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    ARTICOL UNIC
    Se ratific  Conven ia dintre România i Republica Arab  Sirian  pentru evitarea dublei
impuneri i prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit i pe capital,
semnat  la Damasc la 24 iunie 2008.

    Aceast  lege a fost adoptat  de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.
75 i ale art. 76 alin. (2) din Constitu ia României, republicat .
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                            ROBERTA ALMA ANASTASE

                          p. PRE EDINTELE SENATULUI,
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    Bucure ti, 14 aprilie 2009.
    Nr. 106.

                                 CONVEN IE
între România i Republica Arab  Sirian  pentru evitarea dublei impuneri i prevenirea
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit i pe capital

    România i Republica Arab  Sirian , dorind s  încheie o conven ie pentru evitarea
dublei impuneri i prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit i pe
capital, au convenit dup  cum urmeaz :
    ART. 1
    Persoane vizate
    Prezenta conven ie se aplic  persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor
state contractante.
    ART. 2
    Impozite vizate
    1. Prezenta conven ie se aplic  impozitelor pe venit i pe capital stabilite în numele
unui stat contractant sau al autorit ilor locale ori al unit ilor sale administrativ-
teritoriale, indiferent de modul în care sunt percepute.
    2. Sunt considerate impozite pe venit i pe capital toate impozitele stabilite pe venitul
total, pe capitalul total sau pe elementele de venit ori de capital, inclusiv impozitele pe
câ tigurile provenite din înstr inarea propriet ii mobiliare sau imobiliare, precum i
impozitele asupra cre terii capitalului.



    3. Impozitele existente asupra c rora se aplic  Conven ia sunt în special:
    a) în cazul României:
    (i) impozitul pe venit;
    (ii) impozitul pe profit,
    (denumite în continuare impozit român);
    b) în cazul Republicii Arabe Siriene:
    (i) impozitul pe venitul ob inut de persoane fizice i juridice;
    (ii) impozitul pe venitul ob inut de societ i pe ac iuni înfiin ate ca birouri sau societ i
siriene ale asocia iilor sau societ ilor str ine;
    (iii) impozitul pe venitul din activit i agricole;
    (iv) suprataxele percepute ca procente ale impozitelor men ionate mai sus, inclusiv
suprataxele percepute de autorit ile locale,
    (denumite în continuare impozit al Republicii Arabe Siriene).
    4. Conven ia se va aplica, de asemenea, oric ror impozite identice sau în esen
similare, care sunt stabilite dup  data semn rii prezentei conven ii, în plus sau în locul
impozitelor existente. Autorit ile competente ale statelor contractante se vor informa
reciproc asupra oric ror modific ri semnificative aduse în legisla iile lor fiscale.
    ART. 3
    Defini ii generale
    1. În sensul prezentei conven ii, în m sura în care contextul nu cere o interpretare
diferit :
    a) expresiile un stat contractant i cel lalt stat contractant înseamn  România sau
Republica Arab  Sirian , dup  cum cere contextul;
    b) termenul România înseamn  teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa
teritorial i spa iul aerian de deasupra teritoriului i m rii teritoriale asupra c rora
România î i exercit  suveranitatea, precum i zona contigu , platoul continental i zona
economic  exclusiv  asupra c rora România î i exercit , în conformitate cu legisla ia sa
i potrivit normelor i principiilor dreptului interna ional, drepturi suverane i jurisdic ie;

    c) termenul Siria înseamn , în conformitate cu dreptul interna ional, teritoriile
Republicii Arabe Siriene, inclusiv apele sale interne, marea sa teritorial , subsol acestora
i spa iul aerian de deasupra acestora, asupra c rora Siria are drepturi suverane, i alte

zone maritime asupra c rora Siria are dreptul s  exercite drepturi suverane în scopul
explor rii, exploat rii i conserv rii resurselor naturale;
    d) termenul persoan  include o persoan  fizic , o societate i orice alt  asociere de
persoane;
    e) termenul societate înseamn  orice persoan  juridic  sau orice entitate care este
considerat  ca o persoan  juridic  în scopul impozit rii;
    f) expresiile întreprindere a unui stat contractant i întreprindere a celuilalt stat
contractant înseamn , dup  caz, o întreprindere exploatat  de un rezident al unui stat
contractant i o întreprindere exploatat  de un rezident al celuilalt stat contractant;
    g) termenul na ional înseamn  orice persoan  fizic  având cet enia unui stat
contractant i orice persoan  juridic , asociere de persoane i orice entitate înfiin at i
având statutul în conformitate cu legisla ia în vigoare într-un stat contractant;
    h) expresia transport interna ional înseamn  orice transport efectuat cu o nav ,
aeronav , vehicul feroviar sau rutier exploatat de o întreprindere care î i are locul



conducerii efective într-un stat contractant, cu excep ia cazului când un asemenea
transport este efectuat numai între locuri din cel lalt stat contractant;
    i) expresia autoritate competent  înseamn :
    (i) în cazul României, ministrul economiei i finan elor sau reprezentan ii s i
autoriza i;
    (ii) în cazul Republicii Arabe Siriene, ministrul finan elor sau reprezentantul s u
autorizat.
    2. În ceea ce prive te aplicarea prezentei conven ii în orice moment de un stat
contractant, orice termen care nu este definit în aceasta va avea, dac  contextul nu cere o
interpretare diferit , în elesul pe care îl are în acel moment în cadrul legisla iei acelui stat
cu privire la impozitele la care se aplic  Conven ia.
    ART. 4
    Rezident
    1. În sensul prezentei conven ii, expresia rezident al unui stat contractant înseamn
orice persoan  care potrivit legisla iei acelui stat este supus  impozit rii în acel stat
datorit  domiciliului s u, reziden ei sale, locului s u de conducere, locului s u de
înregistrare sau oric rui alt criteriu de natur  similar  incluzând, de asemenea, acel stat i
orice autoritate local  sau unitate administrativ-teritorial  a acestuia. Totu i, aceast
expresie nu include o persoan  care este supus  impozit rii în acel stat numai pentru
faptul c  realizeaz  venituri sau capital din surse situate în acel stat.
    2. Când, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoan  fizic  este rezident  a ambelor
state contractante, atunci statutul s u se determin  dup  cum urmeaz :
    a) aceasta va fi considerat  rezident  numai a statului în care are o locuin  permanent
la dispozi ia sa; dac  are o locuin  permanent  la dispozi ia sa în ambele state, ea va fi
considerat  rezident  numai a statului cu care leg turile sale personale i economice sunt
mai strânse (centrul intereselor vitale);
    b) dac  statul în care aceasta î i are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat
sau dac  ea nu are o locuin  permanent  la dispozi ia sa în niciunul dintre state, aceasta
va fi considerat  rezident  numai a statului în care locuie te în mod obi nuit;
    c) dac  aceasta locuie te în mod obi nuit în ambele state sau în niciunul dintre ele, ea
va fi considerat  rezident  numai a statului al c rui na ional este;
    d) dac  aceasta este na ional al ambelor state sau al niciunuia dintre ele, autorit ile
competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.
    3. Când, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoan , alta decât o persoan  fizic ,
este rezident  a ambelor state contractante, aceasta va fi considerat  rezident  numai a
statului în care se afl  locul conducerii sale efective.
    ART. 5
    Sediu permanent
    1. În sensul prezentei conven ii, expresia sediu permanent înseamn  un loc fix de
afaceri prin care întreprinderea î i desf oar  în întregime sau în parte activitatea sa.
    2. Expresia sediu permanent include îndeosebi:
    a) un loc de conducere;
    b) o sucursal ;
    c) un birou;
    d) o fabric ;
    e) un atelier; i



    f) o min , un pu  petrolier sau de gaze, o carier  sau orice alt loc de extrac ie a
resurselor naturale.
    3. Un antier de construc ii sau un proiect de construc ii ori de instalare constituie
sediu permanent numai atunci când acesta dureaz  mai mult de 9 luni.
    4. Independent de prevederile anterioare ale acestui articol, expresia sediu permanent
se consider  c  nu include:
    a) folosirea de instala ii numai în scopul depozit rii, expunerii sau livr rii de bunuri ori
de m rfuri apar inând întreprinderii;
    b) men inerea unui stoc de bunuri sau de m rfuri apar inând întreprinderii numai în
scopul depozit rii, expunerii ori livr rii;
    c) men inerea unui stoc de bunuri sau de m rfuri apar inând întreprinderii numai în
scopul prelucr rii de c tre o alt  întreprindere;
    d) men inerea unor mostre unice de bunuri sau de m rfuri apar inând întreprinderii,
care sunt expuse la un târg comercial sau la o expozi ie i care sunt vândute de
întreprindere la închiderea unui astfel de târg sau expozi ii;
    e) men inerea unui loc fix de afaceri numai în scopul cump rii de bunuri sau de

rfuri ori al colect rii de informa ii pentru întreprindere;
    f) men inerea unui loc fix de afaceri numai în scopul desf ur rii pentru întreprindere a
oric rei alte activit i cu caracter preg titor sau auxiliar;
    g) men inerea unui loc fix de afaceri numai pentru orice combinare de activit i
men ionate la lit. a) - f), cu condi ia ca întreaga activitate a locului fix de afaceri ce
rezult  din aceast  combinare s  aib  un caracter preg titor sau auxiliar.
    5. Independent de prevederile paragrafelor 1 i 2, atunci când o persoan  - alta decât un
agent cu statut independent c ruia i se aplic  paragraful 7 - ac ioneaz  în numele unei
întreprinderi i are i exercit  în mod obi nuit într-un stat contractant împuternicirea de a
încheia contracte în numele întreprinderii, acea întreprinderea se consider  c  are un
sediu permanent în acel stat în privin a oric ror activit i pe care acea persoan  le exercit
pentru întreprindere, în afar  de cazul când activit ile unei astfel de persoane sunt
limitate la cele men ionate în paragraful 4, care, dac  sunt exercitate printr-un loc fix de
afaceri, nu fac din acest loc fix de afaceri un sediu permanent potrivit prevederilor acelui
paragraf.
    6. Independent de prevederile precedente ale acestui articol, o societate de asigur ri, cu
excep ia reasigur rilor, a unui stat contractant se consider  c  are un sediu permanent în
cel lalt stat contractant dac  aceasta colecteaz  prime pe teritoriul celuilalt stat sau dac
asigur  riscuri situate acolo prin intermediul unei persoane, alta decât un agent cu statut
independent c ruia i se aplic  prevederile paragrafului 7.
    7. O întreprindere nu se consider  c  are un sediu permanent într-un stat contractant
numai datorit  faptului c  aceasta î i desf oar  activitatea de afaceri în acel stat prin
intermediul unui broker, al unui agent comisionar general sau al oric rui alt agent cu
statut independent, cu condi ia ca aceste persoane s  ac ioneze în cadrul activit ii lor
obi nuite.
    8. Faptul c  o societate care este rezident  a unui stat contractant controleaz  sau este
controlat  de o societate care este rezident  a celuilalt stat contractant sau î i desf oar
activitatea de afaceri în cel lalt stat (printr-un sediu permanent sau în alt mod) nu este
suficient pentru a face una dintre aceste societ i un sediu permanent al celeilalte.
    ART. 6



    Venituri din propriet i imobiliare
    1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din propriet i imobiliare
(inclusiv veniturile din agricultur  sau din exploat ri forestiere) situate în cel lalt stat
contractant sunt impozabile în cel lalt stat.
    2. Expresia propriet i imobiliare are în elesul care este atribuit de legisla ia statului
contractant în care propriet ile în cauz  sunt situate. Expresia include, în orice caz,
accesoriile propriet ii imobiliare, inventarul viu i echipamentul utilizate în agricultur i
exploat ri forestiere, drepturile asupra c rora se aplic  prevederile dreptului comun cu
privire la proprietatea funciar , uzufructul propriet ilor imobiliare i drepturile la rente
variabile sau fixe pentru exploatarea sau concesionarea exploat rii z mintelor minerale,
izvoarelor i a altor resurse naturale; navele, aeronavele, vehiculele feroviare i rutiere nu
sunt considerate propriet i imobiliare.
    3. Prevederile paragrafului 1 se aplic  veniturilor ob inute din exploatarea direct , din
închirierea sau din folosirea în orice alt  form  a propriet ii imobiliare.
    4. Prevederile paragrafelor 1 i 3 se aplic , de asemenea, veniturilor din propriet i
imobiliare ale unei întreprinderi i veniturilor din propriet i imobiliare utilizate pentru
exercitarea unor profesii independente.
    ART. 7
    Profiturile întreprinderii
    1. Profiturile unei întreprinderi a unui stat contractant sunt impozabile numai în acel
stat, în afar  de cazul când întreprinderea desf oar  o activitate de afaceri în cel lalt stat
contractant printr-un sediu permanent situat acolo. Dac  întreprinderea desf oar  o
activitate de afaceri în acest mod, profiturile întreprinderii sunt impozabile în cel lalt stat,
dar numai acea parte din acestea care este atribuit  acelui sediu permanent.
    2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, când o întreprindere a unui stat contractant
desf oar  o activitate de afaceri în cel lalt stat contractant printr-un sediu permanent
situat acolo, atunci se atribuie în fiecare stat contractant, acelui sediu permanent,
profiturile pe care acesta le-ar fi putut realiza dac  ar fi constituit o întreprindere distinct
i separat  care desf oar  activit i identice sau similare, în condi ii identice ori similare,
i care trateaz  cu toat  independen a cu întreprinderea a c rui sediu permanent este.

    3. La determinarea profiturilor unui sediu permanent sunt admise ca deductibile
cheltuielile ce pot fi dovedite ca fiind efectuate pentru scopurile urm rite de sediul
permanent, inclusiv cheltuielile de conducere i cheltuielile generale de administrare
efectuate, indiferent dac  s-au efectuat în statul în care este situat sediul permanent sau în
alt  parte. Aceste prevederi sunt aplicabile sub rezerva restric iilor prev zute de legisla ia
intern .
    4. În m sura în care într-un stat contractant se obi nuie te ca profitul care se atribuie
unui sediu permanent s  fie determinat prin repartizarea profitului total al întreprinderii
pe diversele sale p i componente, nicio prevedere a paragrafului 2 nu împiedic  acel
stat contractant s  determine profitul impozabil în conformitate cu repartizarea uzual ;
totu i, metoda de repartizare adoptat  trebuie s  fie aceea prin care rezultatul ob inut s
fie în concordan  cu principiile enun ate în prezentul articol.
    5. Niciun profit nu se atribuie unui sediu permanent numai pentru faptul c  acel sediu
permanent cump  bunuri sau m rfuri pentru întreprindere.



    6. În vederea aplic rii prevederilor paragrafelor precedente, profitul care se atribuie
sediului permanent se determin  în fiecare an prin aceea i metod , în afar  de cazul când
exist  motive temeinice i suficiente pentru de a se proceda altfel.
    7. Atunci când profiturile includ elemente de venit care sunt tratate separat în alte
articole ale prezentei conven ii, prevederile acelor articole nu sunt afectate de prevederile
prezentului articol.
    ART. 8
    Transport interna ional
    1. Profiturile ob inute din exploatarea în trafic interna ional a navelor, aeronavelor,
vehiculelor feroviare sau rutiere sunt impozabile numai în statul contractant în care este
situat locul conducerii efective a întreprinderii.
    2. Dac  locul conducerii efective a unei întreprinderi de transport naval se afl  la
bordul unei nave, atunci acesta se consider  a fi localizat în statul contractant în care este
situat portul de înregistrare a navei sau, dac  nu exist  un astfel de port, în statul
contractant în care este rezident cel care exploateaz  nava.
    3. Prevederile paragrafului 1 se aplic , de asemenea, profiturilor ob inute din
participarea la un pool, la o exploatare în comun sau la o agen ie interna ional  de
transport.
    ART. 9
    Întreprinderi asociate
    1. Când:
    a) o întreprindere a unui stat contractant particip  direct sau indirect la conducerea,
controlul ori la capitalul unei întreprinderi a celuilalt stat contractant; sau
    b) acelea i persoane particip  direct sau indirect la conducerea, controlul ori la
capitalul unei întreprinderi a unui stat contractant i a unei întreprinderi a celuilalt stat
contractant, i, fie într-un caz, fie în cel lalt, cele dou  întreprinderi sunt legate în rela iile
lor comerciale sau financiare de condi ii acceptate ori impuse, care difer  de acelea care
ar fi fost stabilite între întreprinderi independente, atunci profiturile care f  aceste
condi ii ar fi fost ob inute de una dintre întreprinderi, dar nu au putut fi ob inute în fapt
datorit  acestor condi ii, pot fi incluse în profiturile acelei întreprinderi i impozitate în
consecin .
    2. Când un stat contractant include în profiturile unei întreprinderi a acelui stat - i
impoziteaz  în consecin  - profiturile asupra c rora o întreprindere a celuilalt stat
contractant a fost supus  impozit rii în cel lalt stat i profiturile astfel incluse sunt
profituri care ar fi revenit întreprinderii primului stat men ionat în cazul în care condi iile
stabilite între cele dou  întreprinderi ar fi fost acelea care ar fi fost convenite între
întreprinderi independente, atunci cel lalt stat va proceda la modificarea corespunz toare
a sumei impozitului stabilit asupra acelor profituri. La efectuarea unei astfel de ajust ri
trebuie s  se in  seama de celelalte prevederi ale prezentei conven ii i, dac  este
necesar, autorit ile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc.
    ART. 10
    Dividende
    1. Dividendele pl tite de o societate care este rezident  a unui stat contractant unui
rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în cel lalt stat.
    2. Totu i, astfel de dividende sunt, de asemenea, impozabile în statul contractant în
care este rezident  societatea pl titoare de dividende i potrivit legisla iei acelui stat, dar



dac  beneficiarul efectiv al dividendelor este rezident al celuilalt stat contractant,
impozitul astfel stabilit nu va dep i:
    a) 5% din suma brut  a dividendelor, dac  beneficiarul efectiv este o societate (alta
decât un parteneriat) care de ine în mod direct cel pu in 25% din capitalul societ ii
pl titoare de dividende;
    b) 15% din suma brut  a dividendelor în toate celelalte cazuri.
    Prevederile prezentului paragraf nu afecteaz  impozitarea societ ii cu privire la
profiturile din care se pl tesc dividendele.
    3. Termenul dividende, a a cum este folosit în prezentul articol, înseamn  venituri
provenind din ac iuni, din p i miniere, din p i de fondator sau alte drepturi, care nu
sunt titluri de crean , din participarea la profituri, precum i veniturile din alte p i
sociale care sunt supuse aceluia i tratament fiscal ca i veniturile din ac iuni de c tre
legisla ia statului în care este rezident  societatea distribuitoare.
    4. Prevederile paragrafelor 1 i 2 nu se aplic  dac  beneficiarul efectiv al dividendelor,
fiind rezident al unui stat contractant, desf oar  activitate de afaceri în cel lalt stat
contractant în care societatea pl titoare de dividende este rezident  printr-un sediu
permanent situat acolo sau desf oar  în cel lalt stat profesii independente printr-o baz
fix  situat  acolo, iar de inerea drepturilor generatoare de dividende în leg tur  cu care
dividendele sunt pl tite este efectiv legat  de un asemenea sediu permanent sau baz  fix .
În aceast  situa ie se aplic  prevederile art. 7 sau 14.
    5. Când o societate rezident  a unui stat contractant realizeaz  profituri sau venituri din
cel lalt stat contractant, cel lalt stat nu poate percepe niciun impozit asupra dividendelor
pl tite de societate, cu excep ia cazului când asemenea dividende sunt pl tite unui
rezident al celuilalt stat sau când de inerea drepturilor generatoare de dividende în
leg tur  cu care dividendele sunt pl tite este efectiv legat  de un sediu permanent sau de
o baz  fix  situat  în cel lalt stat, nici s  supun  profiturile nedistribuite ale societ ii
unui impozit asupra profiturilor nedistribuite ale societ ii, chiar dac  dividendele pl tite
sau profiturile nedistribuite reprezint  în întregime ori în parte profituri sau venituri
provenind din cel lalt stat.
    ART. 11
    Dobânzi
    1. Dobânzile provenind dintr-un stat contractant i pl tite unui rezident al celuilalt stat
contractant sunt impozabile în cel lalt stat.
    2. Totu i, astfel de dobânzi sunt, de asemenea, impozabile în statul contractant din care
provin i potrivit legisla iei acelui stat, dar dac  beneficiarul efectiv al dobânzilor este
rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va dep i 10% din suma
brut  a dobânzilor.
    3. Independent de prevederile paragrafului 2, dobânzile provenind dintr-un stat
contractant sunt scutite de impozit în acel stat dac  sunt ob inute i de inute efectiv de
Guvernul celuilalt stat contractant, de o autoritate local  ori de o unitate administrativ-
teritorial  a acestuia sau de orice agen ie sau unitate bancar  ori institu ie a acelui
Guvern, autorit i locale sau unit i administrativ-teritoriale ori dac  crean ele unui
rezident al celuilalt stat contractant sunt garantate, asigurate sau finan ate de o institu ie
financiar  apar inând în întregime Guvernului celuilalt stat contractant.
    4. Termenul dobânzi, a a cum este folosit în prezentul articol, înseamn  venituri din
titluri de crean  de orice natur , înso ite sau nu de garan ii ipotecare ori de o clauz  de



participare la profiturile debitorului, i, în special, veniturile din efecte publice i
veniturile din titluri de crean  sau obliga iuni, inclusiv primele i premiile legate de
asemenea efecte, titluri de crean  sau obliga iuni. Penalit ile pentru plata cu întârziere
nu sunt considerate dobânzi în sensul prezentului articol.
    5. Prevederile paragrafelor 1 i 2 nu se aplic  dac  beneficiarul efectiv al dobânzilor,
fiind un rezident al unui stat contractant, desf oar  activitate de afaceri în cel lalt stat
contractant din care provin dobânzile printr-un sediu permanent situat acolo sau
desf oar  în cel lalt stat profesii independente printr-o baz  fix  situat  acolo, iar
crean a în leg tur  cu care sunt pl tite dobânzile este efectiv legat  de un asemenea sediu
permanent sau baz  fix . În aceast  situa ie se aplic  prevederile art. 7 sau 14.
    6. Dobânzile se consider  c  provin dintr-un stat contractant atunci când pl titorul este
un rezident al acelui stat. Totu i, când pl titorul dobânzilor, fie c  este sau nu rezident al
unui stat contractant, are într-un stat contractant un sediu permanent sau o baz  fix  în
leg tur  cu care a fost contractat  crean a generatoare de dobânzi i astfel de dobânzi sunt
suportate de un asemenea sediu permanent sau baz  fix , atunci aceste dobânzi se
consider  c  provin din statul contractant în care este situat sediul permanent sau baza
fix .
    7. Când, datorit  rela iilor speciale existente între pl titor i beneficiarul efectiv sau
între ambii i o alt  persoan , suma dobânzilor, inând seama de crean a pentru care sunt
pl tite, dep te suma care ar fi fost convenit  între pl titor i beneficiarul efectiv în
lipsa unor astfel de rela ii, prevederile prezentului articol se aplic  numai pentru ultima
sum  men ionat . În acest caz, partea excedentar  a pl ilor este impozabil  potrivit
legisla iei fiec rui stat contractant, inându-se seama de celelalte prevederi ale prezentei
conven ii.
    ART. 12
    Redeven e
    1. Redeven ele provenind dintr-un stat contractant i pl tite unui rezident al celuilalt
stat contractant sunt impozabile în cel lalt stat.
    2. Totu i, astfel de redeven e sunt, de asemenea, impozabile în statul contractant din
care provin i potrivit legisla iei acelui stat, dar dac  beneficiarul efectiv al redeven elor
este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va dep i 12% din
suma brut  a redeven elor.
    3. Termenul redeven e, a a cum este folosit în prezentul articol, înseamn  pl i de orice
fel primite pentru utilizarea sau dreptul de a utiliza orice drept de autor asupra unei opere
literare, artistice ori tiin ifice, inclusiv asupra programelor de calculator, filmelor de
cinematograf i filmelor sau benzilor pentru emisiunile de radio ori televiziune,
transmisiunilor de orice fel destinate publicului, orice patent, marc  de comer , desen sau
model, plan, formul  secret  ori procedeu de fabrica ie, sau pentru utilizarea ori dreptul
de a utiliza orice echipament industrial, comercial sau tiin ific ori pentru informa ii
referitoare la experien a în domeniul industrial, comercial sau tiin ific.
    4. Prevederile paragrafelor 1 i 2 nu se aplic  dac  beneficiarul efectiv al redeven elor,
fiind un rezident al unui stat contractant, desf oar  activitate de afaceri în cel lalt stat
contractant din care provin redeven ele printr-un sediu permanent situat acolo sau
desf oar  în cel lalt stat profesii independente printr-o baz  fix  situat  acolo, iar
dreptul sau proprietatea pentru care se pl tesc redeven ele este efectiv legat/legat  de un



asemenea sediu permanent sau baz  fix . În aceast  situa ie se aplic  prevederile art. 7
sau 14.
    5. Redeven ele se consider  c  provin dintr-un stat contractant atunci când pl titorul
este un rezident al acelui stat. Totu i, când pl titorul redeven elor, fie c  este sau nu
rezident al unui stat contractant, are într-un stat contractant un sediu permanent sau o
baz  fix  de care este legat  obliga ia de a pl ti redeven ele i astfel de redeven e sunt
suportate de un asemenea sediu permanent sau baz  fix , atunci astfel de redeven e se
consider  c  provin din statul contractant în care este situat sediul permanent sau baza
fix .
    6. Când, datorit  rela iilor speciale existente între pl titor i beneficiarul efectiv sau
între ambii i o alt  persoan , suma redeven elor, având în vedere utilizarea, dreptul sau
informa ia pentru care sunt pl tite acestea, dep te suma care ar fi fost convenit  între
pl titor i beneficiarul efectiv în lipsa unor astfel de rela ii, prevederile prezentului articol
se aplic  numai pentru ultima sum  men ionat . În aceste caz, partea excedentar  a
pl ilor este impozabil  potrivit legisla iei fiec rui stat contractant, inându-se seama de
celelalte prevederi ale prezentei conven ii.
    ART. 13
    Câ tiguri de capital
    1. Câ tigurile realizate de un rezident al unui stat contractant din înstr inarea
propriet ilor imobiliare la care se face referire în art. 6 i care sunt situate în cel lalt stat
contractant sunt impozabile în cel lalt stat.
    2. Câ tigurile provenind din înstr inarea propriet ii imobiliare f când parte din activul
unui sediu permanent pe care o întreprindere a unui stat contractant îl are în cel lalt stat
contractant sau a propriet ii mobiliare inând de o baz  fix  de care dispune un rezident
al unui stat contractant în cel lalt stat contractant pentru desf urarea unei profesii
independente, inclusiv astfel de câ tiguri provenind din înstr inarea unui asemenea sediu
permanent (singur sau cu întreaga întreprindere) ori a unei asemenea baze fixe, sunt
impozabile în cel lalt stat.
    3. Câ tigurile provenind din înstr inarea navelor, aeronavelor, vehiculelor feroviare
sau rutiere exploatate în trafic interna ional sau a propriet ilor mobiliare necesare
exploat rii unor asemenea nave, aeronave, vehicule feroviare ori rutiere sunt impozabile
numai în statul contractant în care este situat locul conducerii efective a întreprinderii.
    4. Câ tigurile ob inute de un rezident al unui stat contractant din înstr inarea ac iunilor
sau a altor particip ri la capitalul unei societ i ale c rei active sunt formate în totalitate
sau în principal din propriet i imobiliare situate în cel lalt stat contractant sunt
impozabile în cel lalt stat.
    5. Câ tigurile provenind din înstr inarea oric ror propriet i, altele decât cele la care se
face referire în paragrafele 1, 2, 3 i 4, sunt impozabile numai în statul contractant în care
este rezident cel care înstr ineaz .
    ART. 14
    Profesii independente
    1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din desf urarea unei
profesii independente sau a altor activit i cu caracter independent sunt impozabile numai
în acel stat. Totu i, astfel de venituri sunt impozabile în cel lalt stat contractant în
urm toarele situa ii:



    a) dac  acesta are o baz  fix  aflat  în mod regulat la dispozi ia sa în cel lalt stat
contractant în scopul desf ur rii activit ilor sale; în acest caz, numai acea parte din
venit care este atribuibil  acelei baze fixe este impozabil  în cel lalt stat contractant; sau
    b) dac  prezen a sa în cel lalt stat contractant este pentru o perioad  sau perioade care
totalizeaz  ori care dep te/dep esc în total 183 de zile în orice perioad  de 12 luni
începând sau sfâr ind în anul fiscal vizat; în acest caz, numai acea parte din venit care
este ob inut  din activitatea desf urat  în cel lalt stat contractant este impozabil  în
cel lalt stat.
    2. Expresia profesii independente include în special activit ile independente cu
caracter tiin ific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum i desf urarea
independent  a profesiilor de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist, contabil i auditor.
    ART. 15
    Profesii dependente
    1. Sub rezerva prevederilor art. 16, 18, 19 i 21, salariile i alte remunera ii similare
ob inute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salarial  sunt
impozabile numai în acel stat, în afar  de cazul când activitatea salarial  este desf urat
în cel lalt stat contractant. Dac  activitatea salarial  este astfel desf urat , asemenea
remunera ii primite sunt impozabile în cel lalt stat.
    2. Independent de prevederile paragrafului 1, remunera iile ob inute de un rezident al
unui stat contractant pentru o activitate salarial  desf urat  în cel lalt stat contractant
sunt impozabile numai în primul stat men ionat dac :
    a) beneficiarul este prezent în cel lalt stat pentru o perioad  sau perioade care nu
dep te/dep esc în total 183 de zile în orice perioad  de 12 luni începând sau sfâr ind
în anul fiscal vizat; i
    b) remunera iile sunt pl tite de un angajator sau în numele unui angajator care nu este
rezident al celuilalt stat; i
    c) remunera iile nu sunt suportate de un sediu permanent sau de o baz  fix  pe care
angajatorul îl/o are în cel lalt stat.
    3. Independent de prevederile precedente ale acestui articol, remunera iile primite
pentru o activitate salarial  desf urat  la bordul unei nave, aeronave, vehicul feroviar
sau rutier exploatate în trafic interna ional sunt impozabile în statul contractant în care
este situat locul conducerii efective al întreprinderii.
    ART. 16
    Remunera iile membrilor consiliului de administra ie
    Remunera iile i alte pl i similare primite de un rezident al unui stat contractant în
calitatea sa de membru al consiliului de administra ie al unei societ i care este rezident
a celuilalt stat contractant sunt impozabile în cel lalt stat.
    ART. 17
    Arti ti i sportivi
    1. Independent de prevederile art. 14 i 15, veniturile ob inute de un rezident al unui
stat contractant în calitate de artist de spectacol, cum sunt arti tii de teatru, de film, de
radio sau de televiziune, ori de interpret muzical sau de sportiv, din activit ile lui
personale desf urate în aceast  calitate în cel lalt stat contractant, sunt impozabile în
cel lalt stat.
    2. Atunci când veniturile în leg tur  cu activit ile personale desf urate de un artist de
spectacol sau de un sportiv, în aceast  calitate, nu revin artistului de spectacol sau



sportivului, ci unei alte persoane, acele venituri, independent de prevederile art. 7, 14 i
15, sunt impozabile în statul contractant în care sunt desf urate activit ile artistului de
spectacol sau ale sportivului.
    3. Independent de prevederile paragrafelor 1 i 2, veniturile ob inute din activit ile
men ionate la paragraful 1, în cadrul schimburilor culturale sau sportive aprobate de
guvernele statelor contractante i care nu sunt desf urate în scopul de a ob ine profituri,
sunt scutite de impozit în statul contractant în care sunt desf urate aceste activit i.
    ART. 18
    Pensii i anuit i
    1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al art. 19, pensiile, anuit ile i alte
remunera ii similare pl tite unui rezident al unui stat contractant pentru activitatea
salarial  desf urat  în trecut sunt impozabile numai în acel stat.
    2. Independent de prevederile paragrafului 1 al acestui articol, pl ile f cute în baza
legisla iei referitoare la asigur rile sociale a unui stat contractant sunt impozabile numai
în acel stat.
    3. Termenul anuitate înseamn  o sum  determinat  pl tibil  în mod periodic, la
scaden e fixe, în timpul vie ii sau în timpul unei perioade specificate ori determinate, în
virtutea unui angajament, cu obliga ia de a face în schimb pl i pentru o deplin i
corespunz toare recompensare în bani sau în echivalent b nesc.
    4. Prevederile paragrafelor 1 i 2 nu afecteaz  prevederile din legisla ia unui stat
contractant cu privire la scutirea de impozit a pensiilor.
    ART. 19
    Func ii publice
    1. a) Salariile i alte remunera ii similare, altele decât pensiile, pl tite de un stat
contractant sau de o autoritate local  ori de o unitate administrativ-teritorial  a acestuia
unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat sau autorit i ori unit i, sunt
impozabile numai în acel stat.
    b) Totu i, astfel de salarii i alte remunera ii similare sunt impozabile numai în cel lalt
stat contractant dac  serviciile sunt prestate în acel stat i persoana fizic  este rezident  a
acelui stat i:
    (i) este un na ional al acelui stat; sau
    (ii) nu a devenit rezident  a acelui stat numai în scopul prest rii serviciilor.
    2. a) Orice pensie pl tit  de sau din fonduri create de un stat contractant sau de o
autoritate local  ori de o unitate administrativ-teritorial  a acestuia unei persoane fizice
pentru serviciile prestate acelui stat sau autorit i ori unit i este impozabil  numai în acel
stat.
    b) Totu i, o astfel de pensie este impozabil  numai în cel lalt stat contractant dac
persoana fizic  este rezident i na ional al acelui stat.
    3. Prevederile art. 15, 16, 17 i 18 se aplic  salariilor i altor remunera ii similare,
precum i pensiilor pl tite pentru serviciile prestate în leg tur  cu o activitate de afaceri
desf urat  de un stat contractant sau de o autoritate local  ori de o unitate administrativ-
teritorial  a acestuia.
    ART. 20
    Studen i i practican i
    1. Sumele pe care le prime te pentru între inere, educare sau preg tire un student ori un
practicant care este sau a fost înainte de sosirea sa într-un stat contractant un rezident al



celuilalt stat contractant i care este prezent în primul stat men ionat numai în scopul
educ rii sau preg tirii sale nu sunt impozabile în acel stat, cu condi ia ca astfel de sume

 provin  din surse situate în afara acelui stat.
    2. Un student care studiaz  la o universitate ori la alt  institu ie de înv mânt superior
dintr-un stat contractant sau un practicant ori un stagiar în domeniul afacerilor, tehnic,
agricol sau forestier i care este sau a fost înaintea sosirii sale în cel lalt stat contractant
un rezident al primului stat men ionat i care este prezent în cel lalt stat contractant
pentru o perioad  continu  care nu dep te 6 ani nu va fi impus în cel lalt stat pentru
remunera ia primit  ca urmare a serviciilor prestate în acel stat, cu condi ia ca serviciile

 fie legate de studiile sau preg tirea sa, iar remunera ia s  reprezinte un venit necesar
pentru între inerea sa.
    ART. 21
    Profesori i cercet tori
    1. O persoan  fizic  care este sau a fost rezident  a unui stat contractant înainte de
sosirea sa în cel lalt stat contractant i care, la invita ia unei universit i, unui colegiu,
unei coli sau a altei institu ii educa ionale nonprofit similare, care este recunoscut  de
Guvernul celuilalt stat contractant, este prezent  în cel lalt stat pentru o perioad  care nu
dep te un an de la data primei sale sosiri în cel lalt stat contractant, numai în scopul
de a preda sau a cerceta ori pentru ambele, la astfel de institu ii educa ionale, este scutit
de impozit în cel lalt stat contractant pentru remunera ia primit  pentru predare sau
cercetare.
    2. Prevederile paragrafului 1 nu se aplic  venitului din cercetare, dac  asemenea
cercetare nu este întreprins  în interes public, ci în interesul ob inerii unui câ tig în
folosul unei anumite persoane sau al unui grup de persoane.
    ART. 22
    Alte venituri
    1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, indiferent de unde
provin, care nu sunt tratate în articolele precedente ale prezentei conven ii, sunt
impozabile numai în acel stat.
    2. Prevederile paragrafului 1 nu se aplic  veniturilor, altele decât veniturile provenind
din propriet i imobiliare, a a cum sunt definite în paragraful 2 al art. 6, dac  primitorul
unor astfel de venituri, fiind rezident al unui stat contractant, desf oar  activitate de
afaceri în cel lalt stat contractant printr-un sediul permanent situat acolo sau desf oar
în cel lalt stat profesii independente printr-o baz  fix  situat  acolo i dreptul sau
proprietatea în leg tur  cu care venitul este pl tit este efectiv legat/legat  de un asemenea
sediu permanent sau baz  fix . În aceast  situa ie se aplic  prevederile art. 7 sau 14.
    ART. 23
    Capital
    1. Capitalul reprezentat de propriet i imobiliare la care se face referire în paragraful 2
al art. 6 este impozabil în statul contractant în care acestea sunt situate, potrivit legisla iei
sale fiscale.
    2. Capitalul reprezentat de propriet i mobiliare f când parte din activul unui sediu
permanent al unei întreprinderi sau de propriet i mobiliare apar inând unei baze fixe în
scopul desf ur rii unor profesii independente este impozabil în statul contractant în care
este situat sediul permanent sau baza fix , potrivit legisla iei sale fiscale.



    3. Navele, aeronavele, vehiculele feroviare sau rutiere exploatate în trafic interna ional
i propriet ile mobiliare inând de exploatarea navelor, aeronavelor, vehiculelor

feroviare sau rutiere sunt impozabile numai în statul contractant în care este situat locul
conducerii efective al întreprinderii, potrivit legisla iei sale fiscale.
    4. Toate celelalte elemente de capital ale unui rezident al unui stat contractant sunt
impozabile numai în acel stat, potrivit legisla iei sale fiscale.
    ART. 24
    Eliminarea dublei impuneri
    S-a convenit ca dubla impunere s  fie evitat  dup  cum urmeaz :
    a) În cazul României:
    Când un rezident al României realizeaz  venituri sau de ine capital care, în
conformitate cu prevederile prezentei conven ii, sunt impozabile în Republica Arab
Sirian , România va acorda:
    (i) ca o deducere din impozitul pe venitul acelui rezident, o sum  egal  cu impozitul pe
venit pl tit în Republica Arab  Sirian ;
    (ii) ca o deducere din impozitul pe capitalul acelui rezident, o sum  egal  cu impozitul
pe capital pl tit în Republica Arab  Sirian .
    Totu i, aceast  deducere nu va putea dep i în niciun caz acea parte a impozitului pe
venit sau a impozitului pe capital, astfel cum este calculat  înainte ca deducerea s  fie
acordat , care este atribuit , dup  caz, venitului ori capitalului care poate fi impozitat în
Republica Arab  Sirian .
    b) În cazul Republicii Arabe Siriene:
    Când un rezident al Republicii Arabe Siriene realizeaz  venituri sau de ine capital care,
în conformitate cu prevederile prezentei conven ii, sunt impozitate în România,
Republica Arab  Sirian  va acorda:
    (i) ca o deducere din impozitul pe venitul acelui rezident, o sum  egal  cu impozitul pe
venit pl tit în România;
    (ii) ca o deducere din impozitul pe capitalul acelui rezident, o sum  egal  cu impozitul
pe capital pl tit în România.
    Totu i, aceast  deducere nu va putea dep i în niciun caz acea parte a impozitului pe
venit sau a impozitului pe capital, astfel cum este calculat  înainte ca deducerea s  fie
acordat , care este atribuit , dup  caz, venitului sau capitalului care poate fi impozitat în
România.
    ART. 25
    Nediscriminarea
    1. Na ionalii unui stat contractant nu vor fi supu i în cel lalt stat contractant vreunei
impozit ri sau vreunei obliga ii legate de aceasta, care s  fie diferit  sau mai
împov toare decât impozitarea i obliga iile aferente la care sunt sau pot fi supu i
na ionalii celuilalt stat afla i în aceea i situa ie, în special în ceea ce prive te reziden a.
Aceast  prevedere se aplic , de asemenea, independent de prevederile art. 1, persoanelor
care nu sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.
    2. Apatrizii care sunt reziden i ai unui stat contractant nu vor fi supu i în niciunul
dintre statele contractante vreunei impozit ri sau vreunei obliga ii legate de aceasta,
diferit  sau mai împov toare decât impozitarea i obliga iile aferente la care sunt sau
pot fi supu i na ionalii statului vizat în aceea i situa ie, în special în ceea ce prive te
reziden a.



    3. Impozitarea unui sediu permanent pe care o întreprindere a unui stat contractant îl
are în cel lalt stat contractant nu va fi stabilit  în condi ii mai pu in favorabile în cel lalt
stat decât impozitarea aplicat  întreprinderilor celuilalt stat care desf oar  acelea i
activit i. Aceast  prevedere nu va fi interpretat  ca obligând un stat contractant s  acorde
reziden ilor celuilalt stat contractant vreo deducere personal , înlesnire i reducere în
scopuri fiscale pe considerente legate de statutul civil sau de responsabilit ile familiale
pe care le acord  propriilor s i reziden i.
    4. Cu excep ia cazului când se aplic  prevederile paragrafului 1 al art. 9, paragrafului 7
al art. 11 sau paragrafului 6 al art. 12, dobânzile, redeven ele i alte pl i f cute de o
întreprindere a unui stat contractant c tre un rezident al celuilalt stat contractant se vor
deduce, în scopul determin rii profiturilor impozabile ale unei asemenea întreprinderi, în
acelea i condi ii ca i cum ar fi fost pl tite unui rezident al primului stat men ionat. În
mod similar, orice datorii ale unei întreprinderi a unui stat contractant fa  de un rezident
al celuilalt stat contractant vor fi deductibile, în vederea determin rii capitalului
impozabil al unei asemenea întreprinderi, în acelea i condi ii ca i cum ar fi fost
contractate fa  de un rezident al primului stat men ionat.
    5. Întreprinderile unui stat contractant, al c ror capital este integral sau par ial de inut
sau controlat în mod direct ori indirect de unul sau de mai mul i reziden i ai celuilalt stat
contractant, nu vor fi supuse în primul stat contractant men ionat vreunei impozit ri sau
vreunei obliga ii legate de aceasta, care s  fie diferit  sau mai împov toare decât
impozitarea i obliga iile aferente la care sunt sau pot fi supuse alte întreprinderi similare
ale primului stat men ionat.
    6. Prevederile acestui articol se aplic  numai impozitelor care fac obiectul Conven iei.
    ART. 26
    Procedura amiabil
    1. Atunci când o persoan  consider  c  datorit  m surilor luate de unul sau de ambele
state contractante rezult  sau va rezulta pentru ea o impozitare care nu este conform  cu
prevederile prezentei conven ii, aceasta poate, indiferent de c ile de atac prev zute de
legisla ia intern  a acelor state, s  prezinte cazul s u autorit ii competente a statului
contractant al c rui rezident este sau, dac  situa ia sa se încadreaz  în prevederile
paragrafului 1 al art. 25, celei din statul contractant al c rui na ional este. Cazul trebuie
prezentat în termen de 3 ani de la prima notificare a ac iunii din care rezult  o impozitare
contrar  prevederilor Conven iei.
    2. Autoritatea competent  se va str dui, dac  reclama ia îi pare întemeiat i dac  ea
îns i nu este în m sur  s  ajung  la o solu ionare corespunz toare, s  rezolve cazul pe
calea unei în elegeri amiabile cu autoritatea competent  a celuilalt stat contractant în
vederea evit rii unei impozit ri care nu este în conformitate cu Conven ia. Orice
în elegere realizat  va fi aplicat  indiferent de perioada de prescrip ie prev zut  în
legisla ia intern  a statelor contractante.
    3. Autorit ile competente ale statelor contractante se vor str dui s  rezolve pe calea
în elegerii amiabile orice dificult i sau dubii rezultate ca urmare a interpret rii sau
aplic rii Conven iei. De asemenea, ele se pot consulta reciproc pentru eliminarea dublei
impuneri în cazurile neprev zute de Conven ie.
    4. Autorit ile competente ale statelor contractante pot comunica direct între ele,
inclusiv prin intermediul unei comisii mixte formate din acestea sau din reprezentan ii
lor, în scopul realiz rii unei în elegeri în sensul paragrafelor precedente.



    ART. 27
    Schimbul de informa ii
    1. Autorit ile competente ale statelor contractante vor face schimb de informa ii
necesare aplic rii prevederilor prezentei conven ii sau ale legisla iilor interne ale statelor
contractante referitoare la impozitele vizate de Conven ie, în m sura în care impozitarea
la care se refer  nu este contrar  Conven iei. Schimbul de informa ii nu este limitat de art.
1. Orice informa ie ob inut  de un stat contractant va fi tratat  ca secret în acela i mod ca
i informa ia ob inut  conform prevederilor legisla iei interne a acelui stat i va fi

dezv luit  numai persoanelor sau autorit ilor (inclusiv instan elor judec tore ti i
organelor administrative) îns rcinate cu stabilirea, încasarea, aplicarea, urm rirea
impozitelor sau solu ionarea contesta iilor cu privire la impozitele care fac obiectul
Conven iei. Asemenea persoane sau autorit i vor folosi informa ia numai în aceste
scopuri.
    Acestea pot dezv lui informa ia în procedurile judec tore ti sau în deciziile judiciare.
    2. Prevederilor paragrafului 1 nu vor fi interpretate ca impunând unui stat contractant
obliga ia:
    a) de a lua m suri administrative contrare propriei legisla ii i practicii administrative a
acelui sau a celuilalt stat contractant;
    b) de a furniza informa ii care nu pot fi ob inute în baza legisla iei proprii sau în cadrul
practicii administrative normale a acelui sau a celuilalt stat contractant;
    c) de a furniza informa ii care ar dezv lui un secret comercial, de afaceri, industrial sau
profesional ori un procedeu de fabrica ie sau informa ii a c ror divulgare ar fi contrar
ordinii publice.
    ART. 28
    Membrii misiunilor diplomatice i ai posturilor consulare
    Prevederile prezentei conven ii nu vor afecta privilegiile fiscale de care beneficiaz
membrii misiunilor diplomatice sau ai posturilor consulare în virtutea regulilor generale
ale dreptului interna ional sau a prevederilor unor acorduri speciale.
    ART. 29
    Intrarea în vigoare
    1. Prezenta conven ie va intra în vigoare în a 30-a zi de la data ultimei notific ri prin
care statele contractante se informeaz  reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne
necesare pentru intrarea în vigoare a Conven iei.
    2. Prevederile Conven iei vor produce efecte:
    a) în ceea ce prive te impozitele re inute prin stopaj la surs  la venitul pl tit în sau
dup  prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urm tor anului în care
Conven ia a intrat în vigoare; i
    b) în ceea ce prive te celelalte impozite pe venit i pe capital pl tite în sau dup  prima
zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urm tor anului în care Conven ia a intrat
în vigoare.
    3. Conven ia dintre Guvernul Republicii Socialiste România i Guvernul Republicii
Arabe Siriene pentru evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit i pe avere,
semnat  la Bucure ti la 1 decembrie 1987, va înceta s  se mai aplice la intrarea în vigoare
a prezentei conven ii. Totu i, prevederile primei conven ii men ionate vor continua s
produc  efecte pentru anii fiscali i perioadele care expir  înainte de data de la care se vor
aplica prevederile prezentei conven ii.



    ART. 30
    Denun area
    Prezenta conven ie va r mâne în vigoare pân  va fi denun at  de un stat contractant.
Fiecare stat contractant poate denun a Conven ia dup  5 ani de la data la care aceasta a
intrat în vigoare, cu condi ia remiterii pe c i diplomatice cu cel pu in 6 luni înainte a unei
note de denun are scrise. În aceast  situa ie, Conven ia va înceta s  aib  efect:
    a) în ceea ce prive te impozitele re inute prin stopaj la surs  la venitul realizat în sau
dup  prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urm tor anului în care a fost
remis  nota de denun are; i
    b) în ceea ce prive te celelalte impozite pe venit sau pe capital realizate în sau dup
prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urm tor anului în care a fost
remis  nota de denun are.
    Drept care subsemna ii, autoriza i în bun i cuvenit  form , au semnat prezenta
conven ie.
    Semnat  la Damasc la 24 iunie 2008, în dou  exemplare originale în limbile român ,
arab i englez , fiecare versiune fiind egal autentic . În caz de divergen e, textul în
limba englez  va prevala.

                             Pentru România,

                     Pentru Republica Arab  Sirian ,


