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În perioada 1 – 30 iunie 2014, echipa IDIS "Viitorul"/ ANB a continuat să
monitorizeze implementarea propunerilor incluse în Agenda Naţională
de Business. Acest buletin este structurat în două secţiuni: prima conţine
monitorizarea modificărilor legislative şi a noutăţilor privind
implementarea priorităţilor stabilite în Agenda Naţională de Business
2012 – 2013, iar cea de-a doua conţine alte noutăţi de interes pentru
mediul de afaceri.
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1.1. ANB a organizat Audierea Publică: Amenzile şi penalităţile
fiscale – un stimulent pentru conformarea benevolă sau barieră
pentru întreprinzătorii din Republica Moldova?

Agenda Națională de Business a desfășurat mar ți, 10 iunie, Audieri
Publice pe marginea amenzilor și penalităților fiscale.
Reprezentanții mediului de afaceri au încercat să elucideze în ce
măsură amenzile şi penalităţile fiscale sunt un stimulent pentru
conformarea benevolă a contribuabililor, aşa cum este definit rolul lor
în legislaţia fiscală sau dimpotrivă, reprezintă o barieră pentru
întreprinzătorii din Republica Moldova, aşa cum susţin mulţi oameni
de afaceri?
În acest scop, au fost colectate depoziții ale reprezentanților
oamenilor de afaceri care se ciocnesc în activitățile lor cu astfel de
probleme.

”În 2011 au fost introduse primele amenzi mai considerabile de 10
mii, 25 mii, 50 mii de lei pentru ca în 2012 să fie propuse amenzi de
până la un milion de lei. Din totdeauna am considerat că amenzile
prevăzute pentru agenții economici nu sunt direct proporționale cu
gravitatea încălcărilor. În 2014 am ajuns la o politică fiscală un pic
mai corelată cu cerințele noastre. Îmi pare rău că organele publice
ignoră propunerile businessului. Oamenii de afaceri nu sunt infractori
și se implică în business pentru a dezvolta economia și nu pentru
altceva”, a opinat Eugen Dațco, directorul executiv al Uniunii
Transportatorilor și Drumarilor.

”Vreau să atrag atenția tuturor asupra faptului cât de rău este scris
codul fiscal. Art. 11 care spune că apărarea drepturilor și intereselor
contribuabililor se face pe cale judiciară, dar de fapt se întâmplă că
agentul economic primește amendă până intră în faliment. Pagubele
aduse contribuabililor se recuperează peste 10-15 ani. Dacă tot e
sezonul meciurilor de fotbal, astăzi se joacă într-o singură poartă, cea
a agentului economic. FISC-ul are atâtea drepturi că nu ajung litere în
alfabet și are o mulțime de posibilități de subminare a activității
agentului economic. Nu mai pomenesc despre sechestrul asupra
conturilor care reprezintă o mare problemă pentru buna desfășurare a
activității economice. De aceea, e nevoie de revizuirea Codului Fiscal

pentru a elimina toate contrazicerile din el”, Ion Leșan, directorul
executiv al Clubului oamenilor de afaceri ”TIMPUL”.

”Fiscul vine la aceleași întreprinderi, iar cele din economia tenebră
rămân neatinse. Controlorii fiscali știu bine acest lucru dar ei au un
plan lunar de îndeplinit și nicidecum nu-i interesează prezumția
nevinovăției sau buna intenție a agentului economic care încearcă să
activeze legal și corect. Şi asta pentru că în bugetul de stat este
prevăzut suplinirea acestuia din amenzi și penalități, ceea ce nu e
corect. Sancțiunile ar trebui să fie personalizate, astfel ca acel
controlor care îmi blochează contul dintr-o greșeală sau pentru o
scăpare minoră să fie și el la rândul lui sancționat pentru ca altă dată
să se gândească bine înainte de a aplica astfel de pedepse
necorespunzătoare cu gravitatea faptei”, argumentează Alexandru
Slusari, președintele UniAgroProtect.

Evenimentul a avut drept scop colectarea opiniilor tuturor celor
afectați de carențele sistemului fiscal actual și sintetizarea acestora
într-un raport ce va cuprinde concluzii și recomandări pentru a fi
preluate de către factorii de decizie publică. Acesta va fi prezentat
ulterior, în cadrul unei conferinţe de presă, va fi transmis tuturor
participanților, va fi postat pe site pentru accesul/informarea publicului
larg şi pentru a asigura un istoric, transparent, al eforturilor de
îmbunătățire a sistemului fiscal în Republica Moldova.

Agenda Naţională de Business (ANB) a reiterat cu mai multe ocazii
că politica fiscală a RM eşuează în atingerea obiectivelor sale de
stimulare a dezvoltării economiei şi are o calitate proastă inclusiv din
cauza sistemului nechibzuit de stabilire şi aplicare a amenzilor şi
penalităţilor pentru contravenţiile fiscale, şi a normelor ce definesc
tipurile de contravenţii fiscale. Deficienţele majore ale sistemului de
sancţionare a agenţilor economici în legătură cu contravenţiile fiscale,
în opinia reprezentanţilor ANB, constau în faptul că amenzile şi
penalităţile cu caracter fiscal nu ţin cont de prejudiciul direct cauzat
bugetului statului, de existenţa sau lipsa intenţiei de săvârşire a
contravenţiei fiscale sau de calitatea legislaţiei şi administrării fiscale
în baza cărora s-ar fi constatat/aplicat sancţiunea fiscală.
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La eveniment au participat persoanele interesate de subiect:
reprezentanți ai mediului de afaceri, autorități, societatea civilă, mass-
media.
Agenda Naţională de Business 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. Scopul
acestor eforturi este edificarea unui mediu de afaceri echitabil și
competitiv, care să stimuleze dezvoltarea afacerilor din Republica
Moldova.
Mai multă informație despre eveniment, dar și depozițiile oamenilor
de afaceri le găsiți pe pagina web a ANB:

http://business.viitorul.org/audiere/amenzile-i-penalitile-fiscale-
un-stimulent-pentru-conformarea-benevol-sau-barier-pentru-
ntreprinztor-1

1.2. ANB a prezentat raportul sinteză pe marginea amenzilor
fiscale

Echipa ANB a prezentat marți, 24 iunie, Raportul sinteză pe marginea
amenzilor fiscale, elaborat în baza depozițiilor depuse de
reprezentanții mediului de business în cadrul Audierii Publice
desfășurată la 10 iunie a.c., cu genericul Amenzile şi penalităţile
fiscale – un stimulent pentru conformarea benevolă sau barieră
pentru întreprinzătorii din Republica Moldova?

”Astăzi abordăm un subiect mai sensibil, care demult trebuia supus
discuțiilor publice. În premieră abordăm o metodă nouă pentru țara
noastră, cea a audierilor publice, fiind consultați de partenerii noștri
americani de la CIPE.  Astfel, au fost invitați la discuții toți
reprezentanții asociațiilor de business membre ale ANB care și-au
expus părerea pe marginea acestui subiect, iar astăzi am venit cu o
sinteză a acestor opinii”, a precizat Liubomir Chiriac, directorul
executiv al IDIS ”Viitorul”.

Potrivit raportului întocmit de Comisia de Experți, principiile de
aplicare a sancţiunilor pentru încălcările fiscale comise de către
businessul din Republica Moldova nu corespund scopurilor acestora
stipulate în Codul fiscal. Sancţiunile fiscale, conform opiniei
predominante, sunt un instrument punitiv şi nu unul de disciplinare,
acestea nu stimulează businessul să activeze în câmpul legal şi nu
conduc la sporirea încrederii agenţilor economici faţă de autorităţile
statului.

”Alte aspecte care împiedică buna desfășurare a activității agenților
economici sunt calitatea proastă a legislaţiei fiscale, care creează
condiţii prielnice pentru interpretarea diferită, tendenţioasă sau
eronată a acesteia; instabilitatea legislaţiei (inclusiv numărul mare de
amendamente şi modificări la Codul fiscal); aplicarea mai multor
sancţiuni pentru una şi aceeaşi încălcare”, a menționat Viorel Rusu,
membru al Comisiei de Experți, profesor universitar, facultatea de
Drept a USM.

Astfel, a reiterat Mihail Manoli, membru al Comisiei de Experți, doctor
în economie, ”se propune instituirea unui prag de semnificaţie pentru
încălcările fiscale, sub limita căruia sancţiunile nu se vor aplica (sau
se vor emite doar avertismente), pe motivul gravităţii reduse sau a
prejudiciului neesenţial cauzat bugetului statului. Tot aici se propune
luarea în consideraţie a situaţiilor excepționale, care ar fi
cauzat/provocat încălcările fiscale, cu reducerea sancţiunilor pentru
astfel de cazuri”.

În condiţiile în care sancţiunile fiscale vor fi stabilite în funcţie de
gradul de vinovăţie, de prejudiciul direct cauzat bugetului statului, de
existenţa intenţiei de săvârşire a încălcării, aceasta va crea premise
pentru majorarea gradului de conformare benevolă a contribuabililor,
conform opiniei exprimate de majoritatea martorilor. Aceştia
menţionează că în acest caz businessul nu va mai activa în condiţiile
unui stres permanent, va creşte încrederea faţă de autorităţile
statului. La fel, se vor reduce plăţile formale şi informale sub formă de
amenzi, penalităţi şi mită. Astfel, companiile vor avea resurse mai
mari pentru reproducţie, implicit oportunităţi mai mari de creştere a
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veniturilor şi a plăţilor sub formă de impozite și vor evita economia
tenebră.

Mai multe concluzii și recomandări pot fi găsite în Raportul sinteză
anexat.

Amintim că Agenda Națională de Business a desfășurat marți, 10
iunie, Audieri Publice pe marginea amenzilor și penalităților fiscale.

Reprezentanții mediului de afaceri au încercat să elucideze în ce
măsură amenzile şi penalităţile fiscale sunt un stimulent pentru
conformarea benevolă a contribuabililor, aşa cum este definit rolul lor
în legislaţia fiscală sau dimpotrivă, reprezintă o barieră pentru
întreprinzătorii din Republica Moldova, aşa cum susţin mulţi oameni
de afaceri?

Mai multă informație despre eveniment, dar și depozițiile oamenilor
de afaceri le găsiți pe pagina web a ANB:

http://business.viitorul.org/audiere/amenzile-i-penalitile-fiscale-
un-stimulent-pentru-conformarea-benevol-sau-barier-pentru-
ntreprinztor-1

”În vederea pregătirii audierii publice au fost expediate invitaţii, prin
chemarea la acţiune, către 27 asociaţii de business, care întrunesc în
total cca. 5500 membri şi 10 Camere de Comerţ şi Industrie de pe
întreg teritoriul Republicii Moldova. Cu toate acestea, destul de puţine
persoane şi instituţii au văzut în această dezbatere publică un prilej
de exprimare a unor opinii şi luării unei poziţii publice faţă de
subiectul pus în dezbaterea publică. În urma acestor preparative,
membrii Comisiei de experţi au avut la dispoziţie un număr de 23 de
depoziţii scrise, din care 8 au fost susţinute şi verbal în decursul
şedinţei de audieri publice din data de 10 iunie”, a concretizat Ion
Tornea.

”În continuare, ANB va veni cu recomandări concrete pentru autorități
și va iniția activități de consolidare a Dialogului cu acestea pentru o
conlucrare eficientă între decidenți și mediul de afaceri”, a

concluzionat Tatiana Lariușin, coordonator ANB, senior economist
IDIS ”Viitorul”.

Prezent la eveniment, Victor Sîrbu, șef de direcție la Inspectoratul
Fiscal Principal de Stat, a apreciat pozitiv desfășurarea Audierilor
Publice, precum și sintetizarea concluziilor în raportul prezentat
astăzi. ”Mizăm pe agenții economici onești și sperăm că cu ajutorul
ANB vom elimina carențele legislative”.

Agenda Naţională de Business 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. Scopul
acestor eforturi este edificarea unui mediu de afaceri echitabil și
competitiv, care să stimuleze dezvoltarea afacerilor din Republica
Moldova.

http://business.viitorul.org/press/raport-amenzile-i-penalitile-
fiscale-un-stimulent-pentru-conformarea-benevol-sau-barier-
pentru-ntreprinztorii-din-republica-moldova-376.html

1.3. Modificarea pe care o propune Ministerul Finanţelor pentru
agenţii economici

Ministerul Finanţelor propune anularea plafonului de înregistrare
benevolă în calitate de contribuabil al TVA în mărime de 100 mii de lei.
Prevederea se conţine în politica bugetar-fiscală pentru anul 2015
care a fost propusă pentru dezbateri publice. Scopul acestei măsuri
este de a integra agenții micului business în sistemul TVA, se
menţionează în proiect.
Astfel, se propune acordarea posibilității înregistrării benevole în
calitate de contribuabil a TVA, indiferent de valoarea livrărilor de
mărfuri și servicii efectuate. „Scopul acestei măsuri este de a integra
agenții micului business în sistemul TVA. Or, imposibilitatea de
înregistrare ca plătitori de TVA, creează dificultăți în ceea ce ține de
livrarea mărfurilor către alți agenți economici contribuabili ai TVA”, se
arată în nota informativă a proiectului.
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În prezent, agenții economici non-contribuabili ai TVA achită această
taxă aferent procurărilor efectuate, care la rândul lor sunt trecute în
costul mărfurilor și serviciilor. Ulterior, la livrarea mărfurilor către
agenții economici contribuabili ai TVA, aceștia din urmă nu au dreptul
la trecerea în cont a sumei TVA pentru mărfurile procurate. „Din
aceste considerente agenț ii economici contribuabili ai TVA nu sunt
cointeresați pentru a efectua procurări de la agenții economici non -
contribuabili ai TVA”, se mai menţionează în proiect.
Totodă, se propune ca facturile fiscale să fie supuse înregistrării
obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu TVA în Registrul
general electronic al facturilor fiscale, indiferent de valoarea
impozabilă a livrării impozabile.
O altă măsură ține de modificarea termenului obligației fiscale privind
TVA, și anume din data înregistrării în registrul bunurilor imobiliare în
data înregistrării contractului de vînzare - cumpărare la notar.
Prevederile actuale nu permit furnizorului de bunuri imobiliare de a
cunoaşte data când are obligaţia eliberării facturii fiscale, ceea ce
duce la aplicarea sancţiunilor.
Taxa pe valoarea adăugată sau TVA este un impozit care se achită la
bugetul statului pentru operaţiunile de vânzare-cumpărare a mărfurilor,
inclusiv prin import din altă ţară, şi operaţiunile de prestare a
diverselor servicii şi executare de lucrări. De regulă, obligaţia de a plăti
acest impozit (TVA) revine pe seama agenţilor economici care sunt
înregistraţi în mod special în acest scop şi folosesc facturi fiscale
speciale.

http://agora.md/stiri/2012/modificarea-pe-care-o-propune-
ministerul-finantelor-pentru-agentii-economici

1.4. Din 1 iulie, condiții noi de înregistrare a afacerii în Moldova

Un model nou al înștiințării va fi eliberat din 1 iulie de Camera
Înregistrării de Stat antreprenorilor, drept confirmare a înregistrării
societății comerciale. Decizia a fost lată recent în cadrul ședinței
Consiliului Economic al Prim ministrului.
Din anul 2010 în Republica Moldova a fost instituit principiul ghișeului
unic la lansarea afacerii. Conform normei legale, deschiderea afacerii
are loc dintr-o singură vizită la Camera Înregistrării de Stat (CIS), lucru

care îi scutește pe antreprenori de a se pune la evidență la mai multe
instituți odată cu înregistrarea la CIS, datorită schimbului electronic de
date dintre Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), Compania
Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), Serviciul Fiscal și Biroul
Național de Statistică (BNS).
Cu toate acestea, reprezentanți ai mediului de afaceri au semnalizat
cazuri în care antreprenorii erau invitați și la aceste instituții lucru care
nu este necesar și constituie o reglementare de prisos, se
menționează într -un comunicat al Consiliului Economic al Prim
ministrului.
Astfel, în scopul asigurării implementării legislației în vigoare, s-a decis
modificarea scrisorii de înștiințare, eliberată de Camera Înregistrării de
Stat antreprenorilor drept confirmare a înregistrării societății
comerciale. Deși modelul vechi al scrisorii de înștiințare oferea
informație utilă antreprenorilor pentru administrarea afacerii, acesta nu
era suficient de explicită în informarea clară a antreprenorilor despre
principiul ghișeului unic. Modelul nou al înștiințării va începe a fi
distribuit de oficiile Camerei Înregistrării de Stat începând cu 1 iulie
2014.
De asemenea, s-a decis ca instituțiile implicate vor revizui
regulamentele interne, eliminând, în caz de necesitate, prevederi
reminiscente care obligă antreprenorii să viziteze oficiile teritoriale ale
acestora în procesul de înregistrare a afacerii.
http://agora.md/stiri/2083/din-1-iulie--conditii-noi-de-inregistrare-
a-afacerii-in-moldova

1.5. Proiectul HG cu privire la modificarea şi completarea unor
acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale,
vamale şi bugetare pentru anul 2015 şi perfecţionarea legislaţiei
fiscale, vamale şi bugetare

Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare setul de
materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative
în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale, vamale şi bugetare
pentru anul 2015 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale, vamale şi
bugetare
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Conform autorilor, proiectul de lege conţine propuneri de modificare şi
completare a unor acte legislative, care rezultă din politicile fiscale,
vamale şi bugetare pe anul 2015, bazate pe prevederile Programului
de activitate a Guvernului, Strategiei Naţionale „Moldova 2020”,
Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte,
și Republica Moldova, pe de altă parte, altor programe şi strategii
naţionale. Termenul limită al consultărilor este data de 10.07.2014

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1680

1.6. Ce presupune „Principiul plus unu, minus doi” pentru mediul
de afaceri

Pentru a face viața antreprenorilor mai ușoară autortiățile se gândesc
să aplice principiul „plus unu, minus doi”. Acesta se referă la
îmbunătățirea și optimizarea reglementărilor actuale a activității de
întreprinzător. Subiectul a fost discutat în cadrul ultimei ședințe a
Consiliului economic de pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova.

Conform principiului „plus unu, minus doi” presupune ca la fiecare
reglementare nouă introdusă pentru mediul de afaceri, instituţia care
promovează reglementarea dată trebuie să prevadă şi un mecanism
de reajustare a bazei normative astfel încât să elimine alte două
reglementări vechi, optimizând numărul acestora şi minimizând treptat
povara administrativă asupra mediului de afaceri.

De asemenea, în cazul în care o reglementare nouă vine să
înlocuiască una veche, instituţia va trebui să prevadă un mecanism de
reducere a costurilor pentru mediul de afaceri cu cel puţin 20%.

Potrivit autorităților, principiul „Plus unu, minus doi” nu poate fi aplicat
asupra:

a) politicii fiscale;

b) reglementărilor pentru situații excepționale;

c) transpunerii legislației Uniunii Europene;

d) reglementărilor ce nu au impact asupra mediului de afaceri.

O hotărâre de Guvern care va institui principiul dat va fi aprobată în
scurt timp, iar Secretariatul Consiliului Economic al Prim-ministrului, în
comunicare cu Secretariatul Grupului de Lucru pentru reglementarea
activității de întreprinzător din cadrul Ministerului Economiei vor
monitoriza executarea acestei hotărâri și vor raporta Guvernului
rezultatele monitorizării.

Principiul „Plus unu, minus doi” va fi introdus în scopul facilitării
executării Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității
de întreprinzător pentru anii 2013-2020 și a Planului de acțiuni
pentru implementarea acesteia în anii 2013-2015. Astfel,
autoritățile speră că instituţiile statului vor reuși să optimizeze
treptat cadrul regulatoriu.
http://agora.md/stiri/1857/ce-presupune-principiul-plus-unu--
minus-doi-pentru-mediul-de-afaceri

II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri

2.1. Acordul de Asociere RM-UE: Eliminarea taxelor vamale
va aduce economii de peste 50 milioane de euro

Eliminarea taxelor vamale, una din cele mai importante prevederi
din Acordul de Asociere Republica Moldova — Uniunea
Europeană, va aduce economii agenților economici de peste 50
milioane de euro. Declarația a fost făcută astăzi de viceministrul
Economiei, Octavian Calmîc, în cadrul unor discuț ii publice
organizate de delegația Uniunii Europene la Chișinău.
„Procesul de integrare economică în spațiul comunitar a început
încă anii 90. Am început cu lucruri banale, ca peste ani să
ajungem la regim preferențial autonom, iar astăzi suntem la o altă
etapă — semnarea Acordului de Asociere, ceea ce înseamnă
comerț fără taxe vamale. Peste 50 de milioane de euro anual se
vor face economii din neachitarea acestor taxe. Avem noi
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perspective economice de dezvoltare, dar va crește și nivelul de
responsabilitate“, a declarat Octavian Calmîc.
Acordul de Asociere (AA), inclusiv obiectivul său pentru a crea o
Zonă de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC), a fost
semnat astăzi la Bruxelles, în prezența a 28 de șefi de stat și de
guvern din țările membre ale UE.
Capitolul întâi al Acordului vizează eliminarea taxelor vamale la
importurile și exporturile de bunuri în conformitate cu Acordul
GATT al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).
Marea majoritate a taxelor vamale la mărfuri vor fi eliminate, cu
unele excepţii, după ce Acordul intră în vigoare. În cele din urmă,
Republica Moldova şi UE vor elimina taxele la 99,2% și 99,9% (în
valoare de comerţ), respectiv, la importurile lor din cealaltă parte.
Configurarea Comitetului de Asociere pentru Comerţ va
supraveghea punerea în aplicare a prezentului capitol.
http://www.allmoldova.com/ro/moldova-
news/economics/1249084909.html

2.2. Moldova intenţionează să majoreze taxa de utilizare a
drumurilor cu 50 la sută

Pentru anul 2015, ministerul Finanţelor propune majorarea taxei
de utilizare a drumurilor cu 50%. Iniţiativa se regăseşte în proiectul
Politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor. Potrivit proiectului,
în cazul dublării taxei de utilizare a drumurilor, proprietarii
de automobile vor trebui să plătească de la 960 până
la aproximativ 10 mii de lei, în funcţie de capacitatea motorului.
Iniţiativa are drept scop majorarea resurselor financiare necesare
finanţării reabilitării reţelei de drumuri.

Documentul mai prevede majorarea cu 9% a accizelor la importul
de carburanţi. Astfel, accizul pentru o tonă de benzină va fi majorat
de la 3,5 mii lei la 3,82 mii de lei, iar în cazul motorinei —
de la 1,45 mii până la 1,59 mii de lei. Pentru anul 2016, ministerul
Finanţelor mai vrea majorarea cotei accizului la benzină până
la 4,17 mii lei tona, iar pentru 2017 — până la 4,57 mii lei pentru
o tonă. În cazul motorinei, în 2016, accizul va creşte până la 1,73
mii lei pentru o tonă, iar în 2017 — până 1,9 mii le.

Ca rezultat al majorării, importatorii estimează că un litru
de benzină se va scumpi, în 2015, cu 30 de bani, iar cel
de motorină — cu 15 bani.

Autorităţile programează şi majorarea taxelor percepute
la vămuirea automobilelor. Acestea vor creşte cu până la şapte
eurocenţi pentru fiecare centimetru cub al motorului. Taxele
vamale pentru maşinile cu motoare pe benzină mai mari de 3 mii
de centimetri cubi şi motoare diesel de peste 2.500 de cm3 vor
rămâne neschimbate.

2.3. Agenţii economici vor putea depune declaraţii
electronice la import

Agenţii economici vor putea depune declaraţii electronice la
importul mărfurilor. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat
astăzi (19 mai 2014) în lectura a doua de Parlament, informează
MOLDPRES.
Documentul prevede modificarea şi completarea Codului vamal şi
a celui fiscal. Autorii proiectului consideră că introducerea
declaraţiei electronice pentru import va contribui la reducerea
considerabilă a timpului şi a cheltuielilor financiare pentru agenţii
economici.
Astfel, importatorii vor putea completa declaraţia vamală de la
orice calculator. Pentru aceasta agentul economic va trebui să
aibă semnătură digitală.
Potrivit Serviciului Vamal, anual sânt depuse peste 320 de mii de
declaraţii vamale de import. Procedura de declarare electronică a
mărfurilor destinate pentru export a fost lansată la sfîrşitul anului
trecut..

http://agora.md/stiri/1965/agentii-economici-vor-putea-depune-
declaratii-electronice-la-import

2.4. Guvernul a decis: Agricultura şi dezvoltarea rurală -
domenii prioritare pentru dezvoltarea Moldovei
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Cabinetul de miniştri a avizat pozitiv proiectul de lege care
prevede completarea şi modificarea Strategiei naţionale de
dezvoltare „Moldova 2020", prin care se stabileşte drept
domenii strategice pentru dezvoltarea Republicii Moldova
sectoarele agricol şi dezvoltare rurală.

Decizia se înscrie în eforturile de realizare a obiectivului privind
promovarea rolului central al domeniului agricol şi rural în
dezvoltarea Republicii Moldova, în contextul Acordului de Liber
Schimb cu UE.

Scopul modificării este consolidarea economiei locale şi
comunităţilor din mediul rural. Totodată, aceasta va facilita
obţinerea sprijinului conceptual şi financiar din partea partenerilor
de dezvoltare, instituţiilor financiare internaţionale şi donatorilor.

Documentul include o analiză detaliată a situaţiei în agricultură şi
industria alimentară, a ocupării forţei de muncă în localităţile
rurale, precum şi viziunea strategică, scopurile şi obiectivele
privind securitatea şi siguranţa alimentară, păstrarea resurselor
naturale şi a fondului fiduciar.

http://agora.md/stiri/1692/guvernul-a-decis-agricultura-si-
dezvoltarea-rurala---domenii-prioritare-pentru-dezvoltarea-
moldovei

2.5. Cele mai utilizate trei servicii electronice fiscale

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat este orientată spre
evidenţierea oportunităţilor de modernizare a gestiunii fiscale şi
implementarea lor, astfel încît reformele desfăşurate să fie în
interesul şi serviciul contribuabilului.

Aceste acţiuni au drept rezultat scontat sporirea gradului de
conformare benevolă a contribuabililor, printr-o mai bună informare
a acestora privind drepturile şi obligaţiunile lor fiscale. Reieşind din
cele expuse, SFS, prin intermediul Î.S. „Fiscservinform”, a lansat
un şir de servicii electronice, care vin să asigure comoditatea
subiecţilor impozabili în relaţia lor cu autoritatea fiscală. În acest

context, conform unui studiu statistic efectuat cele mai utilizate 3
servicii electronice fiscale sunt:

SIA ”Declaraţie electronică”, potrivit dlui Vitalie Coceban,
Administratorului Î.S. „Fiscservinform” - dezvoltarea acestui
serviciu este o prioritate pentru întreprindere, iar numărul de 31
975 utilizatori vorbeşte de la sine despre avantajele şi eficienţa pe
care le implică această metodă de interacţiune cu SFS în procesul
de raportare fiscală.

„Declaraţia electronică” oferă tuturor contribuabililor (persoane
fizice sau juridice) posibilitatea de a depune rapoartele fiscale cu
aplicarea semnăturii digitale sau semnăturii electronice de
autentificare. Serviciul dat reprezintă un instrument eficient de
creare, verificare şi transmitere a rapoartelor fiscale prin
intermediul reţelei internet, fără necesitate de deplasare la organul
fiscal. De asemenea, oferă posibilitatea de a importa rapoartele
fiscale pregătite preventiv în programele de evidenţă contabilă a
utilizatorilor.

SIA „Contul curent al contribuabilului”, lansat recent cu sprijinul
poporului american prin programul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare
Internaţională „Comerţ, Investiţii şi Reglementarea Activităţii de
Întreprinzător” (BRITE), în doar 2,5 luni de la implementare acesta
a fost utilizat de 7 500 agenţi economici.

„De fapt elaborarea şi lansarea serviciului „Contul curent al
contribuabilului” a fost foarte solicitată de agenţii economici. În
primul rînd pentru că oferă posibilitatea de vizualizare a informaţiei
privind obligaţiunii fiscale a tuturor subdiviziunilor companiei într-un
singur cont, pe una sau pe toate clasificaţiile bugetare. Respectiv,
dispunând de un calculator conectat la internet, direct de la
serviciu sau de la domiciliu, la orice oră, ei îşi pot verifica
restanţele sau supraplăţile la Bugetul Public Naţional.

Prin intermediul acestui serviciu am urmărit simplificarea
suplimentară a interacţiunii dintre Serviciul Fiscal de Stat şi
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contribuabili, asigurîndu-le comoditate, simplitate şi operativitate”,
comunică dl. Vitalie Coceban.

În vederea realizării obiectivelor enunţate a fost creată o rubrică
aparte pe site-ul servicii.fisc.md, în carul căruia

https://servicii.fisc.md/Press_Releases_List.aspx?id=831

2.6. Ministerul Economiei a inițiat consultarea publică asupra
proiectului Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova privind
aprobarea Reglementării tehnice "Benzină pentru automobile.
Cerinţe de calitate şi securitate".

În condiţiile Legii nr. 422-XVI din 22.12.2006 privind securitatea
generală a produselor, pentru a asigura corespunderea benzinei
auto cerinţei generale de securitate, luînd în considerare lipsa unui
act normativ specific cerinţelor tehnice obligatorii pentru benzina
auto, s-a luat decizia pentru elaborarea Reglementării tehnice
aplicabile cerinţelor de calitate şi securitate a benzinei auto.

Proiectul prezentei Reglementări tehnice a fost elaborat în
condiţiile aplicării voluntare a standardelor, conform art. 20 alin. (1)
şi (2) ale Legii nr. 590-XIII din 22.09.1995 cu privire la
standardizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.
11-12, art. 116).

Prezenta Reglementare tehnică stabileşte condiţiile pentru
plasarea pe piaţa internă a benzinei fără plumb destinate
automobilelor echipate să funcţioneze cu acest tip de carburant (în
continuare – benzină auto) din poziţiile tarifare 2710 11 410, 2710
11 450, 27 10 11 490 din Nomenclatorul mărfurilor al Republicii
Moldova.

Proiectul Reglementării tehnice în cauză transpune în legislaţia
tehnică naţională prevederile Directivei 98/70/CE a Parlamentului
European şi Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea
benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 93/12/CEE a

Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene
L350 din 28 decembrie 1998, cu modificările ulterioare.

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1681

2.7. Ministerul Economiei a inițiat consultarea publică asupra
proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea
completărilor ce se operează în anexă la Hotărârea Guvernului
nr.359 din 26.05.2014.

Proiectul hotărîrii în cauză a fost elaborat în temeiul art.126
alin.(32) Cod vamal nr.1149/2000, ținînd cont și de prevederile
Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de
plată a taxei pe valoare adăugată și a taxei vamale, pentru
perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la
materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar și
articolele de completare importate, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.146 din 26.02.2014.

Proiectul dat prevede completarea listei agenților economici care
au dreptul de prelungire a termenului de plată a TVA și a taxei
vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de
180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul
primar și articolele de completare importate pentru fabricarea în
exclusivitate a mărfurilor destinate exporturilor, aprobată prin
Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014.

Agenții economici respectivi au fost selectați de către Comisia
Interdepartamentală, instituită prin Ordinul Ministerului Economiei
nr.31 din 12.03.2014 din reprezentanți ai Ministerului Economiei,
Ministerului Finanțelor, Serviciului Vamal, Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat și Camerei de Comerț și Industrie.

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1684
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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.


