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ConvenŃia dintre Austria şi România 
pentru evitarea dublei impuneri 

� Problema dublei impuneri

� Noua ConvenŃie aplicabilă din 2007

� Structura Generală a ConvenŃiei

� Persoanele din sfera de aplicare

� Sfera de aplicare

� Reguli de alocare

� ModalităŃi de eliminare a dublei impuneri

� Non-discriminarea

� Procedura acordurilor mutuale

� Schimbul de  informaŃii
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Persoanele ce fac obiectul 
ConvenŃiei

� Aplicabilă în cazul persoanelor ce sunt rezidenŃi ai 
unuia sau ai ambelor State Semnatare

� „Rezident“ este o persoană ce datorează taxe din 
motive legate de domiciliu, rezidenŃă, locul de 
exercitare a conducerii, loc de înregistrare sau alt 
criteriu similar

� Reguli de încadrare în cazul dublei rezidenŃe din 
Art. 4 (2) (pentru persoane fizice) şi Art. 4 (3) 
(pentru persoane juridice)

Articolul 1 coroborat cu Articolul 4 (1):
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Impozitele ce fac obiectul ConvenŃiei

� Impozitele pe venit şi pe capital impuse în numele unui Stat Semnatar sau 
al autorităŃilor locale sau unităŃilor administrativ-teritoriale ale acestuia

� În România (în special):
� impozitul pe venit;
� impozitul pe profit;
� impozitul pe proprietăŃi

� În Austria (în special):
� impozitul pe venit;
� impozitul pe profit;
� impozitul pe teren;
� impozitul pe exploatări agricole şi forestiere
� impozitul pe valoarea terenurilor neexploatate

� Clauza de comparabilitate

Articolul 2:
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DefiniŃii

� Definirea termenilor
� Austria şi România
� Persoană
� Companie
� Întreprindere a unui Stat Semnatar
� NaŃional
� CirculaŃie internaŃională
� Autoritate competentă

� Clauza de interpretare

Articolul 3:

Articolul 4:

Articolul 5:
� Sediu Permanent (cu durata de 12 luni)

� RezidenŃă
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Reguli de alocare

� Statul în care se află bunul imobil primeşte dreptul de 
impozitare

� Exemplu:

AUSTRIA ROMANIA

Art 6 (1): România are dreptul de impozitare
Art 24 (2a):
Scutire cu progresie

Articolul 6 (Venituri din bunuri imobile):

Venituri din chirii
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Reguli de alocare

AUSTRIA ROMANIA

ÎntreprindereÎntreprindere

Art 24 (1) a: 
Deducerea maximă permisă

Art 7 (1): Impozitarea 
profiturilor PE

Articolele 7 şi 14 (Profituri comerciale şi Venituri din 
profesii independente):

Suc. PE

� Profiturile unei întreprinderi dintr-un Stat vor fi impozabile 
numai în Statul respectiv

� Impozabile în celălalt Stat dacă SP/baza fixă (Articolul 5) se 
află în acesta şi profiturile sunt atribuibile SP/bazei fixe

� Exemplu: 
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(Reguli de alocare)

� EntităŃile afiliate au obligaŃia de a respecta 
principiul valorii de piaŃă

� Liniile Directoare ale OCDE privind PreŃurile de 
Transfer 2010

� Exemplu:

Articolul 9 (entităŃi afiliate):

AUSTRIA ROMANIA

Compania-mamăCompania-mamă

Contabilitate

FilialăFilială

Art 9:
PreŃurile trebuie să respecte principiul 
valorii de piaŃă
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Reguli de alocare

� Profiturile sunt impozabile în Statul unde se desfăşoară 
conducerea efectivă a activităŃii

� Exemplu:

AUSTRIA ROMANIA

Societate de transporturi pe căi navigabileSocietate de transporturi pe căi navigabile

Art 8 (2): România are dreptul exclusiv de impozitare

Articolul 8 (Transport maritim, pe căi navigabile 
interioare şi transport aerian):
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Reguli de alocare

� 0 impozit cu reŃinere la sursă pentru dividendele 
intragrup (condiŃia deŃinerii a 25% din capital)

� 5 % impozit cu reŃinere la sursă în toate celelalte cazuri
� Exemplu:

Articolul 10 (Dividende):

AUSTRIA ROMANIA

Societatea-mamăSocietatea-mamă

ParticipaŃie 20 %

FilialăFilială

Art 10 (2) b:
Impozit cu reŃinere la sursă de maxim 5 %

Repartizare dividende
Art 24 (1) a: 
Deducerea maximă permisă
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Reguli de alocare

� 0 impozit cu reŃinere la sursă cât timp Austria nu 
percepe impozit cu reŃinere la sursă pe dobânzile 
plătite unui rezident din România

� Exemplu:

Articolul 11 (Dobânzi):

AUSTRIA ROMANIA

BancăBancă

Împrumut

A-CoA-Co

Art 11(2) + al. 2 din protocol: 0 impozit cu reŃinere la sursă

Dobândă
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Reguli de alocare

� 3 % impozit cu reŃinere la sursă
� Exemplu:

Articolul 12 (RedevenŃe):

AUSTRIA ROMANIA
redevenŃe

Dezvoltator SoftwareDezvoltator Software

Art 12 (2): 3 % impozit cu reŃinere la sursă

drepturi de autor

ProducătorProducător

Art 24 (2) b: 
Deducerea maximă permisă
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Reguli de alocare

� Impozitele percepute de Statul Sursă se limitează la câştigurile din bunuri 
imobile şi bunurile de producŃie ale unui SP

� Toate celelalte câştiguri sunt impozabile numai în Statul de RezidenŃă (de 
ex. câştigurile din înstrăinarea de acŃiuni/părŃi sociale)

� Exemplu:

Articolul 13 (Câştiguri de capital):

AUSTRIA ROMANIA
participaŃie

A-CoA-Co

Art 13 (5) : impozabile numai în România

drepturi de autor R-CoR-Co
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Reguli de alocare

� Impozabile în Statul Sursă dacă
� prezenŃa în Statul Sursă - mai mare de 183 de zile sau
� angajatorul se află în Statul Sursă sau
� SP al angajatorului din Statul Sursă a suportat 
remuneraŃiile

� Exemplu:

Articolul 15 (venituri din profesii dependente):

AUSTRIA ROMANIA

Atribuire 

Art 15 (2) a: 183 de zile în Austria

R-CoR-Co
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Reguli de alocare

� Impozitarea în Statul de RezidenŃă al companiei
� Exemplu:

Articolul 16 (RemuneraŃiile Administratorilor):

AUSTRIA ROMANIA

Art 16: Impozitarea în România

R-CoR-Co

Membru al consiliului de administraŃie

Art 24 (2) a: 
Scutire progresivă



16

Reguli de alocare

� Impozitarea în State of Exercise
� Schimburile culturale şi sportive convenite între Guvernele 

Statelor Semnatare sunt scutite de impozit
� Exemplu:

Articolul 17 (Artişti şi Sportivi):

AUSTRIA ROMANIA

Art 17 (1): Impozitare în Austria
Art 24 (1) a:
Deducerea maximă permisă
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Reguli de alocare

� În general impozabile numai în Statul de RezidenŃă
� Pensiile de asigurări sociale impozabile numai în Statul Sursă
� Exemplu:

Articolul 18 (Pensii şi AnuităŃi):

AUSTRIA ROMANIA

Art 18 (2): Impozabile numai în Austria

Asigurări SocialeAsigurări Sociale

Pensie Asigurări Sociale
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Reguli de alocare

� Impozitare exclusiv în Statul Sursă
� Exemplu:

Articolul 19 (FuncŃii publice):

AUSTRIA ROMANIA

Art 19 (1) a: Impozabile numai în România

�România sau autoritatea locală sau
� unitatea adminstrativ-teritorială sau
� persoana juridică de drept public 
din cadrul acesteia

�România sau autoritatea locală sau
� unitatea adminstrativ-teritorială sau
� persoana juridică de drept public 
din cadrul acesteia

Salariu sau 
retribuŃie
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Reguli de alocare

� Impozitare numai în Statul de RezidenŃă
� Exemplu:

Articolul 21 (Alte venituri):

AUSTRIA ROMANIA

Art 21: Impozabile numai în România

Alte venituri



20

ModalităŃi de evitare a dublei 
impuneri

� Metoda deducerii
� Deducere maximă

România (Articolul 24 (1)

Austria (Articolul 24 (2)

� Metoda scutirii
� Scutire progresivă
� Metoda deducerii pentru venituri pasive (Art 10, 11, 12, 13 (4))

� Deducere maximă
� Regimul de scutire pentru participaŃiile din Austria inclus în 

in ConvenŃia de Evitare a Dublei Impuneri
� Prrevederea referitoare pentru soluŃionarea conflictelor de 

încadrare
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Taxarea grupurilor în Austria

Principalele consecinŃe ale formării unui grup sunt următoarele:

� Atribuirea integrală a profiturilor/pierderilor unui membru local al grupului 
către societatea-mamă, chiar dacă participarea efectivă este mai mică. 

� În cazul membrilor din străinătate ai grupului, societăŃii-mamă i se 
atribuie numai pierderile, în funcŃie de procentajul participării. 

� Profiturile unui membru din străinătate al grupului nu sunt atribuite 
societăŃii-mamă. 

� Are loc o recuperare a impozitelor, dacă pierderile din străinătate sunt 
sau pot fi compensate cu profiturile din străinătate în anii ulteriori sau 
dacă membrul din străinătate al grupului încetează să mai facă parte din 
grup. 

� Fondul comercial inerent costului de achiziŃie se amortizează liniar pe o 
perioadă de 15 ani. 


