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Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării
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II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri
2.1. PE DATA DE 2.11.16 LA ȘEDINȚA CONSILIULUI ECONOMIC AL
PRIM-MINISTRULUI S-A DISCUTAT PROIECTUL DE LEGE PENTRU
MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR. 93-XIV DIN 15 IULIE
1998 CU PRIVIRE LA PATENTA DE ÎNTREPRINZĂTOR.
2.2. MEDIUL DE AFACERI DIN MOLDOVA SOLICITĂ REDUCEREA
NUMĂRULUI DE PROCEDURI LA ÎNSCRIEREA ÎNTREPRINDERII.
SUBIECTUL ESTE DEZBĂTUT ÎN CADRUL PLATFORMEI CONSILIULUI ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRU.
2.3. PROIECTUL HOTĂRÂRII GUVERNULUI “CU PRIVIRE LA CONSILIUL CONSULTATIV PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII”.
2.4. RĂSPUNDEREA CIVILĂ A ADMINISTRATORULUI SOCIETĂȚILOR
COMERCIALE.
2.5. AENȚII ECONOMICI ÎȘI POT EXPRIMA OPINIILE DESPRE ACCESUL LA INFORMAȚIE PRIVIND CONTROALELE DE STAT CU
AJUTORUL UNUI CHESTIONAR.
2.6. APICULTORII SUNT ÎNDEMNAŢI SĂ FORMEZE ASOCIAŢII
PENTRU PROMOVAREA RAMURII.
2.7. DIN 900 DE MILIOANE DE LEI PROMIșI PENTRU SUBVENțIONAREA AGRICULTURII, AU RĂMAS DOAR 230 DE MILIOANE.
2.8. ADRIAN CANDU: FONDUL MONETAR INTERNAțIONAL A APROBAT PROGRAMUL CU MOLDOVA PENTRU O PERIOADĂ DE 3
ANI.
2.9. A INTRAT ÎN VIGOARE UN NOU MOD DE CALCULARE A CRE-
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ANTELOR ȘI DATORIILOR CU TERMEN DE ACHITARE EXPIRAT.
2.10. LEGEA BUGETULUI DE STAT PENTRU 2017 VA FI EXAMINATĂ DE GUVERN.
2.11. GUVERNUL A APROBAT PROIECTUL LEGII PRIVIND BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PENTRU ANUL 2017.
2.12. 10 MILIOANE EURO PENTRU CA ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI
MIJLOCII SĂ ACCESEZE OPORTUNITĂŢILE DCFTA.
2.13. GUVERNUL A ACCEPTAT PROPUNEREA DEPUTAȚILOR
PRIVIND MAJORAREA ACCIZELOR LA TUTUN, BERE ȘI PRODUSE
PETROLIERE.
2.14. BUGETUL DE STAT PENTRU ANUL 2017, VOTAT ÎN LECTURĂ
FINALĂ.
2.15. FMI CRITICĂ LEGEA AMNISTIEI FISCALE: PUNE PIEDICI ÎN
LUPTA CU SPĂLAREA BANILOR ȘI CU FRAUDELE.
2.16. LIBERALIZAREA CAPITALULUI ȘI STIMULAREA FISCALĂ
OFICIALIZEAZĂ BANII ILEGALI.
2.17. PE DATA DE 23 DECEMBRIE 2016, A FOST ORGANIZATĂ ȘEDINȚA LA TEMA INDICATORULUI DOING BUSINESS “PLATA IMPOZITELOR” / “PAYING TAXES”.
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I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei
Naţionale de Business 2012 – 2013
1.1. Ministerul Economiei a supus consultărilor publice proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Consiliul consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii.
Potrivit proiectului, Consiliul consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii
va fi instituit pe lîngă Ministerul Economiei, în calitate de organ consultativ, cu
scopul de a contribui la creşterea gradului de transparenţă a deciziilor administraţiei publice, asigurând informarea, consultarea şi participarea activă a reprezentanţilor patronatelor, ai organizaţiilor neguvernamentale şi a întreprinzătorilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de
acte legislative şi normative din domeniu.
Componenţa Consiliului Consultativ va fi alcătuită din reprezentanţi ai sectorului public şi privat, precum şi sectorului asociativ, desemnaţi de conducerea instituției de resort.
Consiliul Consultativ va informa Ministerul Economiei despre opinia mediului
de afaceri pe marginea documentelor de politici în domeniul ÎMM, precum şi
despre propunerile de îmbunătăţire a legislaţiei, programelor de dezvoltare a
ÎMM.
Pentru mai multe detalii a se vedea linkul: http://particip.gov.md/
proiectview.php?l=ro&idd=3673
1.2. Ministerul Finanțelor a elaborat și prezentat pentru consultări publice
proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017.
Proiectul bugetului este fundamentat pe baza:



Priorităților de politici publice ale Guvernului

Previziunilor macroeconomice, elaborate de către Ministerul Economiei
 Proiectului politicii fiscale și vamale pe anul 2017
Proiectul Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (20172019)
Potrivit proiectului, parametrii estimărilor bugetului public național sînt următorii:
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Veniturile - 51,0 mlrd. lei (creștere de 4,6 mlrd. lei sau 10,0% față de precizat 2016);



Cheltuielile - 55,3 mlrd. lei (creștere de 4,6 mlrd. lei sau cu 9,2 % față de
precizat 2016);



Deficitul bugetului public național - 4,3 mlrd. lei, fiind la nivelul deficitului aprobat pe anul 2016;
Ponderea deficitului bugetului public național în PIB va constitui 3,0 %, față de
3,2 % în anul 2016.
Pentru mai multe detalii a se vedea linkul: http://particip.gov.md/
proiectview.php?l=ro&idd=3698
1.3. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat, iar Ministerul Finanțelor a
spus consultărilor publice proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea și
completarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi
din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de
întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.
Proiectul dat a fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a completărilor
operate la Codul fiscal, precum și ca urmare a elucidării unor situații la care au
fost abordate întrebări din partea contribuabililor vizavi de reținerea impozitului
pe venit din veniturile achitate sub formă de salarii.
Astfel, proiectul în cauză prezintă explicații suplimentare aferente modului de
acordare a scutirilor pentru persoanele fizice străine care obțin pe
parcursul perioadei fiscale statut de rezident în scopuri fiscale, precum și modul
de renunțare benevolă la scutirea dată.
De asemenea, în proiectul dat se prezintă explicații aferente statutului de persoană întreținută. Este de menționat că necitând la faptul că prin art.35 alin.(2 ) din
Codul fiscal se stabilesc expres condițiile în care persoana se consideră întreținută și la pct.15 din Regulamentul menționat se face trimitere la acestea, din
partea contribuabililor parvin întrebări ce țin de concretizarea vârstei persoanei
întreținute. Astfel, prin completarea la punctul menționat se propune de a face o
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Proiectul conține și alte prevederi, ce au ca scop final creșterea gradului de conformare a contribuabililor ca rezultat al certitudinii în procesele administrate de
Serviciul Fiscal de Stat.
Pentru mai multe detalii a se vedea linkul: http://particip.gov.md/
proiectview.php?l=ro&idd=3668
1.4. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat, iar Ministerul Finanțelor a
spus consultărilor publice proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit.
Proiectul dat a fost elaborat întru executarea prevederilor art.151 din Codul
fiscal, în vederea explicării modului de determinare a obligației fiscale aferente
impozitului pe venit atât pentru contribuabilii care practică activitate de întreprinzător cît şi persoane cetățeni, precum și aspectele care se referă la reținerea
impozitului pe venit la sursa de plată din veniturile altele decât sub formă de
salariu.
Astfel proiectul prezentat conține trei regulamente care vizează modul de determinare a impozitului pe venit pentru fiecare categorie de subiect în parte.
1. Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate
de întreprinzător - prezintă explicații cu privire la modul
de determinare a impozitului pe venit în contextul referințelor stabilite în Codul fiscal pentru contribuabilii care practică activitate de întreprinzător.
2. Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător constă în reglementarea modului de calculare şi achitare a impozitului pe venit
de către persoanele fizice – cetățeni rezidenți, precum şi de către persoanele
fizice – cetățeni nerezidenți, modului de determinare a scutirilor şi deducerilor
la care are dreptul contribuabilul.
3. Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit la sursa de plată din
alte plăți decât salariul reglementează modul de calculare, reținere şi achitare la
buget a impozitului pe venit reținut la sursa de plată din alte plăți decât salariul
de către contribuabilii care efectuează asemenea plăți.
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Pentru mai multe detalii a
proiectview.php?l=ro&idd=3671

se

vedea

linkul:

http://particip.gov.md/

1.5 Pe data de 2.11.16 la ședința Consiliului Economic al Prim-Ministrului s-a
discutat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.93-XIV
din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător.
Pe data de 2.11.16 la ședința Consiliului Economic al Prim-Ministrului s-a discutat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.93-XIV din
15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător.
Conform prevederilor actuale ale legii cu privire la patenta de întreprinzător,
desfășurarea genului de activitate “comerț cu amănuntul” de către titularii de
patentă este permisă pînă la finele anului curent. Reieșind din aceasta, Ministerul Economiei, în comun cu Ministerul Finanțelor și cu asistența nemijlocită a
Institutului Național de Cercetări Economice, a elaborat un concept privind
impozitarea simplificată a persoanelor fizice care practică comerțul și care nu
sunt înregistrați în calitate de întreprinzător. Conceptul respectiv este promovat
prin prisma amendamentelor propuse în proiectul politicii bugetar fiscale pentru
anul 2017. De notat că persoana fizică cu regim independent presupune ca aceștia vor avea aparat de casă, dar și vor avea dreptul să desfășoare orice gen de
activitate de comerț (acum acest drept este restrîns), vor avea dreptul să facă
import-export. Totodată, ei vor fi obligați să țină evidența contabilă și financiară; vor achita un impozit de 1% din cifra afacerilor (care nu poate constitui mai
mult de 600 000 lei) dar nu mai puțin de 3000 lei anual (actualmente ei achită
in sate circa 3600 lei anual, iar in municipiul Chisinau ca exemplu poate ajunge
și la 6480 lei). Proiectul de lege sus-nominalizat propune prelungirea dreptului
de a desfășura comerțul cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător, pe
termen de un an calendaristic (1.01.2017 - 1.01.2018), ceea ce va constitui perioada de tranziție necesară titularilor de patentă să treacă treptat la activitatea
independentă (persoana fizica cu regim independent), fie la o altă forma de
organizare a activității prevăzute de legislație.
Proiectul de lege mai prevede indicarea expresă a locului permis pentru desfășurarea comerțului, și anume doar în cadrul piețelor comerciale a căror funcționare este reglementată de prevederile Legii nr. 231/2010 cu privire la comerț
interior. La fel, proiectul vizează majorarea taxelor pentru patente de 2 fie de 3
ori în dependență de locul desfășurării activității.
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Autorii proiectului pe de o parte și deținătorii de patente, reprezentați de Asociația micului business, pe de altă parte, au ajuns la un anumit consens asupra
unor prevederi din proiect, însa au poziții diferite referitor la perioada de
tranzitie (deținătorii de patente insistă să fie cel puțin pînă în anul 2026, ori să
fie exclusă în general perioada și să continuie mai departe cu patenta).
1.6. Regulamentul de aplicare a „Legii 2%” a fost publicat pe 2.12.16
Important de reținut, începând cu data de 5 decembrie, organizațiile nonguvernamentale și cultele religioase, care vor să beneficieze de desemnări
procentuale, vor avea la dispoziție 20 de zile lucrătoare pentru a se înregistra
în Lista beneficiarilor la Ministerul Justiției.
Regulamentul va asigura cadrul legal necesar pentru realizarea desemnării
procentuale, prin:

 reglementarea clară și transparentă a unor condiţii egale de acces la mecanismul de desemnare procentuală pentru asociaţiile obşteşti, fundațiile și
instituțiile private, pe de o parte, şi entitățile religioase, pe de altă parte;

 instituirea unei proceduri de pre-înregistrare a beneficiarilor și de publicare a listei acestora;

 stabilirea unui mod simplu de efectuare şi a unor reguli explicite privind
utilizarea desemnărilor procentuale;
prevederea unor reguli adecvate şi egale de raportare şi sancţionare în caz de
utilizare a surselor cu încălcarea prevederilor legale și/sau neraportare.
Sursa: http://www.bizlaw.md/2016/12/02/puteti-da-2-din-impozitul-pe-venitunui-ong-regulamentul-a-intrat-in-vigoare/
1.7. Ministerul Finanțelor a elaborat și supus consultărilor publice proiectul
Legii privind auditul situațiilor financiare și proiectul Legii contabilității.
1) Proiectul Legii privind auditul situațiilor financiare are ca obiectiv stabilirea cadrului juridic privind organizarea auditului de către entitățile de audit,
reglementarea exercitării profesiei de auditor, precum și cerințe specifice auditului entităților de interes public.
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În proiectul de lege autorul transpune Directiva 2006/43/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor
anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE
şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157/87 din 9
iunie 2006.
2) Proiectul Legii contabilității are ca obiectiv stabilirea cadrului juridic, cerinţelor generale şi mecanismului de reglementare al contabilităţii şi raportării
financiare în Republica Moldova.
În proiectul lege autorul transpune următoarea directivă şi regulament ale
Uniunii Europene:

 Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26
iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate
și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare
a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 182/19 din 29 iunie 2013
(denumită în continuare Directiva 2013/34/UE).
Regulamentul (CE) NR. 1606/2002 al Parlamentului European și a Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 243/1
din 11 septembrie 2002.
Necesitatea adoptării unor asemenea acte normative reiese din Acordul de
Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe
de altă parte, ratificat prin Legea nr.112 din 2 iulie 2014, prin care Republica
Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională prevederile acquis-ului comunitar în domeniul raportării financiare corporative
(Anexa II la capitolul 3 Dreptul societăților comerciale, contabilitate și audit
și guvernanța corporativă din titlul IV).
Pentru mai multe detalii a se vedea linkurile:
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3714
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3716
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1.8. . Ministerul Justiției a elaborat și supus consultărilor publice proiectul
Legii
cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării
terorismului.
Prezentul proiect de lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire şi
de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, care contribuie la
asigurarea securităţii statului, protejarea sistemului naţional financiar bancar,
nebancar şi liberilor profesionişti, apărarea drepturilor şi intereselor legitime
ale persoanelor fizice şi juridice, precum şi ale statului. Proiectul vine să înlocuiască actuala lege nr.190/2007 cu privire la prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului.
Proiectul se axează primordial pe implementarea standardelor europene și
internaționale recent adoptate în domeniul spălării banilor şi finanțării
terorismului.
Astfel, acest proiect de lege transpune prevederile Directivei (UE) 2015/849 a
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea
utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării
terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei
(text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L141 din 5 iunie 2015.
La fel, acest proiect se bazează pe standardele Financial Action Task Force
(FATF), care au fost revizuite în 2012, fiind exprimate în 40 Recomandări.
Potrivit proiectului de lege, operaţiunile în numerar mai mari de 5 mii euro
vor fi raportate Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor pentru
monitorizare. Întru asigurarea procesului analitic a fost introdusă şi obligativitatea de raportare pentru tranzacţiile în virament care prin o singură operaţiune depăşesc 25 mii euro. La fel, conform proiectului, cuantumul amenzii
este stabilit pentru încălcări grave, sistematice care prejudiciază interesele şi
imaginea ţării şi pot ajunge până la 5 milioane euro pentru instituţiile financiare şi 1 milion euro pentru celelalte entităţi raportoare.
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1.9. Executivul a decis crearea unui ghișeu unic pentru autorizarea lucrărilor
de construcție.
Cabinetul de miniștri a aprobat pe 7.12.16 Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic pentru autorizarea lucrărilor de construcție.
Conform prevederilor Regulamentului, va fi creată resursa informațională „eAutorizări construcții”, prin intermediul Sistemului informaţional automatizat
de gestionare a actelor permisive. Ghişeul unic va deveni funcțional până la
sfârșitul anului 2017 şi va fi aplicat de către toate autoritățile publice locale și
organele supravegherii de stat competente în procesul de autorizare a lucrărilor
de construcție.
Datorită creării ghișeului unic, durata pentru obținerea autorizațiilor de construcție se va reduce de la 247 de zile până la circa 100 de zile. Totodată, vor fi
simplificate procedurile și micșorate costurile pe care le suportă solicitantul,
fiind eliminate mai multe bariere în acest sens.
Instituțiile responsabile vor asigura, în mod gratuit, interacțiunea și schimbul de
date automatizat între Sistemul informațional automatizat de gestiune și eliberare a actelor permisive și alte date informaționale, administrate de autoritățile
publice, între care: Registrul de stat al populației, Registrul de stat al unităților
de drept, Sistemul informațional automatizat „Cadastrul bunurilor imobile”.
De asemenea, ghişeul unic pentru autorizarea lucrărilor de construcție va spori
transparenţa în acest domeniu, prin facilitarea acţiunilor de monitorizare a respectării perioadei de examinare şi eliberare a actelor cerute de către solicitant,
precum și a motivelor refuzului de eliberare a actelor solicitate.
Sursa: www.gov.md
1.10. Spre dezbatere publică și aprobare este supusă o nouă Strategie Națională
Anticorupție, care cuprinde anii 2017-2020.
Spre dezbatere publică și aprobare este supusă o nouă Strategie Națională Anticorupție, care cuprinde anii 2017-2020.
Obiectivele principale ale Strategiei se referă la:
A. Descurajarea implicării în acte de corupție;
B. Recuperarea produselor infracționale de corupție;
C. Etică și integritate în sectorul public și privat;
D. Protecția avertizorilor de integritate;
E. Transparența partidelor și a instituțiilor publice;
F. Educarea societății și a funcționarilor;

pag. 13

AGENDA NAŢIONALĂ DE BUSINESS
Strategia a fost dezvoltată în baza evaluării Sistemului Naţional de Integritate,
fiind construită pe 7 piloni de integritate: Parlamentul; II. Guvernul, sectorul
public şi administraţia publică locală; III. Justiţia şi agenţiile anticorupţie; IV.
Comisia Electorală Centrală şi partidele politice; V. Curtea de Conturi; VI.
Avocatul Poporului; VII. Sectorul privat.
Pentru fiecare Pilon al Strategiei sunt descrise problemele, obiectivele pilonilor, indicatorii de impact, priorităţile pentru depăşirea problemelor, rezultatele scontate, indicatorii de rezultat şi evaluarea costurilor implementării
priorităţilor fiecărui pilon.
Acţiunile prin care urmează a fi implementate priorităţile fiecărui pilon sunt
incluse în Planul de acţiuni pentru perioada 2017-2020, fiind axate preponderent pe implementarea legilor adoptate până în anul 2017, decât pe adoptarea
noilor legi.
Pentru pilonul VII, ce se referă la sectorul privat, Strategia a stabilit
următoarele priorități:
Transparenţa sectorului privat în relaţiile cu sectorul public
Sporirea integrităţii în activitatea întreprinderilor de stat şi municipale
Etica afacerilor
Potrivit Strategiei, rezultate scontate pentru sectorul privat sunt următoarele:
Prevenirea promovării intereselor agenţilor economici afiliaţi exponenţilor
mediului public şi politic în relaţiile comerciale cu statul: parteneriate
public-privat concesionări, privatizări, achiziţii publice etc.;
Prevenirea spălării banilor proveniţi din corupţie;
Facilitarea recuperării bunurilor infracţionale provenite din corupţie
Prevenirea promovării intereselor private ale demnitarilor publici în cadrul
întreprinderilor de stat/municipale aflate sub controlul entităţilor publice pe care le conduc
Asigurarea mediului concurenţial liber, corect şi onest pentru sectorul
privat
Proiectul Strategiei poate fi găsit la următorul link:
http://cna.md/pageview.php?l=ro&idc=44&t=/Transparenta-decizionala/
Proiecte-elaborate
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II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afacerE
2.1. Pe data de 2.11.16 la ședința Consiliului Economic al Prim-Ministrului sa discutat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.93-XIV
din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător.
Pe data de 2.11.16 la ședința Consiliului Economic al Prim-Ministrului s-a discutat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.93-XIV din
15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător.
Conform prevederilor actuale ale legii cu privire la patenta de întreprinzător,
desfășurarea genului de activitate “comerț cu amănuntul” de către titularii de
patentă este permisă pînă la finele anului curent. Reieșind din aceasta, Ministerul Economiei, în comun cu Ministerul Finanțelor și cu asistența nemijlocită a
Institutului Național de Cercetări Economice, a elaborat un concept privind
impozitarea simplificată a persoanelor fizice care practică comerțul și care nu
sunt înregistrați în calitate de întreprinzător. Conceptul respectiv este promovat
prin prisma amendamentelor propuse în proiectul politicii bugetar fiscale pentru anul 2017.
De notat că persoana fizică cu regim independent presupune ca aceștia vor avea
aparat de casă, dar și vor avea dreptul să desfășoare orice gen de activitate de
comerț (acum acest drept este restrîns), vor avea dreptul să facă import-export.
Totodată, ei vor fi obligați să țină evidența contabilă și financiară; vor achita un
impozit de 1% din cifra afacerilor (care nu poate constitui mai mult de 600 000
lei) dar nu mai puțin de 3000 lei anual (actualmente ei achită în sate circa 3600
lei anual, iar in municipiul Chișinau ca exemplu poate ajunge și la 6480 lei).
Proiectul de lege sus-nominalizat propune prelungirea dreptului de a desfășura
comerțul cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător, pe termen de un an
calendaristic (1.01.2017 - 1.01.2018), ceea ce va constitui perioada de tranziție
necesară titularilor de patentă să treacă treptat la activitatea independentă
(persoana fizica cu regim independent), fie la o altă forma de organizare a activității prevăzute de legislație. Proiectul de lege mai prevede indicarea expresă a
locului permis pentru desfășurarea comerțului, și anume doar în cadrul piețelor
comerciale a căror funcționare este reglementată de prevederile Legii nr.
231/2010 cu privire la comerț interior. La fel, proiectul vizează majorarea taxelor pentru patente de 2 fie de 3 ori în dependență de locul desfășurării activității. Autorii proiectului pe de o parte și deținătorii de patente, reprezentați de
Asociația micului business, pe de altă parte, au ajuns la un anumit consens asupra unor prevederi din proiect, însa au poziții diferite referitor la costurile patentei și perioada de tranziție. Deținătorii de patente insistă pe un cost al patentei majorat la nivelul inflației,
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pe cînd proiectul de lege prevede dublarea și chiar triplarea prețului patentei, în
funcție de localitatea unde îşi desfăşoară activitatea antreprenorul. În ce
privește perioada de tranziție, deținătării de patente și Asociația micului business consideră că aceasta trebuie să fie cel puțin pînă în anul 2026, ori să fie
exclusă în general perioada și să continuie mai departe cu patenta. În proiectul
de lege final Guvernul a prevăzut că patentarii vor putea activa în baza acestui
document pînă pe 31 decembrie 2018, adică doar 2 ani.
2.2. Mediul de afaceri din Moldova solicită reducerea numărului de proceduri
la înscrierea întreprinderii. Subiectul este dezbătut în platformei Consiliului
Economic pe lângă Prim-Ministrul R.M.
Pe data de 2.12.16 la ședința Consiliului Economic al Prim-Ministrului s-a discutat despre discuție eforturile de reformare a mediului economic, la solicitarea
Prim-ministrului.
În ediția Doing Business 2017, realizat de Banca Mondială, Moldova s-a clasat
pe locul 44 din 190 de țări, avansând cu 3 poziții față de situația din 2016.
Acest clasament a luat în calcul îmbunătățirile și reformele ce au fost puse în
aplicare până la finele lunii mai, 2016.
Luând în calcul solicitările mediului de afaceri din țară dar și rezultatele
clasamentului "Doing Business", prim-ministrul RM a solicitat Consiliului Economic să dezbată problema cu autoritățile de resort dar și oamenii de afaceri din
țară, astfel în cît businessul să nu întâmpine dificultăți în activitate.
Astfel, în cadrul ședinței din 2 decembrie 2016, s-a discutat necesitatea reducerii procedurilor pe care trebuie să le parcurgă agentul economic la înregistrarea afacerii în mai multe instituții publice, cum ar fi Camera Înregistrării de
Stat, Biroul Național de Statistică, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Inspectoratul Fiscal Principal de
Stat.
A fost solicitată și revizuirea achitării tarifelor pentru înregistrarea afacerii. La
momentul actual, agentul economic, la înregistrarea întreprinderii este nevoit să
achite pentru toate serviciile ce au fot concentrate în cadrul ghișeului unic,
lansat de Camera Înregistrării de Stat. În consecință, agentul economic este
nevoit să achite, pentru servicii de care nu are nevoie.
Totodată, mediul de afaceri solicită punerea în aplicare a serviciului electronic ce va permite înregistrarea on-line a întreprinderii.
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Pentru mai multe informații, accesați link-ul: http://consecon.gov.md/
libview.php?l=ro&idc=81&id=332&t=/Activitati/Subiecte-pe-agenda/
MEDIUL-DE-AFACERI-DIN-MOLDOVA-SOLICITA-REDUCEREANUMARULUI-DE-PROCEDURI-LA-INREGISTRAREA-INTREPRINDERII
-SUBIECTUL-ESTE-DEZBATUT-IN-CADRUL-PLATFORMEICONSILIULUI-ECONOMIC-PE-LANGA-PRIM-MINISTRUL-RM
2.3. Proiectul Hotărârii Guvernului „ Cu privire la Consiliul consultativ pentru
întreprinderile mici şi mijlocii”.
Sursa: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3673
2.4. Răspunderea civilă a administratorului societăţilor comerciale
Câţi dintre administratorii înscrişi în registrul de stat al persoanelor
juridice conştientizează cu adevărat puterile atribuite de către legiuitor
şi rolul pe care îl au în calitate de organ de gestiune şi reprezentare a
unei societăţi comerciale?
Admit acţionarii/asociaţii persoanelor juridice cu scop lucrativ că, în
cazul nerealizării obligaţiilor asumate de către administrator, survine
răspunderea acestuia, instituită de către legiuitor tocmai pentru a crea
un echilibru multitudinii drepturilor care i-au fost oferite?
Societăţile comerciale, indiferent de forma de organizare sub care practică
activitate de antreprenoriat, sunt gestionate şi/sau reprezentate de către un
administrator, iar această calitate o poate avea o persoană fizică (sau mai
multe), cetăţean al Republicii Moldova, străin sau apatrid, cu capacitate de exerciţiu deplină. În concepţia colectivă, administratorul unei
societăţi comerciale se reduce doar la persoana care reprezintă societatea la încheierea actelor juridice, când, de fapt, , administrarea
unei societăţi constă în încheierea tuturor categoriilor de acte juridice ce ţin
de bunurile societăţii, acestea fiind atât acte de administrare, cât şi de conservare, precum şi de dispoziţie. Într-o societate comercială, voinţa acesteia
se formează în cadrul adunării generale a asociaţilor/acţionarilor, însă respectiva voinţă capătă materializare prin acţiunile administratorului.
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Pentru a înţelege că administratorul nu e un organ formal al unei persoane
juridice cu scop lucrativ, vom menţiona că, până la desemnarea acestuia,
societatea comercială nu îşi poate desfăşura activitatea, această poziţie fiind
întemeiată pe prevederile art. 61 alin (1) din Codul civil care stabileşte că:
„Persoana juridică îşi exercită, de la data constituirii, drepturile şi îşi execută
obligaţiile prin administrator”.
Importanţa administratorului se materializează prin îndeplinirea de către
acesta a actelor necesare realizării scopului societăţii comerciale.
Sursa: http://unimedia.info/stiri/permalink-122427.html
2.5. AGENȚII ECONOMICI ÎȘI POT EXPRIMA OPINIILE DESPRE ACCESUL LA INFORMAȚIE PRIVIND CONTROALELE DE STAT CU
AJUTORUL UNUI CHESTIONAR.
Agenții economici sunt invitați de către Guvern să participe la realizarea unui sondaj de opinie privind accesul la informația despre controalele de stat.
Aceștia pot să-și exprime părerea prin intermediul unui chestionar care
conține trei întrebări referitor la informația privind controlul de stat,
precum şi să evalueze nivelul de accesibilitate în acest sens.
Sondajul este realizat în contextul derulării reformei controlului de stat și
urmărește să identifice soluții și propuneri pentru a îmbunătăți procesul de
transparentizare a informațiilor referitoare la controlul de stat.
Pentru a participa la sondaj, agenții economici sunt invitaţi să completeze
chestionarul care poate fi găsit la următorul link: https://
www.surveymonkey.com/r/GLJVPHR
Un sondaj similar a fost realizat în luna septembrie a.c.. Rezultatele acestuia
arată că jumătate din respondenți au căutat pe portalul www.controale.gov.md sau pe paginile web ale instituțiilor de control
informația cu privire la controalele Serviciului Fiscal de Stat, această structură fiind cea mai populară, urmată de CNAM-30,4%, CNAS-23,9%, CNSP19,5%, Inspectoratul de stat al muncii-17,3% şi Serviciul Vamal-17,3%.
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La compartimentul evaluarea nivelului de accesibilitate a informației cu
privire la controale, 45,6% din totalul respondenților au dat o notă maximă
de 5 puncte, 15,2% au apreciat cu nota 4 și 17,3%- cu nota 3.
Mai multe informaţii puteţi găsi pe portalul: www.controale.gov.md.
2.6. APICULTORII SUNT ÎNDEMNAŢI SĂ FORMEZE ASOCIAŢII
PENTRU PROMOVAREA RAMURII.
În timp ce apicultorii semnalează probleme legate de subvenţionare şi
certificare, precum şi lipsa unui dialog în interiorul ramurii, Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare îi îndeamnă să formeze asociaţii
reprezentative, care ar putea veni cu propuneri de soluţii la nivel
naţional, dat fiind că în această ramură este o singură asociaţie, dar care
nu este foarte activă din cauza conflictelor pe interior.
La o masă rotundă, apicultorii au menţionat că în Moldova producători
de miere cu statut de persoană juridică sunt mai puţin de 10%, or
acest lucru se cere la subvenţionare. O explicaţie ar fi că majoritatea
apicultorilor sunt de vârstă înaintată, tineri sunt mai puţini, şi le e frică
de evidenţă contabilă şi procedurile pe care le presupune crearea
persoanei juridice.
În acest context, ministrul agriculturii, Eduard Grama a spus că regulamentul de subvenţionare prevede foarte clar că subvenţiile sunt
doar pentru persoanele juridice. În Moldova acestea au o diversitate
foarte mare – şi gospodăriile ţărăneşti sau SRL-urile. Inclusiv apicultorii cu tradiţie pot deveni persoană juridică, important este să se asocieze, a spus ministrul.
„Este nevoie de asociaţii pentru promovarea intereselor ramurii,
pentru că este mai facil să discut cu cinci persoane pe cinci domenii
decât să ne vedem cu sute de oameni. Cum fiecare om are dreptul să
-şi facă un SRL, aşa se pot face şi asociaţii. Nu este corect să existe
o singură asociaţie în acest domeniu, dar cel puţin două, aşa cum
este în fiecare domeniu, în apicultură trebuie să fie la fel.
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Este nevoie să fie asociaţii puternice. Nu va fi constructiv să formăm asociaţii în fiecare raion, ele trebuie să vină cu idei şi propuneri concrete dar nu
să promoveze interesele SRL-ului propriu, dar să vină cu propuneri de
îmbunătăţire la nivel naţional”, a menţionat Eduard Grama.
Ministrul a mai spus că afacerea de apicultură este într-o zonă particulară,
majoritatea celor din ramură fiind persoane fizice, care fac o anumită cantitate de miere, iar când se ajunge la creşterea în producere se ciocnesc cu mai
multe probleme de certificare, export etc. În asemenea situaţie, rolul asociaţiei de ramură este să facă şi consultări, mai ales că în regulamentul de
subvenţionare au fost introduse şi prevederi ce ţin de consultări privind modalităţile de finanţare, condiţii de export.
Eduard Grama a adăugat că, începând cu anul viitor, Ministerul Agriculturii
va iniţia şi cursuri pentru tinerii antreprenori, dar şi cei care doresc să cunoască lucruri elementare cum se face o declaraţie vamală, un contract, dat
fiind faptul că mierea moldovenească devine tot mai solicitată pe piaţa UE şi
este unicul produs din zona animalieră din Moldova exportat, cantităţile de
miere exportată trebuie majorate.
Sursa: http://unimedia.info/stiri/permalink-122676.html
2.7. DIN 900 DE MILIOANE DE LEI PROMIșI PENTRU SUBVENȚIONAREA AGRICULTURII, AU RĂMAS DOAR 230 DE MILIOANE.
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) susţine că cele mai
multe cereri de finanțare, 1418 la număr au fost depuse la submăsura 1.3.
„Stimularea investițiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convențional”, măsura ce s-a bucurat de succes și în anii precedenți. Valoarea
solicitărilor de finanțare la această submăsură se ridică la cca 116 milioane
lei.
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Cereri multe, bani puţini
Un interes deosebit s-a înregistrat și pentru submăsura 1.2. „Stimularea investițiilor pentru înființarea, modernizarea şi defrișarea plantațiilor multianuale” pentru care AIPA a primit 942 de cereri de finanțare. Valoarea totală
nerambursabilă a tuturor cererilor depuse pentru această submăsură se ridică
la 166 milioane lei.
Cererile recepționate pentru submăsura 1.7. „Stimularea creditării
producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituțiile financiare
nebancare” sunt 1184, având valoarea totală nerambursabilă de 81 milioane
lei. Referitor la proiectele ce vizează infrastructura postrecoltare, menționăm
că pentru submăsura 1.6. „Stimularea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare” au fost depuse 268 de cereri de finanțare, în valoare totală nerambursabilă de cca 133 milioane lei.
În 2016 a fost deschisă sesiunea de primire a cererilor si pentru două măsuri
noi, acestea vizează ”Susținerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice”- submăsura 2.5. și ”Serviciile de consultanţă şi formare” – măsura 5.
Astfel, pentru dezvoltarea şi promovarea agriculturii ecologice au fost
depuse 14 dosare în valoare de 600 de mii de lei.
Sursa: http://unimedia.info/stiri/permalink-122684.html
2.8. ADRIAN CANDU: FONDUL MONETAR INTERNAțIONAL A APROBAT PROGRAMUL CU MOLDOVA PENTRU O PERIOADĂ DE 3
ANI.
Consiliul de directori ai Fondului Monetar Internațional s-a întrunit
astăzi în ședință, iar una dintre chestiunile de pe agenda sa se referă la
programul de finanțare pentru Republica Moldova.
Conform comunicatului emis de către Banca Națională a Moldovei,
Aranjamentul financiar prevede accesul la circa 182,7 milioane dolari.
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Potrivit unui comunicat emis de președintele Parlamentului, Adrian Candu,
în cadrul ședinței de astăzi, Fondul Monetar Internațional a aprobat, cu vot
unanim, programul cu Moldova pentru o perioadă de 3 ani.
„După decizia de astăzi a Fondului Monetar Internațional va crește credibilitatea noastră în fața investitorilor și partenerilor internaționali. Nivelul
ridicat de transparență și evaluarea independentă a progreselor înregistrate
în următoarea perioada, va facilita realizarea angajamentelor asumate de
autorități în fața propriilor cetățeni. Angajamente care înseamnă până la
urmă un nivel de trai decent, oportunități de dezvoltare și o viața demnă
pentru fiecare locuitor al țării noastre”, scrie în comunicat.
Sursa: http://unimedia.info/stiri/permalink-122764.html
2.9. A INTRAT ÎN VIGOARE UN NOU MOD DE CALCULARE A
CREANȚELOR ȘI DATORIILOR CU TERMEN DE ACHITARE EXPIRAT.
Regulamentul care stabilește modul de determinare și de raportare a
creanțelor cu termen expirat și a datoriilor cu termen de achitare expirat a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Potrivit Regulamentului, creanțele cu termen expirat se determină prin calcularea sumelor achitate în prealabil de către autoritățile/instituţiile bugetare, pentru care nu au fost respectate termenele de executare a obligațiilor din partea persoanelor fizice/juridice, prevăzute în actele legislative, normative și juridice în vigoare.
Datoriile cu termen de achitare expirat se determină prin calcularea sumelor
neachitate persoanelor fizice/juridice de către autoritățile/instituţiile bugetare, pentru care nu au fost respectate termenele de plată a obligațiilor
prevăzute în actele legislative, normative și juridice în vigoare.
Termenele de executare a obligațiilor asumate în bază de contracte, încheiate între autoritățile/instituţiile bugetare și persoanele fizice/juridice, se
stabilesc pentru ambele părți.
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Termenul stipulat de contract pentru onorarea obligaţiilor persoanelor fizice
sau juridice faţă de autoritatea/instituţia bugetară nu poate depăşi 30 de zile
de la data primirii mijloacelor financiare la contul de decontare.
Nu se consideră datorii cu termen de achitare expirat:
plățile ce urmează a fi efectuate în baza facturilor înaintate spre plată până la
termenul de achitare stabilit;
salariul calculat şi neachitat pentru ultima lună, în perioada lunii de gestiune
(curente).
2.10. LEGEA BUGETULUI DE STAT PENTRU 2017 VA FI EXAMINATĂ DE GUVERN.
Guvernul va examina, astăzi în ședință, legea bugetului de stat pentru
2017.
Potrivit Ministerului Finanțelor, pentru anul viitor sunt prevăzute venituri de peste 32 de miliarde de lei, iar cheltuielile vor ajunge la 36,8 miliarde de lei.
Tot astăzi, Cabinetul de miniștri va analiza proiectul asigurărilor medicale,
dar și proiectul de rectificare a bugetului asigurărilor sociale pentru acest
an.
Astfel pentru anul viitor, la capitolul asigurări medicale sunt
prevăzute venituri de peste șase miliarde 140 de milioane de lei. La partea de
cheltuieli, vor fi peste șase miliarde 230 de milioane de lei.
Sursa: http://unimedia.info/stiri/permalink-124316.html
2.11. GUVERNUL A APROBAT PROIECTUL LEGII PRIVIND BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PENTRU ANUL 2017.
Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, proiectul
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017.
Potrivit documentului, veniturile bugetului asigurărilor de stat estimate
pentru anul 2017 vor constitui 16.410.670,2 de lei, cu o creștere de 9,8%
(sau 1.464.985,9 de lei) în raport cu veniturile aprobate pentru anul
2016.
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Astfel, resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat vor constitui 66,3%, iar transferurile de la bugetul de stat – 33,7%. La capitolul
„Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” au fost prognozate 10
mlrd. 875 mil. 000,0 mii lei, iar „Transferurile primite în cadrul bugetului
public național” prognozate pentru anul 2017 au fost incluse la compartimentul „Venituri” în volum de 5 mlrd. 530 mil. 795,2 mii lei.
Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017 constituie
16 mlrd. 410 mil. 670,2 mii lei, cu o creştere de 9,6% (sau 1 mlrd. 434 mil.
575,4 mii lei) faţă de suma cheltuielilor aprobate pentru anul 2016.
La estimarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul
2017 s-au aplicat următoarele măsuri: indexarea pensiilor de asigurări sociale cu 6,8%; introducerea indemnizaţiei paternale; majorarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului până la 5300 lei pentru fiecare copil; introducerea indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea până la vârsta de 3
ani a copiilor gemeni sau mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină ș.a.
Prognoza indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2017 a fost efectuată în baza actelor legislative şi normative în vigoare,
analizei tendinţelor şi performanţelor înregistrate în anii precedenţi şi în baza prognozei indicilor macroeconomici, elaboraţi de către Ministerul Economiei.
Tot astăzi, a fost aprobat proiectul de Lege privind modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016, cu scopul precizării
veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat.
Conform documentului, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat
pentru anul 2016 constituie 15 mlrd. 049 mln. 048,1 mii lei, cu o creştere cu
18 mln. 585,9 mii lei faţă de veniturile precizate, iar cheltuielile bugetului
asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016 aprobate sunt de 15 mlrd. 079
mln. 458,6 mii lei sau cu o creştere cu 18 mln. 585,9 mii lei. Cheltuielile
pentru prestaţiile sociale s-au majorat cu 20 mln. 342,1 mii lei.
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Cheltuielile pentru prestaţiile sociale s-au majorat cu 20 342,1 mii lei. Majorarea cheltuielilor este generată de includerea unei prestații noi, indemnizația paternală, precum și de creşterea cheltuielilor pentru acordarea ajutoarelor sociale unor categorii de populație în perioada rece a anului, finanţate din mijloacele bugetului de stat.
Sursa: http://unimedia.info/stiri/permalink-124355.html
2.12. 10 MILIOANE EURO PENTRU CA ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI
MIJLOCII SĂ ACCESEZE OPORTUNITĂŢILE DCFTA.
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Uniunea Europeană (UE) îşi intensifică suportul pentru mediul antreprenorial din Republica Moldova. Un program comun de sprijinire a
întreprinderilor autohtone mici şi mijlocii (IMM-urile), în corespundere
cu standardele UE, a fost lansat astăzi pentru ca antreprenorii să beneficieze de multiplele oportunităţi oferite de Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (DCFTA), acord semnat între Moldova şi UE.
Conform Acordului, BERD extinde un împrumut de 10 milioane de euro
pentru Mobiasbancă – Groupe Société Générale în vederea sprijinirii
întreprinderilor mici şi mijlocii. Resursele alocate vor fi acordate sectorului
privat și vor sprijini IMM-urile locale să investească în îmbunătăţirea calităţii produselor şi modernizarea serviciilor, astfel încât să răspundă standardelor UE. Aceasta, în consecinţă, va crea un mediu propice pentru
comerţul transfrontalier şi creşterea economică în Moldova.
UE va oferi IMM-urilor interesate stimulente în formă de grant de până la
15% din mărimea creditului, precum şi servicii de consultanţă prestate de
experți internaţionali şi prin intermediul programului BERD pentru susținerea micului business.
Stabilirea unei zone de liber schimb cu UE face parte din Acordul de asociere semnat de Republica Moldova în 2014. Acesta va oferi antreprenorilor
locali acces la piaţa unică a UE, cea mai mare zonă de comerţ liber din lume,
şi va stimula dezvoltarea şi creşterea economică a Moldovei.
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Finanțarea oferită Mobiasbanca – Groupe Société Générale marchează prima
tranzacţie din programul BERD-UE, în cadrul căruia BERD colaborează cu
băncile locale pentru a ajuta companiile să investească în îmbunătăţirea calităţii produselor și standardului serviciilor.
Aceasta este parte a unui amplu program al BERD şi EU4Business Inițiative.
BERD a demarat în mai 2016 procesul de acordare a 380 milioane euro în
formă de credite şi garanţii comerciale băncilor locale partenere şi altor instituţii financiare pentru creditarea afacerilor din Georgia, Moldova și
Ucraina, în timp ce UE pune la dispoziție 19 milioane de euro pentru
asistență tehnică, stimulente pentru investiții și partajarea riscurilor.
Sursa: http://unimedia.info/stiri/permalink-124522.html
2.13. GUVERNUL A ACCEPTAT PROPUNEREA DEPUTAȚILOR
PRIVIND MAJORAREA ACCIZELOR LA TUTUN, BERE ȘI PRODUSE
PETROLIERE.
Guvernul a acceptat propunerea deputaților privind majorarea accizelor la tutun, bere și produse petroliere.
Potrivit ministrului Finanțelor, propunerea Parlamentului privind majorarea accizelor la bere cu trei lei a fost aprobată parțial. Și asta, deoarece, o astfel de decizie ar putea duce la stimularea contrabandei cu
aceste produse din Ucraina.
„A fost o inițiativă de majorare a accizelor la bere. Noi am acceptat -o
parțial. Va crește acciza cu vreo 20 de bani la litru. Ceea ce oricum va aduce
careva venituri suplimentare la buget. Eu sunt pentru majorarea acestor accize, dar avem anumite limitări, deoarece avem în continuare un control
destul de slab la frontiera de est. Dacă va fi diferența mare de taxe și accize
între noi și Ucraina atunci riscă să stimulăm un trafic foarte mare de contrabandă din Ucraina spre Moldova și, respectiv, încasările la buget ar putea să
scadă. Era propunerea ca accizul să fie majorat până la 3 lei. Puțin s-a majorat și acciza la țigări. Reieșind din aceleași considerente nu putem face o
majorare mai mare”, spune Octavian Armașu.
Sursa: http://unimedia.info/stiri/permalink-124691.html
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2.14. BUGETUL DE STAT PENTRU ANUL 2017, VOTAT ÎN LECTURĂ
FINALĂ.
Deputații din Parlament au votat, astăzi, 16 decembrie, în lectura a
doua, legea bugetului de stat pentru anul 2017.
Astfel, pentru anul viitor, statul planifică să acumuleze venituri de 32,8
mlrd. lei, cu 11% mai mult față de anul 2016. Majorarea veniturilor se
datorează în proporție de 73,5 la sută majorării încasărilor din impozite
și taxe.
Al doilea cel mai important factor reprezintă granturile care vor însuma 3
mlrd. lei.
Cheltuielile din bugetul de stat înregistrează o creștere cu 9 la sută faţă de
bugetul de stat aprobat pe 2016, constituind 36,9 mlrd. lei. Creșterea cheltuielilor este pe fundalul majorărilor salariale prevăzute, cheltuielilor
adiționale reformelor și stingerea datoriei de stat.
Deficitul este prevăzut în sumă de 4155,6 mil.lei. Principalele surse de finanțare ale deficitului bugetului de stat sunt sursele interne (inclusiv mijloace din privatizarea patrimoniului public, din vânzarea activelor băncilor
aflate în procedura de lichidare, emisiunea netă a VMS), și sursele externe
(intrări nete din împrumuturi externe pentru suport bugetar și pentru finanțarea proiectelor din surse externe).
Pentru realizarea proiectelor cu finanțare externă în proiectul bugetului de
stat se prevăd cheltuieli în volum total de 2 735,5 mil. lei (7,4% din total
cheltuieli), cu o creștere față de anul 2016 cu 13,8 la sută.
În anul 2017 vor derula circa 73 proiecte, dintre care cele mai importante
sunt programul de susținere în sectorul drumurilor, programe de dezvoltare a
infrastructurii în agricultură și construcția locuințelor pentru persoanele
defavorizate.
În învățământ vor fi renovate 21 de şcoli și 40 de instituții preșcolare , renovate şi dotate 12 centre de excelenţă din învăţământul profesional tehnic,
majorate bursele pt 36 mii de elevi și studenți.
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În anul 2017 se prevăd alocaţii de 161,7 mil.lei pentru reforma poliţiei şi
49,2 mil. lei pentru finalizarea construcției/reconstrucției obiectelor de investiții capitale, în contextul Strategiei de reformare a sectorului justiției.
La capitolul „Protecție socială”, se prevede indexarea pensiilor de asigurări
sociale cu 6,8%; majorarea mărimii indemnizației unice la nașterea copilului; majorarea cu 50% a indemnizației pentru tineri specialiști şi indexarea
burselor la rata inflației.
De asemenea vor fi majorate salariile pentru funcționari publici, judecători,
procurori. Totodată, salariile pentru angajații Serviciului Fiscal și Vamal se
vor dubla, în scopul asigurării unei administrări mai eficiente a încasărilor la
bugetul public național şi eliminarea factorului coruptibil.
Sursa: http://unimedia.info/stiri/permalink-124931.html
2.15. FMI CRITICĂ LEGEA AMNISTIEI FISCALE: PUNE PIEDICI ÎN
LUPTA CU SPĂLAREA BANILOR ȘI CU FRAUDELE.
Fondul Monetar Internațional critică legea amnistiei fiscale, care a fost
votată în prima lectură în Parlament.
Fondul susține că „principiile care stau la baza proiectului de lege privind
liberalizarea capitalului și stimularea fiscală vin, aparent, în contradicție cu
obiectivele trasate în programul de reforme economice al autorităților
susținut de FMI”, scrie într-un comunicat emis de FIM.
FMI mai scrie că proiectul de lege, în forma curentă, ar duce la periclitarea
măsurilor de combatere a corupției și ar pune piedici în lupta cu spălarea
banilor și cu fraudele.
„Vom continua dialogul cu autoritățile pentru a identifica posibilitățile
pentru a alinia inițiativele legislative cu obiectivele asumate în cadrul programului.
Experiența acumulată de noi arată, că este extrem de dificil de elaborat conceptul unei amnistii fiscale care să se soldeze cu succes.
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. Preferăm să explorăm posibilitățile pentru îmbunătățirea administrației
fiscale, ca instrument menit să asigure o mai bună conformare fiscală și
lupta cu plățile neformale”, se mai scrie în comunicat.
Amintim că ieri și Banca Mondială a publicat pe site-ul său oficial
o declarație vizavi de Legea cu privire la liberalizarea capitalului și stimularea fiscală. În declarație se menționează că „au fost constatate un șir de
riscuri de integritate, despre care am informat Guvernul la 15 decembrie,
2016”. Cu toate acestea, Legea a fost votată în primă lectură, a doua zi, pe
16 decembrie.
Sursa: http://unimedia.info/stiri/fmi-critica-legea-amnistiei-fiscale-punepiedici-in-lupta-cu-spalarea-banilor-si-cu-fraudele-125213.html
2.16. LIBERALIZAREA CAPITALULUI ȘI STIMULAREA FISCALĂ
OFICIALIZEAZĂ BANII ILEGALI.
Legea liberalizării capitalului și stimulării fiscale au drept scop legalizarea
banilor obținuți prin metode mai puțin legale. Ba mai mult, notele informative
ale ambelor proiecte conțin doar o prezentare generală fără explicații, potrivit
avizului formulat de Agenda Naţională de Business (ANB).
Legile sunt sensibile pentru mediul de afaceri, iar varianta propusă de autori va
discrimina reprezentanții businessului care și-au onorat obligațiile față de bugetul de stat. ”Autorii au ignorat riscurile care vizează modificările. Este vorba
de imparțialitatea instituțiilor din sistemul de drept, incapacitatea instituțiilor de
a controla proveniența mijloacelor mobile și imobile. Iar ca urmare a instabilității sistemului financiar autohton și lichidității sale scăzute riscurile de depunere a unor sume mari de valută națională și străină vor crește pasivele băncilor. Or, în situația în care creditarea sectorului real al economiei este în descreștere, sectorul bancar va avea decalaje dintre pasive și active”, se mai spune
în revendicările ANB. Notele informative la proiect conţin argumente generale
în sprijinul conceptului de liberalizare a capitalului și ideilor ce stau la baza
ambelor proiecte. Lipsa datelor cu privire la mărimea amenzilor fiscale și de
întârziere pe care statul dorește să le radieze, mărimea capitalului care urmează
a fi liberalizat și mărimea taxelor colectate prin această “reformă“ îngrijorează
societatea civilă precum și comunitatea de afaceri. Nu este delimitat clar proveniența capitalului ce va fi propus spre „liberalizare”.
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Avem situația în care 25% din PIB o reprezintă remitențele, mijloace bănești
care la sigur trebuie să fie supuse legalizării dacă nu au fost legalizate până la
acest proiect de lege, și avem capitalul acumulat din corupție și contrabandă,
care prin garanțiile oferite de proiectul de lege persoanele care vor declara nu
vor putea fi urmărite de instituțiile de drept. Totodată, Parlamentul a organizat
audieri publice care au avut un caracter formal, prin aceasta și a încălcat transparența în procesul decizional, iar proiectele de lege au fost introduse pe agenda legislativului contrar regulamentului parlamentului.
„Legalizarea capitalului este o lege acare contravine normelor europene. Banca
Mondială și FMI s-au expus și au spus că legea va periclita măsurile de combatere a corupției și lupta cu fraudele financiare”, a explicat Veaceslav Ioniță,
expert IDIS Viitorul.
Sursa: http://business.viitorul.org/press/liberalizarea-capitalului-i-stimulareafiscal-oficializeaz-banii-ilegali-557.html
2.17. Pe data de 23 decembrie, 2016, a fost organizată ședința la tema indicatorului Doing Business “Plata impozitelor” / “Paying taxes”.
Poziția Moldovei la acest indicator a crescut cu 24 poziții (de pe locul 55 pe
locul 31). La ședința în cauză au fost discutate următoarele oportunități de optimizare:
reducerea numărului impozitelor și taxelor (Doing Business face
estimările conform unui studiu de caz și menționează 10 impozite și taxe),
reducerea poverii fiscale,
reducerea duratei de conformare cu plata impozitelor,
reducerea duratei de conformare cu procedurile de restituire TVA
și de corectare a rapoartelor care țin de achitarea impozitului pe venit,
alte propuneri cu impact din domeniul menționat.
În urma relatărilor și a dezbaterilor, s-au decis următoarele:
participanții la ședință vor expedia în adresa Secretariatului Consiliului
Economic (consecon@gov.md) propuneri privind îmbunătățirea situației în
domeniul plății impozitelor, conform subiectelor enumerate mai sus;
propunerile acumulate, precum și proiectele de modificare a cadrului normativ elaborate în baza acestora vor fi consultate cu părțile interesate pe platforma Consiliului Economic.
Vă rugăm să găsiți anexat un studiu cu recomandări care ar putea reduce timpul de conformare cu procedurile legate de plata impozitelor.
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