Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU POLITICA EXTERNA

Bucureşti, 3 iulie 2018
PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din data de 3 iulie 2018
În data de 3 iulie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările
cu următoarea ordine de zi:
¾ Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege:
PLx 393/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi
Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit
şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la
Convenţie, semnat la Bucureşti, la 18 octombrie 2017.

În şedinţa din 3 iulie, membrii Comisiei pentru politică externă au dezbătut
proiectul de Lege aflat pe ordinea de zi şi au hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea favorabilă a acestuia.
În prezentarea punctului de vedere al Guvernului s-a susţinut că poiectul de
lege are ca obiect de reglementare ratificarea Convenţiei între România şi Regatul
Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi
prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la
Convenţie, în scopul dezvoltării cooperării economice, al intensificării şi dezvoltării
schimburilor comerciale, tehnico-ştiinţifice şi culturale dintre România şi Regatul
Spaniei.
S-a mai menţionat că, în scopul promovării şi stimulării investiţiilor şi a
finanţării dintre cele două state, cotele de impozit pentru veniturile sub formă de
dividende, dobânzi şi redevenţe sunt de 5% pentru dividende şi de 3% pentru
dobânzi şi redevenţe.
Totodată, noua convenţie reglementează aspecte referitoare la schimbul de
informaţii din domeniul fiscal, metodele de eliminare a dublei impuneri asupra
aceluiaşi venit, nediscriminarea, procedura amiabilă prin care autorităţile
competente ale celor două state contractante pot soluţiona unele aspecte legate de
aplicarea noii convenţii, precum şi intrarea în vigoare şi perioada de valabilitate. La
data la care noua convenţie va intra în vigoare, convenţia din 1979 îşi va înceta
valabilitatea.
A participat la dezbateri, în calitate de invitat, doamna Oana Ciurea, Şef
serviciu în Ministrul Finanţelor Publice.
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La şedinţa Comisiei din data de 3 iulie şi-au înregistrat prezenţa un număr de
13 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie
Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Furtună Mirela (PSD), Anastase
Roberta Alma (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dumitrache Ileana Cristina
(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman (PSD),
Korodi Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru
(PNL). Au fost absenţi: Culeafă Mihai (PNL), Balan Ioan (PNL),
Bogaciu
Alexandra Corina (PSD), Constantin Daniel (Neafiliat), Dobrovie Matei-Adrian
(USR), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Intotero Natalia-Elena (PSD) şi Tomac
Eugen (PMP).

Preşedinte,
Biró Rozália-Ibolya

Secretar,
Mirela Furtună

