
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\006\ANUL 2018\HOTARIRI\7429\7429-redactat-ro.docx 

Pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului  

privind stingerea Protocolului referitor la unificarea abordării  

și încheierii acordurilor de evitare a dublei impuneri  

a impozitelor pe venit și pe proprietate 

--------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de proiectul Protocolului privind stingerea Protocolului referitor 

la unificarea abordării și încheierii acordurilor de evitare a dublei impuneri a 

impozitelor pe venit și pe proprietate. 

 

2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Protocolului privind stingerea 

Protocolului referitor la unificarea abordării și încheierii acordurilor de evitare a 

dublei impuneri a impozitelor pe venit și pe proprietate. 

 

3. Se aprobă semnarea Protocolului privind stingerea Protocolului referitor 

la unificarea abordării și încheierii acordurilor de evitare a dublei impuneri a 

impozitelor pe venit și pe proprietate. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

 



Argumentarea necesităţii iniţierii negocierilor şi aprobarea semnării 
Protocolului privind stingerea Protocolului referitor la unificarea abordării şi încheierii

acordurilor de evitare a dublei impuneri a impozitelor pe venit şi pe proprietate

A. Descrierea tratatului
Comitetul Executiv al Comunităţii Statelor Independente a demarat procedura de 

inventariere a bazei juridice de reglementare a cooperării în cadrul CSI şi, urmare a coordonării 
cu organele sectoriale ale CSI, în cadrul şedinţei grupului de experţi, care a avut loc la Minsk 
în perioada 13-14 decembrie 2017, a propus stingerea Protocolului referitor la unificarea 
abordării şi încheierii acordurilor de evitare a dublei impuneri a impozitelor pe venit şi pe 
proprietate, semnat la Taşkent la 15 mai 1992, prin încheierea unui Protocol privind stingerea 
Protocolului dat.

Prevederile acestuia sunt irelevante dat fiind faptul că Republica Moldova utilizează în 
negocierile sale cu Statele Contractante prevederile şi principiile expuse în Modelul Convenţiei 
fiscale a Organizaţiei pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică.

Protocolul este structurat din 2 Articole şi va intra în vigoare la 30 de zile de Ia data primirii 
de către depozitar a ultimei notificări privind îndeplinirea de către părţi a procedurilor interne 
necesare pentru intrarea sa în vigoare.

B . Analiza de impact
A

Informaţii generale. In conformitate cu Acordul dintre Guvernele statelor membre ale 
Comunităţii Statelor Independente privind principiile armonizate ale politicii fiscale din 13 martie 
1992 şi întru asigurarea unei metodologii unice pentru încheierea acordurilor de evitare a dublei 
impuneri a impozitelor pe venit şi pe proprietate, şefii de guvern ai Comunităţii Statelor 
Independente au convenit să utilizeze între ele şi cu ţările terţe un model de acord în această 
privinţă, astfel fiind încheiat Protocolul referitor la unificarea abordării şi încheierii acordurilor 
de evitare a dublei impuneri a impozitelor pe venit şi pe proprietate, semnat la Taşkent la 15 
mai 1992.

Aspectul politic, cultural şi social. încheierea Protocolului nominalizat nu va avea efecte 
negative asupra societăţii, anumitor grupuri sau sectoare ale societăţii, culturii şi dezvoltării 
umane sau asupra situaţiei social-politice din Republica Moldova.

Aspectul economic şi de mediu. Proiectul Protocolului nu conţine prevederi care ar avea 
repercusiuni negative asupra economiei Republicii Moldova, precum şi asupra mediului.

Aspectul normativ. Prevederile Protocolului sînt compatibile cu tratatele internaţionale la 
care Republica Moldova este parte şi cu normele juridice internaţionale aferente domeniului 
respectiv şi nu necesită modificarea actelor normative interne sau adoptarea actelor normative 
noi.

Aspectul instituţional şi organizatoric. Aplicarea prevederilor Protocolului nu 
presupune luarea anumitor măsuri organizatorice, cum ar fi înfiinţarea unor structuri noi, 
abilitarea unor persoane sau instituţii cu împuterniciri noi. Ministerul Finanţelor va fi organul
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responsabil de negocierea, semnarea, interpretarea şi implementarea Protocolului dat. Despre 
implementarea Protocolului, Ministerul Finanţelor va informa Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene anual conform legislaţiei în domeniul tratatelor.

Aspectul financiar. Ţinînd cont de specificul obiectului Protocolului, nu se presupun 
cheltuieli financiare suplimentare în vederea aplicării Protocolului respectiv.

Aspectul temporar. Prezentul Protocol va intra în vigoare la 30 de zile de la data primirii 
de către depozitar a ultimei notificări privind îndeplinirea de către părţi a procedurilor interne 
necesare pentru intrarea sa în vigoare.

C. Aspecte procedurale ale negocierilor

în cadrul şedinţei grupului de experţi, care a avut loc la Minsk în perioada 13-14 decembrie 
2017, Comitetul Executiv al Comunităţii Statelor Independente a demarat procedura de 
inventariere a bazei juridice de reglementare a cooperării în cadrul CSI şi, urmare a coordonării 
cu organele sectoriale ale CSI, a propus stingerea Protocolului referitor la unificarea abordării 
şi încheierii acordurilor de evitare a dublei impuneri a impozitelor pe venit şi pe proprietate, 
semnat la Taşkent la 15.05.1992, prin încheierea unui Protocol privind stingerea Protocolului 
dat, fiind remis proiectul Protocolului ţărilor participante.

D. Aspect procedural al semnării

Protocolul va fi încheiat într-un exemplar original în limba rusă. Exemplarul original va fi 
păstrat de Comitetul executiv al Comunităţii Statelor Independente, care va trimite o copie 
certificată fiecărui Stat semnatar al prezentului Protocol.

Locul şi data semnării, precum şi persoana 
stabilite ulterior.

pentru semnarea acestuia vor ti

Secretar General de Stat Ion CHICU
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