Noutăţi legislative pentru business – 01.10.2010 – 15.10.2010
IDIS „Viitorul” continuă să monitorizeze schimbările survenite şi propunerile asociaţiilor incluse
în Agenda Natională de Business 2010. Astfel, Ministerul Finantelor a pregătit un proiect de lege
cu privire la activitatea de audit, care va acorda prevederile legislatiei autohtone la cele europene
si internationale. De asemenea, Ministerul Finantelor a elaborat o Hotărâre de Guvern, care îsi
propune o diminuare a cheltuielilor suportate de un agent economic pentru procurarea unei
blanchete de factură fiscală si crearea unui suport material necesar pentru implementarea si
dezvoltarea sistemului informational automatizat „Factura fiscală electronică”.

1) http://www.odimm.md/news.php?nou=244
Pe data de 8octombrie a anului curent, Guvernul aprobă Programul de atragerea remitentelor în
economie PARE 1+1, ca răspuns la unul din obiectivele Agendei Nationale de Business 2010 de
facilitare a investitiilor persoanelor fizice. Programul constă în atragerea remitentelor prin
mobilizarearesurselor umane si financiare ale migrantilor pentru a desfăsura o activitate
antreprenorială în RM. El prevede că pentru fiecare leu investit în afaceri în Republica Moldova
din veniturile obtinute în străinătate, se oferă 1 leu din partea statului.

2) http://unimedia.md/?mod=news&id=24691
Ideea sustinerii întreprinderilor private începătoare îsi găseste realizare în initiativa Camerei de
Comert si Industrie de a sprijini antreprenorii din RepublicaMoldova să atingă cerintele pietei
europene, prin elaborarea Ghidului Electronic „Lansarea Afacerii în Uniunea Europeană” , în
cadrul căreia sunt prezentate toate cerintele tehnice de care trebuie să tină cont antreprenorii care
doresc ca produsele lor să ajungă pe piata europeană.

3) http://www.gov.md/lib.php?l=ro&idc=574
Autoritătile moldovene acordă importantă maximă obiectivului de dezvoltarea Moldovei prin
intermediul TIC, care oferă avantaje prin rapiditate si costuri reduse. Implementarea proiectului
de e-Guvernare, care este conceput drept un instrument de prestare a serviciilor de stat, va oferi o
nouă dimensiune relatiei dintre Guvern si cetăteni, Guvern si business, iar în mod special va fi
schimbat modul de functionare a Guvernului pe interior si modul de administrare a afacerilor
publice.
Pentru a ajunge la o administrare responsabilă si transparentă, Guvernul si-a stabilit anumite
obiective de guvernare electronică. Importanta acesteia rezidă din faptul că tehnologiile
informationale şi comunicatiile (TIC) reprezintă un catalizator al cresterii economice si al
întăririi coeziunii sociale.

4) Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007

privind activitatea de audit
Actualitatea elaborării acestui proiect de lege este dictată de modificările si completările
necesare pentru tranzitia la Standardele Internationale de Audit (SIA) de la 1 ianuarie 2012.
Se presupune că rapoartele financiare de audit efectuate în baza Standardelor Internationale de
Audit vor beneficia de o credibilitate mai înaltă din partea fondatorilor, potentialilor
investitori,creditori sau altor utilizatori ai rapoartelor financiare, pentru care raportul auditorului
va servi drept garantie de corespundere a rapoartelor financiare tuturor cerintelor înaintate fată de
acestea.
Necesitatea trecerii la SIA este dictată de faptul că Standardele Naţionale de Audit, care în
prezent sunt aplicate în Republica Moldova, au fost elaborate în baza SIA în vigoare în anul
1999, care au suferit modificări esentiale până în prezent. Modificările survenite vor asigura
compatibilitatea serviciilor de audit naționale si cu Directiva2006/43/EC a Uniunii Europene.

5) Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea, completarea si abrogarea unor
hotărâri ale Guvernului
Proiectul în cauză îsi propune o diminuare a cheltuielilor suportate de un agent economic pentru
procurarea unei blanchete de factură fiscală si o asigurare cu aceste documente în mod continuu.
Fiindcă sistemul informaţional automatizat „Evidenta blanchetelor facturilor fiscale” este
administrat de Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” - subdiviziune a Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat,în sarcina căreia se află si implementarea sistemului informaţional automatizat
„Factura fiscală electronică” ca parte componentă a guvernării electronice, se consideră că ar fi
oportun ca aceasta să preia functiile de efectuare a comenzilor de tipărire a blanchetelor de
facturi fiscale, ceea ce va crea un suport material necesar pentru implementarea si dezvoltarea
sistemului informational automatizat „Factura fiscală electronică” menit să excludă treptat
facturile fiscale pe suport de hârtie, să reducă numărul dărilor de seamă fiscale şi implicit să
reducă cheltuielile suportate de agenţii economici la procurarea blanchetelor facturilor fiscale.

