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În perioada 1 – 30 noiembrie 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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Știri detaliate:
I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei Naţionale
de Business 2012 – 2013
1.1. Important! Modificări în Regulamentul privind restituirea
TVA
În Monitorul Oficial din 14 noiembrie, a fost publicată Hotărîrea
Guvernului nr. 924 din 12.11.2014, potrivit căreia, au fost
efectuate modificări și completări în punctul 32 subpunctul 1, al
Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013.
Vă reamintim, că conform punctului 32, subpuntul 1, al
regulamentului menționat, în scopul confirmării dreptului la
restituirea TVA pe valorile materiale şi serviciile procurate,
pentru livrări de mărfuri, subiecţii impozabili trebuie să dispună
de:
a. contractul în baza căruia a fost efectuat exportul de mărfuri;
b. factura comercială (invoice);
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c. declaraţia vamală de export a mărfurilor;
d. documentul de transport internaţional al mărfurilor (copie),
cu excepţia livrărilor efectuate prin intermediul poştei;
e. confirmarea organelor vamale privind livrarea mărfurilor
pentru export;
f. la livrarea mărfurilor la export prin intermediul poştei,
suplimentar se prezintă: documentul ce confirmă achitarea
serviciilor şi/sau factura pentru serviciile poştale prestate;
documentul indicat în borderoul documentelor anexate la
declaraţia vamală de export, perfectat de către operatorul
poştal pe faptul expedierii poştale.
Conform Hotărîrii Guvernului nr. 924 din 12.11.2014, publicate
astăzi, din lista de acte de mai sus, a fost eliminată Declaraţia
vamală de export a mărfurilor, fiind abrogată litera c) din punctul
32, subpunctul 1. Prin urmare, pentru a confirma dreptul la
restituirea TVA pe valorile materiale şi serviciile procurate,
pentru livrările de mărfuri, subiecţii impozabili nu trebuie să
dispună și de această declarație, cum era menționat anterior.
Totodată, subpunctul punctului menționat mai sus, a fost
completat cu un nou aliniat, în care se menționează că
subpunctul 1) nu se extinde asupra mărfurilor livrate la export
prin intermediul poştei în ţările în care, conform normelor
internaţionale, sunt interzise trimiterile poştale către acestea ale
mărfurilor respective.
Prin urmare, dacă un tip marfă este interzisă să fie exportată
prin poștă într-o anumită țară, pentru această marfă nu se
restituie TVA în Republica Moldova.
Prezenta hotărâre intră în vigoare la 14 noiembrie, data
publicării.
http://monitorul.fisc.md/section/official_magazine_rm/6258.html
1.2. S-a redus sau
businessului?

nu

presiunea

controalelor

asupra

În ultimii ani autorităţile reformează intensiv cadrul de
reglementare a activităţii de întreprinzător cu scopul de a crea
un mediu atractiv pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor. Pe
lângă facilitarea procesului de obţinere a actelor permisive, se
fac schimbări şi în ceea ce priveşte controalele de stat. Astfel,
în anul curent a devenit funcţional Registrul de Stat al
Controalelor care asigură un proces digitizat şi transparent de
planificare și raportare a verificărilor. Mai mult, recent au fost
abolite vizitele fiscale la întreprinderile nou-fondate.
Lansarea platformei Registrul de Stat al Controalelor este parte
a proiectului de e-Transformare a Guvernării, susţinut de Banca
Mondială şi implementat de către Cancelaria de Stat cu suportul
Centrului de Guvernare Electronică și Centrului de
Telecomunicaţii Speciale.
Articolul integral îl găsiți accesând linku:
http://www.eco.md/index.php/rss/item/2501-s-a-redus-sau-nupresiunea-controalelor-asupra-businessului?
Comentariu: Reducerea presiunii controalelor fiscale şi
respectarea de către organele de control a prezumţiei
nevinovăţiei agenţilor economici reprezintă o prioritate a
ANB începând cu prima ediţie a acesteia pentru anul 2009.
Cu toate că, apparent, introducerea Registrului de Stat al
controalelor vine în întâmpinarea priorităţii respective,
după cum am mai menţionat şi în avizele lansate cu acest
scop, dar şi în rapoartele de monitorizare, acesta nu va
putea soluţiona în totalitate problema controalelor, aşa
cum elimină din aria sa controalele fiscale, de care sunt
legate majoritatea plângerilor agenţilor economici.
1.3. Înregistrarea în calitate de plătitor de contribuţii la bugetul
asigurărilor sociale de stat
În conformitate cu prevederile art. 26 al Legii nr. 489-XIV din
08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale,
persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali, care realizează
înregistrarea de stat în conformitate cu prevederile Legii nr.

„Economie fără monopoluri, libertate fără privilegii”

220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, se
înregistrează în sistemul public de asigurări sociale în calitate
de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat
conform principiului „ghişeul unic”.
Articolul integral îl găsiți accesând linku:
http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=2856
Comentariu:
După cum am notat şi noi în ultimele 2
rapoarte de monitorizare ANB, deşi anul trecut a fost
introdus ghişeul unic la înregistrarea întreprinderilor, cei
care doreau să-şi deschidă o afacere erau nevoiţi în
continuare să meargă cu anumite documente la CNAS,
CNAM şi Inspectoratul Fiscal. Aparent, aceste modificări
vin să elimine vizitele la CNAS, însă impactul lor urmează
să fie atestat în continuare în cadrul procesului de
monitorizare a priorităţilor ANB.
1.4. Certificatul fitosanitar pentru export/reexport va fi eliberat
în cadrul unui ghişeu unic
Guvernul a aprobat pe 7 noiembrie Regulamentul privind
crearea şi funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea
certificatului fitosanitar pentru export/reexport, informează
MOLDPRES.
Vasile Bumacov, ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare
a declarat astăzi la şedinţa Guvernului că scopul aprobării
regulamentului constă în simplificarea procedurii de eliberare a
certificatului fitosanitar.
Astfel după implementarea ghişeului unic, la depunerea cererii
de obţinere a certificatului fitosanitar va fi eliminată
obligativitatea a patru documente din cele şapte necesare în
prezent. Totodată, actualmente agentul economic este nevoit

să facă cinci vizite pentru obţinerea certificatului fitosanitar, iar
în urma aplicării ghişeului unic va efectua doar două.
http://www.moldpres.md/news/2014/11/07/14000818
Comentariu:
Simplificarea
procedurilor
vamale
şi
reducerea numărului de documente solicitate în acest
scop, reprezintă una din priorităţile ANB în domeniul
vamal. Ultimul raport de monitorizare al ANB, lansat în luna
septembrie anul curent, a notat anumite progrese în
privinţa acestor aspecte, însă fără un impact semnificativ
practic, resimţit la nivelul mediului de afaceri.
1.5. În Moldova a fost lansată evidenţa electronică pentru Biroul
Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică (BNS), împreună cu Secretariatul
Consiliului Economic de pe lângă prim-ministrul Republicii
Moldova, au lansat sistemul de raportare electronică,
informează NOI.md.
Trimiterea rapoartelor statistice în format electronic aduce
beneficii agenţilor economici prin minimizarea costurilor şi a
timpului utilizat pentru raportarea statistică, iar pentru BNS
această iniţiativă va reduce timpul de procesare a rapoartelor
statistice şi va creşte calitatea datelor statistice colectate.
Serviciul de raportare statistică electronică este disponibil la
adresa www.raportare.md, unde agenţii economici pot, de
asemenea, depune rapoartele în format electronic către
Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Casa Naţională
de Asigurări Sociale. La fel, din anul 2008, Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat acceptă declaraţiile electronice fiscale, iar
Serviciul Vamal a lansat recent serviciul de declarare
electronică la export.
În urma analizei sistemului de raportare, efectuate de către
Secretariatul Consiliului Economic al prim-ministrului, a fost
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identificată oportunitatea promovării acestei iniţiative.
Elaborarea sistemului a fost finanţată de către Agenţia Statelor
Unite pentru Dezvoltare Internaţională, precum şi din bugetul de
stat al Republicii Moldova.

Menţionăm că Biroul Global de Comerţ şi Competitivitate
întruneşte echipele Băncii Mondiale, IFC şi MIGA. Instituţia
oferă o gamă largă de soluţii pentru susţinerea eforturilor
guvernelor-client în acordarea sprijinului pentru comerţ şi
investiţii.

Trecerea la raportarea electronică va simplifica semnificativ
procedura de raportare, va reduce povara administrativă şi
birocraţia, ameliorând astfel activitatea sectorului de afaceri din
Republica Moldova şi reducând riscul corupţiei.

http://www.eco.md/index.php/economie/actualitate/item/2546facilitarea-comer%C8%9Bului-grupul-b%C4%83ncii-mondialeva-acorda-asisten%C8%9B%C4%83-tehnic%C4%83serviciului-vamal

http://www.noi.md/md/news_id/50847

Comentariu: Facilitarea comerţului transfrontalier prin
simplificarea, transparentizarea şi fluidizarea procedurilor
vamale, a tranzitului de mărfuri, reprezintă şi o prioritate a
ANB 2012-2013. Deşi, conform ultimului raport de
monitorizare al ANB, în ultima perioadă au fost înregistrate
anumite progrese, mai ales în privinţa transparentizării şi
deschiderii spre dialog a Serviciului Vamal, vămuirii
electronice, simplificării vămuiri pentru anumite categorii
de beneficiari, amploarea acestora este încă destul de
limitată.

Comentariu: Optimizarea procedurilor de raportare,
inclusiv prin introducerea instrumentelor de raportare
electronică reprezintă o prioritate a ANB pentru anii 20122013, în privinţa căreia până în prezent a fost consemnat un
progres doar parţial.
1.6. Facilitarea comerţului: Grupul Băncii Mondiale va acorda
asistenţă tehnică Serviciului Vamal
Grupul Băncii Mondiale va acorda asistenţă tehnică Serviciului
Vamal, cu scopul de a facilita comerţul transfrontalier. Suportul
va fi acordat în cadrul proiectului de Reformă a Climatului
Investiţional, elaborat de către Biroul Global pentru Comerţ şi
Competitivitate al Grupului Băncii Mondiale.
Întrevederea dintre reprezentanţii Serviciului Vamal şi experţii
Grupului Băncii Mondiale a avut loc la 18 noiembrie curent. În
cadrul acesteia a fost prezentată componenta de Logistică în
Comerţ a viitorului proiect de Reformă a Climatului Investiţional,
elaborat de către Biroul Global pentru Comerţ şi Competitivitate
al Grupului Băncii Mondiale.
Totodată, au fost identificate domenii de suport a facilitării
comerţului, în special cele care necesită îmbunătăţire tehnică,
precum analiza riscurilor, simplificarea procedurilor vamale,
schemele operatorilor economici autorizaţi (AEO), publicarea şi
disponibilitatea informaţiei pentru comercianţi ş. a.

II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri
2.1. Ministerul Finanţelor a inițiat consultarea publică asupra
proiectului Hotărîrii de Guvern privind modificarea și
completarea unor Hotărîri de Guvern în scopul asigurării
Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007.
Documentaţia-standard pentru realizarea achiziţiilor publice de
bunuri, lucrări și servicii conţine o descriere detaliată şi
exhaustivă a procesului de achiziţie publică, precum şi, conţine
documente model care sunt utilizate atît de către grupurile de
lucru ale autorităţilor contractante, cît şi de către operatorii
economici participanţi în cadrul procedurilor de achiziţie publică.
Pe parcursul implementării documentaţiilor-standard pentru
realizarea achiziţiilor publice s-au identificat mai multe aspecte
care necesitau a fi îmbunătățite.
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În contextul dat, proiectul Hotărîrii de Guvern sus-menţionat
vine să îmbunătăţească procesul de achiziţie publică, să
simplifice şi să facă ma accesibil de utilizat documentaţiastandard pentru realizarea achiziţiilor publice, inclusiv de a le
ajusta la noile cerințe și doleanțe ale autorităților contractante,
care reprezintă beneficiarii primari ai documentațiilor respective.
Totodată, a fost actualizată Fișa de date a achiziției, care este
acum una standard pentru toate tipurile de bunuri, lucrări și
servicii și care este identică cu Fișa de date din Sistemul
Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor
Publice”.
Data limită pentru comentarii: 12.12.2014
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1973
2.2. Activitatea
Moldova

Zonelor

Economice

Libere

în

Republica

Un instrument de atragere a investițiilor în țara noastră, dar și
de promovare a exporturilor îl contituie Zonele Economice
Libere. Aceasta datorită regimurilor fiscale și juridice speciale
pe care le au. Pentru a ne crea o imagine clară despre ce
înseamnă Zonele Economice Libere și care este aportul
acestora la dezvoltarea macroeconomică a țării, Agora a
realizat un INFOGRAFIC în care a inclus principalele date ce
reflectă activitatea acestora în nouă luni ale anului curent.
Pe teritoriul Republicii Moldova activează şapte zone
economice libere la Otaci, Bălți (cu o subzonă în Strășeni),
Ungheni, Chișinău, Tvardița, Taraclia și Vulcănești. La situaţia
din 1 octombrie 2014 pe teritoriul zonelor libere erau înregistraţi
160 rezidenţi.
Volumul total al investiţiilor în Zonele Economice Libere, pe
întreaga perioadă de activitate a acestora, conform situaţiei din

1 octombrie 2014, a însumat 207,1 mil. dolari SUA (o creştere
de 10,6% faţă de perioada similară a anului 2013).
Totodată, salariul mediu a crescut cu 17% comparativ cu
aceeași perioadă 2013, astfel salariu l mediu al angajaților ZEL
fiind de 5012 lei.
Activitatea ZEL rămâne a fi orientată preponderent spre
producția industrială destinată exportului. Dacă la sfârșitul
anului 2013 rata de creștere a vânzărilor producției industriale a
atins o valoare record de 20,8%, atunci în nouă luni ale anului
curent acest indicator a constituit 28,1%.
Merită menționat că în următorii ani se prognozează menținerea
ratei înalte de creștere a producției industriale. Pe termen
mediu în baza proiectelor investiționale deja existente, urmează
a fi investiți aproximativ 100 mil. dolari SUA și se preconizează
o creștere de 3 mlrd. lei a volumului vânzărilor producției
industriale.
De asemenea urmează a fi lansate noi proiecte majore de
investiții, în urma cărora se planifică invest iții în volum de 80
mil. dolari SUA și crearea a 4000 de locuri de muncă noi.
Volumul vânzărilor producției industriale urmează să atingă
nivelul de 1,5 mld. lei.
http://agora.md/stiri/4602/infografic--activitatea-zoneloreconomice-libere-in-republica-moldova
2.3. Finantare.gov.md – platformă dedicată finanțării afacerilor
În vederea încurajării iniţiativei antreprenoriale Guvernul
Republicii Moldova, prin intermediul Consiliului Economic al
Prim-ministrului a lansat platforma on-line finantare.gov.md.
Site-ul oferă cumulativ informație cu privire la toate
programele de finanțare a afacerilor disponibile în Republica
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Moldova, reprezentând o sursă extrem de necesară și utilă
pentru antreprenorii din oricare sector și domeniu, precum și
pentru cei care doresc să lanseze o afacere.
Site-ul oferă informații detaliate și actualizate despre tipurile
de asistență accesibile antreprenorilor pentru dezvoltarea
afacerii, indiferent de etapa la care se află aceasta.
Opțiunile de finanțare descrise pe site sunt:
- Granturi / Subvenții
- Garanții financiare
- Leasing preferențial
- Credite preferențiale
De asemenea, pe acest portal informaţional sunt puse la
dispoziție informații despre finanţatori, instituţii participante,
ratele dobânzii, perioada de graţie, termenul de scadenţă,
suma totală disponibilă pentru finanțare, precum și datele de
contact afișate pentru fiecare program în parte, în cazul în
care sunt necesare informații suplimentare.

http://finantare.gov.md/
2.4. Cartea verde se va ieftini.
Costul pentru „Cartea Verde” va fi diminuat. Recent, Colegiul
civil al Curţii de Apel Chișinău a emis o decizie prin care a
admis apelul declarat de Comisia Națională a Pieței Financiare
(CNPF). Litigiul a fost inițiat, după ce Uniunea Asiguratori lor din
Moldova a contestat decizia CNPF cu privire la modificarea
metodologiei de calculare a tarifelor pentru „Cartea Verde”.
Prin urmare, primele de asigurare obligatorie de răspundere
civilă auto obligatorie de răspundere civilă auto externă (Carte
Verde), cu valabilitate în toate statele sistemului Carte Verde,
inclusiv cele din Uniunea Europeană, pentru perioada de 15
zile, au fost diminuate cu 36%, iar pentru alte perioade - cu 4%.
Articolul integral îl găsiți accesând linku:
http://agora.md/stiri/4630/In-atentia-soferilor-din-moldovacartea-verde-se-va-ieftini

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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