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În perioada 1 – 31 ianuarie 2015, echipa IDIS "Viitorul"/ ANB a continuat
să monitorizeze implementarea propunerilor incluse în Agenda
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prima conţine monitorizarea modificărilor legislative şi a noutăţilor privind
implementarea priorităţilor stabilite în Agenda Naţională de Business
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I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei Naţionale
de Business 2012 – 2013
1. 1 CCI și IDIS Viitorul/ANB vor implementa Agenda Locală
de Business, un instrument de dialog public – privat în
vederea îmbunătățirii mediului de afaceri din Moldova
Camera de Comerț și Industrie și IDIS ”Viitorul” au semnat
miercuri, 28 ianuarie, un Acord de colaborare cu scopul de a
promova un mediu favorabil, stabil şi modern de afaceri în
Republica Moldova. În context, a fost lansată Agenda Locală de
Business (ALB), cele 10 filiale ale CCI, care acoperă întregul
teritoriu al țării, urmând să dețină în acest proces rolul central de
coagulare a asociațiilor de business la nivel local și d e a stabili un
dialog constructiv cu autoritățile publice locale. În acest sens, vor fi
construite Grupuri de lucru la nivel local.
Ceremonia de semnare a Acordului a fost urmată de un Atelier de
lucru în care au fost discutate acțiunile care trebuie întreprinse de
autoritățile centrale și locale împreună cu reprezentanții mediului
de afaceri și cu experți în domeniul dat pentru schimbarea
modelului economic actual. Acțiunile pornesc, pe de o parte, de la
prioritățile identificate de mediul de afaceri pe platforma Agendei
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Naționale de Business, iar pe de altă parte, de la obiectivele
stabilite în Programul de Dezvoltare Strategică al CCI. Totodată, o
prioritate în cadrul planului de acțiuni comun este îmbunătățirea
transparenței decizionale la nivel central și local, proces
reglementat prin Legea 239 din 2008.
Articolul integral îl găsiți accesând linkul:
http://www.business.viitorul.org/press/cci-i-idis-viitorulanb-vorimplementa-agenda-local-de-business-un-instrument-de-dialogpublic-privat-n-vederea-mbuntirii-mediului-de-afaceri-din-moldova414.html
1. 2 Reformele SFS – apreciate de instituțiile internaționale
de evaluare
Încasarea eficientă de venituri la buget este condiționată de
continuarea reformării și modernizării Serviciului Fiscal de Stat, a
declarat, solicitat de presă, Șeful SFS, Ion Prisăcaru.
În acest context, Ion Prisăcaru a menționat că, urmare a eforturilor
depuse, s-au înregistrat rezultate palpabile, acestea fiind apreciate
și pe plan internațional. Astfel, conform rapoartelor Băncii
Mondiale ”Doing Business” 2013 și 2014, la capitolul ”Ac hitarea
impozitelor” Moldova a înregistrat progrese semnificative. De
asemenea, Proiectul "Monitorizarea implementarii politicilor
anticorupț ie în APC", efectuat de Transparency International –
Moldova, în ianuarie 2014, a arătat că Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat este o instituție cu una din cele mai bune și
funcționale pagini web, la nivel central, în anul 2013. Autorii
rapoartelor au mai remarcat, în ceea ce ține de activitatea propriuzisă a instituției, condițiile de ”deschidere” și ”transparență”,
apreciindu-ne de asemenea ca una din cele mai transparente
instituții publice centrale.
Articolul integral îl găsiți accesând linkul:

http://www.fisc.md/article.aspx?id=4533

1. 3 Declarația electron ică fiscală pentru companii a fost
racordată la serviciul MSign
Ne-am propus un plan ambițios de reformare și modernizare a
autorității fiscale naționale, proiectul de antrenare a experților în
fiscalitate de peste hotare în efectuarea controalelor fiscale fiind un
element important pentru atingerea obiectivelor propuse, a
declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii de astăzi
cu Consilierul fiscal al OCED în cadrul Programului Inspectori
Fiscali Fără Frontiere (IFFF), Bert Koster, și cu expertul pe termen
lung al Agenției Fiscale Suedeze, Carina Silbo.
În cadrul întrevederii, a fost relevat faptul că suportul partenerilor
internaționali de dezvoltare este extrem de important pentru
modernizarea europeană a Serviciului Fiscal de Stat și a fost
menționată importanța coordonării eforturilor depuse de partenerii
de dezvoltare ai SFS. Atragerea la efectuarea controalelor fiscale
a experților de peste hotare va implica un transfer de experiență
către angajații SFS și va eficientiza considerabil activitățile
efectuate. De asemenea, a fost specificat faptul că IFPS a
completat și a depus formularul la Secretariatul IFFF, prin care a
solicitat asistența experților în domeniul controlului fiscal și
aspectelor legate de control în baza inițiativei IFFF. Cu referință la
inițiativa menționată, Bert Koster a specificat că e un program
benefic, deoarece este axat pe lucrul practic și experiența
inspectorilor fiscali din cadrul administrațiilor fiscale europene
poate oferi un sprijin real SFS-ului în acest domeniu.
Articolul integral îl găsiți accesând linkul:

http://www.eco.md/index.php/it/internet/item/2782declara%C8%9Bia-electronic%C4%83-fiscal%C4%83-pentrucompanii-a-fost-racordat%C4%83-la-serviciul-msign
1. 4 Noi reguli pentru vămuirea mărfurilor
De la începutul lunii curente, vămuirea mărfurilor are loc conform
regulilor noi: a intrat în vigoare Legea privind aprobarea
Nomenclaturii combinate a mărfurilor. În procesul examinării
consecinţelor adoptării acestui document au fost multe divergenţe,
însă textul documentului la momentul intrării lui în vigoare a rămas
nemodificat. Din 1 martie 2015, noua nomenclatură le va oferi
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posibilitatea întreprinzătorilor posibilitatea să declare importul
mărfurilor prin orice punct vamal în regim on line.
Dacă fiecare stat ar produce o cantitate limitată de mărfuri, atunci
nu ar fi nevoie de o nomenclatură specială a mărfurilor. Însă cînd
trebuie delimitate 5000 sau 1000 de poziţii, atunci fără o listă bine
pusă la punct acest lucru este greu de făcut. Mai mult, descrierile
diferitor mărfuri se pot dubla (de exemplu, „produse alimentare” şi
„fructe”). De aceea, doar o sistematizare clară a mărfurilor permite
evitarea dificultăţilor la clasificarea mărfurilor.
Articolul integral îl găsiți accesând linkul:
http://www.eco.md/index.php/it/internet/item/2782declara%C8%9Bia-electronic%C4%83-fiscal%C4%83-pentrucompanii-a-fost-racordat%C4%83-la-serviciul-msign
1. 5 Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în perioada
ianuarie-noiembrie 2014 exporturile de mărfuri au
scăzut cu 2,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului
2013
Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în perioada ianuarienoiembrie 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 2,158 mld. dolari
față de 2014, volum inferior celui realizat în perioada similară din
anul 2013 cu 2.9%. În CSI au mers 32.2.% din exporturi, în
Uniunea Europeană – 53.1%, iar 14.8% în ţări din afara celor două
blocuri de state.
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1,4 mld. dolari
(65,0% din total exporturi), cu 5,5% mai puţin faţă de ianuarienoiembrie 2013 iar reexporturile au avut o valoare de 756,4 mil.
dolari, care echivalează cu o cotă de 35,0% în total exporturi.
Comparativ cu ianuarie-noiembrie 2013 reexporturile de mărfuri sau majorat cu 2,2%. În 11 luni din 2014 importurile au totalizat 4,81
mld. dolari, volum inferior celui realizat în perioada
corespunzătoare din anul 2013 cu 2,5%. Importurile din ţările
Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 2,36 mld. dolari (cu 5,6%
mai mult decît în ianuarie-noiembrie 2013), deţinând o pondere de
49 % în total importuri (45,2% în ianuarie-noiembrie 2013).
Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de
1,3 mil. dolari (cu 12,6% mai puţin decît în ianuarie-noiembrie

2013), care echivalează cu o cotă de 27,1% în total importuri
(30,2% în ianuarie-noiembrie 2013).
Serviciul Vamal al Moldovei a prezentat lista celor mai mari
exportatori şi importatori moldoveni în anul 2014. Clasamentul este
condus de “Draexlmaier Automotive’’ SRL care rămîne cel mai
mare exportator al Republicii Moldova pentru ultimii doi ani.
Mai detaliat despre cei mai mari exportatori și importatori ai anului
2014, vedeți: https://klubafaceri.wordpress.com/2015/01/
II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri
2.1 Serviciul Vamal în comun cu Centrul Naţional
Anticorupţie a realizat planul de integritate în domeniul
controlului ulterior, pentru perioada lunii noiembrie
2014 -2016
În contextul implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie,
precum şi a Standardelor Naţionale de Control Intern, un grup de
experţi din cadrul Serviciului Vamal şi al Centrului Naţional
Anticorupţie au evaluat timp de un an de zile factorii instituţionali,
care ar putea favoriza în mod direct sau indirect flagelul corupţiei şi
subminează activitatea vamală.
În aceste condiţii, în scopul sensibilizării colaboratorilor vamali în
domeniul integrităţii instituţionale, grupul de lucru a elaborat un
plan de acţiuni însoţit de o serie de recomandări specifice.
Conform autorilor, Planul este unul complex şi se referă la
îmbunătăţirea cadrului legislativ şi normativ în domeniul vamal,
eficientizarea sistemului organizatorico-juridic şi de control intern,
consolidarea relaţiilor instituţiei cu publicul şi promovarea
proiectelor de integritate profesională realizate în comun cu
cetăţenii.
Pentru mai multe detalii, planul poate fi accesat aici:

http://customs.gov.md/index.php?id=4304
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2.2 Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova
(CNSM) propune conducerii țării reducerea cotei TVA
până la 5% la produse alimentare, urmând experienţa
pozitivă a ţărilor din Uniunea Europeană
Conducerea CNSM susține că această reducere va constitui nu
doar un factor de susţinere a păturilor defavorizate, dar totodată va
fi un stimulent activ de reducere a evaziunii fiscale. De asemenea,
va duce la dezvoltarea sectorului agroalimentar şi crearea de
locuri de muncă prin stimularea procurării unor produse sănătoase
şi creşterea consumului datorat reducerii preţurilor şi implicit
majorarea încasărilor din TVA la buget.
În prezent, potrivit art. 96 din Codul fiscal, produselor alimentare li
se aplică cota standard TVA de 20%, cu excepţia unor produse

specifice (pîine, lapte, etc.). CNSM menționează, că majoritatea
țărilor europene practică impozite pentru mărfurile alimentare mai
scăzute faţă de cota standard: Olanda aplică 6% TVA, Austria –
10%, Finlanda – 13%, Cehia – 10%. În unele state, taxarea
variază în funcţie de bunurile alimentare. Sunt şi state care nu
impozitează deloc alimentele, cum ar fi Marea Britanie, Irlanda şi
Malta, unde TVA-ul la alimente este zero.
Pentru mai multe detalii:
http://sindicate.md/sindicatele-propun-reducerea-cotei-tva-pana-la5-la-produse-alimentare/

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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