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Impozitarea veniturilor transfrontaliere

Studiu de caz: impozitarea veniturilor unei însoţitoare de bord1

Următorul studiu prezentat, abordează din nou problema impozitării 
veniturilor realizate din activităţi transfrontaliere; după cum se va observa din 
discuţiile pe marginea ipotezei prezentate, atribuirea competenţei de impozitare 
potrivit Convenţiei Model OCDE nu oferă în toate cazurile soluţii clare astfel că în 
acele situaţii în care anumite venituri nu sunt „transparente” pentru autorităţile 
fi scale, soluţia o poate constitui asistenţa reciprocă sau „acorduri” directe de 
impozitare pe criterii obiective, stabilite între statele implicate2.

The following study approaches again the issue of the taxation of income 
derived from cross-border activities; as we shall see from the discussions on the 
case we are presenting, the apportionment of the taxing right according to the 
OECD MC does not offer clear solutions in all the possible situations, so that in 
those cases in which certain income is not ”transparent” from the perspective of 
the tax administrations, the solution may reside in mutual assistance or direct 
tax “agreements” based on objective criteria, established by the involved states.

Starea de fapt

D-na Miller este stewardesă ca profesie, fi ind angajata 
unui companii care îşi are centrul conducerii efective în statul 
A. D-na Miller este rezidentă în statul B şi prestează servicii 
în cadrul unor zboruri interne în statul C; angajatorul său îi 
plăteşte un salariu.

Analiza stării de fapt

Heinz Jirousek3: Consider că întrebarea esenţială pe 
care o ridică această speţă constă în delimitarea sintagmei 
„transport internaţional”. Art. 15 par. 3 în coroborare cu 
art. 3 par. 1 subpar. e) din Convenţia Model OCDE prevede 
faptul că un „transport internaţional” nu se poate desfăşura 
exclusiv între două locaţii situate în celălalt stat semnatar. 

1 Acest material a fost publicat pentru prima dată în Steuer & Wirtschaft 
International, Linde Publishing House, Vienna şi transmis Revistei Monitorul 
Fiscalităţii Internaţionale prin grija Dl. Profesor Michael Lang – Head of 
the Institute for Austrian and International Tax Law, Vienna University of 
Economics and Business (WU), Austria.
2 Un caz similar legat de impozitarea veniturilor din activităţii transfrontaliere, 
Impozitarea câștigurilor de capital aferent acţiunilor deţinute în societăţi 
imobiliare, a fost prezentat în nr. 9/2009 al Revistei Monitorul Fiscalităţii 
Internaţionale, p. 326-327.
3 Heinz Jirousek : Head of the Department for International Tax Law, Austrian 
Ministry of Finance.

În cazul nostru, avem de a face cu trei state semnatare 
(statele A, B şi C). Astfel, dacă transportul se desfăşoară 
între două locaţii interne din cadrul statului C, art. 15 
par. 3 DTA A/B nu este aplicabil.
În cazul în care Austria ar fi  statul B, am presupune că linia 

aeriană este utilizată în transportul internaţional, în măsura 
în care transportul are loc între destinaţii situate într-un stat 
terţ (statul C) şi nu doar între destinaţii situate în celălalt stat 
semnatar (statul A). Austria ar aplica art. 15 par. 3 DTA A/B, 
ceea ce înseamnă că dreptul de impunere ar reveni statului A, 
în care este situat centrul conducerii efective.
În cazul în care Austria ar fi  statul A, d-na Miller ar fi  su-

pusă numai unei obligaţii fi scale limitate. Dispoziţiile Legii 
austrice privind impozitarea veniturilor prevăd, de aseme-
nea, un drept de impunere asupra veniturilor obţinute din 
servicii auxiliare care nu sunt prestate ci utilizate în statul 
A. Austria şi-ar exercita astfel dreptul de impunere, iar ve-
nitul d-nei Miller ar putea fi  impozitat în Austria în cadrul 
obligaţiei fi scale limitate, conform art. 15 par. 3 DTA A/B.
Dacă Austria ar fi  statul C, d-na Miller ar fi  supusă nu-

mai unei obligaţii fi scale limitate. Serviciile auxiliare pre-
state de d-na Miller sunt exercitate pe teritoriul statului C, 
iar, astfel, intră sub incidenţa dreptului de impunere intern 
al Austriei. Tratatul fi scal încheiat de statele A şi C nu ar fi  
aplicabil în măsura în care d-na Miller nu este nici reziden-
ta statului A şi nici a statului C. Tratatul fi scal încheiat de 
statele B şi C ar fi , desigur, aplicabil. Cu toate acestea, se 
ridică întrebarea dacă zborurile pot fi  tratate ca „transport 
internaţional”. Din perspectiva statului B, activitatea d-nei 
Miller nu poate fi  considerată a fi  exercitată la bordul unei 
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aeronave ce desfăşoară „transport internaţional”, dat fi ind 
că acesta este un caz tipic de transport intern care nu ar in-
tra sub incidenţa art. 3 par. 1 subpar. e) din Convenţia Mo-
del OCDE. Austria ar înţelege, astfel, să aplice art. 15 par. 1 
DTA B/C care atribuie dreptul de impunere statului C (Aus-
tria) în cazul în care d-na Miller petrece mai mult de 183 
de zile în statul C. În acest caz, ar putea interveni o proble-
mă de dublă impunere între statele C (Austria) şi statul A, 
dacă statul A invocă dreptul de impunere în calitate de stat 
în care compania de aviaţie îşi are centrul conducerii efecti-
ve, conform tratatului fi scal încheiat de statele A şi B. Acest 
confl ict nu ar fi  un confl ict tipic de califi care, ci mai degra-
bă un caz triunghiular, care ne-ar lăsa o problemă de dublă 
impunere nerezolvată. Soluţia o poate constitui procedura 
amiabilă (MAP), conform art. 25 par. 3 ultima teză din Con-
venţia Model OCDE. În cadrul unei proceduri amiabile între 
statele A şi B, s-ar putea susţine că statul A nu ar avea un 
drept de impunere asupra venitului obţinut de d-na Miller 
dacă aceasta ar fi  rezidentă a statului A. În acest caz, sta-
tul A şi-ar pierde dreptul de impunere în favoarea statului C, 
conform DTA A/C, pentru că linia aeriană efectuează numai 
zboruri interne în statul C. S-ar putea susţine că sintagma 
„trafi c internaţional” trebuie interpretată în contextul tra-
tatului într-un sens care ar trebui să excludă, în general, 
simplele transporturi interne efectuate în alt stat semnatar. 
Ar fi  ciudat ca statul A să îşi piardă dreptul de impunere, în 
situaţia în care contribuabilul deţine un raport strâns de re-
zidenţă cu statul A, şi să-şi câştige acest drept când contri-
buabilul nu este nici rezident în statul A şi nici nu desfăşoară 
nicio activitate în acest stat. Din această perspectivă, statul 
C (Austria) are dreptul de impunere cel mai convingător, iar 
statul A trebuie să fi e pregătit să acorde scutire de impozit 
pentru acel venit în baza procedurii amiabile.

Michael Wichmann4: Cred că abordarea Germaniei ar fi  
foarte apropiată de cea a Austriei şi nu ar fi  aplicat art. 15 
par. 3 din Convenţia Model OCDE. Problema practică, din 
perspectiva Germaniei – în cazul în care art. 15 par. 3 din 
Convenţia Model OCDE ar fi  aplicabil, şi statul A ar avea un 
drept de impunere datorită centrului conducerii efective – 
ar fi  dacă acest stat şi-ar putea exercita dreptul de impune-
re asupra unor activităţi desfăşurate în afara teritoriului său 
sau nu. Dacă acest lucru nu ar fi  posibil, ar putea interveni 
problema dublei impuneri. Până acum câţiva ani, Germania 
putea impozita numai serviciile prestate pe teritoriul statu-
lui şi am inclus în câteva din tratatele noastre fi scale o clau-
ză specială „fall-back” (retragere, spre exemplu, în tratatele 
cu Norvegia şi Elveţia). Atât timp cât Germania nu şi-ar pu-
tea exercita dreptul de impunere, acesta ar reveni celuilalt 
stat semnatar. Germania a modifi cat legislaţia privind obli-
gaţiile fi scale limitate şi acum este pe deplin capabilă să îşi 
exercite drepturile de impunere, conform art. 15 par. 3 din 
Convenţia Model OCDE. Pe cale de consecinţă, în unele din 
tratatele noastre fi scale situaţia dreptului de impunere asu-
pra veniturilor unor piloţi nerezidenţi angajaţi de un trans-
portator german s-a schimbat automat, dat fi ind că clauza 
„fall-back” şi-a pierdut aplicabilitatea.

4 Michael Wichmann: Head of Tax Treaty Policy Division, German Federal 
Ministry of Finance.

Michael Lang5: Mă întreb dacă o astfel de scutire ar pu-
tea ridica problema ajutoarelor de stat. De regulă, sunt 
sceptic în ceea ce priveşte faptul dacă scutirile prevăzu-
te în tratatele fi scale ar putea într-adevăr ridica problema 
ajutoarelor de stat. În acest caz, însă, avem o normă referi-
toare la o anumită activitate comercială. Aşa că lucrurile ar 
putea fi  diferite.

Michael Wichmann: Un alt aspect principal priveşte 
abordarea art. 8 din Convenţia Model OCDE. Această abor-
dare este, în principiu, inspirată de ideea practică că nu este 
necesară calcularea minutelor petrecute pe diferite terito-
rii pe parcursul unui zbor transfrontalier în vederea alocării 
dreturilor de impunere. Desfăşurarea unei activităţi exclusiv 
pe teritoriul unui stat nu ar ridica această problemă: astfel, 
nu aş vedea aceasta ca o speţă în care este aplicabil art. 15 
par. 3 din Convenţia Model OCDE. Însă, dacă acesta ar fi  
aplicat, aş aloca dreptul de impunere statului A, în care este 
situat centrul conducerii efective al liniei aeriene, indiferent 
de natura triunghiulară a cazului. Dar aceasta constituie, 
desigur, o problemă de procedură amiabilă.

Michael Lang: Germania adoptă metoda creditului sau a 
scutirii în aplicarea art. 15 par. 3 din Convenţia Model OCDE?

Michael Wichmann: În aplicarea art. 15 par. 3 din Con-
venţia Model OCDE, Germania adoptă, în principiu, metoda 
scutirii, însă am putea reveni, prin aplicarea dreptului intern, 
la metoda creditului, în anumite condiţii, pentru a evita o 
dublă impunere abuzivă.

Elisabeth Karzon6: Statele Unite adoptă o abordare 
diferită, în principal, datorită faptului că Statele Unite nu 
aplică art. 15 par. 3 din Convenţia Model OCDE. Impozitele 
americane se percep în funcţie de locul de rezidenţă al 
membrului echipajului şi nu de locul în care este situat 
centrul conducerii efective al companiei. Practic vorbind, 
însă, Statele Unite nu se confruntă cu prea multe cazuri 
în care stewardese nerezidente presetază servicii în cadrul 
unor zboruri efectuate exclusiv pe teritoriul Statelor Unite. 
Legislaţia noastră privind cabotajul nu permite liniilor 
aeriene străine să preia pasageri în Statele Unite şi să îi 
transporte pe aceştia în alt oraş din Statele Unite.

Andrew Dawson7: Problema pe care o ridică această 
speţă este că ea implică trei state. Fiecare dintre ele are un 
drept de impunere. Care dintre ele se va retrage? Cred că 
problema propusă de acest caz se poate rezolva cu ajutorul 
art. 25 par. 3 ultima teză din Convenţia Model OCDE. Marea 
Britanie adoptă o poziţie identică cu cea a Statelor Unite, 
cu mai puţin succes, dar, în cadrul negocierilor, preferăm 
să susţinem faptul că ar trebui să percepem impozitele în 
funcţie de rezidenţa membrilor echipajului. Este nerezonabil 
să ne raportăm la locul de rezidenţă al transportatorului. 
O altă problemă se ridică în cazul în care locul de rezidenţă 
al transportatorului nu coincide cu locul conducerii sale 
efective, conform art. 8 din Convenţia Model OCDE, dar nu 
dorim să discutăm acest subiect.

5 Head of the Institute for Austrian and International Tax Law, Vienna 
University of Economics and Business (WU), Austria.
6 Branch Chief, Offi ce of the Associate Chief Counsel, USA.
7 Head of Tax Treaty Team, HM Revenue & Customs, UK.


