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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia Generală Legislaţie Cod Fiscal

AGENTIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a
Judeţului/Municipiului…………………………………………….

Nr. / 405588 / 03.2012
Având în vedere faptul că, în aplicarea prevederilor Convenţiei de
evitare a dublei impuneri încheiată între România şi Regatul Olandei şi a
Protocolului care face parte integrantă din această convenţie, ne
confruntăm în activitatea curentă cu solicitări din partea contribuabililor şi a
Direcţiilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în ceea ce priveşte
impozitarea veniturilor de natura dobânzilor şi a redevenţelor obţinute din
România de rezidenţii Olandei, vă aducem la cunoştintă următoarele:
Pentru veniturile de natura dobânzilor si a redevenţelor obţinute din
România de rezidenţii Olandei se percepe un impozit cu cota prevazută în
paragrafele 2 ale articolelor 11 “Dobânzi” şi 12 “Redevenţe” din Convenţia
de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi Regatul Olandei,
coroborat cu prevederile punctelor IX şi X din Protocolul care face parte
integrantă din convenţia mentionată mai sus:
„IX. La art. 11
Independent de prevederile paragrafului 2 al art. 11, dacă şi atâta timp cât
Olanda, conform legislaţiei interne, nu percepe impozite prin reţinere la
sursă asupra dobânzilor plătite unui rezident al celuilalt stat contractant,
cota de impozit stabilită în paragraful 2 al art. 11 va fi redusă la zero.
X. La art. 12
Independent de prevederile paragrafului 2 al art. 12, dacă şi atâta timp cât
Olanda, conform legislaţiei interne, nu percepe impozit prin reţinere la sursă
asupra redevenţelor plătite unui rezident al celuilalt stat contractant, cota de
impozit stabilită în paragraful 2 al art. 12 va fi redusă la zero.”
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Olanda nu şi-a modificat legislaţia internă în domeniul impozitării
veniturilor de natura dobânzilor şi a redevenţelor, în sensul că aceasta nu
percepe un impozit cu reţinere la sursă asupra dobânzilor şi a redevenţelor
plătite unui rezident al României.
Astfel, pentru aplicarea prevederilor Convenţiei de evitare a dublei
impuneri încheiată între Romania şi Regatul Olandei, beneficiarul efectiv al
veniturilor de natura dobânzilor şi a redevenţelor va prezenta plătitorului de
venit din România certificatul de rezidenţă fiscală, în original (sau copie
legalizată) însoţit de o traducere autorizată în limba română, eliberat de
autorităţile fiscale din Olanda.

Cu stimă,
Director General
Doru Petru Dudaş
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