
 

 

Către: Dl. Grigore IONIȚOV 

Director General Adjunct 

Serviciul Vamal 

 

 

Nr. 13 din 29 februarie 2016 

 

Ref.: Comentarii privind (1) Proiectul Regulamentului privind procedura de emitere a deciziei de clasificare a 
mărfurilor și amînarea stabilirii cu caracter definitiv a codului mărfurilor; (2) Proiectul Ordinului Serviciului Vamal 
cu privire la lista actelor necesare la efectuarea controlului documentar 
 

 

Stimate dle Director, 

 

Prin intermediul scrisorii respective, A. P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham 

Moldova”) dorește să se expună pe marginea unei serii de proiecte de acte normative propuse spre consultare 

publică de către Serviciul Vamal.  

 

A. Proiectul Ordinului Serviciului Vamal privind aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a 

deciziei de clasificare a mărfurilor și amînarea stabilirii cu caracter definitiv a codului mărfurilor 

 

1. Pct. 5, Regulament 

Întrucât mecanismul expus în cadrul pct. 5 este unul ambiguu, recomandăm definitivarea acestuia, prin instituirea 

unui act ce ar specifica  natura încălcării, efectuându-se trimitere la unul din subpct. 1) – 5), pct. 4, din Regulament.  

 

2. Pct. 25, Regulament 

Propunem substituirea sintagmei „de la data ridicării mărfurilor din vamă” cu „de la data acordării liberului de 

vamă”. 

Noțiunea „liber de vamă” este definită în cadrul Legii nr. 1149 din  20.07.2000. Suplimentar actul respectiv servește 

reper pentru calcularea termenului de valabilitate a garanției bancare sau a garanției brokerului vamal.  

 

3. Pct. 33, Regulament 

Dat fiind practica neconsecventă a organului vamal privind aplicarea penalităților, ca urmare a emiterii unei decizii 

de clasificare a mărfurilor care nu corespunde celei declarate, sugerăm specificarea administrării penalităților, în 

cadrul Regulamentului. 

 

B. Proiectul Ordinului Serviciului Vamal cu privire la lista actelor necesare la efectuarea controlului documentar 

 

Pct. 2, Note Explicative 



 

 

Întrucât legislația vamală națională nu operează cu termenul de „valoare reală”, se sugerează substituirea 

propoziției „Este un document necesar organelor vamale pentru a determina valoarea reală a mărfurilor importate, 

pentru stabilirea drepturilor și taxelor.” din cadrul pct. 2, „Note Explicative” cu „Este un document necesar organelor 

vamale pentru a confirma prețul efectiv plătit sau de plătit, pentru stabilirea drepturilor de import.”. 

Suplimentar, remarcăm că conform datelor enunțate de către Serviciul Vamal, ~90% din declarațiile de import se 

procesează în baza utilizării metodei determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacției. 

 

În  speranța  unei  colaborări  fructuoase  pe  viitor,  ne  exprimăm  disponibilitatea  pentru  detalierea comentariilor 

şi recomandărilor adresate. 

 

 

Cu respect, 

 

Mila Malairău 

Director Executiv 

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


