AGENDA NAŢIONALĂ DE BUSINESS

BULETIN INFORMATIV
Nr. 99 (1-30 noiembrie 2017)
Noutăţi legislative şi alte ştiri relevante

În perioada 1 – 30 noiembrie 2017, 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, iar a doua
conţine alte noutăţi de interes pentru mediul de afaceri.
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NOUTĂŢI RELEVANTE PENTRU IMPLEMENTAREA AGENDEI
NAŢIONALE DE BUSINESS
ȘEDINȚA CONSILIULUI ANB
La 9 octombrie 2017, IDIS Viitorul a găzduit ședința Consiliului ANB
în vederea stabilirii obiectivelor pentru următoarele 12 luni de
activitate în cadrul noii inițiative a ANB privind combaterea corupției,
unde au fost discutate aspecte importante privind activitatea
Guvernului în perioada preelectorală și impactul acesteia asupra
procesului de reglementare a activității de întreprinzător.
În cadrul discuțiilor asociațiilor-membre și-au expus viziunea asupra
acestor obiective, precum și asupra modului de implementare a
agendei anticorupție în viitor pentru a canaliza cu eficiența maximă
eforturile în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri prin prisma
reducerii fenomenului corupției.
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STRATEGIA DE COMUNICARE a ANB

În
vederea
atingerii
obiectivelor asumate de către
ANB în cadrul inițiativei sale
de combatere a corupției, la 16
noiembrie a fost organizată o
comună
cu
ședință
participarea membrilor ANB și
a dnei Camelia Bulat, expert
CIPE România, focusată pe
STRATEGIA
DE
COMUNICARE a ANB pentru
a produce un impact mai
puternic în cadrul activităților
de advocacy și lobby și
ajustarea viitoarelor acțiuni în
dependență de situația actuală a mediului de afaceri, ținând cont și
de experiența României.
Fenomenul corupţiei afectează sectorul privat din Republica
Moldova. Deși, adesea, acesta este perceput ca participant la
corupție, marea majoritate a întreprinderilor sunt în primul rând
victimele fenomenului. Or, combaterea reprezintă o sarcină dificilă,
în special pentru companiile mici și mijlocii cu resurse limitate. În
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pofida acestui fapt, participarea sectorului privat în lupta împotriva
corupției este cheia succesului.
În cadrul acestor discuții, Agenda Națională de Business și -a stabilit
un șir de priorități care au menirea să contribuie la eradicarea
fenomenului corupției. Printre cele mai importante se numără:
diminuarea contactului direct cu funcționarii publici, debirocratizarea
serviciilor publice prestate businessului, consolidarea transparenței
procesului decizional, transparentizarea achizițiilor publice, trecerea
de la controlul punitiv la controlul informativ.
”Businessul nu implementează standarde, programe, proceduri
interne destinate să-l ajute în cazurile actelor de corupție. Potrivit
sondajului, practica elaborării și implementării programelor și
instrumentelor anticorupție în sectorul privat nu este uzuală pentru
antreprenorii din Republica Moldova. Compa niile nu au proceduri
prin care să fie prevenită și sancționată mita, nu au elaborate un
Cod/Ghid intern de etică în afaceri pentru angajații săi, nu aplică
norme de audit suficiente pentru a facilita prevenirea și descoperirea
actelor de corupție. Cele mai eficiente instrumente de combatere a
corupție pentru companii sunt standardele de guvernanță
corporativă și de conformare anticorupție, inclusiv standardul
internațional ISO 37001:2016”, a explicat juristul IDIS Viitorul, Viorel
Pîrvan în cadrul prezentării strategiei de comunicare pentru
combaterea corupției.
La rândul său, economistul IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță a declarat:
”Companiile mici și mijlocii trebuie să se asocieze și să acționeze
solidar la abuzurile
funcționarilor publici.
Lupta trebuie dusă
prin
intermediul
asociațiilor și nu de
fiecare în parte. Prin
asociere companiile
mici devin la fel de
puternice
contra
ca
și
corupției
companiile mari”.
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În concluzie, participanții la eveniment au precizat că, respectarea
legilor este doar un prim pas, deoarece conformitatea depășește
ceea ce este impus de lege. Conformitatea configurează cultura
etică a unei companii, ce reprezintă un set de atitudini, valori,
obiective și practici împărtășite, care încurajează comportamentul
etic în atingerea scopurilor unei companii. Edificarea unei culturi
eficiente nu se bazează
exclusiv pe interzicere și
pedeapsă, ci presupune
un
angajament
al
conducerii companiei și
de
a
se
angajaților
comporta în activitatea lor
și
de
a-și
exercita
competențele într -un mod
etic, chiar și atunci când
nimeni nu exercită un
control asupra lor.

ALTE NOUTĂȚI DE INTERES PENTRU MEDIUL DE AFACERI
Interviu cu M. MANOLE: POLITICA BUGETAR – FISCALĂ
PENTRU 2018, UN FACTOR NEGATIV PENTRU DEZVOLTAREA
ECONOMICĂ A ȚĂRII
Guvernul a aprobat la 22
noiembrie, 2017, proiectul
Legii bugetului pentru anul
2018. Potrivit documentului,
veniturile bugetului de stat
pentru anul viitor constituie
36,6 miliarde de lei, în
creștere cu 8,4% față de anul
curent. Care vor fi principalele
surse de venit, cum vor fi
influențați oamenii de afaceri
de politica bugetar – fiscală
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recent aprobată de Executiv și ce soluții există pentru redresarea
situației economice din Republica Moldova.
“Mult se discută la capitolul modificării politicii fiscale cu privire la
impozitul pe avere. Dacă anterior imobilele mai mari de 120 metri
pătrați și cu o valoare pe piață de 1,5 milioane lei se taxau cu 0,8%
din baza impozabilă, pentru 2018 în baza impozabilă impozitului pe
avere ar putea fi inclusă și valoar ea autoturismelor. Din păcate, noi
nu am implementat până la urmă impozitul pe imobil, dar am început
implementarea unui impozit nou – impozitul pe avere. Analizând
acest impozit constatăm lipsa transparenței la adoptarea și aplicarea
lui, cât și gradul înalt, aproximativ 50% din lista datelor cadastrale, a
gradului de eschivare”, este de părere Mihai Manole, fost ministru al
Finanțelor.
În opinia lui, politica bugetar – fiscală din 2018 nu va veni cu
schimbări esențiale pentru oamenii de afaceri și niciodată nu a fost o
bucurie pentru ei. Iar, observând că mai multe afaceri din Moldova
sunt abandonate, pot spune că politica bugetar – fiscală este un
factor cu impact negativ asupra activității economice a multor
antreprenori. Este important, în acest caz, să stabilim problemele
principale și să găsim soluții. Practic nu avem o structură a
economiei, avem 97% de întreprinderi mici și mijlocii și câteva zeci
de entități mari – băncile comerciale, companiile de asigurări, „Apă
Canal”, „Termoelectrica”, o „Franzeluță” și aici ele s -au terminat. Din
păcate nu există niciun program de stat cu privire la depășirea
acestei situații.
Interviul integral poate fi găsit la adresa:
http://anb.viitorul.org/ro/content/interviu-cu-mihai-manole%E2%80%9Epolitica-bugetar-%E2%80%93-fiscal%C4%83-pentru2018-un-factor-negativ-pentru
Proiectul poate fi găsit la adresa:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr20buget_de_stat.pdf
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REFORMELE INSTITUȚIONALE CONTINUĂ: INSTITUȚII NOI ȘI
REGULI… NOI. INCLUSIV ȘI PENTRU ACTIVITATEA DE
ÎNTREPRINZĂTOR
La inițiativa Ministerului Economiei şi Infrastructurii, a demarat un șir
de modificări privind administrația publică centrală de specialitate
privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător:
crearea de noi agenții, reorganizarea unor persoane juridice,
reorganizare de proceduri etc.
Mai multe detalii de modificări legislative găsiți la adresele:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr14_1
32.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr15_1
21.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr16_1
10.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr17_1
06.pdf
De asemenea, puteți găsi Avizul la proiectul de lege cu privire la
modificarea art.283 alin.(2) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24
aprilie 1997:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr07_1
36.pdf
și Proiectului legii bugetului de stat pe anul 2018
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr20buget_de_stat.pdf
Ultima ședință a Guvernului, din 3 noiembrie, a fost remarcată de
Planului național de acțiuni în domeniul facilit ării comerțului
pentru perioada 2018 – 2020:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr061_0.pdf
și de Avizul la amendamentele înaintate la proiectul de lege cu
privire la modificarea şi completarea codului fiscal, atingând mai
multe aspecte (plata TVA, impozitarea persoanelor fizice și juridice
etc.):
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr121.pdf
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