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Importan a tematicii abordate

ipso facto,

economiei de scar

amenin  

motivele critice

 

 

tratat

 

Motiva ia alegerii tematicii abordate

aranja-

mente exploata

inter alia, 

supra-

punerii

suprapunerii

re eaua

Conven ia Model de impunere a venitului i a capi-

talului 

piatra de temelie Conven ia Model 
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spa iu fiscal

versus versus 

treaty shopping versus 

versus 

versus 

, 

 

compromisurile
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, 

locul conducerii efective a afacerii.   

surs  (Source State)

satisf cut

partajarea

(Residence State)

(Permanent establishment)

mutatis mutandis  
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emergen a

marj  de 

manevr

 

, 

lato sensu, 

Tratamentul întreprinderilor  

, canale

tratamentul

mutatis mutandis,

pragul

.  
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marja de manevr  

spa iu fiscal, 

constituirea unui nou sistem fiscal la nivelul Uniunii Europene, care s  sprijine 

instituirea unor politici fiscale coerente la nivelul statelor membre, f r  ca acestea s - i piard  

suveranitatea na ional  i f r  a se descuraja investi iile i comer ul transfrontalier. Modelul 

unui sistem fiscal optim const  în reconcilierea mobilit ii persoanelor fizice care de in averi 

sau înregistreaz  venituri, precum i a structurii diferitelor întreprinderi care deruleaz  activi-

t i în diferite state. 

 

 

 

 

  

  

s-a avut în vedere determinarea cauzelor 

de manifestare a dublei impuneri fiscale interna ionale, de construc ie i aplicare a principa-

lelor conven ii de evitare a dublei impuneri interna ionale, a modalit ii optime de tratament 

juridic i fiscal al profiturilor întreprinderii, precum i prezentarea unor opinii în ceea ce 

prive te optimalitatea fiscal , juridic  i economic  a unui sistem fiscal bazat pe echitate, efi-

cien , cooperare între autorit ile fiscale din diferite state. 
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- 

aquis

- 

- 

 

-  tratament

 

- panaceul 

- 

- 

 

- 

- 

sine qua non 

satisfacere
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- 

 

- 

- 

- 

acurate ei

instrument de lucru 

concilieze

drumul catching up. 



24 | Florin Cornel Dumiter 

Evitarea dublei impuneri interna-

ionale a profiturilor întreprinderilor

Capitolul 1, Conven iile de evitare a dublei impuneri   

În cadrul capitolului 2, Dubla impunere fiscal  interna ional , 

umbrel

Capitolul 3, Metodele de evitare a dublei impuneri
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Impozitarea profitului întreprinderilor cu activitate interna ional  constituie capi-
tolul 4, 

Capitolul 5, Utilizarea arbitrajului în cadrul aplic rii conven iilor de evitare a dublei 
impuneri, instrument

Capitolul 6, Pre urile de transfer, 

 


