
În perioada 1 – 31 mai 2016, 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.  Ministerul Economiei a elaborat şi supus consultărilor publice proiec-
tul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(implementarea raportului unic FSIC16 privind plățile salariale).

Potrivit autorului, proiectul
este elaborat în scopul
excluderii dublării informați-
ei prezentate de agenții
economici către instituțiile
publice și stabilirii organului
responsabil pentru recepți-
onarea și procesarea lui.

Actualmente, toți agenții
economici din Republica
Moldova care au persoane
angajate sînt obligați să
prezinte cinci rapoarte diferite care se referă la plățile salariale și impozitele afe-
rente, și unele aspecte privind relațiile de muncă: IRV14 se prezintă lunar către
Serviciul Fiscal de Stat; BASS se prezintă lunar către Casa Națională de Asigu-
rări Sociale; REV5, inclusiv forma REV-2 se prezintă lunar către Casa Națională
de Asigurări Sociale; MED08 se prezintă trimestrial către Serviciul Fiscal de
Stat; Formularul 2-03/l se prezintă la modificarea relațiilor de muncă dintre anga-
jator și salariat către Compania Națională de Asigurări în Medicină.

În scopul optimizării raportării către autoritățile publice, proiectul amendamente-
lor propune substituirea celor 5 rapoarte existente cu un raport unificat FSIC16,
administrat doar de către Serviciului Fiscal de Stat.

Pentru mai multe detalii puteți accesa aici

I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei
Naţionale de Business    2012 – 2013
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1.2. Ministerul Economiei a elaborat şi supus consultărilor publice proiec-
tul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Acest proiect are ca
scop înlăturarea defici-
ențelor ce țin de lichida-
rea întreprinderilor, care,
conform Strategiei națio-
nale de dezvoltare: 8
soluții pentru creşterea
economică şi reducerea
sărăciei, aprobată prin
Legea nr.166 din 11-
11.07.2012, sânt consi-
derate un impediment în dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova.
De asemenea, proiectul de lege constituie o măsură de executare a
pct.2.1. din Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Repu-
blicii Moldova, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.4 din 14 ianuarie
2014.

Proiectul de lege propune eliminarea unor proceduri care implică cos-
turi și timp:

1. Eliminarea obligației de informare a organului fiscal - entitatea supu-
să lichidării va informa doar organul de înregistrare de stat, la rândul
său organul înregistrării de stat, în calitate de ghișeu unic, va informa
organele fiscale despre inițierea lichidării;

2. Eliminarea publicării avizului privind lichidarea în „Monitorul Oficial” -
modificările propun publicarea avizului doar în Buletinul Camerei Înre-
gistrării de Stat;

3. Eliminarea obligației entității supuse lichidării de a colecta confirmări
privind lipsa datoriilor față de buget și a situației privind raportările către
CNAS, CNAM, Serviciu Vamal - informația dată va fi obținută de către
Organele Fiscale de la CNAS, CNAM, Serviciu Vamal;

4. Eliminarea obligației entității supuse lichidării de a prezenta certifica-
tul despre lipsa restantelor față de buget către organul înregistrării de
stat - informația va fi obținută direct de către organul înregistrării de stat
de la Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;
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5. Eliminarea obligației entității supuse lichidării de a prezenta declarația
finală cu privire la impozitul pe venit în unele situații - dacă în rezultatul
controlului fiscal se constată lipsa datoriilor față de creditori și buget, și
lipsa activelor pasibile repartizării, declarația prealabilă privind impozitul
pe venit se consideră a fi finală;

6. Eliminarea celui de-al doilea controlul fiscal în unele situații - în cadrul
procedurii de lichidare, al doilea control fiscal se efectuează doar dacă
entitatea supusă lichidării dispune de active pasibile repartizării între
asociați/acționari/membri;

Plus la aceasta, proiectul de lege propune optimizarea procedurilor și
perioadei de lichidare:

1. Efectuarea controlului fiscal ce ține de lichidare într-o perioadă presta-
bilită - controlul fiscal se va efectua de organul fiscal în termen de cel
mult 20 zile calendaristice de la data prezentării declarației;

2. Aplicarea criteriilor de risc la efectuarea controlului fiscal - controlul
fiscal se va efectua de organul fiscal cu aplicarea criteriilor de risc;

3. Simplificarea procedurii de anulare a statutului de contribuabil al TVA -
anularea statutului de contribuabil al T.V.A. se va efectua atât la cererea
entității supuse lichidării, cât și de către organul fiscal din oficiu;

4. Eliminarea normelor contradictorii din legislație privind impozitarea
plăților de lichidare - modificările propuse stabilesc că impozitarea plăți-
lor de lichidare urmează a fi efectuată nu de la suma brută a plații efectu-
ate, ci de la suma diferenței dintre suma plăților de lichidare şi suma con-
tribuțiilor inițiale;

Pentru mai multe detalii accesați aici

1.3 Camera Înregistrării de Stat ar putea reduce din serviciile pres-
tate gratuit
Din lipsa mijloacelor financiare pentru întreținere, Camera Înregistrării de
Stat ar putea reduce numărul serviciilor prestate gratuit. Potrivit datelor
prezentate, cheltuielile anuale pentru procurarea tehnicii, achitarea plăţii
de arendă a sediilor Camerei, dar și digitalizarea arhivei se ridică la 900
de mii de lei. Un proiect de lege care prevede reducerea serviciilor gratu-
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ite a fost elaborat și supus dezbaterilor publice de către Ministerul Justi-
ție.

Un motiv pentru care Camera nu reușește să -și acopere cheltuielile este
scăderea considerabilă, în ultimii ani, a numărului de solicitări de înregis-
trare a persoanelor juridice, ceea ce a dus la reducerea veniturilor. Ast-
fel, o soluție ar fi ca executorii judecătorești și administratorii autorizați să
nu mai beneficieze de serviciile prestate gratuit de către Camera Înregis-
trării de Stat, iar mijloacele băneşti percepute să fie redirecţionate spre
îmbunătăţirea infrastructurii organului înregistrării de stat, dar și achita-
rea plăţii de arendă a sediilor Camerei.

„Executorii judecătoreşti, administratorii autorizați, îşi execută obligaţiile
contra unei remunerări şi au dreptul la rambursarea cheltuielilor legate
de activitatea sa, care eventual pot include şi cheltuielile suportate de
către aceştia în cazul solicitării unor servicii prestate de către Cameră”,
se menționează în Nota Informativă.

Pentru mai multe informații accesați aici

1.4 Evaziunea fiscală în Moldova – câți bani a reușit să colecteze
fisc-ul de la companiile certate cu legea
Evaziunea fiscală este un subiect mai actual ca niciodată, datorită celei
mai mari scurgeri de informații care a existat până acum – Panama
Papers. Întrucât tendințele de a câștiga mai mult, dar de a plăti mai puțin
nu se schimbă, autoritățile continuă să lupte cu această practică ilegală.
Anul trecut, au fost pornite peste 100 de dosare penale pentru evaziune
fiscală, iar fisc-ul anunță că a reușit să adune câteva milioane de lei la
bugetul public național.

Mai exact, în raportul său, fisc-ul anunță că a acumulat la bugetul public
național peste 3 milioane de lei, aceasta fiind suma evaziunii fiscale, cal-
culată pentru anul 2015. Astfel, autoritatea a sesizat instituțiile de drept
în 438 de cauze. Dintre acestea, au fost pornite dosare penale în 128 de
cazuri.

Pentru mai multe informații accesați aici



2.1. Reguli noi la înregistrarea de stat a persoanele juridice și întreprinză-
torilor individuali

Autoritățile vor să sporească
transparența datelor din Regis-
trul de stat cu privire la filialele și
reprezentanțele persoanelor
juridice din țară și din străinăta-
te. Astfel, deputații au votat în
lectură finală mai multe modifi-
cări la Legea privind înregistra-
rea de stat a persoanelor juridi-
ce şi a întreprinzătorilor individu-
ali.

Documentul votat astăzi, în lectură finală, prevede că persoanele juridice, dar și
întreprinzătorii individuali trebuie să prezinte informații suplimentare pentru pro-
cedura de înregistrare. Astfel, la documentele necesare pentru înregistrarea de
stat se mai adaugă și extrasul din registrul în care este înregistrată persoana
juridică cu investiții străine, tradus și legalizat.

Totodată, pentru înregistrarea filialelor şi reprezentanţelor se vor cere acte cu
date suplimentare. Acestea sunt: sediul filialei sau reprezentanței, genul de acti-
vitate, denumirea și forma juridică de organizare, numele complet al administra-
torului și împuternicirile acesteia.

Și pentru persoanele juridice străine se vor cere acte suplimentare: sediul repre-
zentanței, genul de activitate, mențiunea cu privire la legislația statului sub inci-
dența căruia se află persoana juridică străină, extrasul din registrul unde este
înregistrată, cu numărul de înregistrare, acestea fiind traduse și legalizate nota-
rial, numele complet al administratorului și situația financiară a companiei pen-
tru ultima perioadă de activitate. Totodată, companiile străine vor fi obligate să
comunice instituției responsabile de înregistrare despre dizolvarea persoanei
juridice, încheierea procedurii de lichidare, precum și intentarea procedurii de
insolvabilitate.

Pentru mai multe detalii accesați aici
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II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri



AGENDA NAŢIONALĂ DE BUSINESS

2.2.  Agenţii economici, obligați să instaleze terminale POS

Serviciul Fiscal de Stat atenți-
onează comercianții, al căror
volum de vânzări a depăşit
suma de două milioane de lei
pe parcursul anului precedent,
să instaleze terminale POS
(Point Of Sale) până la data
de 1 iulie.

Potrivit Legii cu privire la
antreprenoriat și întreprinderi,
începând cu 1 iulie 2012, agenții economici ce înregistrează vânzări cu
o valoare anuală de peste două milioane de lei, cu excepția celor care
își desfășoară activitatea la sate sau în comune, sunt obligaţi, în termen
de până la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS.
De asemenea, comercianții trebuie să asigure posibilitatea de achitare a
plăţilor prin intermediul cardurilor bancare în subdiviziunile (cu excepţia
reţelelor de comerţ ambulant) în care, în aceeaşi perioadă, volumul de
vânzări a depăşit suma de 500 de mii de lei.

În cazul în care comerciantul nu se va conforma prevederilor legii, aces-
ta riscă amendă de șase mii de lei. Dacă agentul economic va continua
să sfideze legislația și după aplicarea amenzii, el riscă să plătească o
amendă de trei ori mai mare – 18 mii de lei.

Terminalele POS sunt acele instalații speciale care permit efectuarea
tranzacțiilor prin intermediul cardurilor bancare.

Pentru mai multe detalii accesați aici
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2.3. Codul Contravențional va fi modificat. Amenda pentru agen-
ții economici va fi diferită

Codul Contravențional al Re-
publicii Moldova urmează să fie
modificat, astfel încât să fie po-
sibilă individualizarea pedepsei.
Decizia a fost luată de Curtea
Constituțională, după ce un
agent economic a atacat în in-
stanță decizia prin care a fost
amendat cu 300 de unități con-
venționale, în baza articolului
345 din Codul Contravențional.

Judecătoria care a examinat cauza a solicitat ridicarea excepției de
neconstituționalitate pentru expresia „300 de unități convenționale”,
care a și fost declarată neconstituțională astăzi de către magistrații
CC. De altfel, decizia Curții vizează doar procesul în cauză, însă arti-
colul 345 din Codul Contravențional urmează să fie modificat astfel
încât să fie posibilă individualizarea sancțiunilor în funcție de complexi-
tatea cazului și încălcările agentului economic.

Dosarul a ajuns la CC după ce fostul ministru al Justiției, Vladimir
Grosu, avocatul care a apărat interesele agentului economic în instan-
ță, a argumentat că norma legală impune acum o sancțiune unică pen-
tru agenții economici, indiferent de gravitatea infracțiunii sau alte cir-
cumstanțe, iar acest lucru contravine Constituției. Agentul economic a
fost amendat de Agenția pentru Protecția Consumatorului pentru că nu
ar fi indicat pe produsele aflate în vânzare prețul pentru un gram de
aur. Alte încălcări însă nu au fost depistate.

Pentru mai multe informații accesați aici
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Platforma comună de susţinere a 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 pro-
cesul decizional în domeniul reglementării activităţii
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