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Către: Dumitru BUDIANSCHI 
Ministru al Finanțelor 
 
Copie: Rozalina ALBU 
Directoare a Serviciului Fiscal de Stat 
 
Copie: Igor TALMAZAN 
Director general al Serviciului Vamal 

Nr. 06 din 09 martie 2022 

Ref.: Clarificarea unor particularități în contabilizarea veniturilor obținute de brokeri vamali 

Stimate domnule Budianschi,  

Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în 

continuare „AmCham Moldova”). 

Prin prezenta scrisoare dorim să clarificăm unele aspecte de contabilizare a veniturilor obținute de către persoanele 

juridice care au statut de broker vamal în urma prestării ansamblului serviciilor de declarare a bunurilor și 

reprezentare a expeditorilor/destinatarilor în raporturile cu Serviciului Vamal. 

De iure1, brokerul vamal este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia, care deţine licenţă pentru 

activitatea de broker vamal, eliberată de organul de licenţiere, şi care, pe principiile reprezentării directe sau 

indirecte, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, efectueazăşi alte operaţiuni vamale, precum și în unele 

cazuri răspunde solidar cu plătitorul vamal pentru obligația vamală apărută2. 

Conform Codului Vamal, raporturile dintre brokerul vamal şi persoana pe care o reprezintă se stabilesc în baza unui 

contract, încheiat cu respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare, care urmează să prevadă, în mod obligatoriu, tipul 

de reprezentare și extinderea obligațiunilor asumate de părți. Contractul menţionat se prezintă organelor vamale 

la cererea acestora şi justifică împuternicirile brokerului vamal de a reprezenta declarantul. 

În conformitate cu pct.48 din Hotărârea Guvernuluipentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea 

brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii nr.1290/20053, la solicitarea titularului operaţiunii vamale, 

brokerul vamal poate efectua din contul său plata drepturilor de import ori de export sau, în cazul operaţiunilor 

suspensive, poate asigura garantarea acestora. 

Astfel, brokerul vamal gestionează atât fluxuri financiare proprii, ce se formează din remunerări pentru serviciile 

prestate, precum, după caz și sumele transferate din partea agentului economic destinate realizării activității 

 
1https://trade.gov.md/ro/articles/broker-vamal 
2Brokerul vamal poate acționa în numele clientului (reprezentare directă) sau în nume propriu (reprezentare indirectă–în acest caz, brokerul 
își asumă toate responsabilitățile declarantului).  
3https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=104331&lang=ro# 
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brokerului în raport cu Serviciul Vamal(plata drepturilor de import, taxelor, impozitelor, accizelor, serviciilor conexe 

precum cheltuieli de terminal vamal etc). 

Printre alte recompense ale cheltuielilor brokerilor vamali, suportate în legatură cu acțiunile din numele clienților 

săi ar mai fi și cheltuielile de terminal vamal (pe care le achită brokerul către o companie privată, iar ulterior le 

refacturează către client); restituirea amenzii vamale, achitate pentru client (de exemplu, în cazul reprezentării 

directe sau atunci când clientul s-a obligat, în baza contractului, să restituie asemenea costuri); taxele pentru 

proceduri vamale, achitate de (sau mai degrabă - încasate de la) brokerul vamal (de exemplu, pentru sigilii aplicate 

la frontieră), precum și alte potențiale remunerații ce nu reprezintă venituri, per se, ci compensarea unor cheltuieli 

suportate de brokerii vamali. 

Chiar dacă lucrurile date par a fi evidente, din punct de vedere a reglementării juridice a acestui domeniu, există o 

incertitudine în ceea ce ține de înțelegerea modului de contabilizare și tratamentul fiscal a veniturilor brokerilor 

vamali și sumelor  parvenite de la titularii procedurilor de vămuire destinate achitării drepturilor vamale,astfel încât  

drepturile de import refacturate fiind asimilate veniturilor proprii ale acestora. 

În scopul depășirii situației date, o claritate pe dimensiunea de contabilizare (cu efecte directe asupra fiscalizării) 

au fost acordate de Minister prin aprobarea Ordinului cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind 

contabilitatea pentru persoanele fizicecare desfășoară activitate profesională în sectorul justiției nr.216/20184, 

unde această diferență se prezintă destul de tranșant, pornind de la specificul activității de executor judecătoresc, 

oarecum asemănătoare pe dimensiune de gestionare a resurselor financiare a clientului. 

Astfel, pct.18 și 19 din Anexa la ordinul listat, prevede expres că onorariile reprezintă venituri ale persoanei fizice, 

iar sumele încasate în numele terţilor din contractele de intermediere și cauțiunile, sumele rezultate din executarea 

silită, spezele procedurii de executare – nu. Respectiv, se face o delimitare exactă între fluxurile financiare proprii 

și cele ce se află doar în gestiunea intermediarilor (executorilor judecătorești). 

În această ordine de idei, solicităm respectuos expunerea vizavi de modul de ținere a evidenței veniturilor de către 

brokerii vamali în cazul veniturilor acordate de client pentru acoperirea angajamentelor legale specificate. 

Vă mulțumim pentru colaborare și vă îndemnăm să ne contactați pentru orice informații adiționale. 

Cu respect,  

Mila Malairău  

Director Executiv 

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

 

Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: https://msign.gov.md 

 
4https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111380&lang=ro 
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