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Privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului  

de modificare a Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova  

şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri  

şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele  

pe venit, semnată la 10 aprilie 2014 

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

În temeiul art. 7 alin. (2) din Legea nr. 595/1999 privind tratatele 

internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂȘTE: 
 

1. Se ia act de proiectul Protocolului de modificare a Convenţiei dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea 

dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, 

semnată la 10 aprilie 2014. 
 

2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Protocolului de modificare a 

Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta 

pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 

impozitele pe venit, semnată la 10 aprilie 2014. 
 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova.  
 

 

Prim-ministru      ION CHICU 
 

Contrasemnează: 
 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 
 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene     Aureliu Ciocoi 



 

Argumentarea necesităţii iniţierii negocierilor asupra proiectului 

Protocolului de modificarea a Convenţiei între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri şi 

prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la 

Valletta la 10 aprilie 2014 

 

A. Descrierea tratatului 

Convenţia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire 

la impozitele pe venit are drept scop dezvoltarea relaţiilor economice dintre Republica 

Moldova şi Republica Malta atît în domeniul eliminării dublei impuneri a persoanelor 

fizice şi juridice cît şi în scopul atragerii investiţiilor străine. Prevederile Convenţiei au ca 

scop crearea unor sisteme fiscale care ar coordona acţiunile statelor contractante, 

îndreptate asupra evitării dublei impuneri, distribuirii drepturilor impunerii fiscale între 

statele contractante, precum şi eliminării discriminării fiscale sub orice formă, fapt care 

va asigura condiţii favorabile de efectuare a activităţii economice externe şi de 

consolidare a relaţiilor economice. 

Iniţiativa de a încheia un Protocol de modificare a Convenţiei menţionate anterior 

aparţine părţii malteze. Scopul principal al Protocolului este racordarea prevederilor 

Convenţiei citate la acţiunele 6 şi 14 din standardele minime BEPS (erodarea bazei 

impozitare şi transferul profiturilor), fiind posibile şi alte modificări a prevederilor 

Convenţiei, în conformitate cu prevederile BEPS şi acordul părţilor. 

Pe plan internaţional există o practică bine determinată privind încheierea unor 

asemenea Protocoale. La momentul actual există Hotărîrea Guvernului privind iniţierea 

negocierilor asupra Protocolului de modificare a Convenţiei între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg, totodată, Regatul Ţărilor de Jos şi-a 

exprimat disponibilitatea de a semna un astfel de Protocol 

Protocolul menţionat este structurat din 10 Articole. Prevederile acestuia constituie 

o parte integră a Convenţiei şi vor rămîne în vigoare atît timp cît Convenţia va rămîne în 

vigoare şi vor fi aplicate atît timp cît însăşi Convenţia va fi aplicată. 

Procedura negocierilor 

Ministerul Finanţelor este instituţia responsabilă pentru negocierea proiectului 

Protocolului de modificare a Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Republicii Malta. 

Perioada negocierilor, locul şi modalitatea desfăşurării procesului de negocieri va fi 

stabilit ulterior în funcţie de agenda de lucru a părţilor implicate. Totodată, menţionăm că 

procesul de negocieri se va realiza în limba engleză. 

După finalizarea negocierilor şi convenirii asupra textului definitiv al Proiectului, 

părţile vor stabili data semnării acestuia. 

Protocolul va fi semnat în două exemplare originale fiecare în limbile română şi 

engleză, toate textele fiind egal autentice. 
 



 

In baza celor expuse considerăm că negocierea asupra proiectului Protocolului de 

modificare a Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii 

Malta pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 

impozitele pe venit, semnată la Valletta la 10 aprilie 2014, va avea consecinţe benefice în 

cele mai diverse domenii ale colaborării moldo-malteze.

 

 

 
 

Viceprim-ministru, 

Ministru al Finanţelor Serghei PUŞCUŢA 
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