
Codul Vamal, nr. 1149-XIV, 20.07.2000 
Admiterea temporară  

[Secţ. a 11-a în redacţia Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]  
   
Articolul 67. Dispoziţii generale  
(1) Regimul vamal de admitere temporară permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, 

cu suspendare parţială sau totală de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor de politică 
economică, a mărfurilor şi mijloacelor de transport străine destinate reexportului în aceeaşi stare, cu 
excepţia uzurii lor normale.  

(2) Pe toată durata regimului vamal de admitere temporară, mărfurile şi mijloacele de transport 
trebuie să rămînă în proprietatea persoanei străine. Ele nu pot fi vîndute, închiriate, subînchiriate, 
date în comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziţia unei alte persoane pe teritoriul Republicii 
Moldova decît cu acordul organului vamal, după plata drepturilor de import şi efectuarea 
procedurilor vamale de punere în liberă circulaţie, cu excepţia derogărilor prevăzute de prezenta 
secţiune.  

(3) Mărfurile introduse în baza unui contract de leasing internaţional se plasează sub regimul 
vamal de admitere temporară, cu suspendarea totală de plata dreptului de import şi cu exonerarea de 
datoria garantării obligaţiei vamale.  

[Art.67 completat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008] 
[Art.67 completat prin Legea nr.60-XVI din 28.04.05, în vigoare 08.07.05]  
   
Articolul 68. Autorizarea admiterii temporare a mărfurilor şi mijloacelor de transport  
Organul vamal autorizează admiterea temporară numai a mărfurilor şi a mijloacelor de 

transport care pot fi identificate şi nu sînt prohibite de a fi introduse în Republica Moldova. 
[Art.68 în redacţia Legii nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008] 
   
Articolul 69. Termenul de aflare a mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimul vamal de 

admitere temporară  
(1) Organele vamale stabilesc termenul în care mărfurile şi mijloacele de transport de import 

trebuie să fie reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. Acest termen nu 
poate depăşi 3 ani de la data plasării mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimul de admitere 
temporară. 

(2) În împrejurări excepţionale, Serviciul Vamal, la cererea argumentată a solicitantului, poate 
să prelungească termenul specificat la alin.(1) pentru a permite utilizarea autorizată a mărfurilor şi 
mijloacelor de transport.  

(3) Termenul de aflare sub regimul vamal de admitere temporară a mărfurilor plasate în baza 
unui contract de leasing financiar sau operaţional se va stabili în funcţie de durata contractului de 
leasing, dar nu va depăşi 7 ani.  

[Art.69 modificat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008] 
   
Articolul 70. Utilizarea sistemului de suspendare totală  
Cazurile şi condiţiile în care regimul vamal de admitere temporară poate fi utilizat cu 

suspendare totală de drepturile de import se stabilesc în conformitate cu legislaţia naţională şi cu 
acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.  

   
Articolul 71. Utilizarea sistemului de suspendare parţială  
(1) Mărfurile aflate în proprietatea unei persoane străine ce nu corespund prevederilor art.70 

pot fi plasate, în vederea admiterii temporare, numai sub regimul de admitere temporară cu 
suspendare parţială de drepturile de import.  



(2) Cuantumul taxei vamale aferente mărfurilor plasate sub regimul vamal de admitere 
temporară cu suspendare parţială de drepturile de import se stabileşte la 5%, pentru fiecare lună 
calendaristică sau fracţie de lună în care mărfurile au fost plasate sub regimul vamal de admitere 
temporară cu suspendare parţială de drepturile de import, din valoarea taxei vamale care ar fi trebuit 
să fie plătită pentru mărfurile menţionate dacă ar fi fost puse în liberă circulaţie la data la care au 
fost plasate sub regimul de admitere temporară. Încasarea taxei vamale stabilite se va face la 
încheierea regimului, ţinîndu-se seama de cursul de schimb al monedei naţionale la această dată, 
pentru toată perioada de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import, fără a 
putea depăşi cuantumul datorat în cazul în care ar fi importate aceleaşi mărfuri.  

   
Articolul 72. Cesionarea regimului vamal de admitere temporară  
În cazul în care titularul regimului vamal de admitere temporară cesionează regimul vamal, 

fiecare titular achită drepturile de import aferente perioadei de utilizare a mărfii şi a mijlocului de 
transport. Cînd, în cadrul aceleiaşi luni, utilizarea s-a făcut de către ambii titulari, drepturile de 
import se achită de către cedent.  

[Art.72 completat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008] 
   
Articolul 73. Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor şi a mijloacelor de transport 
(1) Mărfurile şi mijloacele de transport aflate în regim vamal de admitere temporară pot fi 

puse în liberă circulaţie numai după achitarea drepturilor de import. În acest caz, cuantumul 
drepturilor de import se determină pe baza elementelor de taxare şi a altor plăţi în vigoare la data 
plasării bunurilor sub regimul vamal de admitere temporară. Cursul de schimb utilizat pentru 
moneda naţională va fi cel de la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie.  

(2) În cazul punerii în liberă circulaţie a unui obiect al leasingului, ca urmare a realizării de 
către locator a opţiunii de procurare a acestui bun la expirarea contractului de leasing şi achitării 
integrale a plăţilor de leasing, baza de calcul al drepturilor de import o va constitui valoarea lui 
reziduală, în cazul leasingului financiar, şi, respectiv, valoarea de transfer a proprietăţii, în cazul 
leasingului operaţional, convenite de părţi.  

[Art.73 completat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008] 
[Secţ. a 11-a în redacţia Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]  
[Secţ. a 11-a modificat prin Legea nr.902-XV din 07.03.2002]  

 


