
Comentarii şi recomandări AmCham aferente amendamentelor la Codul vamal al Republicii Moldova 
leasing internațional vs leasing local 

 
 
Prin aceste comentarii dorim să inițiem discuții cu Ministerul Finanțelor vis-a-vis de tratamentul fiscal și vamal actualmente 
aplicabil contractelor de leasing internaţional, care în opinia noastră este mult mai facil față de tratamentul fiscal și vamal 
aplicabil contractelor de leasing încheiate în Moldova de către societățile de leasing moldovenești. 
 
Ba mai mult, acest tratament este în disonanță cu politica statului de a institui o sarcină fiscală egală a persoanelor juridice 
(art. 6 alin. (8) al Codului Fiscal), precum și în disonanță cu principiile concurenței loiale și condițiilor echitabile, consfințite 
prin: 

 Art. 9 alin.(3) din Constituţie care prevede că piaţa, libera iniţiativă economică, concurenţa loială sînt factorii de 
bază ai economiei, iar conform art.126 alin.(2) lit.b) din Constituţie, statul trebuie să asigure libertatea comerţului şi 
activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de 
producţie. 

 Art. 8 al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845 din 03.01.1992 care stabileşte obligaţia statului de a 
crea tuturor întreprinderilor condiţii juridice şi economice egale de gospodărire, de a garanta respectarea 
drepturilor şi intereselor lor legitime şi de a contribui la dezvoltarea concurenţei libere.  

 
Este important și faptul că acest tratament nu doar descurajează concurența loială între jucătorii pieței de leasing, ci și 
semnificativ reduce veniturile bugetului de stat. Astfel, ne propunem să scoatem în evidență mecanismul de funcționare a 
leasingului internațional și să-l comparăm cu cel local, precum și să propunem soluții de remediere a situației, întru crearea 
condițiilor juste și echitabile de activitate pentru companiile de leasing moldovenești. 
 
I Situația de fapt. Prevederile Codului Vamal vis-a-vis de contractele de leasing internațional 
 
Codul Vamal actualmente prin art. 67, 69, 73 și 125 stabilește următoarele obligaţii fiscale și vamale față de leasing 
internațional: 
 

 Art. 67, alin (3) prevede că „Mărfurile introduse în baza unui contract de leasing internaţional se plasează sub 
regimul vamal de admitere temporară, cu suspendarea totală de plata dreptului de import şi cu exonerarea 
de datoria garantării obligaţiei vamale.” 

 
Concluzii preliminare: 

Conform art. 1, precum și art. 117 al Codului Vamal, în categoria drepturilor de import intră: a) taxa vamală b) TVA c) 
accizele d) taxa pentru proceduri vamale. Astfel, în cazul leasingului internațional, la plasarea mărfurilor în regimul 
vamal de admitere temporară nu se achită și nu se garantează nici un drept de import. 

 
 

 Art 69, alin (3) prevede că „Termenul de aflare sub regimul vamal de admitere temporară a mărfurilor plasate 
în baza unui contract de leasing financiar sau operaţional se va stabili în funcţie de durata contractului de leasing, 
dar nu va depăşi 7 ani.” 

 
Concluzii preliminare: 

Deși art. 69 alin. (1) prevede un termen general de pînă la 3 ani de plasare a mărfurilor în regimul vamal de admitere 
temporară, observăm că pentru contractele de leasing internațional se face o derogare substanțială, iar mărfurile pot fi 
plasate în acest regim pe un termen de pînă la 7 ani. 
 
Nu numai că această perioadă este de aproape 2 ori mai mare decât una generală, aceasta permite companiilor ce 
introduc mărfurile pe teritoriul Republicii Moldova în baza contractelor de leasing internațional să nu achite în bugetul 
de stat timp de pînă la 7 ani nici un drept de import. O altă problemă constă în faptul că legislația vamală nu prevede în 
mod expres consecințele pentru neînchiderea în termen de 7 ani a admiterii temporare în baza contractului de leasing 
internațional. 

 
 Art. 73, alin. (2) prevede că „În cazul punerii în liberă circulaţie a unui obiect al leasingului ca urmare a realizării 

de către locator  a  opţiunii de procurare a acestui bun  la expirarea contractului de leasing şi achitării 
integrale a plăţilor de leasing, baza de calcul al drepturilor de import o va constitui valoarea lui reziduală, dar nu 
mai puţin de 50% din valoarea de intrare a bunului dat în leasing, în cazul leasingului financiar, şi, respectiv, 
valoarea de transfer a proprietăţii, în cazul leasingului operaţional, convenite de părţi.” 

 
Concluzii preliminare: 

Conform art.3 al Legii nr.59 din 28.04.2005 cu privire la leasing locator - este compania de leasing care se obligă la 
cererea clientului său (locatar) să îi asigure posesiunea şi folosinţa temporară a unui bun, contra unei plăţi periodice 
(rată de leasing), achiziţionat sau produs de locator, iar la expirarea contractului să respecte dreptul de opţiune al 
locatarului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a face să înceteze raporturile contractuale. 
 
Astfel, observăm că art. 73 alin. (2) în mod eronat acordă locatorului (companiei de leasing din străinătate) dreptul de a 
alege între procurarea bunului la expirarea contractului de leasing și/sau achitarea integrală a plăților de leasing. 
 



Ba mai mult, condițiile specificate la art. 73, alin. (2) ridică anumite suspiciuni în partea sintagmei „la expirarea 
contractului de leasing şi achitării integrale a plăţilor de leasing”. Observăm că ambele condiții trebuie respectate întru 
plasarea bunului în libera circulație. Prin urmare, dacă o condiție nu este respectată, compania de leasing din 
străinătate are dreptul legal de a închide regimul vamal de admitere temporară și de a scoate bunul de pe teritoriul 
Republicii Moldova. 
 
O altă întrebare deschisă ține de „valoarea de transfer” a proprietății în cazul leasingului operațional. Codul Vamal, dar 
și Legea cu privire la leasing nu definesc acest termen. Sub semnul întrebării este și baza de calcul a drepturilor de 
import pentru operațiunea de leasing operațional în cazul în care se încheie regimul de admitere temporară prin 
scoaterea bunului în străinătate. Or se cunoaște că contractul de leasing operațional nu prevede transferul dreptului de 
proprietate asupra obiectului de leasing către locatar la expirarea contractului. În asemenea condiții ar fi posibilă 
utilizarea bunului străin în baza contractului de leasing internațional operațional pe un termen pînă la 7 ani fără plata 
drepturilor de import? 

 
II Concluzii finale 
 
În baza celor de mai sus, concluzionăm că nu numai că mărfurile introduse în baza contractului de leasing internațional pot 
fi plasate pe teritoriul Moldovei cu suspendarea totală de plata dreptului de import şi cu exonerarea de datoria 
garantării obligaţiei vamale pe un termen de pînă la 7 ani, acestea în mod legal pot fi scoase de pe teritoriul 
Moldovei, fără obligația de a achita drepturi de import pentru perioada de utilizare a acestora pe teritoriul 
Moldovei. 
 
Astfel, pot exista diferite circumstanțe (cum ar fi rezilierea contractului sau neachitarea intenționată a tuturor ratelor de 
leasing sau chiar utilizarea leasingului operațioanal) care de jure ar permite evitarea punerii în liberă circulație a bunului și 
respectiv achitarea drepturilor de import.  
 
Spre deosebire de tratamentul vamal și fiscal aplicabil contractelor de leasing internațional, companiile de leasing ce 
activează pe teritoriul Moldovei aplică regimul fiscal și vamal standard, achitînd toate drepturile de import la plasarea 
bunurilor în libera circulație. 
 
Astfel, observăm că condițiile de activitate pentru leasing internațional sunt net superioare celor de leasing local, 
din punctul de vedere al costurilor şi/sau a fluxurilor de numerar, precum şi posibilității, în anumite circumstanțe, de a utiliza 
bunurile pe teritoriul Moldovei fără plata drepturilor de import.  
 
III Recomandări de amendamente la Codul Vamal 
 
În baza comentariilor de mai sus, propunem următoarele amendamente la Codul Vamal: 
 

 Să fie indicat în mod expres faptul că regimul vamal de admitere temporară pentru marfă introdusă în baza 
contractului de leasing internațional (cu excepția leasingului operațional) poate fi încheiat doar prin regimul vamal 
de import. 
 

 Să fie revăzut art. 73 alin. (2) al Codului Vamal prin indicarea expresă a faptului că locatarul din Moldova este 
obligat să pună obiectul leasingului în liberă circulație la finalizarea termenelor pentru admiterea temporară 
prevăzute de art. 69 al Codului Vamal. De asemenea, să fie prevăzute express consecințele pentru locatar în 
cazul în care regimul vamal de admitere temporară nu este încheiat în termenele prevăzute. 
 

 Termenul de aflare a mărfurilor (introduse în baza contractului de leasing internațional financiar) în regim vamal de 
admitere temporară să fie redus de la 7 ani pînă la 3 ani, așa cum prevede regula generală stabilită de art. 69, alin. 
(1) al Codului Vamal. 

 
 Termenul de aflare a mărfurilor (introduse în baza contractului de leasing internațional operațional) în regim vamal 

de admitere temporară să fie redus de la 7 ani pînă la 1 an. 
 

 Baza de calcul a drepturilor de import stabilită de art. 73, alin. (2) al Codului Vamal să fie majorată de la 50% la 
70%. 

 
 Să fie expres interzisă de Codul Vamal posibilitatea plasării mărfurilor accizabile în regim vamal de admitere 

temporară în baza contractului de leasing internațional. 


