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1.2 Procedura de obținere a facturilor fiscale simplificată

În data de 20 mai, anul curent, a fost înregistrat un proiect de lege de
către președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe,
cu scopul de a introduce modificări la codul fiscal. Acest proiect de
lege prevede îmbunătăţirea condiţiilor de activitate a subiecților
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impozabili cu TVA, cât şi perfecționarea administrării fiscale ce ţine
de Registrul general electronic al facturilor fiscale. Din cauza
restricțiilor de ordin administrativ din Codul Fiscal, agenţii
economici au dreptul de a trece în cont suma TVA achitată doar după
înregistrarea facturii fiscale de către furnizor. În cazul în care
furnizorul din anumite motive nu înregistrează factura fiscală în
Registrul respectiv, cumpărătorul este lipsit de dreptul de a trece în
cont suma TVA achitată, iar furnizorul este amendat cu 3600 lei.
Deseori, povara financiară pe care o suportă cumpărătorii datorită
iresponsabilității furnizorilor este mai mare decât cea suportată de
furnizor, deoarece în multe cazuri sumele trecerii în cont a TVA de
către cumpărător depăşesc mărimea sancţiunii stabilite pentru
furnizor. Prin acest proiect de lege se dorește remedierea situaţiei
respective, prin permiterea trecerii în cont de către cumpărător a
sumei TVA achitate, chiar şi în cazul în care furnizorul nu
înregistrează, sau înregistrează cu întârziere factura fiscală în
Registrul electronic, cu punerea în aplicare a acestei prevederi de la
14 septembrie 2012, data intrării în vigoare a modificărilor care au
provocat situaţia respectivă. În plus, se propune eliminarea pragului
de 10 mii lei pentru înregistrarea obligatorie a livrărilor în Registrul
electronic, începând cu 01.01.2014. Totodată, în scopul asigurării
unei echităţi fiscale faţă de toţi subiecţii impozabili cu TVA,
respectivul proiect de lege prevede posibilitatea corectării
declaraţiilor privind TVA, depuse începând cu septembrie 2012, în
scopul permiterii trecerii în cont a sumelor TVA, conform
modificărilor noi propuse. În urma dialogului purtat în cadrul
Agendei Naționale de Business, apreciem faptul că vocea ANB și a
mediului de afaceri este auzită, iar înaintarea acestui proiect de lege
este salutabilă. Scopul ANB este de a eficientiza dialogul dintre
asociațiile de business și autoritățile statului, și elaborarea unor astfel
de proiecte de legi vine în sprijinul unui astfel de dialog. Totodată,
dorim să menționăm faptul că neîncrederea şi practica autorităţilor de
stat de a introduce restricţii inutile în raport cu businessul este încă

destul de răspândită și aduce la asfixierea mediului de afaceri prin
bariere fiscale şi administrative excesive. Ne exprimăm speranţa că
această iniţiativă va fi urmată şi de altele de acest fel, care să
conducă la îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a businessului în
Moldova. ANB reprezintă o platformă comună a peste 30 dintre cele
mai reprezentative asociaţii de business şi camere de comerţ şi
industrie (CCI) din Moldova, reunite în cadrul reţelei cu scopul de a
influenţa politicile şi practicile autorităţilor publice din domeniul
reglementării activităţii de afaceri. ANB a fost lansată în noiembrie
2007 de IDIS „Viitorul”.
1.2Procedura de obținere a facturilor fiscale simplificată
Veste bună pentru agenții economici. Procedura de obținere a
facturilor fiscale a fost simplificată, astfel încât să nu mai existe
acele cozi interminabile la organele fiscale din țară. Un proiect în
acest sens a fost aprobat la 23 mai, în lectură finală de către
Parlament. Astfel, facturile fiscale se vor elibera doar în baza
prevederilor art. 112 din Codul Fiscal, fără solicitarea altor acte
suplimentare de către autoritățile fiscale. Eliberarea actelor se va
efectua în termeni expres stabiliți de lege - până la 3 zile. În urma
aprobării acestui proiect de lege, a fost debirocratizat procesul de
obținere a facturilor fiscale. Agenții economici întâmpinau probleme
majore la începutul acestui an, atunci când încercau să obțină
documente de la organele fiscale. Erau cozi enorme. Acum legea
prevede termen foarte clar, de câteva zile, nu de câteva zeci de zile
până acum, pentru eliberarea facturilor fiscale.

1.3 Guvernul a decis să simplifice procedura de restituire a accizelor
agenților economici
Procedura de restituire a accizelor agenţilor economici care
comercializează mărfuri supuse accizelor va fi simplificată şi
eficientizată. Guvernul a aprobat miercuri, 23 mai, în cadrul şedinţei,
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Regulamentul privind restituirea accizelor, care prevede acest lucru.
Ministrul Finanţelor, Veaceslav Negruţa, a menţionat, în cadrul
şedinţei Guvernului, că Regulamentul are drept scop îmbunătăţirea
procedurii de restituire a accizelor în sensul optimizării şi
eficientizării mecanismului de restituire a accizelor, precum şi
stabilirea unor condiţii clare şi transparente de obţinere a acestor
restituiri de către agenţii economici. Ministrul a menţionat că
obiectivul de bază al Regulamentului este ca, în cazul în care agenţii
economici respectă anumite condiţii, atunci restituirea să fie făcută
fără efectuarea unui control tematic la agentul economic.

milioane dolari în scopul lichidării consecinţelor secetei din anul
2012. Totodată, autorităţile trebuie să depună eforturi ca să reuşească
obţinerea grantului în sumă de circa 14 milioane dolari din partea
Guvernului Japoniei pentru implementarea proiectului care prevede
dotarea grădiniţelor şi şcolilor din 26 localităţi cu cazane de încălzire
pe biomasă. Despre aceasta a comunicat ministrul agriculturii în
exerciţiu, Vasile Bumacov, la o întrevedere cu premierul interimar,
Iurie Leancă

"Pentru aceasta, agentul economic trebuie să-şi desfăşoare o
activitate de cel puţin doi ani, să beneficieze pînă la momentul de
referință de restituirea accizelor de cel puţin trei ori, iar de la data
ultimei restituiri să fi trecut cel mult un an calendaristic. De
asemenea, este necesar ca, în cadrul ultimei verificări privind
restituirea accizelor, să existe confirmarea organului fiscal că suma
primită corespunde cu cea solicitată. A patra condiţie ar fi ca, în
ultimele şase luni pînă la data depunerii cererii privind restituirea
accizelor, agentul economic să nu fi utilizat timbre de acciz
falsificate pentru produsele supuse accizelor, în special este vorba de
produsele din tutun sau alcoolice", a precizat ministrul.

Dacă la începutul anului curent Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) anticipa pentru Republica
Moldova o creştere economică de 3%, atunci recent, BERD a redus
prognoza de creştere economică pentru acest an cu 0.5 puncte
procentuale. Astfel, instituţia financiară internaţională anticipează
pentru Moldova o creştere a PIB-ului de 2,5% în acest an şi un avans
de 4% în 2014, în contextul efectelor negative survenite în urma
crizei din zona euro, dar şi din Rusia, care se reflectă în special în
ceea ce priveşte exporturile şi remitenţele.

Veaceslav Negruţa a ţinut să precizeze că aprobarea acestui
Regulament este un pas în sensul apropierii relaţiei dintre
contribuabili şi organul fiscal.

II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri
2.1 Moldova se pregătește să obțină aproape 25 milioane de dolari
pentru agricultură

2.2 BERD a scăzut la 2.% prognoza de creștere economică a RM

Creşterea economică a RM ar trebui să se consolideze în acest an
datorită transferurilor băneşti ale migranţilor moldoveni, dar şi
datorită unei reveniri a exporturilor. Totodată, creşterea economiei
naţionale depinde se sentimentul investiţional local, dar şi de cel al
străinilor. BERD este mai sceptică decât Fondul Monetar
Internaţional care a păstrat prognoza de creştere economică a R.
Moldova pentru 2013 la nivelul de 4%. Pentru 2014, FMI de
asemenea prognozează o creştere economică, de 4%, deşi anterior
estima o majorare de 5,3%.
2.3 Numărul întreprinderilor noi înființate sînt în creștere

Moldova trebuie să întreprindă unii paşi pentru ca în mod prioritar să
obţină de la Banca Mondială un ajutor financiar în valoare de 10
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Potrivit datelor Camerei Înregistrării de Stat (CIS), numărul firmelor
nou-înfiinţate pe teritoriul Republicii Moldova a ajuns, în primul
trimestru al anului în curs, la 1797, fiind în creştere cu 2,2% faţă de
aceeaşi perioadă din 2012. Totodată, numărul firmelor radiate în
perioada analizată este cu circa un sfert mai mic. În primele trei luni
ale lui 2012 au fost radiate circa 700 întreprinderi, potrivit sursei. La
începutul lui aprilie curent, pe teritoriul RM erau înregistrate circa
162 mii persoane juridice şi întreprinzători individuali. Din
perspectiva formelor de organizare 50% sunt societăţi cu răspundere
limitată (SRL), 40% întreprinzători individuali (ÎL), numai 3% sunt
societăţi pe acţiuni (SA), etc. În aceeaşi perioadă, cele mai multe
firme (59%) au fost înfiinţate în capitală, oficiilor teritoriale
revenindu-le doar 41% din întreprinderile nou înfiinţate. Cu toate
acestea, 74% din firmele radiate în primul trimestru al anului curent
sunt înregistrate în oficiile teritoriale şi numai 26% din firmele
radiate sunt din Chişinău.
2.4 Veniturile la bugetul public național au crescut cu 12,7%
În primele patru luni ale anului în curs, veniturile la bugetul public
național (BPN) au crescut cu 12,7% comparativ cu aceeaşi perioadă
din 2012, însumând peste 10,694 mld. de lei, se arată într-un raport
al Ministerului Finanțelor. Din suma totală a veniturilor la bugetul
public naţional, veniturile fiscale au constituit 90% sau circa 9,6 mld.
lei, fiind în creştere cu 1,732 mld. lei. Sarcinile stabilite de autorităţi
pentru perioada analizată au fost îndeplinite la nivel de 104,5%. În
aceeaşi perioadă, partea de cheltuieli a BPN a fost executată doar în
proporţie de 80%, în sumă de 10,772 mld. lei. Totodată, cheltuielile
BPN sunt în creştere cu 6,7% faţă de perioada respectivă din 2012.
Cea mai mare parte din cheltuielile publice au fost direcţionate spre
realizarea programelor cu caracter social şi cultural (73%), fiind
urmate de proiecte din economie (9,4%), etc. Executarea bugetului

public naţional, în primele patru luni, s-a soldat cu un deficit în sumă
de 77,7 mil. de lei. De la începutul anului, soldurile în conturile BPN
s-au micşorat cu 39 mil. de lei, totalizând 2,966 mld. de lei.
2.5 Subvențiile promise agricultorilor vor fi alocate
Republica Moldova şi Banca Mondială urmează să semneze, în cel
mai apropiat timp, Acordul de finanţare pentru un împrumut de10
milioane de dolari, acordat pentru susținerea agricultorilor din
raioanele afectate de seceră, se arată într-un comunicat al serviciului
de presă al Guvernului. Anunţul a fost făcut de premierul desemnat
Iurie Leancă care s-a întâlnit astăzi cu directorul de Ţară al Băncii
Mondiale pentru Belarus, Ucraina şi Republica Moldova, Qimiao
Fan. Se întâmplă după ce, acum o lună, agricultorii moldoveni au
bătut alarma precum că riscau să nu mai primească subvenţiile
promise pentru pagubele provocate de stat, în condiţiile în care
Guvernul demis nu semnase Acordul cu Banca Mondială pentru
împrumutul de 10 mil. de dolari. Premierul desemnat a specificat că,
toate formalităţile în acest sens au fost clarificate, astfel încît, acordul
negociat va fi semnat foarte curînd, iar fermierii vor primi
compensaţii pentru pagubele suportate în urma secetei din vara
anului trecut. De asemenea, Qimiao Fan a dat asigurări că Banca
Mondială va continua să acorde asistenţă pentru dezvoltarea
Republicii Moldova, iar viitoarea strategie de cooperare va fi
focusată pe îmbunătăţirea climatului investiţional, pe promovarea
proiectelor sociale, etc.
2.6 Investițiile în ZEL au atins 173,9 milioane dolari, iar în 2013 4,3
milioane dolari
Ministerul Economiei a evaluat activitatea Zonelor Economice
Libere pentru I trimestru al anului 2013, publicând rezultatele într-un
raport. Potrivit documentului, în I trimestru al anului 2013 pe
teritoriul Republicii Moldova funcționau şapte zone economice
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libere, în care erau înregistraţi 160 de rezidenţi, dintre care 42 de
rezidenţi activau în ZAL “Expo-Business-Chişinău”, 38 – în ZEL
“Ungheni-Business”, 33 – în ZAL PP “Valkaneş”, numărul
angajaţilor acestora constituind 6201 persoane. Volumul total al
investiţiilor în zonele economice libere pe întreaga perioadă de
activitate a acestora, conform situaţiei din 1 aprilie 2013 a atins
173,9 mil. dolari SUA (sau cu 19,2% mai mult decât la 1 aprilie
2012), dintre care, în primul trimestru, au fost investiți 4,5 mil. dolari
SUA (inclusiv 3,8 mil. dolari SUA în ZEL ”Bălţi”). Cea mai mare
cotă a investiţiilor i-a revenit ZAL “Expo-Business-Chişinău”,
constituind 29,9%, alte 28,7% au fost atrase în ZEL “UngheniBusiness”. Volumul total al vânzărilor nete de producţie industrială
fabricată de rezidenţii zonelor libere în ianuarie-martie 2013 s-a
majorat cu 23,6 % faţă de perioada similară a anului trecut şi a
constituit 601 mil. lei. De asemenea, în raport se constată dezvoltarea
activității comerciale externe. Partea cea mai mare a producţiei
industriale, în valoare de 521,9 mil. lei sau 86,8% din volumul total,
a fost exportată. În total volumul exportului mărfurilor şi serviciilor
din zonele economice libere în perioada de referinţă s-a majorat cu
18,3% şi a constituit 588,1 mil. lei sau 8,3% din volumul exportului
Republicii Moldova pe parcursul I trimestrului al anului curent.
2.7 Subvenţiile pentru activităţile post-recoltare şi zootehnie vor
creşte

Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli se va majora
de la 400 de milioane de lei pe an, nivelul actual, la 750 de
milioane, spre finele perioadei de implementare a Strategiei de
Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural în Republica
Moldova pentru anii 2014-2020. Proiectul strategiei a fost
prezentat pentru dezbateri publice, transmite IPN.
În proiectul strategiei se menţionează că distribuţia subvenţiilor
între cele 10 direcţii prioritare incluse în programul de
subvenţionare, de asemenea, se va schimba. Se presupune că

ponderea subvenţiilor alocate pentru a sprijini investiţiile în
utilaje şi echipamente agricole va scădea de la 42% din total, în
2012, la 16%, în 2020. Ponderea subvenţiilor direcţionate spre
post-recoltare ca creşte de la 11% la 25% în aceeaşi perioadă.
Va spori şi cota de subvenţii pentru zootehnie – de la 3% la
11%.
Proiectul Strategiei de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului
Rural, pe anii 2014-2020, are la bază trei priorităţi: creşterea
competitivităţii sectorului agro-alimentar, prin modernizarea
acestuia; asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi
îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural. Proiectul
documentului a fost elaborat de ministerul de ramură, cu
sprijinul Corporaţiei Financiare Internaţionale.
2.8 A fost lansat pentru dezbateri publice proiectul Strategiei de
Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural pentru anii 2014-2020

Pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare a
fost plasat pentru consultări proiectul Strategiei de Dezvoltare a
Agriculturii şi Mediului Rural pentru anii 2014-2020. Scopul
declarat al Strategiei este: "Îmbunătățirea competitivității
sectorului agro-alimentar și realizarea unei sinergii între
agricultură, mediu natural și dezvoltare rurală întru
ameliorarea calităţii vieții în mediul rural, fapt care va contribui
la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova”. Acesta
document determină 3 priorităţi de dezvoltare a agriculturii şi
mediului rural până în 2020: Prioritatea 1: Creșterea
competitivității sectorului agro-alimentar din Republica
Moldova, prin modernizarea și integrarea pieței; Prioritatea 2:
Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale;
Prioritatea 3: Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural.
Valoarea totală a bugetului disponibil pentru dezvoltarea
agriculturii și a mediului rural, conform Strategiei, calculată în
baza cererilor de solicitare a subvențiilor în agricultură (3
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miliarde lei în 2012), presupune o creștere cu 5% în fiecare an,
începând cu anul 2015.
2.9 Au fost prezentate ofertele tarifare la produsele agricole pentru
liberul schimb cu UE

Republica Moldova şi Uniunea Europeana au discutat, în
cadrul unei video-conferinţe Chişinău-Bruxelles, ofertele
tarifare pentru produsele agricole în cadrul negocierii
Acordului de Schimb Liber Aprofundat şi Cuprinzător.
Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Economiei,
oferta Republicii Moldova prevede liberalizarea treptată a
pieţei, într-o perioadă de până la 10 ani pentru unele produse
agricole, precum ar fi fructele şi legumele proaspete,
conservele, sucurile, unele produse lactate etc. Pentru protecţia
producătorilor autohtoni a fost propusă instituirea unor cote
tarifare pentru o serie de produse europene, precum carnea şi

produsele din carne, zahăr, unele produse lactate, transmite
IPN. Uniunea Europeană a venit cu oferta de a institui anual un
nivel al volumului posibil de export pentru unele produse
agricole din Moldova. Conform ofertei, circa 10 grupuri de
mărfuri, printre care carnea, zahărul, cerealele, lactatele şi
ouăle, vor putea fi exportate fără achitarea taxelor vamale în
limita volumului stabilit. Volumul posibil de export va putea fi
ajustat de la an la an, în dependenţă de solicitarea agenţilor
economici din Moldova. Referitor la vinuri, părţile au convenit
că această categorie de mărfuri va fi supusă liberalizării şi va
asigura producătorilor de vinuri autohtoni accesul nelimitat pe
piaţa Uniunii Europene, fără achitarea taxelor vamale.
În perioada 10-14 iunie, la Chişinău, va avea loc cea de VII-a
rundă de negocieri a Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi
Cuprinzător. Conform agendei prealabile, subiectele negocierii
vor fi definitivarea textelor juridice şi a ofertelor.

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.

„Economie fără monopoluri, libertate fără privilegii”

