
23.6.2014 Noi paşi au fost făcuţi pentru eliminarea barierelor pieţei de capital

http://www.asfromania.ro/index.php/informatii-publice/media/arhiva/2129-noi-pasi-au-fost-facuti-pentru-eliminarea-barierelor-pietei-de-capital?tmpl=compon… 1/2

Noi paşi au fost făcuţi pentru eliminarea barierelor pieţei de capital

COMUNICAT DE PRESĂ ASF-BVB

23 iunie 2014

 

Grupul de lucru Great Barriers Shift vede primele rezultate ale muncii sale

Primii paşi semnificativi au fost făcuţi pentru înlăturarea barierelor 2 şi 5

ASF decide reducerea cu 25% a cotei aplicate valorii tranzacţiilor cu instrumente financiare suportată de

către cumpărător

Guvernul aprobă OUG privind modificarea Codului de Procedură Fiscală

 

Din luna noiembrie 2013, comunitatea pieţei de capital şi autorităţile de reglementare au început să lucreze

împreună, formând grupul de lucru Great Barriers Shift, pentru identificarea şi eliminarea barierelor care

impiedică dezvoltarea pieţei locale. Din această săptămână, stakeholderii pot vedea primele măsuri luate pentru

eliminarea celor 8 bariere.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat Regulamentul pentru modificarea anexei la

Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. Regulamentul a fost publicat

în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 453 din 20 iunie 2014 şi va intra în vigoare la data de 16 septembrie 2014.

Modificările includ:

reducerea de la 0,08% la 0,06% a cotei aplicate valorii tranzacţiilor cu instrumente financiare suportată de

cumpărător;

menţinerea la nivelul de 0,04% a cotei din valoarea tranzacţiilor derulate pe pieţele reglementate şi/sau în

cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare, de către intermediarii care au calitate de Market Maker, şi

exonerarea entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF de la plată în legatură cu

emiterea unui aviz constituind răspuns oficial la chestiuni privind aplicarea legii şi a reglementărilor, în

prezent la nivelul de 10.000 lei.

Mişu Negriţoiu, Preşedintele ASF, a declarat: “ASF a luat primele măsuri pentru diminuarea barierelor de pe

piaţa de capital. Acestea includ schimbări de legislaţie şi o reducere semnificativă a comisioanelor de

tranzacţionare. Acest lucru arată o decizie ireversibilă pentru a face piaţa nu doar mai competitivă, ci foarte

competitivă şi sperăm că şi alte părţi implicate vor acţiona în consecinţă. Acest proces va fi unul gradual, dar

permanent, în scopul facilitării accesului pe Bursa românească, astfel încât investitorii să nu fie nevoiţi să se

gândească de două ori înainte de a-şi investi banii aici. Apreciem eforturile depuse de toţi cei implicaţi în grupul

de lucru Great Barriers Shift, incluzând BVB, Ministerul Finanţelor Publice, Parlamentul şi Guvernul României”.

 

În plus, faţă de măsura adoptată de ASF, Ministerul Finanţelor Publice a anunţat, pe 18 iunie 2014, aprobarea

de către Guvern a Ordonanţei de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului de Procedură Fiscală, care

include printre altele:

eliminarea obligativităţii de înregistare prin împuternicit a nerezidenţilor care au obligaţii declarative în

România, dacă aceştia sunt rezidenţi într-un stat membru al UE sau într-un stat cu care România are

încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri sau alt act juridic prin intermediul căruia se poate face

schimbul de informaţii;

posibilitatea comunicării electronice între contribuabil şi autoritatea fiscală, pentru diverse acte

procedurale sau solicitări, cu menţiunea că va urma un ordin comun al Ministerului Finanţelor Publice,

Ministerului Dezvoltării Regionale şi a Adminsitraţiei Publice în acest sens.

“Cele două măsuri luate de ASF şi Guvern reprezintă un prim pas concret către obiectivul comun de eliminare al

celor 8 bariere. Reducerea comisioanelor de către ASF este o măsură cerută de piaţă şi este binevenită

participanţilor la piaţa de capital, deoarece aduce România mai aproape de bursele mai dezvoltate din punct de

vedere al costului de tranzacţionare. Decizia Guvernului referitoare la uşurinţa procesului de înregistrare fiscală

a non-rezidenţilor în România reduce semnificativ timpul pentru deschiderea unui cont de tranzacţionare în

România, percepută ca o povară de investiţie la nivel local. Mai este încă un drum lung de parcurs pentru

eliminarea tuturor barierelor şi îmbunătăţirea cadrului de reglementare incident pieţei de capital. Pe partea sa,

BVB a operat deja modificări în Codul de Operator şi a propus modificări care să fie făcute în legătură cu acest
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proiect, ce aşteaptă aprobarea de la ASF. Urmare a deciziei ASF, BVB analizează în prezent reducerea

propriilor comisioane de tranzacţionare”, a spus Ludwik Sobolewski, Directorul General al Bursei de Valori

Bucureşti.

Actualizările activităţii grupului de lucru Great Barriers Shift şi paşii întreprinşi în eliminarea barierelor se găsesc

pe website-ul dedicat www.rocapmarketmodern.ro.

New steps were taken for eliminating the capital market barriers 

 

http://www.rocapmarketmodern.ro/
http://www.asfromania.ro/files/Press%20release_new%20measure%20for%20removing%20the%20capital%20market%20barriers_23%20iunie%202014.doc

