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Nr. 32 din 02.06.2015 
 
 
Ref.:  Extinderea listei mărfurilor căror li se acordă regimul vamal de admitere temporară cu suspendare 
totală de la plata drepturilor de import 
 
Stimate dle Director General, 
 
Pe data de 22 ianuarie, 2014, AmCham Moldova a expediat o scrisoare în adresa Serviciului Vamal semnalând 

despre condițiile în care o serie de  agenți economici care operau de mulți ani în regimul de admitere 

temporară cu scutire totală de la plata drepturilor de import (îndeosebi import temporar de mașini / utilaj  

industrial), au fost puși în situația de a opera în regimul de admitere temporară cu suspendare parțială de la 

plata drepturilor de import şi garantarea acestora,  în corespundere cu pct. 244, HG nr. 1140 din 02.11.2005. 

 

Menționăm faptul că problematica respectivă a fost dezbătută în cadrul ședinței Comitetului Consultativ pe 

lângă Serviciul Vamal din 13 februarie, 2014, reprezentanții autorității publice vizate asumându-și 

angajamentul de a precauta posibilitatea elaborării şi promovării modificărilor necesare în Regulamentul cu 

privire la sistemul destinațiilor vamale, în vederea permiterii mașinilor și utilajului industrial destinat exclusiv 

pentru producerea bunurilor pentru export, de a se plasa sub regim de admitere temporară cu scutire totală 

de plata drepturilor de import. 

 

Remarcăm că extinderea listei bunurilor cu utilaj și mașini de producere, pasibile a fi plasate sub regimul de 

admitere temporară cu suspendarea totală de plata drepturilor de import, nu  afectează negativ bugetul 

statului, dar în același timp este de natură să reducă costurile de desfășurare a activității de producere a 

bunurilor destinate exclusiv exporturilor, să impulsioneze comerțul transfrontalier, să dezvolte un climat 

investițional atractiv, cât și să influențeze pozitiv balanța de plăți a Republicii Moldova. 

 

În lumina celor relatate mai sus, AmCham revine către Dvs. cu solicitarea de a soluționa cât mai prompt 

situația expusă în prezenta scrisoare. 

 

Cu un deosebit respect,                                   

Mila Malairău  
 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerţ Americană din Moldova” 


