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Către: Dlui Anatol ARAPU 
Ministrul Finanțelor 
 
Către: Dlui Stephane Christophe BRIDE 
Ministru al Economiei 
 
Către: Tudor BALIȚCHI 
Director General 
Serviciul Vamal 
 
 
Nr. 36 din 23 iunie 2015 
 
Ref.: Oportunitatea implementării mecanismului de amânare a drepturilor de import 
 
 
Stimate Domnule Ministru, 

 
În numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham Moldova”), 
Vă asigurăm de înaltele noastre considerațiuni.  
 
Prin prezenta scrisoare, dorim să atragem atenția Dvs. asupra beneficiilor instituirii mecanismului de amânare a 
achitării drepturilor de import, prezentând argumente și o analiză a practicii Europene. 
 
Situația actuală 
Conform art. 31, alin. (1) din Codul Vamal al Republicii Moldova: „Importul este regimul vamal în care mărfurile 
introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mărfuri puse în liberă circulație numai după ce sînt plătite 
drepturile de import şi sînt aplicate măsurile de politică economică.”. Așadar, menționăm că este de competența 
Serviciului Vamal de a asigura colectarea la bugetul public național a drepturilor de import, asigura securitatea 
economică a statului, cât și de a lupta împotriva contrabandei1. Astfel, în contextul mandatului Serviciul Vamal de 
a încasa drepturile de import, considerăm firească politica prudentă promovată de Ministerul Finanțelor și 
implementată de Serviciul Vamal în acest sens, privind obligativitatea achitării acestora anterior plasării bunurilor 
în liberă circulație.  
 
În acest context, agenții economici importând bunuri în Republica Moldova, sunt obligați să depună declarația 
vamală, să calculeze cuantumul drepturilor de import, precum și să deconteze obligațiile fiscale pentru fiecare 
tranzacție de import efectuată. În consecință, în funcție de volumul declarațiilor de import și metoda de plată, 
cheltuielile aferente vămuirii (ex. taxe bancare) pot varia, întru-cât costurile aferente vămuirii sunt proporționale 
nu doar volumului ci și numărului tranzacțiilor, fiind acompaniată și de tergiversarea plasării bunurilor în liberă 
circulație.  
 

                                                           
1 Art. 11, Codul Vamal al Republicii Moldova 

http://www.mec.gov.md/ro/content/stephane-christophe-bride
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Propunere 
Dat fiind tendința de globalizare a comerțului, cât și aspirațiile Republicii Moldova de a deveni stat membru al 
Uniunii Europene, încurajăm autoritățile publice de a analiza oportunitatea implementării procedurii de amânare 
a exigibilității drepturilor de import. Aceasta se referă la posibilitatea achitării drepturilor de import într-o 
perioadă specifică, din momentul perfectării declarației vamale, cu permiterea imediată a plasării bunurilor în 
liberă circulație.  
 
Procedura respectivă este în deplină concordanță cu standardele 4.11 – 4.17 stipulate în cadrul „Convenției de 
la Kyoto revizuită”, cât și cu prevederile legislative ale Uniunii Europene. În acest sens, prezentăm în Anexa I la 
această scrisoare practica și particularitățile de reglementare a procedurii de amânare a drepturilor de import în 
statele membre ale Uniunii Europene.  
 
Adițional, menționăm că importanța pentru mediul de afaceri a procedurii respective este de asemenea expusă în 
”Ghidul privind Politica vamală” elaborat de „Camera Internațională de Comerț”2.  Mecanismul de amânare a 
plății constituie un avantaj palpabil pentru agenții economici, permițându-le să amâne plata taxelor vamale până 
când bunurile sunt vândute, optimizându-se astfel fluxul de bunuri și financiar, accelerându-se inclusiv procesul 
de vămuire atât în favoarea agenților economici cât și a Serviciului Vamal. Accentuăm, că implementarea 
mecanismului precitat este deosebit de important pentru deținătorii certificatelor AEO, optimizând în special 
procedura de vămuire la domiciliu. 
 
În speranța că veți da curs propunerii noastre, Vă mulțumim pentru colaborare şi Vă rugăm să nu ezitați să ne 
contactați pentru orice informații adiționale. 
 
 
Cu respect, 
 
Mila Malairău 
 
 
Director Executiv 
AP „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
 

                                                           
2 Pct. 15, ICC Customs Guidelines, 2012 
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Anexa I 
 

Țara 

Amânarea 
achitării 
taxelor 
vamale 

 
Amânare
a achitării 

TVA la 
import 

 Condiții de declanșare a procedurii de amânare a achitării drepturilor de import 

Austria Da Da 
(1)Prezentarea declarației de import către autoritățile vamale; (2) Prezentarea de către importator a  unei garanţii 
bancare; (3) Respectarea prevederilor legislației vamale pentru o perioadă specifică. 

Belgia Da Da 
(1) Prezentarea unei cereri în acest sens autorităților vamale (2) Depunerea unei garanţii în conformitate cu 
prevederile vamale. 

Bulgaria Da Da 
(1) Prezentarea unei cereri în acest sens autorităților vamale; (2) Depunerea unei garanţii în conformitate cu 
prevederile vamale. 

Cipru Da Da 
(1) Prezentarea unei cereri în acest sens autorităților vamale; (2) Depunerea unei garanţii în conformitate cu 
prevederile vamale. 

Danemarca Da Da (1) Autorizaţia de importator; (2) Depunerea unei garanţii în conformitate cu prevederile vamale. 

Estonia Da Nu 
(1) Prezentarea unei cereri în acest sens autorităților vamale; (2) Depunerea unei garanţii în conformitate cu 
prevederile vamale. 

Finlanda Da Da 
(1) Prezentarea unei cereri în acest sens autorităților vamale; (2) Depunerea unei garanţii în conformitate cu 
prevederile vamale. 

Franța Da Da 
(1) Prezentarea unei cereri în acest sens autorităților vamale (2) Depunerea unei garanţii în conformitate cu 
prevederile vamale. 

Germania Da Da 
(1) Prezentarea unei cereri în acest sens autorităților vamale; (2) Depunerea unei garanţii în conformitate cu 
prevederile vamale. 

Grecia Da Da (1) Depunerea unei garanţii în conformitate cu prevederile vamale. 

Irlanda Da Da (1) Depunerea unei garanţii în conformitate cu prevederile vamale. 

Italia Da Da (1) Depunerea unei garanţii în conformitate cu prevederile vamale. 

Letonia Da Da (1) Depunerea unei garanţii în conformitate cu prevederile vamale. 

Lituania Da Da (1) Depunerea unei garanţii în conformitate cu prevederile vamale. 
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Țara 

Amânarea 
achitării 
taxelor 
vamale 

 
Amânare
a achitării 

TVA la 
import 

 Condiții de declanșare a procedurii de amânare a achitării drepturilor de import 

Luxemburg Da Nu 
(1) Prezentarea unei cereri în acest sens autorităților vamale; (2) Depunerea unei garanţii în conformitate cu 
prevederile vamale. 

Malta Da Da (1) Depunerea unei garanţii în conformitate cu prevederile vamale. 

Marea 
Britanie 

Da Da (1) Depunerea unei garanţii în conformitate cu prevederile vamale. 

Olanda Da Da - 

Polonia Da Da 
(1) Prezentarea declarației de import către autoritățile vamale; (2) Prezentarea de către importator a  unei garanţii 
bancare; (3) Respectarea prevederilor legislației vamale pentru o perioadă specifică. 

Portugalia Da Da - 

Republica 
Cehă 

Da Nu (1) Prezentarea de către importator a  unei garanţii bancare.  

România Da Da 
(1) Prezentarea unei cereri în acest sens autorităților vamale; (2) Depunerea unei garanţii în conformitate cu 
prevederile vamale. 

Slovacia Da Da 
(1) Prezentarea unei cereri în acest sens autorităților vamale; (2) Depunerea unei garanţii în conformitate cu 
prevederile vamale. 

Slovenia Da Da 
(1) Prezentarea unei cereri în acest sens autorităților vamale; (2) Depunerea unei garanţii în conformitate cu 
prevederile vamale. 

Spania Da Da 
(1) Prezentarea unei cereri în acest sens autorităților vamale; (2) Depunerea unei garanţii în conformitate cu 
prevederile vamale. 

Suedia Da Da 
(1) Prezentarea declarației de import către autoritățile vamale; (2) Prezentarea de către importator a  unei garanţii 
bancare; (3)  Prezentarea unei cereri în acest sens autorităților vamale. 

Ungaria Da Nu (1) Statut de Agent economic de încredere 
  Sursa: Information on the import VAT collection in the Member States, Deloitte, 2011 


