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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege  pentru 
ratificarea Convenţiei între România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea 
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, 
semnată la Sarajevo, la 6 decembrie 2016,  trimis spre dezbatere în fond, cu adresa 
nr.PLx.461/2017, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege  pentru ratificarea Convenţiei între România şi 
Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo, la 6 decembrie 

2016 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege 
 pentru ratificarea Convenţiei între România şi Bosnia şi Herţegovina pentru 
evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe 
venit, semnată la Sarajevo, la 6 decembrie 2016. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea Convenţiei 
între România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo, la 6 decembrie 
2016. 

Prin convenţie sunt stabilite cotele de impozit pentru veniturile ce se impun 
prin stopaj la sursă, respectiv, 5% pentru veniturile sub formă de redevenţe, 7% 
pentru veniturile din dobânzi, 5%, respectiv 10% pentru veniturile sub formă de 
dividende, în funcţie de cota de participare a beneficiarului dividendelor la capitalul 
societăţii plătitoare de dividende. 
     Veniturile din dobânzi care sunt obţinute şi deţinute efectiv de Guvernul 
unuia din statele contractante, de o unitate administrativ teritorială, de o subdiviziune 
politică, de o autoritate locală sau de orice agenţie, unitate bancară ori instituţie 
aparţinând acelui Guvern, sunt scutite reciproc de impozit. 
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    Prin noua convenţie se reglementează şi impozitarea veniturilor sub formă de 
salarii şi pensii, a veniturilor obţinute de studenţi, practicanţi, artişti şi sportivi, 
precum şi a veniturilor obţinute din valorificarea capitalului. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 28 noiembrie 
2017. 

La lucrările Comisiei și -au înregistrat prezența un număr de 23 deputați, 
din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege  pentru ratificarea 
Convenţiei între România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo, la 
6 decembrie 2016, în forma prezentată de Guvern. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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