Noutati legislative pentru business -15.06.2010 - 06.07.2010
O parte din prioritatile legislative ale Agendei Nationale de Business capata tot mai multa
proemeninta pe agenda oficialilor. Totodata, am remarcat o serie de articole de presa care au
pus accent pe optimizari ale legislatiei, asteptate ale mediului debusiness:
1. http://www.stireazilei.md/c-2155-4257,Moldova-medaliata-pentru-reformele-in-afaceri-si-ajutata-cu25-MLN-de-dolari
Republica Moldova a primitmedalia “Top Ten Reformer Award” de la Banca Mondială și Corporația
FinanciarăInternațională pentru faptul că a implementat cu succes mai multe reforme, înspecial, în ceea
ce privește îmbunătățirea mediului de afaceri.
2. http://voceabasarabiei.net/index.php/stiri/social/9043-audio-tichete-de-mas-pentru-salariai
A fost prezentat un proiect delege cu privire la tichetele de masă, inițiat acum cinci ani de
FederațiaSindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova. Îngeneral, acest sistem
presupune dreptul angajatorilor de a acorda salariațiloro alocație individuală de hrană, sub formă de
tichete de masă, pentru fiecarezi lucrătoare.
3. Стоимостьмолдавских ожиданий от Венского форума
Итальянцы решили инвестироватьв молдавский Агропродовольственный центр. Об этом сообщил
на Венском форумеминистр сельского хозяйства и пищевой промышленности Валерий
Косарчук."Общая стоимость проекта составляет около 38 млн евро. На первом этапе,который
можно реализовать в этом году, итальянцы инвестируют 7,5 - 10 млневро", - говорит глава
Минсельхозпищепрома. Переговоры о привлечении этихинвестиций велись министерством
четыре месяца, но окончательное решение принятов ходе "инвестиционной" недели Moldova
Business Week 2010,состоявшейся с 22 по 25 июня в молдавской столице.
4. Ce impozite şi taxe vom plăti în anii2011-2013?
Companiile care vor mărifondul de salarizare cu 10%, 20% sau 30%, vor plăti din 2011 contribuții
deasigurări sociale de 21%, 19% sau 17%
Din 2011 vor fi impozitateconform valorii de piață terenurile agricole, iar din 2012 - bunurileimobiliare
de la sate
Plafonul de înregistrareobligatorie a subiecților impozabili cu TVA va fi majorat de la 300 mii lei la600 mii
lei
5. Proiectul legii cu privire lamodificarea şi completarea Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu
privirela tariful vamal

Scopul prezentului proiect este de a îmbunătăţi cadrul legal existent, de a stabili nişte normeclare
ce reglementează modul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor. În prezent, este răspândită
practica când autorităţile vamale majorează valoarea în vamă a mărfurilor importate, fără a
prezenta agenţilor economici careva explicaţii şi informaţii justificate. Agenţii economici, la
rândul lor, sunt impuşi să plătească impozitele şi taxele din valoarea majorată a mărfii, dupăce

pentru a afla motivele pentru care valoarea în vamă a mărfii a fost majorată, sunt nevoiţi să se
adreseze cu scrisori faţă de autoritatea vamală.
6. Proiect de lege pentrumodificarea şi completarea Codul fiscal al Republicii Moldova, nr.1163-XIII
din24.04.1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din08.02.2007
Articolul 103 alin.(1) punctul 23 din Codul fiscal prevede scutirea de TVA pentru întreprinderile care
procură active materiale destinate includerii în capitalul statutar alacestora. Menționăm că această
normă se aplică doar în cazul când agenții economici procură definitiv activele materiale şi sunt în
proprietatea lor. Pentru întreprinderile noi înființate şi pentru multe altele care nu dispun de o bază
tehnică materială această normă este dificil de aplicat.
Astfel, prin proiectul de Lege se propune egalarea în drepturi a companiilor ce procură active materiale
destinate introducerii în capitalul statutar, acestea din urmă fiind scutite deTVA, cu companiile ce
efectuează procurări de mărfuri şi servicii ce fac obiectul unui contract de leasing care la momentul
actual se impozitează cu TVApe principii generale la cota standard de 20%.
7. Proiectul HotărîriiGuvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce seoperează în
Hotărîrea Guvernului nr. 1136 din 18 octombrie 2007”
Obiectivul proiectului Hotărârii Guvernului constă în ajustarea şi îmbunătățirea cadrului normativ
cereglementează managementul datoriei de stat, garanțiilor de stat şirecreditării de stat.
8. Proiectulde Lege privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor de activitate aechipajelor
vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi utilizareaaparatelor de control a activității acestora
Prezenta Lege stabileşte cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operațiuni de transport rutier antrenate în
trafic internațional, precum şi utilizarea aparatelor de control a perioadelor de conducere, pauzelor şi
perioadelor deodihnă ale conducătorilor auto ce fac obiectul Acordului European privindactivitatea
echipajelor care efectuează transporturi internaționale pe şosele(A.E.T.R), semnat la Geneva la
01.07.1970, cu modificările şi completările ulterioare, ratificat prin Hotărârea Parlamentului Republicii
Moldova nr.1318-XII din 02.03.1993.
Scopul elaborării Legii menționate este sporirea siguranței traficului rutier, reglementarea condițiilor de
muncă în transporturile rutiere în conformitate cu acordurile internaționale, fapt ce va favoriza
dezvoltarea şi îmbunătățirea transporturilor auto de mărfuri şi pasageri pe teritoriul Republicii Moldova.

