Convenţiei URSS-SUA prin succesiune, nici nu au negociat un nou tratat cu SUA. 
 

 
Nr 

 
Ţara Data de la care se aplic ă Conven ţia 

1 Estonia 1 ianuarie 2000 

2 Kazahstan 
Prevederi aferente venitului supus reţinerii la sursa de plată - din 1 
februarie 1997; restul prevederilor Convenţiei - din 1 ianuarie 1997 

3 Letonia 1 ianuarie 2000 

4 Lituania 1 ianuarie 2000 

5 Federaţia 
Rusă 

Prevederi aferente venitului supus reţinerii la sursa de plată - din 1 
februarie 1994; restul prevederilor Convenţiei - din 1 ianuarie 1994 

6 Ucraina 1 ianuarie 1997 
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Anexa 3: Analiza general ă, din punct de vedere fiscal, a Conven ţiei URSS-SUA, în cazul în care prevederile 
acesteia vor fi aplicate de c ătre Republica Moldova prin succesiune 

 
 
Găsiţi în continuare o scurtă prezentare a principalelor prevederi ale Convenţiei URSS-SUA: 
 

 
Aspecte 

 
Comentarii 

 
Observaţii generale 

 
Convenţia URSS-SUA a fost semnată în 1973, înainte de publicarea Modelului 
Convenţiei al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) 
din 1977. 
 
Vă atragem atenţia că aproape toate tratatele încheiate de Moldova cu alte ţări 
se bazează pe Modelul Convenţiei OCDE (fie versiunea din 1977, fie versiunile 
mai recente). Ca rezultat, textul Convenţiei URSS-SUA nu a fost elaborat în 
conformitate cu un model (OCDE, ONU sau SUA), fapt ce poate genera unele 
dificultăţi în interpretarea prevederilor acesteia. 
 

 
Profiturile din activităţi de 
afaceri şi aspecte legate 
de reprezentanţa 
permanentă (i.e. sediu 
permanent) 
 

 
Convenţia nu conţine un articol separat cu privire la crearea reprezentanţei 
permanente şi impozitarea profiturilor din activităţi de afaceri ale acestei 
reprezentanţe permanente (similar articolului 5 şi 7 din Convenţia Model 
OCDE). 
 
Cu toate acestea, art. IV din Convenţie prevede că veniturile din activitatea 
comercială obţinute într-un Stat Contractant de un rezident al celuilalt Stat 
Contractant trebuie să fie supuse impozitării în primul Stat Contractant dacă 
veniturile sunt obţinute de o „reprezentanţă”. 
 
În Convenţie, termenul de „reprezentanţă” este similar cu definiţia 
reprezentanţei permanente menţionată în articolul 5 din Convenţia Model 
OCDE. 
 
Dacă Moldova va aplica prin succesiune prevederile Convenţiei, ar fi 
recomandabil ca Ministerul Finanţelor din Moldova să emită o notă explicativă 
referitoare la impozitarea profiturilor din activităţi de afaceri a unei 
reprezentanţe pentru a adopta un concept similar cu Convenţia Model OCDE. 
 

 
Dividende 

 
Convenţia URSS-SUA nu conţine prevederi ce ţin de impozitarea dividendelor. 
Astfel, dividendele obţinute de către un rezident al unui Stat Contractant sunt 
impozitate la sursa de plată în conformitate cu ratele locale de impozitare a 
celuilalt Stat Contractant. 
 
Spre exemplu, dividendele plătite de către o companie din Moldova către un 
rezident al SUA ar putea fi impozitate la sursă în Moldova la o rată de 15%. 
 

 
Dobânzi 

 
În baza art. III din Convenţie, dobânzile obţinute de  un rezident SUA ar putea fi 
scutite de reţinerea la sursă de plată în Moldova în unele cazuri. 
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Royalty (redevenţe) 

 
Acelaşi art. III prevede că anumite tipuri de royalty şi plăţi de chirie vor fi taxate 
numai în Statul de reşedinţă a contribuabilului. 
 

 
Câştiguri de capital 

 
Următoarele tipuri de venituri sunt prevăzute de Convenţie şi supuse impozitării 
numai în Statul de reşedinţă a contribuabilului: 

• Câştiguri din vânzarea sau schimbul anumitor tipuri de proprietăţi (de 
ex. anumite drepturi de proprietate intelectuală etc. -  aceleaşi tipuri de 
proprietăţi pentru care royalty şi plăţile de chirie menţionate mai sus ar 
fi acoperite în conformitate cu Convenţia); 
 

• Câştiguri din vânzarea sau altă modalitate de înstrăinare a proprietăţilor 
obţinute ca urmare a moştenirii sau primirii în dar (art. III.1.(c)); 

 
• Câştiguri din vânzarea, schimbul sau altă modalitate de înstrăinare a 

navelor sau aeronavelor utilizate în traficul internaţional (art. V).  
 
Se pare că alte câştiguri obţinute din înstrăinarea proprietăţi mobiliare sau 
imobiliare pot fi impozitate în ţara-sursă. 
 

 
Metode de eliminare a 
dublei impuneri 

 
Nu este clar care sunt metodele de eliminare a dublei impuneri pentru 
impozitele plătite în ţara-sursă (de ex. reţinerea impozitului la sursa de plată în 
cazul dividendelor). 
 

 


