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GERMANIA - ROMANIA

• Germania este primul partener comercial al României, cu care se derulează
1/5 din volumul comerţului exterior al României

• 2 aprilie 1992, Tratatul dintre România şi R.F. Germania privind cooperarea prietenească şi
parteneriatul în Europa



• Germania este al treilea investitor în economia românească (după Olanda şi
Austria), cu 7,5 mld. euro (statistica BNR – 2014), respectiv 12,4% din totalul investiţiilor



EVOLUŢIA SCHIMBURILOR COMERCIALE -
MILIOANE EURO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 11,598 12,516 13,861 12,065 13,756 17,191 17,778 18,758 21,312

Export 4,370 4,742 4,883 5,665 6,464 8,394 8,618 9,162 10,108

Import 7,228 7,774 8,978 6,400 7,292 8,797 9,160 9,596 11,204

Sold -2,858 -3,032 -4,095 -735 -828 -403 -542 -434 -1096



EVOLUŢIA SCHIMBURILOR COMERCIALE -

• Ranking of Germany's trading partners in foreign trade - 2014”: export german: Romania 
loc 22 (10.708,1 mil euro), import german: Romania loc 21 (10.150,8 mil euro), total 
export plus import: Romania loc 22 (20.858,9 mil euro)



• Relaţiile economice sunt coordonate în cadrul Consiliul de cooperare economică româno-
german (CCERG)

• Draxlmaier, INA Schaeffler, ThyssenKrupp, Leoni Wiring Systems, Continental, KG 
Wintershall, E.ON AG, Allianz, Leoni, Praktiker, RWE (RRR-Remmert Recycling)



STRUCTURA EXPORTURILOR

• Din punctul de vedere al structurii, peste trei sferturi din exporturile româneşti adresate
pieţei germane îl reprezinta produsele cu valoare adaugată superioară (maşini şi
echipamente electrice 43,74%, vehicule şi echipamente de transport 21,25%, textile şi
confectii 7,18%, mase plastice şi articole din cauciuc 5,73%, produse chimice 2,31% etc)



STRUCTURA IMPORTURILOR

• Importurile României din Germania au o structura similară. (maşini si echipamente
electrice 35,40%, vehicule şi echipamente de transport 13,83%, mase plastice şi articole
din cauciuc 9.76%, produse chimice 8,60% etc). Structura exporturilor şi cea a 
importurilor se menţine, în linii generale, similară şi de pondere apropiată cu cea de la 
sfâşitul anului 2014



• Prima conventie incheiata de Romania a fost cea cu Germania (aplicabila de la 1.01.1972)

• Aeasta a fost renegoiata astfel incat vechea conventie si-a incetat aplicabilitatea iar din 
31.01.2002 se aplica noua conventie (semnata la BERLIN-4.iulie.2001)



• Germania si-a consolidat si in 2014 prima poziţie intre principalii parteneri comerciali ai
României. Conform datelor statistice romaneşti, ponderea Germaniei in exportul general 
al României se situa la export 19,27%, iar la import 19,15%, in timp ce la total schimburi
aceasta era de 19,20% . Faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut exportul a 
crescut cu 9,96%, iar importul cu 9,40%. 



• Cele doua tari au convenit ca aceasta conventie sa se aplice toturor persoanelor care 
sunt rezidente a uneia sau a ambelor state si s-a convenit lista de impozite pentru care se 
aplica conventia



• Articolul 10 urmareste problema dividendului si specifica faptul ca dividendele platite de 
catre o societate unui resident al celuilalt stat pot fi impuse in celalalt stat . Aceeasi regula
se aplica si in cazul dobanzilor,redeventelor si castigurilor din capital.

• Articolul 14 si aricolul 15 fac referire la profesiile independente si dependete , mai exact 
la veniturile obtinute (salarii) care se vor impozita in statul in care acestea sunt obtinute. 
In cazul in care venitul este obtinut in celalalt stat contractat acesta poate fi impozitat
atat in acel stat cat si in celalalt dar doar odata



• In cazut sportivilor si artistilor impozitele pe venit se vor aplica in statul unde acestia au 
rezidenta. Daca veniturile obtinute din prestatiile acestora revin altor persoane atunci
impozitarea se poate face in tara contractata unde se desfasoara activitatile
sportivilor/artistilor – art 17



• Articolul 23 are un rol important deoarece se refera la metodele de evitare a dublei
impuneri in statul de rezidenta . Aceste metode sunt explicate atat in cazul
Romaniei cat si al Republicii Federale Germania. Romania va acorda o deducere din 
impozitul pe venit/capital egala cu impozitul pe venit/capital platit in RFG  in cazul in care 
un resident al tarii realizeaza venituri sau detine capital care pot fi impuse in RFG 



• Articolul 28 explica model de interpretare a conventiei. Este specificat faptul ca un stat 
contractat nu este impiedicat prin aceasta conventie sa isi aplice propriile prevederi
interne care au ca scop prevenirea evaziunii fiscale sau neplatii impozitelor.

• Privilegiile fiscal ale membrilor misiunilor diplomatice si a posturilor consulare nu vor fi 
afectati de prevederile conventiei in vigoare. ( Articolul 29)



• Convenţia dintre Republica Federală Germania şi Republica Socialistă România privind
evitarea dublei impuneri asupra veniturilor şi averii (la 29 iunie 1973) nu va mai fi in 
vigoare de la data intratii in vigoare a prezentei conventii.

• Notele de denuntare pot fi trimise pe cale diplomatica dupa 5 ani de la data intrarii
conventiei in vigoare maxim pana in data de 30 iunie a anului calendaristic. (Articolul 32)


