
 Noutati legislative pentru business - 07.07.2010 - 22.07.2010 
IDIS „Viitorul” a continuat să monitorizeze propunerile asociațiilor de business ce au fost incluse în Agenda Na
pe 15-16 iulie a.c., Parlamentul a aprobat două modificări legislative, menite să stimuleze business-ul mic 
procedura de înregistrare, fiind micșorat pragul înregistrării benevole și augmentat cel al înregistrării obligatorii. În plus, în scopul eliminării dublei 
subsidiarii, a fost adoptată modificarea Legii viei şi vinului, care anulează impozitul adăugător pentru vie 
modificări legislative, Parlamentul nu a luat în considerație niciuna din propunerile formulate de către Asocia
(AITA), principalul exportator de servicii al RM peste hotarele țării. 

1. Lege cu privire la modificarea articolului 31 din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006 

Crearea sistemului unic de subvenționare în agricultură impune și racordarea normelor legislative naționale. Astfel, era necesară desfiin
susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole şi excluderea din art. 31 al Legii viei şi vinului a prevederilor ce ţin de taxa şi fo
o reducere din povara fiscală pe care o suportă în prezent întreprinderile din domeniul vitivinicol. Prevederile actuale ale Legii viei şi vinului sunt de 
asemenea în concordanță și cu Legea bugetului de stat pentru anul 2010 nr. 133-XVIII din 23.12.2009. 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 

Modificările adoptate în acest proiect de lege au fost impuse de necesitățile pe care le resimt agenții economici mici 
redusă dublu limita de înregistrare benevolă ca plătitor de TVA de la 100000 lei la 50000 lei pentru ora
înregistrare obligatorie de la 300000 lei la 600000 lei. Agenții economici înregistrați în sate (comune) se pot înregistra ca plătitori de TVA de la 1 leu, astfel 
apare o anumită discrepanță între aceste două categorii de antreprenori.  

Aceste prevederi nu se răsfrâng asupra autorităţilor publice, instituţiilor publice, instituţiilor medico-sanitare publice şi private şi deţinătorilor patentei de 
întreprinzător. 

          Plafonul de înregistrare obligatorie a subiecţilor impozabili cu TVA a fost ridicat de la 300 mii la 600 mii de lei

          http://www.infotag.md/press-releases/584100/ 

          http://aita.md/asp/comunicat_de_presa.asp 

         http://aita.md/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=829&Source=http%3A%2F%2Faita%2Emd%2FLists%2FAnnouncements%2FAllItems%2Easpx
 


