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Chisiniu

cu privire la completarea Listei agenfilor economici cu drept de prelungire a
termenului de platr a TVA gi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de pioducere,
dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primi,materialele, accesoriile, ambalajul

primar gi articolele de completare importate pentru fabricarea
in exclusivitate a mirfurilor destinate exportului, aprobatr prin Irotir6rea

Guvernului nr.359 din 26 mai 2014

Guvemul HOTARA$TE:
Lista agen{ilor economici cu drept de prelungire a termenului de platd a TVA gi a

taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 1g0 de zile, la
materia primd, materialele, accesoriile, ambalajul primar gi articolele de completare
importate pentru f'abricarea in exclusivitate a mdrfurilor destinate exportului, aprobatd
prin l{otdrirea Guvemului nr.3 59 din 26 mai 20 I 4 (Monitorul oficial al Reoublicii
Mold<-rva, 2014,nr.134-141, art.397) se completeazd cu poziliite 17 - lg cu urmdtorul
cuprins:

"17. SRL ,,F'lumed Farm" r 006600035278 Fabricarea produselor farmaceutice
de bazd

'18. SRL..WISSMATEC" t007600060642 Fabricarea constnrcliilor din metal
19. SRL .,$altoianca" 1003600012894 Efectuarea de lucrdri in domeniul

ecologiei
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NotE informativi
la proiectul Hotirflrii de Guvern cu privire la completarea Listei agen(ilor

economici cu drept de prelungire a termenului de plati a TVA gi a taxei vamale,
pentru perioada ciclului de producerc, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia

primi, materialele, accesoriile, ambalajul primar gi articolele de completare
importate pentru fabricarea in exclusivitate a mrrfurilor destinate exportului,

aprobati prin HotirArea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014

Proiectul hotdrarii in cauzd s-a elaborat in temeiul art.126, alin.(32) al codului vamal al
Republicii Moldova nr.1149 din 20 iulie 2000, qi pct.21 al Regulamentului cu privire la
modul de prelungire a termenului de plati a taxei pe valoarea ad[ugat6 gi a taxei vamale,
pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai rnult de 180 de zile, la materia primd,
materialele, accesoriile, ambalajul primar gi artioolele de completare importate aprobat
prin llotdrdrea Guvernului nr.146 din 26 februarie 2011.

Proieotul dat prevede oompletarea Listei agenlilor economici care au dreptul de
prelungire a termenului de plat[ a TVA qi a taxei varnale, pentru perioada ciclului de
producere, dar mr mai mult de 180 de ziJe, la materia primd, materialele, accesoriile,
ambalajul primar gi articolele de completare importate perrtru fabricarea in exclusivitate a
mdrfurilor destinate exportului, aprobatd prin Hotdrirea Guvemului nr. 359 din 26 mai
2014.

AgenJii economici, SRL ,,Flumed lrarm", SRL ,,WISSMATIIC" gi SRL ,,$altoianca,',
irrcluEi in prezentul proiect au fost selectati de citre Comisia interdepartamentalf,
instituita prin ordinul Ministerului Economici nr.Jl din 12.03.2014 din reprezenranli ai
Ministerului Economiei, Mjnisterului Finanfelor, Serviciului Vamal, Inspectoratului
Fiscal Principal de stat qi camerei de comerr si Intlustrie. Comisia isi deslb;oard
activitatea in conformitate cu prevederile Regulamentului in cauzd.

Potrivit Procesului verbal nr.9 din 25 febnrari e 2016 a\ Eedinlei Comisiei nominalizate,
SRL ,,Flumed Farm", SRt ,,WISSMA1'EC', qi SRL ,,galtoianca', au prezentat
documentele in conformitate cu pct.15 al Rcgulanrentului sus lominalizat Ei intruneqte in
totalitate condiliile expuse in pct. 14 al acestuia (este producdtor de mdrfuri destinate
exportului ;i dispune de capacitdli de produclie necesare labricdrii acestora, ciclul de
producere a mdrfurilor nu depdseste 180 de zile ;i nu are datorii fald de bugetul public
na!ional).

Prin urmare, in conformitate cu pct.19 al Regulamentului menlionat, pentru ca agenfii
economici selectati de Comisia sus lrurrritd sd beneficieze de prelungirea termenului de
platd a TVA Ei taxei vamale cu 180 de zile, a aparut necesitatea de a completa Lista
agenfilor econonrici aprobatiL prin Hotbrdrea Guvernului nr. 359 clin 26 mai 2014 cu
companiile selectate.

Respectarea transparenlei in procesul decizional. in scopul respectArii preyederilor l,egii
nr'239 din 13. 1 I .2008 privind transparen{a in procesul decizional, prezentul proiect a fost



plasat pe

Repubfica Mo

web a Ministerului Economiei wqy.111gg.gov.md la directoriul

politic. in eauzd nu corltiavine politicii externe qi inteme promovate de

. Aprobarea prezentului proiect nu necesitd modificarea qi completarea

. Implementarea prevederilor prezentului proiect nu necesitd cheltuieli
gi de naturd.

. Ac{iunile prezentului proiect se desfdqoar[ pe o perioad[ nelimitatd.


