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Acest raport prezintă evaluarea politicii fiscale prin prisma implementării
planurilor Guvernului stabilite pentru anul 2012. Evaluarea a fost efectuată
prin prisma efectului practic al activităţilor Guvernului asupra mediului de
afaceri din Republica Moldova.
1.3 Tatiana Lariuşin despre consecinţele economice ale crizei politice
actuale
La data de 25 februarie 2013, website-ul AllMoldova.com a realizat un
interviu cu coordonatorul ANB, Tatiana Lariușin, având în vizor bugetul
aprobat de AIE pentru anul 2013.
”Nu poate fi creat un climat investiţional favorabil în condiţiile în care
businessul local se simte incomod şi nu beneficiază de vreun stimul pentru
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dezvoltare. În Moldova, contribuţia sectorului privat la PIB nu depăşeşte
23-25%, iar în structura veniturilor populaţiei, veniturile din activităţile
comerciale sunt inferioare indemnizaţiilor sociale!” a menționat dna
Lariușin.
1.4 ”Lupta politică influenţează extrem de negativ asupra economiei şi
mediului de afaceri ” – Ion Tornea
"Lupta politică declanşată în ultima perioadă în Republica Moldova
influenţează extrem de negativ asupra dezvoltării economiei şi creării unui
mediu de afaceri atractiv pentru investiţii", consideră expertul economic
din cadrul ANB/IDIS "Viitorul", Ion Tornea. Expertul a menţionat că toate
disensiunile la nivel politic, transmit un semnal foarte negativ investitorilor
străini, pentru care stabilitatea politică a unei ţări este factorul determinant
în luarea deciziei de a investi.
"Fiind implicate în bătălii politice, autorităţile nu au timp pentru reforme şi
schimbări. Interesele cetăţenilor sunt în coada listei de priorităţi a
politicienilor. Prioritar pentru ei acum este lupta politică şi lupta pentru
supremaţie în această ţară", susţine expertul.
În opinia lui Ion Tornea, acest lucru este regretabil, deoarece, în mare
parte, mediul de afaceri este cel care contribuie la formarea bugetului ţării,
iar oamenii de afaceri aşteaptă schimbări spre bine, și nu invers.
1.5 Ion Tornea despre taxe, impozite şi evaziune fiscală
La data de 14 ianuarie 2013, reporterul portalului AllMoldova.com a
realizat un interviu cu expertul economic ANB/IDIS ”Viitorul”, Ion
Tornea, privind taxele, impozitele și evaziunea fiscală.
În opinia expertului, ”Fenomenul evaziunii fiscale în Republica Moldova
se datorează atât legislaţiei proaste, cât şi exercitării defectuoase a
administrării fiscale, slăbiciunii instituţiilor statului chemate să urmărească
şi să asigure încasarea impozitelor, unor politici incoerente şi
nestimulatoare dezvoltării business-ului, cât şi lipsei unei abordări
sistemice a fenomenului economiei tenebre şi a evaziunii fiscale.”

1.6 Ion Tornea despre proiectul de lege care prevede reducerea
tranzacţiilor în numerar
Autorităţile statului elaborează un proiect de lege care prevede reducerea
tranzacţiilor în numerar şi extinderea reţelei de plăţi cu cardul. Experţii
susţin că plăţile cu cardul ar diminua evaziunea fiscală. Reprezentanţii
Băncii Naţionale spun că plăţile cu cardul ar reduce ponderea economiei
tenebre.
Totodată, experţii economici, deşi susţin această iniţiativă, spun că agenţii
economici nu sunt pregătiţi pentru astfel de schimbări.
"Achitările prin numerar sunt utilizare în scopul eschivării de la plata
impozitelor. Sigur că acesată iniţiativă nu poate fi decât salutată. Trebuie
să avem în vedere şi faptul că mulţi agenţi economici nu sunt pregătiţi
pentru implementarea unor astfel de măsuri", este de părere expertul
economic Ion Tornea.
1.7 Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Moldova este nemulţumită
de creşterea preţurilor la benzină şi motorină
Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor consideră nejustificată creşterea
preţurilor la carburanţi.
Copreşedintele Uniunii, Vladimir Florea a relatat că în rezultatul majorării
preţurilor la carburanţi "se va declanşa o adevărată reacţie în lanţ, aceasta
însemnînd creşterea tarifelor pentru serviciile de transport şi în primul rînd
a celor de deservire a pasagerilor".
"Este necesar de a adopta urgent o nouă lege privind modul de determinare
a formulei de stabilire a preţurilor pentru produsele petroliere. De
asemenea, organele competente ar trebui să soluţioneze chestiunea cu
privire la aprobarea metodologiei de calcul a tarifelor pentru transportul de
pasageri şi bagaje. În mod automat, această măsură ar proteja de faliment
operatorii, care activează în domeniul transportului în Moldova, dat fiind
faptul că tarifele pentru transportul de pasageri nu au fost modificate din
anul 2008", a menţionat Vladimir Florea.
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Începînd cu anul 2012, Uniunea a solicitat în repetate rînduri ministerului
de resort crearea unei comisii de lucru în scopul revizuirii tarifelor pentru
ameliorarea situaţiei în domeniul transportului de pasageri.
1.8 Alexandru Slusari, președintele UniAgroProtect, membru a Consiliului
Strategic al ANB, salută decizia Comisiei parlamentare pentru agricultură
Comisia parlamentară pentru agricultură a aprobat unanim proiectul de lege
privind modificarea Codului Fiscal, referitoare la ordinea de achitare a
TVA pentru producţia agricolă, precum şi pentru zahăr.
În corespundere cu modificările propuse, se prevede de a lăsa pe conturile
speciale ale gospodăriilor agricole 12% din cele 20% TVA, astfel că în
buget vor fi transferate efectiv doar 8%.
„Este îmbucurător că pentru această idee au votat reprezentanţii tuturor
fracţiunilor parlamentare, indiferent de apartenenţa partinică. E o
confirmare a corectitudinii iniţiativei, dar este doar o jumătate de pas. Vom
atinge scopul scontat atunci, când proiectul de lege va fi avizat pozitiv de
Guvern. Spre regret, practica aprobării politicii fiscal-bugetare din ultimii
ani demonstrează că surprizele sunt posibile la orice etapă”, a comunicat
preşedintele Asociaţiei Producătorilor Agricoli ”UniAgroProtect”
Alexandru Slusari.
II.

Alte noutăţi de interes pentru mediul de afaceri:

2.1 Proiect de Hotărâre al Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea
actelor normative necesare punerii în aplicare a prevederilor Legii
concurenţei
La data de 25 februarie 2013, Consiliul Concurenţei a lansat consultarea
publică a proiectului Hotărârii Consiliului Concurenței cu privire la
aprobarea actelor normative necesare punerii în aplicare a prevederilor
Legii concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012.
Proiectul are drept scop implementarea prevederilor Legii concurenței
nr.183 din 11 iulie 2012 și crearea premiselor pentru creșterea
competitivității economiei naționale și bunăstării consumatorilor, precum şi

oferirea întreprinderilor unor norme secundare clare referitor la modul de
evaluare a acordurilor întru eliminarea încălcărilor concurențiale, precum şi
la modalitatea şi condițiile pentru acordarea beneficiului exceptării de la
norma generală de interzicere a acordurilor anticoncurențiale, modul de
stabilire a poziţiei dominante pe piață şi evaluarea abuzului de poziţie
dominantă, precum şi modul de notificare şi evaluare a concentrărilor
economice.
Obiectivele fundamentale ale proiectelor respective derivă din obiectivele
Legii concurenței nr.183 din 11 iulie 2012 și vizează protecția concurenței
pe piață, sporirea eficienței concurenței pentru a consolida competitivitatea
economiei naționale şi îmbunătățirea mediului de afaceri.
2.2 Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de
lege privind modificarea și completarea actelor legislative din cadrul
proiectului amendamentelor referitor la lichidarea afacerii
La data de 25 februarie 2013, Ministerul Economiei a inițiat consultarea
publică a proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea
proiectului de lege privind modificarea și completarea actelor legislative în
conformitate cu prevederile articolului 13 a Legii cu privire la principiile
de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235-XVI din
20.07.2006 (în continuare – Legea nr.235) şi în corespundere cu
Metodologia de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a
eficienţei actului de reglementare, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.
1230 din 24.10.2006.
2.3 Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul
Hotărârii de Guvern privind activitatea de audit
În perioada 23 ianuarie – 6 februarie 2013, Ministerul Finanţelor a
prezentat spre consultare publică proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire
la modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1450 din 24
decembrie 2007 privind activitatea de audit".
Prezentul proiect are drept scop de a elimina impedimentele care pot
apărea în procesul certificării auditorilor, deoarece conform pct. 46 al
Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor, fiecare probă scrisă
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pentru fiecare disciplină (în cazul dat, managementul financiar) urmează a
fi verificată de către doi membri ai Comisiei.
2.4 Concepţia Strategiei de dezvoltare a industriei tehnologiei informaţiei,
propusă pentru dezbateri publice
MTIC a lansat o serie de dezbateri publice pe marginea Concepţiei
Strategiei de dezvoltare a industriei tehnologiei informaţiei. La primele
runde de consultări au participat reprezentanţi ai companiilor IT şi ai
sectorului public.
Scopul Strategiei este să asigure un sector IT dezvoltat si recunoscut
internaţional, format din companii care produc soluţii complexe,
competitive şi cu o valoare adăugată înaltă pentru o economie bazată pe
cunoaştere. Potrivit documentului, în următorii 10 ani sectorul IT va creşte
în medie cu 25% anual şi numărul companiilor se va tripla.
În cadrul dezbaterilor reprezentanţii sectorului privat şi ai celui public au
salutat ideea elaborării Strategiei de dezvoltare a sectorului IT, manifestând
deschidere pentru o colaborare eficientă.
2.5 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind
societățile pe acțiuni
La data de 12 februarie 2013, Proiectul de lege pentru modificarea şi
completarea legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134 din 02.04.1997 a
fost prezentat Parlamentului spre aprobare.
Autorii proiectului de lege (deputaţi în Parlament) propun ca dividendele
neachitate acţionarilor SA la expirarea a 3 ani de la momentul apariţiei
dreptului de primire a lor să nu rămână ca venit la SA, dar să fie transferate
la bugetul asigurărilor sociale de stat. Parlamentul urmează să se expună
asupra oportunităţii acestui proiect de lege.
2.6 Proiectul legii pentru modificarea Codului fiscal cu privire la restituirea
TVA la investițiile capitale

La data de 11 februarie 2013, Proiectul de lege pentru modificarea Codului
fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 a fost prezentat Parlamentului spre
aprobare.
În conformitate cu nota informativă ce însoţeşte acest proiect de lege,
actualmente există o discrepanţă în cadrul legal, unde statul, pe de o parte
acordă producătorilor agricoli subvenţii, inclusiv pentru efectuarea
investiţiilor capitale din contul mijloacelor băneşti a fondului de
subvenţionare, iar pe de altă parte, lipseşte aceşti producători de
posibilitatea restituirii din buget a TVA de la efectuarea investiţiilor
capitale în conformitate cu prevederile Codului fiscal. În acest context,
autorul (deputat în Parlament) vine cu iniţiativa de excludere a alin.(5) din
art.101¹ din Codul fiscal, ceea ce va duce, conform argumentelor autorului,
la crearea condiţiilor favorabile pentru agenţii economici din Republica
Moldova.
2.7 Proiectul de lege pentru modificarea legii cu privire la comerţul interior
La data de 11 februarie 2013, Proiectul de lege pentru modificarea legii cu
privire la comerţul interior nr.231 din 23.09.2010 a fost prezentat
Parlamentului spre aprobare.
Ca rezultat al ultimelor modificări în legea cu privire la comerţul interior,
agenţii economici nu mai pot efectua plăţi prin numerar, fiind obligaţi să
efectueze plăţi doar prin virament. Pentru a nu afecta activitatea
întreprinderilor mici şi mijlocii şi pentru a nu încuraja economia tenebră,
autorul proiectului de lege (deputat în Parlament) propune modificarea legii
cu privire la comerţul interior, oferind posibilitatea de efectuarea a plăţilor
şi în numerar, aşa cum prevede legea cu privire la antreprenoriat şi
întreprinderi, care în art.10 pct.5 oferă dreptul comercianţilor să efectueze
decontări în numerar în sumă ce nu depăşeşte cumulativ 100.000 lei lunar.
2.8 Raportarea electronică la CNAM și CNAS intră în funcțiune
Guvernul Republicii Moldova pune în circulație două sisteme electronice
de raportare la Compania Naţională de Asigurări în Medicină și Casa
Națională de Asigurări Sociale: e-CNAM și e-CNAS. Acestea sunt
accesibile prin portalul unic al serviciilor publice: servicii.gov.md sau direct
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prin Sistemul Informațional “e-Raportare”: www.raportare.md. Astfel,
agenţii economici pot transmite rapoarte la CNAM și CNAS prin Internet,
economisind timp şi simplificând procedura de prezentare a acestora.
Sistemul electronic e-CNAM oferă o metoda modernă de schimb
informațional. Implementarea acestuia permite înlocuirea procedurilor
manuale cu cele automatizate în obținerea și procesarea formularelor de
raport. Aplicarea sistemului crește calitatea serviciilor oferite de Compania
Naţională de Asigurări în Medicină, prin reducerea numărului de erori în
formulare și prin creșterea calității și veridicității informațiilor. Cu ajutorul
serviciului e-CNAM agenții economici pot depune electronic formularele
2-03 și 2-04 la orice oră și din orice loc de unde există acces la Internet.
Prin intermediul sistemului e-CNAS, angajatorii din RM pot prezenta în
format electronic declaraţiile Rev 5 pentru angajaţii săi concomitent cu
declaraţiile privind calcularea și utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale
de stat obligatorii, forma 4-BASS. Serviciile e-CNAM, e-CNAS sunt parte
a Platformei de raportare, integrată în sistemul M-Cloud și găzduită de Î.S.
„Centrul de telecomunicaţii speciale”.
2.9 Acordul de Comerţ Liber moldo-turc va fi semnat în primăvara anului
curent
Acordul de Comerț Liber moldo-turc va fi semnat în cadrul vizitei
Primim-ministrului Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan la Chișinău,
preconizată pentru luna mai 2013. Informația a fost spusă în cadrul celei de
a V-a și cea din ultima rundă de negociere a regimului liberalizat de comerț
între Republica Moldova și Republica Turcia, care a avut loc la Chișinău,
pe 13-14 februarie 2013. Reamintim că semnarea Acordului de Comerț
Liber RM-Turcia este o precondiție a Uniunii Europene în negocierea
Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător RM – UE.
2.10 Din 14 martie curent vor intra în vigoare două legi noi ce vor face
posibilă relansarea financiară a întreprinderilor sau repunerea în circuitul
economic a activelor acestora

economic, precum şi mecanismului de investire cu formulă executorie a
contractelor de ipotecă, vor fi posibile datorită noilor reglementări a Legii
insolvabilităţii şi a Legii ce reglementează restructurarea creditelor
neperformante. Acestea au fost expuse de Vasile Vulpe, șeful Direcției
Juridice în cadrul briefingului organizat astăzi la Ministerul Economiei.
Implementarea acestor două proiecte de legi va îmbunătăți climatul
investiţional şi va crea condiţii favorabile pentru activitatea de
întreprinzător. Spre exemplu, Legea insolvabilității în redacție nouă va fi
pentru sectorul economic un mecanism benefic – pentru întreprinderile
active, ca un medic de familie, va contribui la buna dezvoltare a acestora pe
viitor, iar pentru întreprinderile cu dificultăţi financiare certe – ca un sanitar
ce va repune în circulaţie activele sau va simplifica procedura de lichidare a
acestora.
2.11 Ședință de lucru pe marginea notei de concept al studiului Băncii
Mondiale „Priorităţile de politici pentru dezvoltarea sectorului privat”
La data de 6 februarie 2013 a avut loc ședința de lucru cu participarea
reprezantanților Băncii Mondiale și Ministerul Economiei. Ședința a fost
dedicată discuțiilor pe marginea notei de concept al studiului Băncii
Mondiale „Priorităţile de politici pentru dezvoltarea sectorului privat”, ale
cărui rezultate vor servi ca repere pentru elaborarea ”Strategiei de
parteneriat cu ţara pentru 2014-2017”. Principalele subiecte abordate în
cadrul ședinței au fost: facilitarea accesului la finanțare, accelerarea
reformei regulatorii și sporirea competitivității intreprinderilor.
Vorbind despre îmbunătățirea mediului de afaceri, ministrul Economiei s-a
referit la principalele constrângeri în dezvoltarea mediului de afaceri,
identificate împreună cu antreprenorii și a enunțat prioritățile de politici
care vor ameliora situația în acest domeniu. ”Nu mai putem opera cu
retușuri. Avem nevoie de un salt în calitatea mediului de afaceri. De aceea
trebuie să ne focusăm pe politici țintite pe eliminarea constrângerilor
majore concrete, reclamate de antreprenori și pe sporirea competitivității” –
a afirmat Valeriu Lazăr.

Simplificarea procedurilor de reglementare a întreprinderilor viabile dar
aflate în dificultate financiară şi accelerarea lichidării celor fără de potenţial
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2.12 Agricultorii pot depune dosarele pentru subvenţionare

2.14 Licitațiile publice pot fi urmărite în format electronic

Dosarele pentru subvenţionare în sectorul agrar vor putea fi depuse din 1
februarie.

Guvernul lansează sistemul informațional automatizat ”Registrul de Stat al
Achiziţiilor Publice” (SIA RSAP). Platforma constituie prima etapă în
derularea procesului de digitizare a achizițiilor publice. Noul sistem
transpune achizițiile publice într-un mecanism eficient, transparent şi
competitiv.

Potrivit ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare Vasile Bumacov,
subvenţiile vor fi destinate stimulării investiţiilor în sectorul rural, sporirii
competitivităţii produselor agricole prin îmbunătăţirea calităţii sortării,
păstrării, ambalării.
Totodată, în acest an vor fi instituite două noi măsuri de subvenţionare:
stimularea consolidării terenurilor agricole şi irigarea lor, iar producătorii
tineri, cu vârsta de până la 30 de ani, vor obţine subvenţii mai mari cu 10%
faţă de cele care se acordă în condiţii generale.
În acest an, Fondul de subvenţionare în agricultură este mai mare cu 60 de
milioane de lei faţă de 2012, și reprezintă 460 de milioane de lei.
2.13 Moldova speră să finalizeze în martie 2013 negocierile privind
semnarea Acordului de asociere cu UE
Republica Moldova speră să finalizeze în martie 2013 negocierile privind
semnarea Acordului de asociere cu Uniunea Europeană, astfel încît să fie
pregătită pentru semnarea documentului în cadrul summitului
Parteneriatului Estic de la Vilnius. Declaraţia a fost făcută de premierul
moldovean Vladimir Filat în cadrul unei discuţii telefonice cu preşedintele
Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso.
În cadrul convorbirii, cei doi oficiali au discutat aspecte ce ţin de integrarea
europeană a Republicii Moldova, apreciind progresele înregistrate în
procesul de negocieri pe marginea Acordului de asociere şi a Acordului
privind liberalizarea regimului de vize. În context, s-a făcut referinţă şi la
recenta rundă de negocieri ce a avut loc la Chişinău. Vladimir Filat a
subliniat că integrarea europeană este o prioritate absolută a Republicii
Moldova şi că din acest punct de vedere amplul proces de reforme demarate
anterior trebuie continuat, deoarece în final vor avea de beneficiat cetăţenii.

"Lansarea sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al
achizițiilor publice” vine să sporească transparenţa, eficacitatea şi
credibilitatea procesului de achiziţii publice din Republica Moldova.
Digitizarea achizițiilor contribuie la formarea unui mediu de afaceri
competitiv și la creşterea clarității despre modul în care se cheltuiesc banii
publici”, a declarat primul ministru Vlad Filat.
Cu ajutorul „Registrului de Stat al Achiziţiilor Publice” procesul de
achiziţii trece de pe hârtie în format electronic. Pe viitor, odată cu
dezvoltarea sistemului, cetățenii vor putea urmări online ciclul de viață al
tuturor achizițiilor publice derulate în Republica Moldova.
„Registrului de Stat al Achiziţiilor Publice” oferă numeroase beneficii
participanţilor la licitații:
-

Ofertanţii pot controla procesul de desfăşurare a achiziţiilor;
Este asigurată creşterea concurenţei şi a încrederii în procesul de
desfăşurare a achiziţiilor publice;
Interacţiunea cu autorităţile contractante este simplificată;
Nu e nevoie de deplasări multiple la sediul autorităţilor contractante
sau Agenţiei Achiziţii Publice;
Accesul la informaţii actualizate se face atunci când este necesar;
Posibilitatea de eroare este redusă;
Asigură o generare rapidă a analizelor statistice;
Proiectele se desfăşoară într-un mod echitabil;
Interacţiunea directă cu reprezentanţii autorităţilor contractante este
redusă la minim.
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2.15 UЕ va ajuta Moldova să-şi dezvolte mediul de afaceri mic şi mijlociu
Uniunea Europeană va ajuta Moldova să-şi dezvolte mediul de afaceri mic
şi mijlociu. Despre aceasta a anunţat vineri, 8 februarie 2013, în cadrul
conferinţei „Împreună creăm viitorul acasă”, în cadrul căreia au fost făcute
totalurile pentru anul 2012 a Programului de atrage a investiţiilor străine de
peste hotare PARE 1+1, şeful Misiunii UE în Moldova Dirk Schuebel.
„Banii sunt alocaţi prin intermediul programului de susţinere bugetară
pentru dezvoltarea economiei în localităţile rurale. Iniţial, volumul
asistenţei bugetare a constituit 42 mil. de euro, iar ulterior UE a mai alocat
încă 14 mil. de euro”, a spus Schuebel.
Programul a fost lansat oficial în luna noiembrie 2010 şi este destinat
lucrătorilor migranţi sau rudelor de gradul întâi ale acestora, care doresc să
investească în iniţierea sau extinderea unei afaceri în Republica Moldova.

2.17 Numărul întreprinderilor înregistrate în 2012 a scăzut cu şapte la sută
faţă de 2011
Numărul întreprinderilor înregistrate în 2012 a scăzut cu şapte la sută faţă
de 2011, arată datele Camerei Înregistrării de Stat. Astfel, pe parcursul
anului trecut, au apărut 6.000 de companii noi, cu aproape 500 mai puţin
decât în 2011.
Cele mai multe firme, aproximativ 4.000, au fost înregistrate în Capitală, iar
alte 2.500 de alte oficii teritoriale. Datele statistice mai arată că şi numărul
întreprinderilor radiate s-a micşorat anul trecut cu aproape şapte la sută.
În 2012, şi-au suspendat activitatea aproximativ 3.200 de firme cu
aproximativ 200 mai puţin decât în 2011.
2.18 Politicile bugetar-fiscale şi sistemul de administrare fiscală şi vamală
trebuie subordonate obiectivului de creare a locurilor de muncă cu salarii
competitive

Programul are scopul de a facilita accesul la finanţare al migranţilor şi
reintegrarea acestora în societate, contribuind şi la stimularea transferurilor
băneşti pe căi oficiale, introducerea practicilor bune din statele gazdă ale
migranţilor, fiind creată o pârghie pentru introducerea inovaţiilor.

Ministerul Economiei a elaborat mai multe propuneri pentru Cadrul
Bugetar pe Termen Mediu 2014-2016 (CBTM). Printre acestea se numară
și propuneri care se regăsesc printre prioritățile ANB 2012-2013:

2.16 Peste 23,5 mii de agenţi economici au fost conectaţi la serviciul
„Declaraţie Electronică”

- Crearea unui regim special de administrare fiscal-vamală favorabil pentru
proiectele investiționale (indiferent de ramura economiei naționale) în
cadrul cărora se realizează importuri utilizate la producerea mărfurilor
destinate ulterior exportului.

Peste 23,5 mii de agenţi economici din Republica Moldova au fost
conectaţi, pînă la 31 ianuarie 2013, la serviciul „Declaraţie Electronică”,
astfel încît îşi pot prezenta rapoartele fiscale în format electronic.
Fiscul precizează că toţi plătitorii de TVA sînt conectaţi la acest serviciu şi
că „de la 1 ianuarie 2013 nici o dare de seamă a subiecţilor impunerii cu
taxa pe valoarea adăugată (TVA) nu mai este acceptată pe suport de hîrtie”.
Serviciul Fiscal de Stat mai anunţă că în ianuarie procesul de depunere a
rapoartelor fiscale de către agenţii economici plătitori de TVA „s-a
desfăşurat în condiţii eficiente”. Odată cu lansarea serviciului „Declaraţie
electronică”, „raportarea contribuabililor a devenit mai simplă, asigurîndule o parte din comoditatea şi confortul personal”.

- Reformarea sistemului de documente primare, ajustarea la practicile
international a Standardelor Naţionale de Contabilitate, eliminarea
diferenţelor dintre normele evidenţei contabile şi fiscale în rapoartele
prezentate de agenţii economici, prezentarea rapoartelor prin mijloace
electronice, evitarea dublărilor și suprapunerii controalelor fiscale și vamale
(post-vămuire).
- Excluderea din veniturile bugetare a articolului privind amenzile şi alte
sancţiuni aplicate businessului pentru nerespectarea legislaţiei fiscale şi
vamale, atât la nivel de prognoze bugetare, cât şi la nivel de planuri
bugetare.
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- Introducerea mecanismului „Import control sistem” şi „Export control
sistem” care prezumă excluderea necesităţii depunerii declaraţiei vamale de
tranzit, până la organul vamal care validează declaraţia vamală (de import
sau export), ceea ce va semnifica dispariţia unui act suplimentar (declaraţia
vamală de tranzit până la organul vamal respectiv), reducerea costurilor
necesare pentru plata serviciilor de broker vamal, a timpului necesar
completării, depunerii şi validării acesteia.
- Introducerea obligativităţii stabilirii unui termen de minimum 6 luni
pentru intrarea în vigoare a modificărilor.
2.19 FMI nu comentează raportul privind situaţia BEM
Reprezentantul FMI în Moldova nu comentează raportul apărut recent
privind situaţia de la Banca de Economii a Moldovei. Într-un comunicat,
oficialul anunţă că nu comentează documente neoficiale.
"În ceea ce priveşte referinţele recente ale unor mijloace mass-media cu
privire la pretinsul raport al FMI, în legătură cu situaţia Băncii de
Economii, dorim să clarificăm că, în conformitate cu practica standard, FMI
nu comentează documentele neoficiale şi nu a oferit careva comentarii pe
marginea raportului respectiv", a declarat Tokhir Mirzoev, reprezentantul
Permanent al FMI în Republica Moldova.

În acelaşi timp, misiunea FMI a recomandat Guvernului să ia măsuri
urgente de redresare a situaţiei de la BEM.
2.20 Misiunea FMI și-a amânat vizita la Chișinău: Îndemnăm autoritățile să
stabilizeze situația de la BEM
Misiunea FMI (Fondul Monetar Internațional) a comunicat că a amânat
vizita de lucru la Chișinău. Despre aceasta anunță Tokhir Mirzoev,
Reprezentantul Permanent al FMI în Republica Moldova, care a menționat
într-o declarație de presă că vizita a fost amânată de comun acord cu
autoritățile.
"Între timp, îndemnăm autorităţile să asigure realizarea măsurilor necesare
pentru finalizarea ultimei - celei de-a şasea - evaluări a programului,
inclusiv stabilizarea situaţiei la "Banca de Economii" şi adoptarea
politicilor bugetar-fiscale necesare, menite să vină în susţinerea bugetului,
după cum s-a discutat în cadrul vizitei misiunii FMI la Chişinău în luna
noiembrie a anului 2012" se arată în declaraţia de presă.
Menţionăm că vizita misiunii de evaluare a FMI urma să înceapă miercuri,
la data de 27 februarie 2013.

Acest material v-a fost oferit de IDIS şi ANB cu sprijinul financiar din partea CIPE
Platforma comună de susţinere a Agendei Naţionale de Business (ANB) cuprinde reprezentanţii a mai mult de 30 dintre cele mai influente
şi active asociaţii de business la nivel naţional şi camere de comerţ la nivel regional care, împreună cu comunitatea de experţi, doresc să
influenţeze politica economică, prin participarea lor activă şi transparentă în procesul decizional în domeniul reglementării activităţii de
afaceri în Moldova.
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