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În perioada 1 – 31 martie 2015, 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.

Sumar:

I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei Naţionale
de Business 2012 – 2013

1.1 Ce este un ”brand” și cum îl construim?
1.2 Mai multă stabilitate și predictibilitate în legislaţia fisc ală
1.3 Statul vrea să majoreze TVA-ul pentru agricultori
1.4 Serviciul Vamal continuă să simplifice formalităţile vamale

pentru exportatori şi importatori
1.5 Politica fiscală a unei economii aflate în prag de colaps

1.6 Importatorii pot aplica procedura de declarare electronică
la toate posturile vamale

II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri

2.1 Ministerul Economiei a supus consultărilor publice
proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii
nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra
activității de întreprinzător

2.2 Ministerul Economiei a supus consultărilor publice
proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea și
completarea Hotărîrii Guvernului nr.685 din 13 septembrie
2012

2.3 Ministerul Economiei a supus consultărilor publice
proiectul de Lege privind supravegherea pieței

2.4 Ministerul Economiei a supus consultărilor publice
proiectul Legii cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii

2.5 Ministerul Economiei a supus consultărilor publice
proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la organizarea şi
funcţionarea pieţelor”

Știri detaliate:

I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei Naţionale
de Business 2012 – 2013

1.1 Ce este un ”brand” și cum îl construim?

Miercuri, 18 martie curent, mai mulți membri ai Consiliului
strategic al ANB au participat la un curs de instruire moderarat
de Camelia Bulat, senior consultant CIPE, cu titlul ”Ce este un
Brand și cum îl construim?”. Participanți au încercat să
analizeze noțiunea teoretică de ”Brand” și ulterior să atribuie
aceste caracteristici atât brandurilor instituțiilor pe care le
reprezintă, cât și ANB-ului. Astfel, ”Brand” poate fi numit  nu
doar Apple, Gazprom sau Franzeluța. Un brand este o
promisiune pe care o face o companie / organizație /
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persoană / țară etc. Un brand este o certitudine pentru
consumator / utilizator care oferă un avantaj competitiv.

În partea a doua a evenimetului cei prezenți au discutat despre
mesajul pe care urmează să-l transmită în perioada următoare
ANB, iar acest mesaj urmează a fi adaptat în dependență de
grupul țintă căruia i se adresează.

1.2 Mai multă stabilitate și predictibilitate în legislaţia fiscală

Legislația fiscală se va modifica sau completa, inclusiv prin
intermediul iniţiativelor legislative, înaintate de către deputaţi, cu o
periodicitate de o dată în 6 luni, în decursul unui an calendaristic.
O prevedere, în acest sens, se regăsește în proiectul modificărilor
și completărilor în unele acte legislative în vigoare (Codul fiscal),
ce vizează politica bugetar-fiscală pe anul 2015.
În opinia Ministerului Finanțelor, stabilirea periodicității efectuării
modificărilor și completărilor în legislația fiscală și vamală va
asigura previzibilitate și va permite cunoașterea exhaustivă a
modificărilor și completărilor, ce urmează a fi aplicate.

Pentru a citi articolul integral, accesți link-ul:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11811&t
=/Noutati/Noutati-generale/Mai-multa-stabilitate-i-predictibilitate-in-
legislatia-fiscala/

Comentariu: Asigurarea stabilităţii şi predictibilităţii legislaţiei fiscale
este o altă prioritate înaintată de  ANB încă în anul 2011. Pentru
realizarea acesteia, ANB a propus anunţarea modificărilor la legislaţia
fiscală şi consultarea acestora cu societatea civilă cu cel puţin 6 luni
înainte de adoptarea acestora.

1.3 Statul vrea să majoreze TVA-ul pentru agricultori

Potrivit proiectului politicii fiscale pentru 2015 este prevăzută
majorarea cotei TVA pentru produsele agricole până la 20%, cu
excepția producţiei din fitotehnie şi horticultură. Majorarea este

motivată prin asigurarea condiţiilor economice egale pentru
mărfurile produse în Republica Moldova şi similar importate. În
timp ce reducerea TVA-ului pentru agricultori, care a fost operată
în 2014, prevedea asigurarea competitivității produselor autohtone
față de cele de import(!).
În 2014 statul a redus TVA-ul pentru toate produsele agricole de la
cota standard de 20% la cea redusă de 8%, pentru ca produsele
autohtone să fie competitive față de cele de import.
Începând cu 1 mai 2015, se propune revenirea la cota TVA 20 %
pentru toată producția agricolă, cu excepția sfeclei de zahăr,
fructelor, nucilor și legumelor.

Pentru a citi articolul integral, accesți link-ul:
http://agora.md/stiri/6852/statul-vrea-sa-majoreze-tva-ul-pentru-
agricultori

Comentariu: Aplicarea unei cote reduse a TVA pentru
producţia agricolă este una dintre priorităţile ANB 2012-2013
pentru sectorul businessului agricol. Anul trecut, ANB a
pledat pentru reducerea TVA pentru producţia agricolă de la
20% la 8% şi a susţinut introducerea acestor prevederi în
Codul Fiscal, astfel că iniţiativa Ministerului Finanţelor de anul
acesta de revenire la TVA de 20% pentru o mare parte din
producţia agricolă vine în contradicţie cu aşteptările celei mai
mare părţi a comunităţii de afaceri din acest sector.

1.4 Serviciul Vamal continuă să simplifice formalităţile vamale
pentru exportatori şi importatori

Agenţii economici nu vor mai avea nevoie de înregistrare la
Serviciul Vamal pentru perfectarea operaţiunile vamale. Acest
lucru va fi posibil prin modernizarea Sistemului Informaţional
Integrat Vamal AsycudaWorld şi modificarea corespunzătoare a
actelor normative ale Serviciul Vamal.
Anunţul a fost făcut de către director general a Serviciului Vamal,
Tudor Baliţchi, şi a fost făcut la întrevederea cu premierul, Chiril
Gaburici, informează UNIMEDIA.
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Potrivit lui Baliţchi, procedura va scuti agenţii economici de
necesitatea  de a se înregistra la Serviciul Vamal la prima
operaţiune de export/import, iar Serviciul Vamal va obţine toate
informaţiile necesare pentru evidenţa plătitorilor vamali prin
intermediul accesului electronic la sistemele informatice ale
Serviciului Fiscal de Stat şi Camerei Înregistrării de Stat, fără
solicitarea acestor informaţii de la antreprenori.

Pentru a citi articolul integral, accesți link-ul:
http://unimedia.info/stiri/serviciul-vamal-continua-sa-simplifice-
formalitatile-vamale-pentru-exportatori-si-importatori-90139.html

Comentariu: Simplificarea procedurilor vamale şi reducerea
numărului de documente necesare pentru efectuarea
exportului se numără printre cele 13 priorităţi generale ANB în
domeniile fiscal şi vamal. Ultimul raport de monitorizare ANB
a clasificat această prioritate ca „Parţial realizată/În curs de
realizare”, în mare parte datorită faptului că de simplificările
vamale, inclusiv de statutul de AEO, la moment pot beneficia
un număr restrâns de companii din rândul celor mari.
Totodată, multe din iniţiativele de simplificare a formalităţilor
vamale, ca în cazul scutirii de necesitatea înregistrării la SV,
se află doar la etapa de intenţie, iar altele sunt la începutul
procesului de implementare.

1.5 Politica fiscală a unei economii aflate în prag de colaps

Anularea unei serii de facilităţi ce favorizează depunerile în băncile
comerciale şi pe piaţa financiară în general, majorarea TVA în
agricultură până la 20% şi a unei serii de accize, precum şi
aplicarea unor măsuri menite să reducă breşele legislative care
admit evitarea în mod legal a achitării taxelor şi impozitelor, sunt
principalele măsuri de politică fiscală, ce ar trebui să sporească
veniturile la buget în condiţiile unor prognoze economice nu tocmai
favorabile. Pe de altă parte, Ministerul Finanţelor încearcă să
transfere presiunea fiscală de pe persoanele fizice cu venituri mici
pe persoanele fizice cu venituri mari.
Ministerul Finanţelor a făcut în cele din urmă publică varianta finală
a proiectului politicii fiscale, care va fi adoptată pentru anul în curs,

publicând şi o notă privind politicile pe care le va aplica în acest an
şi de ce au fost impulsionate acestea.

Pentru a citi articolul integral, accesți link-ul:
http://www.eco.md/index.php/rss/item/3152-politica-
fiscal%C4%83-a-unei-economii-aflate-%C3%AEn-prag-de-colaps

Comentariu: Printre prevederile incluse în politica bugetar-
fiscală pentru anul 2015 se regăseşte şi cea de eliminare a
pragului de 100 mii lei pentru înregistrarea benevolă în
calitate de plătitor de TVA, o iniţiativă a ANB încă din anul
2009, reiterată şi în ANB 2012-2013. Faptul că aceasta a ajuns,
în sfârşit, să se regăsească în proiectul politicii fiscale a
statului se datorează, în mare parte, şi eforturilor ANB de
promovare a acestei priorităţi pe parcursul ultimilor 5 ani.

1.6 Importatorii pot aplica procedura de declarare electronică
la toate posturile vamale

Serviciul Vamal vine să informeze cu faptul că începînd de astăzi,
1 martie, importatorii vor putea aplica procedura de declarare
electronică a mărfurilor la toate posturile vamale.
Această procedură se înscrie în procesul de modernizare a
procedurilor vamale prin implementarea serviciilor electronice,
care  faciliteaza comerţul international. Elementul cheie al
declarării electronice rezidă în eliminarea documentelor pe suport
de hîrtie şi trecerea  la procesarea tranzacţiilor economice doar în
format electronic.
Odată cu aplicarea importului electronic, agentul economic va
comunica cu vama exclusiv prin intermediul sistemului
informaţional şi va remite nu doar declaraţia vamală, dar şi toate
alte documente necesare vămuirii doar în format electronic, astfel,
agenţii economici îşi vor reduce   considerabil din costurile
aferente şi vor economisi timp.

Pentru a citi articolul integral, accesți link-ul:
http://www.customs.gov.md/index.php?id=4415
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II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri

2.1 Ministerul Economiei a supus consultărilor publice
proiectul de lege pentru modificarea și completarea
Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat
asupra activității de întreprinzător

În conformitate cu nota informativă, acest proiect de lege a fost
elaborat cu scopul de excludere a coliziunilor existente în legea
nr.131/2012 cu prevederile unor acte sectoriale. Autorul notează
că, în mod special, proiectul concretizează expres: ariile de
excepţii pentru organele de control cu statut special
(nesubordonate Guvernului), precum şi a celor activitatea cărora
presupune proceduri specifice (la trecerea frontierei de stat) sau o
periodicitate a controalelor sporită în raport cu una standard
(obiecte industrial periculoase); criteriile de întocmire şi de
înregistrare a graficului controalelor; prevederile privind notificarea
deciziei de control; temeiurile pentru iniţierea controalelor
inopinate; procedura emiterii delegaţiei de control; încheierea
procedurii de control, etc.

La capitolul controale inopinate a fost exclusă cerința privind
estimarea preliminară a prejudiciului la inițierea controlului
inopinat, introducînd simultan elaborarea preliminară a unei ”note
de motivare”. În cadrul notei se va justifica necesitatea intervenției
prin expunerea în detaliu a circumstanțelor și informației ce stau la
baza concluziilor și acțiunilor organului de control, posibilele
încălcări ce rezultă din informația și probele deținute pînă la
inițierea controlului și estimarea rezonabilă a consecințelor
(prejudiciilor) în cazul neintervenției organului de control

Suplimentar au fost incluse prevederi ce reglementează
supravegherea internă a legalității controlului efectuat,
periodicitatea acestor verificări, sancționarea încălcărilor admise
de colaboratorii organelor de control subordonate (inspectori),
precum și coordonarea acțiunilor cu organul ierarhic superior și
autoritatea de monitorizare a controalelor.

Pentru mai multe detalii, proiectul de act normativ poate fi accesat
pe pagina web:

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2151

2.2 Ministerul Economiei a supus consultărilor publice
proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea
și completarea Hotărîrii Guvernului nr.685 din 13
septembrie 2012

Inițial, prin Hotărîrea Guvernului nr.685/2012 a fost aprobată
Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
pentru anii 2012–2020 și Planul de acţiuni privind implementarea
Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
pentru anii 2012–2014.

De remarcat, că Strategia urmează să încorporeze 3 planuri de
acțiuni, aprobate în ordin cronologic, menite să stabilească
activitățile, responsabilitățile, termenele și resursele necesare
pentru realizarea acesteia.

Astfel, în scopul asigurării unei continuități în procesul de realizare
a Strategiei, întrucît la moment s-a finalizat realizarea Planului de
acțiuni privind implementarea Strategiei pentru anii 2012–2014, a
fost elaborat Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei
pentru anii 2015–2017.

Conform notei informative, implementarea cu succes a
prevederilor Strategiei va contribui la crearea oportunităţilor de
dezvoltare şi adaptare a tehnologiilor avansate, ocuparea nişelor
de piaţă, profitabile pentru întreprinderile mici şi mijlocii,
încurajarea investiţiilor, având ca sursă economiile populaţiei,
atragerea unei importante părţi a forţei de muncă disponibilizate,
stimularea dezvoltării regionale şi rurale şi, în consecinţă,
contribuţia activă la procesul de restabilire a echilibrului
macroeconomic.

Totodată, conform autorului, Planul de acțiuni a fost elaborat în
vederea armonizării cadrului legislativ și normativ în domeniul
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întreprinderilor mici şi mijlocii la recomandările europene și, alinierii
în acest context la principiile Legii europene a Întreprinderilor Mici
și Mijlocii („Small Business Act” for Europe).

Suplimentar autorul menționează, că implementarea Planului de
acțiuni privind realizarea Strategiei de dezvoltare a sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2015-2017, a fost inclusă
ca acțiune prioritară în Matricea privind condițiile speciale pentru
debursarea tranșelor în contextul semnării Acordului Financiar
privind implementarea DCFTA și acesta, luînd în considerație
circumstanțele date, a fost aprobat temporar, prin Ordinul
Ministrului Economiei nr.170 din 25.09.2014, urmînd a fi aprobat
prin Hotărîre de Guvern.

Pentru mai multe detalii, proiectul de act normativ poate fi accesat
pe pagina web:

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2149

2.3 Ministerul Economiei a supus consultărilor publice
proiectul de Lege privind supravegherea pieței

În conformitate cu argumentele autorului, scopul elaborării
respectivei legi reiese  din necesitatea stabilirii unui cadru legal de
norme şi principii legate de supravegherea pieţei în ceea ce
priveşte corespunderea produselor nealimentare introduse pe
piaţă si/sau puse în funcţiune cu cerinţele esenţiale stabilite în
reglementările tehnice, în scopul asigurării prin activităţile de
supraveghere  efectuate de autorităţile împuternicite, protejarea
intereselor publice precum sănătatea şi siguranţa în general,
sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, protecţia consumatorilor,
protecţia mediului şi securitatea.

Proiectul legii este bazat pe Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de
stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în
ceea ce priveşte comercializarea produselor. Totodată, temei
pentru elaborarea acestui proiect o constituie Hotărîrea Guvernului
nr.1026 din 28 decembrie 2012 „Cu privire la aprobarea Planului

de armonizare a legislaţiei pentru anul 2013”, şi Hotărîrea
Guvernului nr. 1125 din 14 decembrie 2010 „Cu privire la
aprobarea Planului de acţiuni al Republicii Moldova privind
implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru
instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre
Republica Moldova şi Uniunea Europeană”.

Pentru mai multe detalii, proiectul de act normativ poate fi accesat
pe pagina web:

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2128

2.4 Ministerul Economiei a supus consultărilor publice
proiectul Legii cu privire la întreprinderile mici şi
mijlocii

Conform autorului, proiectul stabileşte cadrul legal al
întreprinderilor micro, mici şi mijlocii şi măsurilor de stimulare
pentru crearea şi dezvoltarea acestora, avînd drept scop
promovarea dezvoltării durabile a IMM-urilor, prin îmbunătăţirea
mediului juridic şi economic, în care acestea sunt create şi
funcţionează. De asemenea, proiectul legii are ca obiectiv
asigurarea şi creşterea competitivităţii şi performanţelor
întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, precum şi facilitarea ajustării
la timp cu schimbările economice şi tehnologice.

Reieșind din nota informativă, proiectul de lege urmează linia de
dezvoltare stabilită în Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 13
septembrie 2012, prin care Guvernul Republicii Moldova a adoptat
o nouă Strategie de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012-
2020. Una din direcţiile prioritare ale Strategiei, este optimizarea
cadrului normativ de reglementare la necesităţile IMM-urilor, în
urma ajustării căruia vor fi reduse barierele administrative şi
costurile regulatorii pentru IMM-uri. Aceste prevederi sunt
totalmente conforme şi cu Strategia Naţională de Dezvoltare a
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Republicii Moldova 2012-2020 (priorităţile ..business cu reguli
clare de joc"; „acces la finanţare"; „educaţie").

Pentru mai multe detalii, proiectul de act normativ poate fi accesat
pe pagina web:

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2124

2.5 Ministerul Economiei a supus consultărilor publice
proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la organizarea
şi funcţionarea pieţelor”

Potrivit notei informative, acest proiect de Hotărîre de Guvern este
elaborat în vedera executării prevederilor art. 12 al Legii nr. 231
din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior cu
modificările şi completările ulterioare. Mai mult ca atît, temeiul
pentru elaborarea proiectului precitat, rezidă în Planul de acţiuni
pentru anii 2014-2016 privind implementarea Strategiei de
dezvoltate a comerţului interior în Republica Moldova pentru anii
2014-2020 aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.948 din 25

noiembrie 2013. Plus la aceasta, drept premisă iniţierii elaborării
unui act normativ nou care încorporează regulile specifice de
desfăşurare a comerţului în pieţe, regulamentul-cadru de
funcţionare a pieţelor, precum şi necesitatea conturării unei liste
specifice de mărfuri interzise comercializării în pieţe, a constituit
cadrul normativ al statelor membre a Uniunii Europene şi
preluarea celor mai bune practici europene, racordate şi adaptate
la specificul pieţei autohtone.
Reieșind din argumentele autorului, scopul elaborării proiectului
este crearea cadrului juridic naţional, bazat pe concepte juridice
clar definite, care să reglementeze drepturile şi obligaţiunile
comercianţilor/vînzătorilor şi administratorilor pieţei, precum şi
anumite aspecte ale raporturile tripartite ce apar între aceştia doi şi
autoritatea administraţiei publice locale responsabilă de
dezvoltarea social-economică a fiecărei localităţi.

Pentru mai multe detalii, proiectul de act normativ poate fi accesat
pe pagina web:

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2100

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.


