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EXPUNERE DE MOTIVE
Dezvoltarea relatiilor economice, culturale si de cooperare industriala si tehnico-stiintifica dintre
Republica Socialista Romania si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a facut necesara
reglementarea juridica a regimului fiscal al veniturilor rezidentilor uneia dintre parti realizate pe
teritoriul celeilalte parti. Ca urmare, la 18 septembrie 1975 a fost semnata la Bucuresti Conventia
dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si
Irlandei de Nord pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si cistiguri in
capital.
In conventie sint precizate impozitele din ambele tari care cad sub incidenta acesteia si este
reglementat modul cum vor actiona, sub raport fiscal, statele contractante in legatura cu diferite
bunuri si venituri impozabile realizate din surse aflate pe teritoriul unui stat si cuvenite
beneficiarilor din celalalt stat contractant, cum sint: beneficiile intreprinderilor, dobinzile la
creditele comerciale, comisioanele, dividendele, drepturile de licenta, veniturile realizate de liber
profesionisti, veniturile din retributii, cele realizate de artistii profesionisti si de sportivi, de studenti
si stagiari, de profesori si cercetatori, precum si alte venituri.
Totodata, in conventie se prevede modul cum va actiona fiecare stat contractant pentru inlaturarea
dublei impuneri, pentru evitarea unei impozitari care nu este conforma cu prevederile din conventie
sau pentru solutionarea situatiilor neprevazute in conventie.
Prin dispozitiile pe care le contine, conventia stabileste un cadru juridic fiscal adecvat pentru
dezvoltarea in continuare a relatiilor economice, culturale si de cooperare industriala si tehnicostiintifica dintre cele doua state.
Prin decretul alaturat al Consiliului de Stat se ratifica conventia sus-mentionata.
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:
Articol unic. - Se ratifica Conventia dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul
Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord pentru evitarea dublei impuneri cu privire la
impozitele pe venit si cistiguri in capital, semnata la Bucuresti la 18 septembrie 1975.
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