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Guvernul Republicii Austria ĸi Guvernul Republicii Moldova, 
dorind sŁ încheie o ConvenŞie pentru evitarea dublei impuneri ĸi 

prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit ĸi pe proprietate, 
au convenit dupŁ cum urmeazŁ: 

 
Articolul 1 

PERSOANE  VIZATE 
 

Prezenta ConvenŞie se va aplica persoanelor care sînt rezidente ale unui 
sau ale ambelor State Contractante. 
 

Articolul 2 
IMPOZITE  VIZATE 

 
1. Prezenta ConvenŞie se va aplica impozitelor pe venit ĸi pe proprietate, 

percepute în numele unui Stat Contractant sau unitŁŞilor sale administrativ-
teritoriale, sau autoritŁŞilor locale, indiferent de modul în care sînt percepute. 
 

2. Vor fi considerate ca impozite pe venit ĸi pe proprietate toate 
impozitele, percepute pe venitul total, pe proprietatea totalŁ sau pe elementele de 
venit sau de proprietate, inclusiv impozitele pe câĸtigurile din înstrŁinarea 
proprietŁŞii mobiliare sau imobiliare, impozitele pe sumele totale ale simbriilor 
sau salariilor, plŁtite de cŁtre întreprinderi, precum ĸi impozitele pe creĸterea de 
capital. 
 

3. Impozitele existente asupra cŁrora se va aplica ConvenŞia, în particular, 
sînt: 
 

a) în Austria: 
(i) impozitul pe venit; 
(ii) impozitul corporativ; 
(iii) impozitul funciar; 
(iv) impozitul pe întreprinderile agricole ĸi silvice, ĸi 
(v) impozitul pe valoarea fâĸiilor de pŁmânt vacante; 

 
b) în Moldova: 

(i) impozitul pe venit, ĸi 
(ii) impozitul pe bunurile imobiliare. 

 
4. ConvenŞia se va aplica, de asemenea, oricŁror impozite identice sau 

substanŞial similare, care sînt percepute dupŁ data semnŁrii ConvenŞiei, în plus, 
sau în locul impozitelor existente. AutoritŁŞile competente ale Statelor 
Contractante se vor notifica reciproc asupra oricŁror modificŁri importante 
operate în legislaŞiile lor fiscale. 
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Articolul 3 
DEFINIŝII  GENERALE 

 
1. În sensul prezentei ConvenŞii, în mŁsura în care contextul nu cere o 

interpretare diferitŁ: 
 

a) termenii “un Stat Contractant” ĸi “celŁlalt Stat Contractant” înseamnŁ 
Austria sau Moldova, dupŁ cum cere contextul; 
 

b) termenul “Austria” înseamnŁ Republica Austria; 
 

c) termenul “Moldova” înseamnŁ Republica Moldova ĸi, utilizat în sens 
geografic, înseamnŁ teritoriul acesteia, cuprins între frontierele sale, alcŁtuit din 
sol, subsol, ape ĸi spaŞiu aerian de deasupra solului ĸi apelor, asupra cŁruia 
Republica Moldova îĸi exercitŁ suveranitatea ĸi jurisdicŞia sa deplinŁ ĸi 
exclusivŁ, în conformitate cu legislaŞia sa internŁ ĸi cu dreptul internaŞional; 
 

d) termenul “persoanŁ” include o persoanŁ fizicŁ, o companie ĸi orice 
altŁ asociere de persoane; 
 

e) termenul “companie” înseamnŁ orice asociere corporativŁ sau orice 
entitate care este tratatŁ, în scopuri fiscale, ca o asociere corporativŁ; 
 

f) termenul “întreprindere” se aplicŁ persoanei care exercitŁ orice 
activitate de afaceri; 
 

g) termenii “întreprindere a unui Stat Contractant” ĸi “întreprindere a 
celuilalt Stat Contractant” înseamnŁ, respectiv, o întreprindere, gestionatŁ de un 
rezident al unui Stat Contractant ĸi o întreprindere, gestionatŁ de un rezident al 
celuilalt Stat Contractant; 
 

h) termenul “trafic internaŞional” înseamnŁ orice transport cu o navŁ 
maritimŁ sau aeronavŁ, exploatatŁ de o întreprindere a unui Stat Contractant, cu 
excepŞia cazului, când nava maritimŁ sau aeronava este exploatatŁ numai între 
locurile situate în celŁlalt Stat Contractant; 
 

i) termenul “autoritate competentŁ” înseamnŁ: 
 

(i) în Austria: Ministrul federal al finanŞelor sau reprezentantul sŁu 
autorizat; 

(ii) în Moldova: Ministrul finanŞelor sau reprezentantul sŁu autorizat; 
 

j) termenul “persoanŁ naŞionalŁ” înseamnŁ: 
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(i) orice persoanŁ fizicŁ care are cetŁŞenia unui Stat Contractant; 
(ii) orice persoanŁ juridicŁ, societate sau asociaŞie, care au primit un 

asemenea statut al lor, potrivit legislaŞiei în vigoare a unui Stat Contractant; 
 

k) termenul “activitate de afaceri” include prestarea serviciilor 
profesionale ĸi altor activitŁŞi cu caracter independent. 
 

2. În ce priveĸte aplicarea ConvenŞiei la orice perioadŁ de timp de cŁtre un 
Stat Contractant, orice termen, care nu este definit în ea, dacŁ contextul nu cere o 
interpretare diferitŁ, va avea înŞelesul pe care îl are la acea perioadŁ de timp, 
potrivit legislaŞiei acestui Stat cu privire la impozitele la care se aplicŁ 
ConvenŞia, orice înŞeles, potrivit legislaŞiei fiscale corespunzŁtoare a acestui Stat, 
va prevala asupra înŞelesului atribuit termenului de alte legi ale acestui Stat. 
 

Articolul 4 
REZIDENT 

 
1. În sensul prezentei ConvenŞii, termenul “rezident al unui Stat 

Contractant” înseamnŁ orice persoanŁ, care, potrivit legislaŞiei acestui Stat, este 
supusŁ impunerii acolo, potrivit domiciliului, reĸedinŞei, locului de înregistrare, 
locului de conducere ale sale sau oricŁrui alt criteriu de naturŁ similarŁ ĸi, de 
asemenea, include acest Stat ĸi orice unitate administrativ-teritorialŁ sau 
autoritate localŁ a acestuia. Acest termen, totuĸi, nu va include orice persoanŁ 
care este supusŁ impunerii fiscale în acest Stat numai în legŁturŁ cu veniturile 
realizate din sursele aflate în acest Stat sau proprietatea situatŁ acolo. 
 

2. Când, în conformitate cu prevederile paragrafului 1, o persoanŁ fizicŁ 
este rezidentŁ a ambelor State Contractante, atunci statutul sŁu va fi determinat 
dupŁ cum urmeazŁ: 
 

a) aceasta va fi consideratŁ rezidentŁ numai a Statului în care ea are o 
locuinŞŁ permanentŁ la dispoziŞia sa; dacŁ aceasta are o locuinŞŁ permanentŁ la 
dispoziŞia sa în ambele State, ea va fi consideratŁ rezidentŁ numai a Statului cu 
care relaŞiile sale personale ĸi economice sînt mai strânse (centrul intereselor 
vitale); 

b) dacŁ Statul, în care aceasta are centrul intereselor sale vitale, nu poate 
fi determinat sau dacŁ ea nu are o locuinŞŁ permanentŁ la dispoziŞia sa în nici un 
Stat, ea va fi consideratŁ rezidentŁ numai a Statului în care ea locuieĸte în mod 
obiĸnuit; 

c) dacŁ aceasta locuieĸte în mod obiĸnuit în ambele State sau în nici unul 
dintre ele, ea va fi consideratŁ rezidentŁ numai a Statului, a cŁrui cetŁŞenie o are; 

d) dacŁ aceasta are cetŁŞenia ambelor State sau a nici unuia dintre ele, 
autoritŁŞile competente ale Statelor Contractante se vor strŁdui sŁ rezolve 
problema de comun acord. 
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3. Când, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoanŁ, alta decât o 
persoanŁ fizicŁ, este rezidentŁ a ambelor State Contractante, atunci ea va fi 
consideratŁ rezidentŁ numai a Statului în care este situat locul conducerii sale 
efective. 
 

Articolul 5 
REPREZENTANŝŀ  PERMANENTŀ 

 
1. În sensul prezentei ConvenŞii, termenul “reprezentanŞŁ permanentŁ” 

înseamnŁ un loc fix de afaceri prin care este exercitatŁ, integral sau parŞial, 
activitatea de afaceri a unei întreprinderi. 
 

2. Termenul “reprezentanŞŁ permanentŁ”, în special, include: 
 

a) un loc de conducere; 
b) o filialŁ; 
c) un birou; 
d) o fabricŁ; 
e) un atelier, ĸi 
f) o minŁ, o sondŁ petrolierŁ sau de gaze, o carierŁ sau orice alt loc de 

extracŞie a resurselor naturale. 
 

3. Un ĸantier de construcŞie sau un proiect de construcŞie, asamblare sau 
montaj constituie o reprezentanŞŁ permanentŁ numai dacŁ el continuŁ mai mult 
de douŁsprezece luni. 
 

4. Indiferent de prevederile precedente ale acestui articol, termenul 
“reprezentanŞŁ permanentŁ” va fi considerat, cŁ nu include: 
 

a) utilizarea de instalaŞii, exclusiv, în scopul depozitŁrii, expunerii sau 
livrŁrii produselor sau mŁrfurilor aparŞinând întreprinderii; 

b) menŞinerea unui stoc de produse sau mŁrfuri aparŞinând 
întreprinderii, exclusiv, în scopul depozitŁrii, expunerii sau livrŁrii; 

c) menŞinerea unui stoc de produse sau mŁrfuri aparŞinând întreprinderii, 
exclusiv, în scopul prelucrŁrii de cŁtre altŁ întreprindere; 

d) menŞinerea unui loc fix de afaceri, exclusiv, în scopul achiziŞionŁrii 
produselor sau mŁrfurilor, sau colectŁrii de informaŞii pentru întreprindere; 

e) menŞinerea unui loc fix de afaceri, exclusiv, în scopul exercitŁrii 
pentru întreprindere a oricŁrei alte activitŁŞi cu caracter pregŁtitor sau auxiliar; 

f) menŞinerea unui loc fix de afaceri, exclusiv, pentru orice combinare 
de activitŁŞi, specificate în subparagrafele de la a) la e), cu condiŞia, ca întreaga 
activitate a locului fix de afaceri, ce rezultŁ din aceastŁ combinare, sŁ aibŁ un 
caracter pregŁtitor sau auxiliar. 
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5. Indiferent de prevederile paragrafelor 1 ĸi 2, când o persoanŁ - alta decât 
un agent cu statut independent, cŁruia i se aplicŁ prevederile paragrafului 6 - 
acŞioneazŁ în numele unei întreprinderi ĸi are, ĸi de regulŁ, utilizeazŁ într-un Stat 
Contractant împuternicirea de a încheia contracte în numele întreprinderii, atunci 
aceastŁ întreprindere va fi consideratŁ cŁ are o reprezentanŞŁ permanentŁ în acest 
Stat, referitoare la orice activitŁŞi pe care aceastŁ persoanŁ le exercitŁ pentru 
întreprindere, cu excepŞia cazurilor, când activitŁŞile acestei persoane sînt 
limitate de cele, specificate în paragraful 4, care fiind exercitate printr-un loc fix 
de afaceri, nu transformŁ acest loc fix de afaceri într-o reprezentanŞŁ permanentŁ, 
potrivit prevederilor acestui paragraf. 
 

6. O întreprindere nu va fi consideratŁ, cŁ are o reprezentanŞŁ permanentŁ 
într-un Stat Contractant, numai prin faptul, cŁ aceasta exercitŁ activitate de 
afaceri în acest Stat printr-un broker, agent comisionar general sau orice alt agent 
cu statut independent, cu condiŞia, ca asemenea persoane sŁ acŞioneze în cadrul 
activitŁŞii lor obiĸnuite. 
 

7. Indiferent de prevederile precedente ale acestui articol, o întreprindere 
de asigurŁri a unui Stat Contractant, cu excepŞia cazurilor de reasigurare, va fi 
consideratŁ cŁ are o reprezentanŞŁ permanentŁ în celŁlalt Stat Contractant, dacŁ 
aceasta colecteazŁ prime de asigurŁri pe teritoriul acelui celŁlalt Stat sau asigurŁ 
riscuri situate acolo printr-o persoanŁ, care nu este un agent cu statut 
independent. 
 

8. Faptul, cŁ o companie, care este rezidentŁ a unui Stat Contractant, 
controleazŁ sau este controlatŁ de o companie, care este rezidentŁ a celuilalt Stat 
Contractant sau care exercitŁ activitate de afaceri în acel celŁlalt Stat (fie, printr-
o reprezentanŞŁ permanentŁ sau în alt mod), nu este suficient pentru a face una 
din aceste companii o reprezentanŞŁ permanentŁ a celeilalte. 
 

Articolul 6 
VENITUL  DIN  PROPRIETŀŝI  IMOBILIARE 

 
1. Venitul, realizat de un rezident al unui Stat Contractant din proprietŁŞi 

imobiliare (inclusiv venitul din agriculturŁ sau din silviculturŁ), situate în celŁlalt 
Stat Contractant, poate fi impus în acel celŁlalt Stat. 
 

2. Termenul “proprietŁŞi imobiliare” va avea înŞelesul pe care îl are 
potrivit legislaŞiei Statului Contractant, în care proprietŁŞile în cauzŁ sînt situate. 
Termenul va include, în orice caz, accesoriile proprietŁŞii imobiliare, inventarul 
viu ĸi utilajul, utilizate în agriculturŁ ĸi silviculturŁ, drepturile, asupra cŁrora se 
aplicŁ prevederile dreptului comun cu privire la proprietatea funciarŁ, uzufructul 
proprietŁŞilor imobiliare ĸi drepturile la plŁŞile variabile sau fixe ca compensaŞii 
pentru exploatarea sau concesionarea zŁcŁmintelor minerale, izvoarelor ĸi altor 
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resurse naturale; navele maritime, fluviale ĸi aeronavele nu vor fi considerate ca 
proprietŁŞi imobiliare. 
 

3. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica venitului, realizat din utilizarea 
directŁ, darea în arendŁ sau utilizarea în orice altŁ formŁ a proprietŁŞilor 
imobiliare. 
 

4. Prevederile paragrafelor 1 ĸi 3 se vor aplica, de asemenea, venitului din 
proprietŁŞile imobiliare ale unei întreprinderi. 
 

Articolul 7 
PROFITURI  DIN  ACTIVITŀŝI  DE  AFACERI 

 
1. Profiturile unei întreprinderi a unui Stat Contractant vor fi impuse 

numai în acest Stat, cu excepŞia cazului, când întreprinderea exercitŁ activitate de 
afaceri în celŁlalt Stat Contractant printr-o reprezentanŞŁ permanentŁ situatŁ 
acolo. DacŁ întreprinderea exercitŁ activitate de afaceri în acest mod, profiturile 
întreprinderii pot fi impuse în celŁlalt Stat, dar numai acea parte a lor care este 
atribuitŁ acelei reprezentanŞe permanente. 
 

2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, când o întreprindere a unui Stat 
Contractant exercitŁ activitate de afaceri în celŁlalt Stat Contractant printr-o 
reprezentanŞŁ permanentŁ situatŁ acolo, atunci in fiecare Stat Contractant, acestei 
reprezentanŞe permanente i se vor atribui profiturile care le-ar fi putut realiza, 
dacŁ ar fi constituit o întreprindere distinctŁ ĸi separatŁ, exercitând activitŁŞi 
identice sau similare în condiŞii identice sau similare ĸi tratând cu toatŁ 
independenŞa cu întreprinderea, a cŁrei reprezentanŞŁ permanentŁ ea este. 
 

3. La determinarea profiturilor unei reprezentanŞe permanente vor fi 
admise spre deducere cheltuielile efectuate pentru scopurile reprezentanŞei 
permanente, inclusiv cheltuielile de conducere ĸi cheltuielile generale de 
administrare astfel suportate, indiferent de faptul, cŁ s-au efectuat în Statul în 
care este situatŁ reprezentanŞa permanentŁ sau în altŁ parte. Totuĸi, o asemenea 
deducere nu va fi admisŁ în privinŞa sumelor, dacŁ existŁ, plŁtite (altele decât 
pentru acoperirea cheltuielilor curente) de cŁtre reprezentanŞa permanentŁ cŁtre 
oficiul central al întreprinderii sau oricŁror alte oficii ale sale, sub formŁ de 
royalty, onorarii sau alte plŁŞi similare în schimbul utilizŁrii brevetelor de 
invenŞii sau altor drepturi, sau sub formŁ de comisioane pentru serviciile 
specifice prestate sau pentru conducere, sau, cu excepŞia unei instituŞii bancare, 
sub formŁ de dobânzi pentru sumele de bani date cu împrumut reprezentanŞei 
permanente. În acelaĸi mod, nu se va Şine seama, la determinarea profiturilor 
unei reprezentanŞe permanente, de sumele plŁtite (altele decât pentru acoperirea 
cheltuielilor curente) de cŁtre reprezentanŞa permanentŁ cŁtre oficiul central al 
întreprinderii sau oricŁror alte oficii ale sale, sub formŁ de royalty, onorarii sau 
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alte plŁŞi similare în schimbul utilizŁrii brevetelor de invenŞii sau altor drepturi, 
sau sub formŁ de comisioane pentru servicii specifice prestate sau pentru 
conducere, sau, cu excepŞia unei instituŞii bancare, sub formŁ de dobânzi pentru 
sumele de bani date cu împrumut oficiului central al întreprinderii sau oricŁror 
alte oficii ale sale. 
 

4. În mŁsura, în care într-un Stat Contractant se obiĸnuieĸte ca profiturile, 
atribuite unei reprezentanŞe permanente, sŁ fie determinate în baza repartizŁrii 
proporŞionale a profiturilor totale ale întreprinderii cŁtre diversele sale oficii, 
nimic în paragraful 2 nu va împiedica acest Stat Contractant sŁ determine 
profiturile impozabile în baza unei asemenea repartizŁri obiĸnuite; metoda de 
repartizare adoptatŁ va fi, totuĸi, acea ca rezultatul sŁ fie în conformitate cu 
principiile incluse în acest articol. 
 

5. Nici un profit nu va fi atribuit unei reprezentanŞe permanente din 
simplul motiv, cŁ aceastŁ reprezentanŞŁ permanentŁ achiziŞioneazŁ produse sau 
mŁrfuri pentru întreprindere. 
 

6. În sensul paragrafelor precedente ale prezentului articol, profiturile, 
atribuite reprezentanŞei permanente, vor fi determinate în fiecare an prin aceeaĸi 
metodŁ, dacŁ nu existŁ motiv temeinic ĸi suficient de a proceda altfel. 
 

7. Când profiturile includ elemente de venit, care sînt tratate separat în alte 
articole ale prezentei ConvenŞii, atunci prevederile acelor articole nu vor fi 
afectate de prevederile acestui articol. 
 

8. Prevederile prezentului articol se vor aplica, de asemenea, profiturilor, 
realizate de orice partener din participarea sa într-o societate ĸi în orice altŁ 
asociere de persoane, care este supusŁ aceluiaĸi regim de impunere. 
 

Articolul 8 
TRANSPORTURI  MARITIME  ķI  AERIENE 

 
1. Profiturile, realizate de un rezident al unui Stat Contractant din 

exploatarea în trafic internaŞional a navelor maritime sau aeronavelor vor fi 
impuse numai în acest Stat. 
 

2. În sensul prezentului articol, profiturile din exploatarea în trafic 
internaŞional a navelor maritime sau aeronavelor includ: 
 

a) profiturile din darea în arendŁ a navelor maritime sau aeronavelor 
fŁrŁ echipaj; ĸi 
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b) profiturile din utilizarea, menŞinerea sau darea în arendŁ a 
containerelor (inclusiv treilere ĸi utilajul conex pentru transportarea 
containerelor), utilizate pentru transportarea produselor sau mŁrfurilor, 
 
dacŁ asemenea arendŁ sau asemenea utilizare, menŞinere sau arendŁ este aferentŁ 
la exploatarea în trafic internaŞional a navelor maritime sau aeronavelor, dupŁ 
caz. 
 

3. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica, de asemenea, profiturilor din 
participarea la un pool, o afacere în comun sau o agenŞie internaŞionalŁ de 
transporturi. 
 

Articolul 9 
ÎNTREPRINDERI  ASOCIATE 

 
1. Când: 

 
a) o întreprindere a unui Stat Contractant participŁ, direct sau indirect, la 

conducerea, controlul sau capitalul unei întreprinderi a celuilalt Stat Contractant, 
sau 
 

b) aceleaĸi persoane participŁ, direct sau indirect, la conducerea, 
controlul sau capitalul unei întreprinderi a unui Stat Contractant ĸi a unei 
întreprinderi a celuilalt Stat Contractant, 
 
ĸi, fie într-un caz, fie în celŁlalt, cele douŁ întreprinderi sînt legate în relaŞiile lor 
comerciale sau financiare prin condiŞii acceptate sau impuse, care diferŁ de 
acelea care ar fi fost stabilite între întreprinderi independente, atunci orice 
profituri, care fŁrŁ aceste condiŞii ar fi fost calculate uneia din întreprinderi, dar 
nu au fost astfel calculate, datoritŁ acestor condiŞii, pot fi incluse în profiturile 
acestei întreprinderi ĸi impuse, în consecinŞŁ. 
 

2. Când un Stat Contractant include în profiturile unei întreprinderi a 
acestui Stat - ĸi impune, în consecinŞŁ - profiturile, asupra cŁrora o întreprindere 
a celuilalt Stat Contractant a fost supusŁ impunerii în acel celŁlalt Stat ĸi 
profiturile astfel calculate sînt profituri care ar fi fost calculate întreprinderii 
primului Stat menŞionat, dacŁ condiŞiile între douŁ întreprinderi ar fi fost aceleaĸi 
ca ĸi cele, stabilite între întreprinderile independente, atunci acel celŁlalt Stat va 
proceda la o modificare corespunzŁtoare a sumei impozitului încasat acolo pe 
acele profituri, dacŁ acel celŁlalt Stat considerŁ modificarea justificatŁ. La 
efectuarea acestei modificŁri se va Şine seama de celelalte prevederi ale prezentei 
ConvenŞii ĸi, în caz de necesitate, autoritŁŞile competente ale Statelor 
Contractante se vor consulta reciproc. 
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Articolul 10 
DIVIDENDE 

 
1. Dividendele, plŁtite de o companie rezidentŁ a unui Stat Contractant 

unui rezident al celuilalt Stat Contractant, pot fi impuse în acel celŁlalt Stat. 
 

2. Totuĸi, aceste dividende pot fi, de asemenea, impuse în Statul 
Contractant, a cŁrui rezidentŁ este compania plŁtitoare de dividende ĸi potrivit 
legislaŞiei acestui Stat, dar dacŁ proprietarul beneficiar al dividendelor este un 
rezident al celuilalt Stat Contractant, impozitul astfel perceput nu va depŁĸi: 
 

a) 5 la sutŁ din suma brutŁ a dividendelor, dacŁ proprietarul beneficiar 
este o companie (alta decât o societate), care deŞine, în mod direct, cel puŞin 25 la 
sutŁ din capitalul companiei plŁtitoare de dividende; 
 

b) 15 la sutŁ din suma brutŁ a dividendelor în toate celelalte cazuri. 
 

AutoritŁŞile competente ale Statelor Contractante vor stabili de comun 
acord modul de aplicare a acestor limitŁri. 

Acest paragraf nu va afecta impunerea companiei în ce priveĸte profiturile 
din care se plŁtesc dividendele. 
 

3. Termenul “dividende”, cum este utilizat în acest articol, înseamnŁ 
veniturile din acŞiuni, acŞiunile “jouissance” sau drepturile “jouissance”, acŞiunile 
industriei miniere, acŞiunile de fondator sau alte drepturi, ce nu sînt titluri de 
creanŞŁ, participante la profituri, precum ĸi veniturile din alte drepturi 
corporative, care sînt supuse aceluiaĸi regim de impunere ca ĸi veniturile din 
acŞiuni, potrivit legislaŞiei Statului, a cŁrui rezidentŁ este compania distribuitoare 
de profituri. 
 

4. Prevederile paragrafelor 1 ĸi 2 nu se vor aplica, dacŁ proprietarul 
beneficiar al dividendelor, fiind un rezident al unui Stat Contractant, exercitŁ 
activitate de afaceri în celŁlalt Stat Contractant, a cŁrui rezidentŁ este compania 
plŁtitoare de dividende, printr-o reprezentanŞŁ permanentŁ situatŁ acolo ĸi 
holdingul, în legŁturŁ cu care se plŁtesc dividendele, este efectiv legat de aceastŁ 
reprezentanŞŁ permanentŁ. În asemenea situaŞie se vor aplica prevederile 
articolului 7. 
 

5. Când o companie rezidentŁ a unui Stat Contractant realizeazŁ profituri 
sau venituri din celŁlalt Stat Contractant, acel celŁlalt Stat nu poate supune nici 
unui impozit dividendele plŁtite de aceastŁ companie, cu excepŞia cazului, când 
asemenea dividende sînt plŁtite unui rezident al acelui celŁlalt Stat sau când 
holdingul, în legŁturŁ cu care se plŁtesc dividendele, este efectiv legat de o 
reprezentanŞŁ permanentŁ situatŁ în acel celŁlalt Stat, nici sŁ supunŁ profiturile 
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nedistribuite ale companiei unui impozit asupra profiturilor nedistribuite ale 
companiei, chiar dacŁ dividendele plŁtite sau profiturile nedistribuite constau 
integral sau parŞial din profituri sau venituri ce provin din acel celŁlalt Stat. 
 

Articolul 11 
DOBÂNZI 

 
1. Dobânzile, ce provin dintr-un Stat Contractant ĸi plŁtite unui rezident al 

celuilalt Stat Contractant, pot fi impuse în acel celŁlalt Stat. 
 

2. Totuĸi, aceste dobânzi pot fi, de asemenea, impuse în Statul Contractant 
din care provin ĸi potrivit legislaŞiei acestui Stat, dar dacŁ proprietarul beneficiar 
al dobânzilor este un rezident al celuilalt Stat Contractant, impozitul astfel 
perceput nu va depŁĸi 5 la sutŁ din suma brutŁ a dobânzilor. AutoritŁŞile 
competente ale Statelor Contractante vor stabili de comun acord modul de 
aplicare a acestei limitŁri. 
 

3. Indiferent de prevederile paragrafului 2, dobânzile menŞionate în 
paragraful 1 vor fi impuse numai în Statul Contractant, al cŁrui rezident este 
primitorul, dacŁ asemenea primitor este proprietarul beneficiar al dobânzilor ĸi 
dacŁ asemenea dobânzi sînt plŁtite sau împrumutul, pentru care se plŁtesc 
dobânzile, este acordat, garantat sau asigurat de cŁtre Guvernul sau Banca 
NaŞionalŁ a unui Stat Contractant. 
 

4. Termenul “dobânzi”, cum este utilizat în acest articol, înseamnŁ 
veniturile din titluri de creanŞŁ de orice naturŁ, însoŞite sau nu de garanŞii 
ipotecare ĸi de dreptul de participare la profiturile debitorului, ĸi, în special, 
veniturile din hârtii de valoare de stat ĸi veniturile din titluri de creanŞŁ sau 
obligaŞiuni, inclusiv primele ĸi premiile, aferente acestor hârtii de valoare, titluri 
de creanŞŁ sau obligaŞiuni. PenalitŁŞile calculate pentru plata cu întârziere nu vor 
fi considerate ca dobânzi în sensul acestui articol. 
 

5. Prevederile paragrafelor 1, 2 ĸi 3 nu se vor aplica, dacŁ proprietarul 
beneficiar al dobânzilor, fiind un rezident al unui Stat Contractant, exercitŁ 
activitate de afaceri în celŁlalt Stat Contractant, din care provin dobânzile, printr-
o reprezentanŞŁ permanentŁ situatŁ acolo ĸi titlurile de creanŞŁ, în legŁturŁ cu 
care se plŁtesc dobânzile, sînt efectiv legate de aceastŁ reprezentanŞŁ permanentŁ. 
În asemenea situaŞie se vor aplica prevederile articolului 7. 
 

6. Dobânzile vor fi considerate cŁ provin dintr-un Stat Contractant, când 
plŁtitorul este un rezident al acestui Stat. Totuĸi, când plŁtitorul dobânzilor, fie, 
cŁ este sau nu un rezident al unui Stat Contractant, are într-un Stat Contractant o 
reprezentanŞŁ permanentŁ, în legŁturŁ cu care a apŁrut datoria, pentru care se 
plŁtesc dobânzile, ĸi asemenea dobânzi se suportŁ de aceastŁ reprezentanŞŁ 
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permanentŁ, atunci aceste dobânzi vor fi considerate cŁ provin din Statul, în care 
este situatŁ reprezentanŞa permanentŁ. 
 

7. Când, datoritŁ unei relaŞii speciale existente între plŁtitor ĸi proprietarul 
beneficiar sau între ambii ĸi o oarecare terŞŁ persoanŁ, suma dobânzilor, 
referitoare la titlul de creanŞŁ pentru care sînt plŁtite, depŁĸeĸte suma care ar fi 
fost convenitŁ între plŁtitor ĸi proprietarul beneficiar, în lipsa acestei relaŞii, 
prevederile acestui articol se vor aplica numai la ultima sumŁ menŞionatŁ. În 
asemenea situaŞie partea excedentarŁ a plŁŞilor va rŁmâne impozabilŁ, potrivit 
legislaŞiei fiecŁrui Stat Contractant, Şinând seama de celelalte prevederi ale 
prezentei ConvenŞii. 
 

Articolul 12 
ROYALTY 

 
1. Royalty, ce provin dintr-un Stat Contractant ĸi plŁtite unui rezident al 

celuilalt Stat Contractant, pot fi impuse în acel celŁlalt Stat. 
 

2. Totuĸi, aceste royalty pot fi, de asemenea, impuse în Statul Contractant 
din care provin ĸi potrivit legislaŞiei acestui Stat, dar dacŁ proprietarul beneficiar 
al royalty este un rezident al celuilalt Stat Contractant, impozitul astfel perceput 
nu va depŁĸi 5 la sutŁ din suma brutŁ a royalty. AutoritŁŞile competente ale 
Statelor Contractante vor stabili de comun acord modul de aplicare a acestei 
limitŁri. 
 

3. Termenul “royalty”, cum este utilizat în acest articol, înseamnŁ plŁŞile 
de orice naturŁ, primite ca compensaŞie pentru utilizarea sau concesionarea 
oricŁrui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau ĸtiinŞifice, inclusiv 
filme de cinema, orice brevet de invenŞii, produse soft, emblemŁ comercialŁ, 
design sau model, plan, formulŁ secretŁ sau proces, sau pentru informaŞii 
referitoare la experienŞa în domeniul industrial, comercial sau ĸtiinŞific. 
 

4. Prevederile paragrafelor 1 ĸi 2 nu se vor aplica dacŁ proprietarul 
beneficiar al royalty, fiind un rezident al unui Stat Contractant, exercitŁ activitate 
de afaceri în celŁlalt Stat Contractant din care provin royalty, printr-o 
reprezentanŞŁ permanentŁ situatŁ acolo ĸi dreptul sau proprietatea, pentru care se 
plŁtesc royalty, este efectiv legatŁ de aceastŁ reprezentanŞŁ permanentŁ. În 
asemenea situaŞie se vor aplica prevederile articolului 7. 
 

5. Royalty vor fi considerate, cŁ provin dintr-un Stat Contractant când 
plŁtitorul este un rezident al acestui Stat. Totuĸi, când plŁtitorul de royalty, fie, cŁ 
este sau nu rezident al unui Stat Contractant, are într-un Stat Contractant o 
reprezentanŞŁ permanentŁ, în legŁturŁ cu care a apŁrut obligaŞia de a plŁti royalty, 
ĸi asemenea royalty se suportŁ de aceastŁ reprezentanŞŁ permanentŁ, atunci 
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aceste royalty vor fi considerate cŁ provin din Statul, în care este situatŁ 
reprezentanŞa permanentŁ. 
 

6. Când, datoritŁ unei relaŞii speciale existente între plŁtitor ĸi proprietarul 
beneficiar sau între ambii ĸi o oarecare terŞŁ persoanŁ, suma royalty, referitoare 
la utilizarea, dreptul sau informaŞia pentru care sînt plŁtite, depŁĸeĸte suma care 
ar fi fost convenitŁ între plŁtitor ĸi proprietarul beneficiar, în lipsa acestei relaŞii, 
prevederile acestui articol se vor aplica numai la ultima sumŁ menŞionatŁ. În 
asemenea situaŞie partea excedentarŁ a plŁŞilor va rŁmâne impozabilŁ, potrivit 
legislaŞiei fiecŁrui Stat Contractant, Şinând seama de celelalte prevederi ale 
prezentei ConvenŞii. 
 

Articolul 13 
CÂķTIGURI  DE  CAPITAL 

 
1. Câĸtigurile, realizate de un rezident al unui Stat Contractant din 

înstrŁinarea proprietŁŞii imobiliare, specificatŁ în articolul 6, ĸi situatŁ în celŁlalt 
Stat Contractant, pot fi impuse în acel celŁlalt Stat. 
 

2. Câĸtigurile din înstrŁinarea proprietŁŞii mobiliare, ce face parte din 
proprietatea comercialŁ a unei reprezentanŞe permanente pe care o întreprindere a 
unui Stat Contractant o are în celŁlalt Stat Contractant, inclusiv câĸtigurile din 
înstrŁinarea unei asemenea reprezentanŞe permanente (separat sau cu întreaga 
întreprindere), pot fi impuse în acel celŁlalt Stat. 
 

3. Câĸtigurile, realizate de o întreprindere a unui Stat Contractant din 
înstrŁinarea navelor maritime sau aeronavelor exploatate în trafic internaŞional, 
sau proprietŁŞii mobiliare, ce Şine de exploatarea acestor nave maritime sau 
aeronave vor fi impuse numai în acest Stat. 
 

4. Câĸtigurile din înstrŁinarea oricŁrei proprietŁŞi, alta decât cea specificatŁ 
în paragrafele 1, 2 ĸi 3, vor fi impuse numai în Statul Contractant, a cŁrui 
rezidentŁ este persoana care înstrŁineazŁ. 
 

Articolul 14 
VENITURI  DIN  MUNCA  SALARIATŀ 

 
1. Sub rezerva prevederilor articolelor 15, 17 ĸi 18, salariile, simbriile ĸi 

alte remuneraŞii similare, primite de un rezident al unui Stat Contractant în 
legŁturŁ cu munca salariatŁ, vor fi impuse numai în acest Stat, cu excepŞia 
cazului, când munca salariatŁ este exercitatŁ în celŁlalt Stat Contractant. DacŁ 
munca salariatŁ este exercitatŁ în acest mod, asemenea remuneraŞii primite de 
acolo pot fi impuse în acel celŁlalt Stat. 
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2. Indiferent de prevederile paragrafului 1, remuneraŞiile, primite de un 
rezident al unui Stat Contractant în legŁturŁ cu munca salariatŁ exercitatŁ în 
celŁlalt Stat Contractant, vor fi impuse numai în primul Stat menŞionat, dacŁ: 
 

a) primitorul este prezent în celŁlalt Stat pentru o perioadŁ sau perioade 
care nu depŁĸesc în total 183 zile în orice perioadŁ de douŁsprezece luni ce se 
începe sau se terminŁ în anul fiscal dat, ĸi 

b) remuneraŞiile sînt plŁtite de un patron sau în numele unui patron, care 
nu este rezident al celuilalt Stat, ĸi 

c) remuneraŞiile nu sînt suportate de o reprezentanŞŁ permanentŁ pe care 
patronul o are în celŁlalt Stat. 
 

3. Indiferent de prevederile precedente ale acestui articol, remuneraŞiile 
primite în legŁturŁ cu munca salariatŁ exercitatŁ la bordul unei nave maritime sau 
aeronave exploatate în trafic internaŞional, pot fi impuse în Statul a cŁrui 
rezidentŁ este întreprinderea care exploateazŁ nava maritimŁ sau aeronava. 
 

Articolul 15 
ONORARIILE  DIRECTORILOR 

 
Onorariile directorilor ĸi alte plŁŞi similare, primite de un rezident al unui 

Stat Contractant în calitatea sa de membru al comitetului de conducere al unei 
companii, care este rezidentŁ a celuilalt Stat Contractant, pot fi impuse în acel 
celŁlalt Stat. 
 

Articolul 16 
ARTIķTI  ķI  SPORTIVI 

 
1. Indiferent de prevederile articolelor 7 ĸi 14, venitul, realizat de un 

rezident al unui Stat Contractant ca un artist de estradŁ, cum sînt artiĸtii de teatru, 
cinema, radio sau televiziune, sau un interpret muzical, sau ca un sportiv, din 
activitŁŞile sale personale, exercitate în celŁlalt Stat Contractant, poate fi impus 
în acel celŁlalt Stat. 
 

2. Când venitul, în legŁturŁ cu activitŁŞile personale, exercitate de un artist 
de estradŁ sau un sportiv în aceastŁ calitate a sa, nu revine însuĸi artistului de 
estradŁ sau sportivului, ci unei alte persoane, acest venit, indiferent de 
prevederile articolelor 7 ĸi 14, poate fi impus în Statul Contractant în care sînt 
exercitate activitŁŞile artistului de estradŁ sau sportivului. 
 

Articolul 17 
PENSII 

 
Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al articolului 18, pensiile ĸi alte 
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remuneraŞii similare, plŁtite unui rezident al unui Stat Contractant pentru munca 
salariatŁ exercita în trecut, vor fi impuse numai în acest Stat. 
 

Articolul 18 
SERVICIUL  PUBLIC 

 
1. a) Salariile, simbriile ĸi alte remuneraŞii similare, altele decât pensia, 

plŁtite de un Stat Contractant sau o unitate administrativ-teritorialŁ, sau o 
autoritate localŁ a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acestui 
Stat sau unitŁŞi, sau autoritŁŞi, vor fi impuse numai în acest Stat. 
 

b) Totuĸi, asemenea salarii, simbrii ĸi alte remuneraŞii similare vor fi 
impuse numai în celŁlalt Stat Contractant, dacŁ serviciile sînt prestate în acel Stat 
ĸi persoana fizicŁ este rezidentŁ a acelui Stat, care: 
 

(i) are cetŁŞenia acelui Stat; sau 
(ii) nu a devenit rezidentŁ a acelui Stat, numai în scopul prestŁrii 

serviciilor. 
 

2. a) Orice pensie, plŁtitŁ de sau din fondurile create de un Stat 
Contractant sau o unitate administrativ-teritorialŁ, sau o autoritate localŁ a 
acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acestui Stat sau unitŁŞi, sau 
autoritŁŞi, va fi impusŁ numai în acest Stat. 
 

b) Totuĸi, asemenea pensie va fi impusŁ numai în celŁlalt Stat 
Contractant, dacŁ persoana fizicŁ este rezidentŁ ĸi are cetŁŞenia acelui Stat. 
 

3. Prevederile articolelor 14, 15, 16 ĸi 17 se vor aplica salariilor, simbriilor 
ĸi altor remuneraŞii similare, ĸi pensiilor, pentru serviciile prestate, în legŁturŁ cu 
o activitate de afaceri, exercitatŁ de un Stat Contractant sau o unitate 
administrativ-teritorialŁ, sau o autoritate localŁ a acestuia. 
 

Articolul 19 
STUDENŝI 

 
PlŁŞile, primite de un student sau un stagiar care este sau a fost imediat 

înainte de a vizita un Stat Contractant, rezident al celuilalt Stat Contractant ĸi 
care este prezent în primul Stat menŞionat, exclusiv, în scopul instruirii sau 
pregŁtirii sale, destinate pentru întreŞinerea, instruirea ĸi pregŁtirea sa, nu vor fi 
impuse în acel prim Stat menŞionat, cu condiŞia, ca aceste plŁŞi sŁ provinŁ din 
sursele aflate în afara acestui Stat. 
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Articolul 20 
ALTE  VENITURI 

 
1. Elementele de venit ale unui rezident al unui Stat Contractant, indiferent 

de sursa de provenienŞŁ, care nu sînt tratate în articolele precedente ale prezentei 
ConvenŞii, vor fi impuse numai în acest Stat. 
 

2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica veniturilor, altor decât 
veniturile din proprietŁŞi imobiliare, aĸa cum sînt definite în paragraful 2 al 
articolului 6, dacŁ primitorul acestor venituri, fiind un rezident al unui Stat 
Contractant, exercitŁ activitate de afaceri în celŁlalt Stat Contractant printr-o 
reprezentanŞŁ permanentŁ situatŁ acolo ĸi dreptul sau proprietatea, în legŁturŁ cu 
care venitul plŁtit, este efectiv legatŁ de aceastŁ reprezentanŞŁ permanentŁ. În 
asemenea situaŞie se vor aplica prevederile articolului 7. 
 

Articolul 21 
PROPRIETATEA 

 
1. Proprietatea, reprezentatŁ de proprietŁŞi imobiliare, cum este definitŁ în 

articolul 6, deŞinutŁ de un rezident al unui Stat Contractant ĸi situatŁ în celŁlalt 
Stat Contractant, poate fi impusŁ în acel celŁlalt Stat. 
 

2. Proprietatea, reprezentatŁ de proprietŁŞi mobiliare, ce face parte din 
proprietatea comercialŁ a unei reprezentanŞe permanente, pe care o întreprindere 
a unui Stat Contractant o are în celŁlalt Stat Contractant, poate fi impusŁ în acel 
celŁlalt Stat. 
 

3. Proprietatea, reprezentatŁ de nave maritime ĸi aeronave exploatate de o 
întreprindere a unui Stat Contractant în trafic internaŞional ĸi de proprietŁŞi 
mobiliare ce Şin de exploatarea unor asemenea nave maritime sau aeronave, va fi 
impusŁ numai în acest Stat. 
 

4. Toate celelalte elemente de proprietate ale unui rezident al unui Stat 
Contractant vor fi impuse numai în acest Stat. 
 

Articolul 22 
ELIMINAREA  DUBLEI  IMPUNERI 

 
Dubla impunere va fi eliminatŁ în felul urmŁtor: 

 
1. În Austria: 

 
a) Când un rezident al Austriei realizeazŁ venit sau deŞine proprietate 

care, în conformitate cu prevederile prezentei ConvenŞii, poate fi impusŁ în 
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Moldova, Austria, sub rezerva prevederilor subparagrafelor b) ĸi c), va scuti de 
impunere asemenea venit sau proprietate. 
 

b) Când un rezident al Austriei realizeazŁ elemente de venit care, în 
conformitate cu prevederile articolelor 10, 11 ĸi 12, pot fi impuse în Moldova, 
Austria va permite deducerea din impozitul pe venit al acestui rezident a sumei 
egale cu impozitul plŁtit în Moldova. Asemenea deducere, totuĸi, nu va depŁĸi 
acea parte a impozitului, calculatŁ pânŁ la acordarea deducerii, care este atribuitŁ 
acestor elemente de venit realizate în Moldova. 
 

c) Când, în conformitate cu orice prevedere a ConvenŞiei, venitul 
realizat sau proprietatea deŞinutŁ de un rezident al Austriei este scutitŁ de 
impunere în Austria, Austria poate, totuĸi, la calcularea sumei impozitului pe 
venitul sau proprietatea rŁmasŁ a acestui rezident, sŁ ia în seamŁ venitul sau 
proprietatea scutitŁ. 
 

d) Prevederile subparagrafului a) nu se vor aplica venitului realizat sau 
proprietŁŞii, deŞinute de un rezident al Austriei, când Moldova aplicŁ prevederile 
prezentei ConvenŞii pentru a scuti de impunere asemenea venit sau proprietate 
sau aplicŁ acestui venit prevederile paragrafului 2 al articolului 10, 11 sau 12. 
 

2. În Moldova: 
 

a) ʉând un rezident al Moldovei realizeazŁ venit sau deŞine proprietate 
care, în conformitate cu prevederile prezentei ConvenŞii, poate fi impusŁ în 
Austria, Moldova va permite: 
 

(i) deducerea din impozitul pe venit al acestui rezident a sumei egale 
cu impozitul pe venit, plŁtit în Austria; 
 

(ii) deducerea din impozitul pe proprietate al acestui rezident a sumei 
egale cu impozitul pe proprietate, plŁtit în Austria. 
 

Asemenea deducere în nici un caz, totuĸi, nu va depŁĸi acea parte a 
impozitului pe venit sau impozitului pe proprietate, calculat pânŁ la acordarea 
deducerii, ce se atribuie venitului sau proprietŁŞii, dupŁ caz, care poate fi impusŁ 
în Austria. 
 

b) Când, în conformitate cu orice prevedere a ConvenŞiei, venitul 
realizat sau proprietatea deŞinutŁ de un rezident al Moldovei este scutitŁ de 
impunere în Moldova, Moldova poate, totuĸi, la calcularea sumei impozitului pe 
venitul sau proprietatea rŁmasŁ a acestui rezident, sŁ ia în seamŁ venitul sau 
proprietatea scutitŁ. 
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Articolul 23 
NEDISCRIMINAREA 

 
1. Persoanele naŞionale ale unui Stat Contractant nu vor fi supuse în 

celŁlalt Stat Contractant nici unei impuneri sau obligaŞii legate de aceasta, 
diferitŁ sau mai împovŁrŁtoare decât impunerea ĸi obligaŞiile aferente la care sînt 
sau pot fi supuse persoanele naŞionale ale acelui celŁlalt Stat, aflate în aceleaĸi 
circumstanŞe, în special, în privinŞa reĸedinŞei. 
 

2. Persoanele fŁrŁ cetŁŞenie, care sînt rezidente ale unui Stat Contractant, 
nu vor fi supuse în nici un Stat Contractant nici unei impuneri sau obligaŞii legate 
de aceasta, diferitŁ sau mai împovŁrŁtoare decât impunerea ĸi obligaŞiile aferente 
la care sînt sau pot fi supuse persoanele naŞionale ale Statului respectiv, aflate în 
aceleaĸi circumstanŞe, în special, în privinŞa reĸedinŞei. 
 

3. Impunerea unei reprezentanŞe permanente, pe care o întreprindere a 
unui Stat Contractant o are în celŁlalt Stat Contractant, nu va fi stabilitŁ în 
condiŞii mai puŞin favorabile în acel celŁlalt Stat, decât impunerea stabilitŁ 
întreprinderilor acelui celŁlalt Stat, care exercitŁ aceleaĸi activitŁŞi. AceastŁ 
prevedere nu va fi interpretatŁ ca obligând un Stat Contractant sŁ acorde 
rezidenŞilor celuilalt Stat Contractant orice deduceri, înlesniri ĸi scutiri cu titlu 
personal pe baza statutului civil sau obligaŞiilor familiale, în ce priveĸte 
impunerea, pe care le acordŁ propriilor sŁi rezidenŞi. 
 

4. Cu excepŞia cazului, când se aplicŁ prevederile paragrafului 1 al 
articolului 9, paragrafului 7 al articolului 11 sau paragrafului 6 al articolului 12, 
dobânzile, royalty ĸi alte plŁŞi efectuate de o întreprindere a unui Stat Contractant 
unui rezident al celuilalt Stat Contractant, vor fi deduse, în scopul determinŁrii 
profiturilor impozabile ale acestei întreprinderi, în aceleaĸi condiŞii, ca ĸi cum ar 
fi fost plŁtite unui rezident al primului Stat menŞionat. În mod similar, orice 
datorii ale unei întreprinderi a unui Stat Contractant faŞŁ de un rezident al 
celuilalt Stat Contractant, vor fi deduse, în scopul determinŁrii proprietŁŞii 
impozabile a acestei întreprinderi, în aceleaĸi condiŞii, ca ĸi cum ar fi fost 
contractate faŞŁ de un rezident al primului Stat menŞionat. 
 

5. Întreprinderile unui Stat Contractant al cŁror capital este integral sau 
parŞial deŞinut sau controlat, în mod direct sau indirect, de unul sau mai mulŞi 
rezidenŞi ai celuilalt Stat Contractant, nu vor fi supuse în primul Stat menŞionat 
nici unei impuneri sau obligaŞii legate de aceasta, diferitŁ sau mai împovŁrŁtoare 
decât impunerea ĸi obligaŞiile aferente la care sînt sau pot fi supuse alte 
întreprinderi similare ale primului Stat menŞionat. 
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Articolul 24 
PROCEDURA  AMIABILŀ 

 
1. Când o persoanŁ considerŁ, cŁ din acŞiunile unui sau ambelor State 

Contractante rezultŁ sau va rezulta pentru ea o impunere care nu este în 
conformitate cu prevederile prezentei ConvenŞii, ea poate, indiferent de cŁile de 
atac, prevŁzute de legislaŞia internŁ a acestor State, sŁ supunŁ cazul sŁu autoritŁŞii 
competente a Statului Contractant a cŁrui rezidentŁ ea este sau, dacŁ cazul sŁu 
cade sub incidenŞa paragrafului 1 al articolului 23, a acelui Stat Contractant a 
cŁrui persoanŁ naŞionalŁ ea este. Cazul trebuie sŁ fie prezentat în decurs de trei 
ani de la prima notificare a acŞiunii din care rezultŁ, cŁ impunerea nu este în 
conformitate cu prevederile ConvenŞiei. 
 

2. Autoritatea competentŁ se va strŁdui, dacŁ reclamaŞia i se pare 
întemeiatŁ ĸi dacŁ ea însŁĸi nu este în stare sŁ ajungŁ la o soluŞionare 
satisfŁcŁtoare, sŁ rezolve cazul de comun acord cu autoritatea competentŁ a 
celuilalt Stat Contractant, în scopul evitŁrii unei impozitŁri care nu este în 
conformitate cu ConvenŞia. Orice înŞelegere realizatŁ va fi aplicatŁ indiferent de 
orice perioadŁ de prescripŞie prevŁzutŁ de legislaŞia internŁ a Statelor 
Contractante. 
 

3. AutoritŁŞile competente ale Statelor Contractante se vor strŁdui sŁ 
rezolve de comun acord orice dificultŁŞi sau dubii rezultate ca urmare a 
interpretŁrii sau aplicŁrii ConvenŞiei. De asemenea, acestea se pot consulta 
reciproc pentru eliminarea dublei impuneri în cazurile neprevŁzute de ConvenŞie. 
 

4. AutoritŁŞile competente ale Statelor Contractante pot comunica direct 
între ele, inclusiv prin intermediul unei comisii mixte, formate din ele însele sau 
reprezentanŞii sŁi, în scopul realizŁrii unei înŞelegeri, în sensul paragrafelor 
precedente. 
 

Articolul 25 
SCHIMB  DE  INFORMAŝII 

 
1. AutoritŁŞile competente ale Statelor Contractante vor face schimb de 

informaŞii, necesare realizŁrii prevederilor prezentei ConvenŞii. Schimbul de 
informaŞii nu este limitat de articolul 1. Orice informaŞie primitŁ de un Stat 
Contractant va fi tratatŁ ca secret în acelaĸi mod ca ĸi informaŞia primitŁ, potrivit 
legislaŞiei interne a acestui Stat, ĸi va fi dezvŁluitŁ numai persoanelor sau 
autoritŁŞilor (inclusiv instanŞele judecŁtoreĸti ĸi organele administrative) abilitate 
cu stabilirea sau perceperea, încasarea forŞatŁ sau urmŁrirea judiciarŁ, sau 
soluŞionarea contestaŞiilor cu privire la impozitele vizate de ConvenŞie. 
Asemenea persoane sau autoritŁŞi vor utiliza informaŞia numai în aceste scopuri. 
Acestea pot dezvŁlui informaŞia în procedurile judecŁtoreĸti publice sau în 
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deciziile judiciare. Chiar ĸi în asemenea cazuri, confidenŞialitatea informaŞiei 
referitoare la persoanŁ poate fi suspendatŁ numai în mŁsura, în care aceasta este 
necesarŁ pentru a apŁra interesele predominante ĸi legitime ale altei persoane sau 
interesele predominante publice. 
 

2. Prevederile paragrafului 1, în nici un caz, nu vor fi interpretate ca 
impunând unui Stat Contractant obligaŞia: 
 

a) de a realiza mŁsuri administrative contrare legislaŞiei ĸi practicii 
administrative ale acestui sau ale celuilalt Stat Contractant; 

b) de a furniza informaŞii care nu pot fi accesibile potrivit legislaŞiei sau 
în procesul administrŁrii obiĸnuite a acestui sau a celuilalt Stat Contractant; 

c) de a furniza informaŞii, care ar dezvŁlui orice secret de negoŞ, de 
afaceri, industrial, comercial sau profesional, sau un proces comercial sau 
informaŞii a cŁror divulgare ar fi contrarŁ politicii de stat (ordre public) sau 
drepturilor fundamentale acordate de un Stat, în special, în domeniul protecŞiei 
informaŞiei. 
 

Articolul 26 
MEMBRII  MISIUNILOR  DIPLOMATICE 

ķI  POSTURILOR  CONSULARE 
 

Nimic în prezenta ConvenŞie nu va afecta privilegiile fiscale ale membrilor 
misiunilor diplomatice sau posturilor consulare în virtutea normelor generale ale 
dreptului internaŞional sau a prevederilor acordurilor speciale. 
 

Articolul 27 
INTRAREA  ÎN  VIGOARE 

 
1. Fiecare dintre Statele Contractante va notifica celuilalt, prin canale 

diplomatice, despre îndeplinirea procedurilor, cerute potrivit legislaŞiei sale, 
pentru intrarea în vigoare a prezentei ConvenŞii. 
 

2. Prezenta ConvenŞie va intra în vigoare dupŁ ĸaizeci de zile din data 
ultimei din notificŁri ĸi prevederile sale vor avea efect: 
 

a) cu referinŞŁ la impozitele reŞinute la sursŁ, la venitul, realizat la sau 
dupŁ 1 ianuarie a anului calendaristic, imediat urmŁtor anului, în care ConvenŞia 
a intrat în vigoare; 
 

b) cu referinŞŁ la celelalte impozite pe venit ĸi pe proprietate, pentru 
orice an fiscal, ce se începe la sau dupŁ 1 ianuarie a anului calendaristic, imediat 
urmŁtor anului, în care ConvenŞia a intrat în vigoare. 
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Articolul 28 
DENUNŝAREA 

 
Prezenta ConvenŞie va rŁmâne în vigoare pânŁ la denunŞare de cŁtre unul 

dintre Statele Contractante. Fiecare Stat Contractant poate denunŞa ConvenŞia, 
prin canale diplomatice, înaintând o notŁ de denunŞare, cu cel puŞin ĸase luni 
pânŁ la finele oricŁrui an calendaristic, ce urmeazŁ dupŁ perioada de cinci ani de 
la data în care ConvenŞia a intrat în vigoare. În asemenea situaŞie ConvenŞia va 
înceta sŁ aibŁ efect: 
 

a) cu referinŞŁ la impozitele reŞinute la sursŁ, la venitul, realizat la sau 
dupŁ 1 ianuarie a anului calendaristic, imediat urmŁtor anului, în care a fost 
remisŁ nota de denunŞare; 
 

b) cu referinŞŁ la celelalte impozite pe venit ĸi pe proprietate, pentru 
orice an fiscal, ce se începe la sau dupŁ 1 ianuarie a anului calendaristic, imediat 
urmŁtor anului, în care a fost remisŁ nota de denunŞare. 
 
 

Drept care, subsemnaŞii, autorizaŞi în bunŁ ĸi cuvenitŁ formŁ, au semnat 
prezenta ConvenŞie. 
 
 

Întocmit la Viena la 29. aprilie 2004 în douŁ exemplare originale, fiecare 
în limbile germanŁ, moldoveneascŁ ĸi englezŁ, ambele originale fiind egal 
autentice. În cazul apariŞiei unor divergenŞe la aplicarea sau interpretarea 
prevederilor prezentei ConvenŞii, textul în limba englezŁ va prevala. 
 
 

Pentru Guvernul    Pentru Guvernul 
Republicii Austria:    Republicii Moldova 
 
Alfred Finz m.p.     Zinaida Grecianîi m.p. 
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PROTOCOL 
 

La momentul semnŁrii ConvenŞiei între Guvernul Republicii Austria ĸi 
Guvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri ĸi prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit ĸi pe proprietate, subsemnaŞii 
au convenit, cŁ urmŁtoarele prevederi vor forma o parte integrŁ a ConvenŞiei: 
 

Interpretarea ConvenŞiei 
S-a convenit, cŁ prevederile ConvenŞiei care sînt formulate conform 

prevederilor corespunzŁtoare ale Modelului OCDE al ConvenŞiei pe venit ĸi pe 
capital sau Modelului OrganizaŞiei NaŞiunilor Unite al ConvenŞiei pentru evitarea 
dublei impuneri între ŞŁrile dezvoltate ĸi în curs de dezvoltare, vor avea, în 
general, acelaĸi înŞeles, cum este exprimat în comentariile OCDE ĸi ONU la 
acestea. ÎnŞelegerea din propoziŞia precedentŁ nu se va aplica referitor la orice 
interpretare contrarŁ, convenitŁ de cŁtre autoritŁŞile competente dupŁ intrarea în 
vigoare a ConvenŞiei. Comentariile - dupŁ cum ele pot fi periodic revizuite - 
constituie o modalitate de interpretare. În cazul unor diferende de interpretare, 
dupŁ cum sînt formulate în comentariile la Modelele OCDE ĸi ONU, o 
interpretare comunŁ urmeazŁ sŁ fie gŁsitŁ de comun acord, potrivit articolului 24, 
dupŁ caz. 
 

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

venitul realizat de cŁtre o persoanŁ din participarea sa în calitate de comanditar 
sau din împrumuturi ĸi obligaŞii de participare, poate fi, de asemenea, impus în 
Statul Contractant din care provine ĸi potrivit legislaŞiei acestui Stat. 

În cazul Austriei, articolul 11 paragraful 3 se va aplica, de asemenea, în 
legŁturŁ cu împrumutul acordat sau asigurat de o garanŞie eliberatŁ de 
Oesterreichische Kontrollbank AG, care activeazŁ în numele Republicii Austria. 
 
 

Drept care, subsemnaŞii, autorizaŞi în bunŁ ĸi cuvenitŁ formŁ, au semnat 
prezentul Protocol. 
 

Întocmit la Viena la 29. aprilie 2004 în douŁ exemplare originale, fiecare 
în limbile germanŁ, moldoveneascŁ ĸi englezŁ, ambele originale fiind egal 
autentice. În cazul apariŞiei unor divergenŞe la aplicarea sau interpretarea 
prevederilor prezentului Protocol, textul în limba englezŁ va prevala. 
 
 

Pentru Guvernul    Pentru Guvernul  
           Republicii Austria:                                    Republicii Moldova: 

 
Alfred Finz m.p.                                        Zinaida Grecianîi m.p.          
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