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1.1 Dezbaterea publică pe marginea Propunerilor ANB pentru
Programul Guvernului şi legea nr. 209 cu privire la modificarea
Codului Fiscal
Membrii şi susţinătorii Agendei Naţionale de Business au examinat
în ce măsură se regăsesc priorităţile mediului de afaceri pe agenda de
lucru a noului Guvern. Totodată, a fost examinat proiectul de lege
de modificare a unor acte legislative, şi anume cu privire la Registrul
electronic al facturilor fiscale (nr. 209 din 20.05.2013). Membrii
ANB au discutat despre Proiectul de lege privind Registrul
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electronic, înaintat în Legislativ de către deputatul Veaceslav Ioniţă,
dar au venit şi cu anumite recomandări pe marginea textului
documentului. Scopul proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de
activitate a subiecților impozabili cu TVA, cât şi perfecționarea
administrării fiscale ce ţine de Registrul general electronic al
facturilor fiscale. În acest sens, echipa ANB vine cu următoarele
recomandări: „Stabilirea termenului de 5 zile pentru înregistrarea
facturilor fiscale pune în impas mediul de afaceri, care din motive
obiective şi din specificul domeniilor de activitate, nu pot realiza
aceste cerinţe legale (cum ar fi agenţii transportatori care efectuează
transporturi internaţionale), deoarece facturile fiscale şi alte
documente relevante sunt eliberate într-un termen mai mare, în
dependenţă de legislaţia ţărilor unde a avut loc transportarea şi de
alte circumstanţe obiective”, a explicat Expertul juridic al IDIS,
Viorel Pîrvan.
O altă problemă o reprezintă pragurile de înregistrare a facturilor
fiscale, care la fel împovărează businessul cu eforturi administrative
suplimentare. Pentru multe domenii de activitate sumele de 10000 lei
şi chiar 50000 lei nu sunt relevante, întrucât livrările impozabile
depăşesc aceste sume. În acest context, recomandăm eliminarea
pragurilor de 10000 lei şi 50000 lei.
Cât priveşte noul Program de Guvernare, mediul de afaceri a venit cu
recomandări pentru politicile din mai multe domenii, aşa ca: Politica
bugetar-fiscală şi gestionarea finanţelor publice; Politici agroindustriale; Infrastructură şi transport; Infrastructura calităţii,
securitatea industrială şi protecţia consumatorilor; Tehnologia
informaţiei şi comunicaţii. Propunerile respective au în vedere
măsuri pentru fortificarea instituţiilor statului şi îmbunătăţirea
climatului de afaceri, limitarea intervenţiei administrative în
economie, dezvoltarea concurenţei, îmbunătăţirea dialogului publicprivat, perfecţionarea normelor şi a administrării fiscale şi vamale,

etc. ANB va monitoriza modul de implementare al priorităţilor
Programului de guvernare, pentru a se asigura de buna transpunere în
viaţă a priorităţilor mediului de afaceri, care s-au regăsit în el, şi
pentru a interveni cu propuneri de ajustare în cadrul dialoguluipublic privat.Prezent la eveniment, viceministrul economiei, Dumitru
Godoroja a precizat că pentru un rezultat eficient „este necesară
revizuirea Codului Fiscal şi a celui Vamal, iar Ministerul Finanţelor,
de asemenea, ar trebui să intervină”. La eveniment au participat
reprezentanţi ai Guvernului, Inspectoratului Fiscal şi Serviciului
Vamal, precum şi membrii asociațiilor ANB.
1.2 Inspectoratul Fiscal a denaturat hotărîrea parlamentului privind
TVA la produsele agricole
Producătorii agricoli din Republica Moldova au solicitat
Parlamentului să precizeze la nivel legislativ prevederile privind taxa
pe valoarea adăugată (TVA) la produsele agricole.
Președintele Uniunii Republicane a Asociațiilor Producătorilor
Agricoli "Uniagroprotect", Alexandru Slusari a comunicat că
documentele respective au fost trimise Comisiei parlamentare pentru
agricultură și tuturor fracțiunilor parlamentare: PLDM, PDM, PL și
PCRM, dar și deputaților neafiliați. "Parlamentul a luat o hotărâre
care urma să îi ajute pe producătorii agricoli să readucă situația cu
TVA la cea din anul trecut, când această taxă era de 8%, dar
Inspectoratul Fiscal a denaturat totalmente esența deciziei
Parlamentului. În loc ca din 20% de TVA 8% să revină statului, iar
12% să le rămână producătorilor agricoli, în mod real agricultorii vor
trebui să se despartă în medie cu 14% de TVA, și chiar cu întreaga
sumă de 20%"
Conform legii nr.73, adoptate de Parlament la 11 aprilie 2013,
producătorii agricoli urmau să achite la buget doar 40% din TVA la
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produsele agricole la cota standard de 20% ceea ce reprezintă 8% din
TVA, în vigoare în anul 2012. Celelalte 60% din suma rămasă a
TVA urmau să rămână la dispoziția țăranilor, ca și anterior. FISC-ul
însă a emis un ordin prin care a sporit ilegal povara fiscală asupra
sectorului agrar, lipsindu-i pe țărani de cele 60%. Ordinul FISC-ului
ignoră legea în partea de TVA pe care producătorii agricoli o plătesc
în costul utilajelor moderne, al semințelor și îngră șămintelor, al
mașinilor agricole și agregatelor necesare producției agricole. Astfel,
gospodăriile care investesc mult în producție ar putea să nu
primească înlesnirea deloc și vor avea de plătit la buget toate 20% de
TVA la livrările de produse agricole, până la epuizarea TVA din
costul achizițiilor de tehnică și al altor procurări.
Conducătorii de întreprinderi agricole spun că această abordare îi va
sancționa, în primul rând, pe cei care investesc în dezvoltarea și
creșterea competit ivității producției agricole. Iar fără aceasta,
producția agricolă din Moldova nu are viitor, mai ales, în contextul
preconizatei semnări a Acordului privind Zona de Liber Schimb cu
Uniunea Europeană.
1.3 Noi soluții și proceduri de simplificare a formalităților vamale
La 25 iunie, au fost lansat noile soluţii și instrumente vamale care vin
să simplifice procedurile de import/export şi tranzit. Noile proceduri
promovate de Serviciul Vamal au ca scop simplificarea formalităţilor
vamale, reducerea timpului şi costurilor participanţilor la comerţul
exterior, reducerea numărului de acte vamale ce urmează a fi
perfectate la import/export/tranzit, precum şi minimizarea
contactului direct între vama şi declarant. Pachetul soluțiilor de
liberalizare a procedurilor vamale cuprinde următoarele facilități:

frontieră, fără necesitatea prezentării mărfii şi completării declaraţiei
vamale la postul vamal intern.
2) Reieşind din necesităţile şi solicitările agenţilor economici,
Serviciul Vamal a menţinut şi procedura de perfectare a exportului în
posturile vamale interne, tranzitarea mărfii spre frontieră.
3) Extinderea programului de muncă a posturilor vamale.
1.4 BM a determinat ce împiedică dezvoltarea sectorului privat în
RM
Analiza este bazată pe studiile existente şi contribuţiile sectorului
privat, ale autorităţilor publice şi comunităţii donatorilor din
Moldova identifică cele mai stringente cinci probleme în mediul de
afaceri, care afectează negativ productivitatea şi competitivitatea
companiilor.
Acestea sunt: administrarea vamală; administrarea fiscală;
reglementarea în afaceri, cu accent pe licenţiere, autorizaţii, permise
şi inspecţii; cadrul concurenţial şi accesul la finanţare.
“Raportul prezentat este unul important, întrucât abordează
principalele constrângeri şi priorităţi de politici care afectează
dezvoltarea economică şi competitivitatea Moldovei. În acest sens se
îmbină organic cu eforturile guvernamentale de ameliorare a
mediului de afaceri.”, a subliniat la rândul său Valeriu Lazăr.

1) Posibilitatea declarării exportului direct la postul vamal de
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II.Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri
2.1 Producătorii agricoli caută soluţii pentru a elimina barierele
impuse la exportul de produse
Producătorii agricoli s-au întrunit pentru a dezbate problemele ce ţin
de exportul de produse. Aceştia vor discuta, împreună cu ministrul
Agriculturii, Vasile Bumacov, despre barierele din legislaţie în acest
sens, inclusiv sistemul hiperbirocratizat de verificare a produselor la
vamă. Agricultorii spun că angajaţii vamali, de multe ori, întârzie
nejustificat procesul de verificare a produselor la ieşirea din ţară, fapt
ce le provoacă pierderi considerabile. În plus, producătorii acuză şi
Inspectoratul fiscal de faptul că le-ar pune diverse piedici, inclusiv
prin verificări repetate care durează mult timp.
O altă problemă este tendinţa unor firme de a monopoliza
exporturile. În Moldova sunt aproximativ 250 de exportatori de
produse agricole.
2.2 Serviciul Fiscal intensifică lupta împotriva evaziunii fiscale
IFPS a comunicat că, în urma vizitelor de lucru efectuate în raioanele
republicii, șeful IFPS, Ion Prisăcaru, a ajuns la concluzia că doar
“scoaterea din umbră” a agenților economici care evită plata
impozitelor va conduce la disciplinarea lor. El a dat dispoziții
colaboratorilor administrațiilor fiscale ca, începînd cu această
săptămînă, atenţia lor să fie îndreptată asupra persoanelor care ignoră
categoric legea, desfăşurînd activităţi ilicite de antreprenoriat, fapt ce
conduce la crearea concurenţei neloiale în raport cu agenţii
economici oneşti.

Potrivit șefului IFPS, depistarea acestor persoane şi aducerea lor în
cadrul legal cu achitarea impozitelor corespunzătoare va fi
principalul indicator de performanţă care va sta la baza evaluării
eficienţei organelor fiscale teritoriale. Un alt indicator important va fi
diminuarea restanţelor faţă de bugetul public naţional.
Astfel, zilnic IFS teritoriale sînt obligate să raporteze îndeplinirea
indicaţiilor menţionate, furnizînd un raport care va include numărul
agenţilor economici atraşi în cadrul legal, inclusiv sumele
impozitelor calculate şi încasate suplimentar, precum şi rezultatele
acţiunilor întreprinse pentru reducerea restanţelor existente la bugetul
public naţional.
2.3 Încasări sub aşteptări la bugetul public naţional
În primele cinci luni ale anului în curs, veniturile la bugetul public
naţional (BPN) sunt cu 0,3% mai mici decât cele estimate, se arată
într-un raport al Ministerului Finanţelor. Totodată, comparativ cu
perioada similară din 2012, încasările la BPN sunt cu 8,7% mai mari
în perioada ianuarie-mai curent, acestea constituind 13,410 mld. lei.
Din taxele fiscale s-au acumulat circa 12,036 mld. lei, iar din cele
nefiscale circa 568 mil. lei. În raport cu sumele acumulate în primele
cinci luni din anul trecut, veniturile fiscale acumulate de la începutul
anului în curs au crescut cu 1,663 mld. lei, iar încasările nefiscale cu
49,7 mil. lei.
Donatorii externi şi investitorii autohtoni au finanţat proiecte şi au
susţinut bugetul cu circa 301 mil. de lei în perioada analizată. Partea
de cheltuieli a BPN s-a executat în sumă de 13,777 mld. lei, în
creştere cu 4,3 % faţă de perioada similară din anul trecut.
2.4 IMM-urile şi-au micşorat profitul de 5 ori
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Întreprinderile mici şi mijlocii din ţară au încheiat anul trecut cu un
profit cumulativ de 1,084 mld. de lei, sau cu circa 4,095 mld. lei mai
puţin decât în 2011 când acestea obţinuseră peste 5 mld. de lei,
potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică. Profituri mai mici au
obţinut întreprinderile ce activează în comerţ. Acestea şi-au redus
profiturile cu circa 1 mld. de lei.
Dacă în 2011 IMM-urile din comerţ au obţinut profituri de peste
1,751 mld. lei, atunci anul trecut acestea au raportat un profit de
numai 695 mil. lei. Pierderi au obţinut IMM-urile ce activează în
agricultură, în sectorul hotelier şi în transporturi. Totodată, numărul
acestora a crescut în perioada analizată cu 4,4% şi a constituit 49,4
mii întreprinderi. S-a majorat şi numărul salariaţilor din ÎMM-uri,
care, la finele lui 2012, a ajuns la 300,2 mii persoane. Deşi ÎMMurile din ţară şi-au micşorat de aproape cinci ori profiturile pe
parcursul lui 2012, cifra de afaceri din sector a crescut în perioada
dată cu peste 1 miliard de lei şi a ajuns la circa 73,057 mld. de lei.
ÎMM-urile reprezintă circa 97,5% din numărul total de întreprinderi
din ţară, iar numărul celor care muncesc în cadrul ÎMM-urilor
reprezintă circa 57,7% din numărul total de angajaţi din întreprinderi.
2.5 Industria a crescut cu 6,4% în primele 4 luni ale anului
În ianuarie-aprilie 2013, indicele producţiei industriale, a constituit
106,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În aprilie,
comparativ cu aceeaşi lună a anului 2012, industria moldovenească a
crescut cu 23,5%, potrivit Biroului Naţional de Statistică.
Industria extractivă şi industria prelucrătoare au înregistrat, în
primele patru luni creşteri ale volumului producţiei cu 39,9% şi,
respectiv, 8,6% faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut.

De asemenea, industria alimentară şi a băuturilor, în ansamblu, a
înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 1,6%, în special la
următoarele activităţi: fabricarea vinului, prelucrarea şi conservarea
fructelor şi legumelor, producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi
a produselor din carne, fabricarea produselor lactate, a pâinii şi
produselor de patiserie proaspete, prelucrarea şi conservarea peştelui
şi a produselor din peşte etc. În acelaşi timp, s-au înregistrat creşteri
şi la unele activităţi ale industriei preluсrătoare, cum ar fi: industria
chimică, producţia de maşini şi aparate electrice, industria
metalurgică, fabricarea ţigărilor, producţia de mobilier, fabricarea de
maşini şi echipamente, producţia articolelor din cauciuc şi din
material plastic ş.a.
2.6 Moldova va actualiza Strategia de atragerea investiţiilor pînă în
2015
Declarația a fost făcută de către viceprim-ministrul, ministrul
Economiei, Valeriu Lazăr, în timpul întrevederii cu șefa Misiunii
Corporației Financiare Internaționale (IFC) în România, Republica
Moldova și o serie de alte țări, Ana Maria Mihăescu. Valeriu Lazăr a
declarat că Strategia de atragere a investițiilor în Republica Moldova
pînă în anul 2015 va fi actualizată pe baza rezultatelor unui studiu,
aflat în proces de elaborare, privind barierele în calea investiții lor, iar
contribuția IFC în acest domeniu ar fi salutabilă. Ministrul
Economiei a declarat că Republica Moldova intenționează să obțină
rezultate tangibile, să atragă investiții care să creeze noi locuri de
muncă cu salarii competitive.
Părțile au trecut în revistă proiectele investiționale și de asistență
derulate cu sprijinul IFC în Republica Moldova și au punctat
direcțiile colaborării viitoare. Valeriu Lazăr a subliniat că voința
politică a Guvernului de la Chișinău este de a accelera reformele,
începînd cu procesul de privatizare în calitate de transformare
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structurală a economiei naționale și terminînd cu reforme ce țin de
îmbunătățirea climatului investițional.
Ministrul Economiei a subliniat importanța accelerării proiectelor de
parteneriat public-privat în diferite domenii, inclusiv în sănătate,
educație, sport și cultură.
2.7 Ion Sturza va conduce Consiliul Economic de pe lîngă PrimMinistrul RM
Fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza va conduce
Consiliul Economic de pe lîngă prim-ministrul Iurie Leancă. Despre
aceasta a anunţat însuşi şeful Executivului, transmite Infotag. Astfel,
în timpul discursului său rostit în cadrul conferinţei "Macro 2013 - o
privire globală asupra economiei Republicii Moldova", Leancă a
anunţat despre faptul că s-a luat decizia de a restabili Consiliul
Economic de pe lîngă prim-ministru. Întrucît domnul Sturza, care
este prezent în sală, şi-a dat deja acordul de a conduce această
structură, pot anunţa public despre acest lucru. Sper foarte mult că
prin eforturile domnului Ion Sturza, ale consilierului meu pe
probleme economice Valeriu Prohniţchi, ale colegului meu Dumitru
Alaiba şi altor specialişti, Consiliul Economic va putea elabora
mecanisme necesare pentru îmbunătăţirea situaţiei economice din
Moldova", a spus Leancă.
De asemenea, el a remarcat că reprezentanţii cercurilor de afaceri vor
participa la consultări pe marginea problemelor actuale în ceea ce
priveşte dezvoltarea economiei. "Vom desfăşura regulat, cu
participarea lor, şedinţe tematice la Guvern. Asta, pentru a obţine
îmbunătăţirea mediului de afaceri, de a crea condiţii confortabile
pentru dezvoltarea antreprenoriatului. Aceste şedinţe vor avea scopul
de a identifica metode în vederea îmbunătăţirii situaţiei socialeconomice din ţară", a subliniat şeful Executivului.

2.8 Moldova şi UE au finisat negocierele cu privire la DCFTA
R.Moldova şi Uniunea Europeană au încheiat negocierile asupra
Acordului de creare a Zonei de Liber Schimb RM-UE (DCFTA).
Ultima, a şaptea rundă de tratative a avut loc în zilele de 11-12 iunie,
la Chişinău.
Negociatorul principal pentru R.Moldova, viceministrul Economiei,
Octavian Calmîc, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, că
potrivit planurilor, Acordul va intra în vigoare în anul 2014.
Oficialul a precizat că la negocieri a participat şi un reprezentant al
Transnistriei, exprimîndu-şi speranţa că partea transnistreană se va
implica în proces şi va profita de toate avantajele oferite de comerţul
liber RM-UE. Reprezentanţii ministerului au menţionat termenul
record în care negocierile s-au încheiat - 16 luni. "Acordul va avea
un impact pozitiv asupra schimburilor comerciale dintre cele două
ţări, dar şi pentru întreaga populaţie, consumatori, companiile din
R.Moldova, pentru că reprezintă o temelie modernă, stabilă,
perspicace. De asemenea, acesta va duce la îmbunătăţirea mediului
de afaceri şi a climatului investiţional", a estimat reprezentantul
Departamentului Comerţ al Comisiei Europene, Luc Devigne.
Conform spuselor lui Devigne, după încheierea negocierilor mai
există încă cîţiva paşi de făcut, inclusiv informarea tuturor ţărilormembre ale UE despre finalizarea negocierilor asupra acordului,
realizarea tuturor paşilor tehnici, necesari pentru ca acordul să fie
parafat înaintea summit-ului Parteneriatului Estic, care va avea loc
toamna, la Vilnius.
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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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