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Nr. 54 din 28 aprilie 2020 

Ref. Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare 

a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova. 

 

 

Stimate domnule Director, 

 

În cadrul procesului de modificare a Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea 

Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, se 

solicită analiza oportunității includerii în proiect a următoarele amendamente: 

 

Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1140/2005 se modifică şi se completează după cum urmează: 
 
1. După pct. 179 se introduce un punct nou, cu următorul cuprins: 
„1791.  Calcularea costului serviciilor de perfecționare se realizează în baza contractului sau altor 

documente comerciale, precum şi modificărilor ulterioare ale acestora, cu condiţia că modificările 

respective să fie operate într-o perioadă cel mult de 4 ani din momentul validării declarației vamale de 

export/reexport. În cazul recalculului costului serviciilor de perfecţionare, titularul regimului este obligat 

să comunice modificările respective organului vamal care a autorizat regimul, iar ultimul va opera 

modificările necesare în declaraţia de încheiere a regimului corespunzător, precum şi recalculul drepturilor 

de import/export aferente. 

Modificarea preţului serviciilor operată ulterior validării declaraţiei de încheiere nu poate fi calificată ca o 

încălcare vamală. 

 

2. După pct. 324 se introduce un punct nou, cu următorul conţinut: 

„3241. Calcularea costului serviciilor de prelucrare sau reparare a mărfurilor în zonele libere se realizează 

în baza contractului sau altor documente comerciale, precum şi modificărilor ulterioare ale acestora, cu 

condiţia că modificările respective să fie operate într-o perioadă cel mult de 4 ani din momentul scoaterii 

din zonă liberă. În cazul recalculului costului serviciilor de prelucrare sau reparare, ultimul cunoscut titular 

al mărfurilor este obligat să comunice modificările respective organului vamal care deserveşte zona liberă 



 
respectivă, iar ultimul va opera modificările necesare în declaraţia de scoatere din zonă liberă 

corespunzătoare, precum şi recalculul drepturilor de import/export (sau plăților vamale) aferente. 

Modificarea preţului serviciilor operată ulterior validării declaraţiei de scoatere din zonă liberă nu poate fi 

calificată ca o încălcare vamală.” 

 

Argumentare: 

Întreprinderile ce operează în cadrul zonelor economice libere sau în regim de perfecționare activă, în 

cadrul activității  periodic apare necesitatea de recalcul post-livrare a preţului serviciilor de prelucrare sau 

reparare, dat fiind ca în unele cazuri costurile totale în baza cărora se formează prețul/tariful nu sânt certe 

în cazul companiilor în primii ani de activitate, fiind ajustate trimestrial sau chiar anual prin  facturi de 

rectificare, sau dat fiind că una sau mai multe componente de formare a prețului depind de indici a unor 

piețe/burse internaționale care sânt publicați după încheierea perioadei în care a avut loc exportul, 

implicând rectificări de preț, precum și din alte cauze obiective, justificate economic și juridic, care duc la 

majorarea prețului după data exportului. 

 

Acest fapt generează necesitatea modificării declarațiilor vamale corespunzătoare, precum şi recalculul 

drepturilor de export aferente, ceea ce prezintă riscuri de constatare a declarării necorespunzătoare a 

valorii în vama. Totodată, până la abrogarea taxei pentru proceduri vamale, modificarea declarațiilor 

vamale după data exportului implică penalități legate de valoarea taxei pentru proceduri vamale, care în 

unele cazuri sânt mai mari  decât însăși taxa. 

 

Deși a fost propus inițial inserarea unor amendamente în Hotărîrea Guvernului nr. 974/2016, în cadrul 

discuțiilor cu Direcţia Valoarea în Vamă şi Clasificarea Mărfurilor, Serviciul Vamal a fost opinat că 

respectivele modificări urmează a se regăsi în Hotărîrea Guvernului nr. 1140/2005.  

 

Rămânem la dispoziția Dumneavoastră pentru orice întrebări suplimentare. 

 

Cu respect, 

 

  

Mila Malairău 

Director Executiv 

A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 


