
Codul Vamal, nr. 1149-XIV, 20.07.2000  
   

Secţiunea a 9-a  
Perfecţionarea activă  

[Secţ. a 9-a în redacţia Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]  
   
Articolul 57. Dispoziţii generale  
Regimul vamal de perfecţionare activă permite ca următoarele mărfuri să fie utilizate pe 

teritoriul Republicii Moldova în una sau mai multe operaţiuni de prelucrare:  
a) mărfurile străine destinate scoaterii de pe teritoriul vamal sub formă de produse 

compensatoare - fără încasarea drepturilor de import (cu excepţia taxei pentru proceduri vamale) 
şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, dacă legislaţia nu prevede altfel;  

b) mărfurile importate şi puse în liberă circulaţie - dacă sînt scoase de pe teritoriul vamal 
sub formă de produse compensatoare. În acest caz, regimul vamal de perfecţionare activă se 
efectuează cu încasarea drepturilor de import şi restituirea acestora la realizarea exportului.  

[Art.57 completat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008] 
   
Articolul 58. Termenii utilizaţi  
În sensul regimului vamal de perfecţionare activă, se folosesc următorii termeni:  
1) sistem cu suspendare - regimul vamal de perfecţionare activă aşa cum este prevăzut la 

art.57 lit.a);  
2) sistem cu restituire - regimul vamal de perfecţionare activă aşa cum este prevăzut la 

art.57 lit.b);  
3) operaţiuni de perfecţionare:  
a) prelucrarea mărfurilor, inclusiv montarea, asamblarea sau fixarea lor la alte mărfuri;  
b) transformarea mărfurilor;  
c) repararea mărfurilor, inclusiv restaurarea acestora, înlăturarea defectelor, reglarea;  
d) utilizarea, în conformitate cu reglementările vamale, a anumitor mărfuri care nu se 

regăsesc printre produsele compensatoare, dar care permit sau facilitează fabricarea acestor 
produse, chiar dacă ele se consumă complet sau parţial în procesul de perfecţionare.  

   
Articolul 59. Autorizaţia de perfecţionare activă  
(1) Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează la solicitarea persoanei care efectuează 

perfecţionarea activă sau care este responsabilă de efectuarea acesteia.  
(2) Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează numai persoanelor juridice din 

Republica Moldova, conform legislaţiei.  
(3) Organele vamale specifică în autorizaţie termenul în care produsele compensatoare 

trebuie să fie exportate sau reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. La 
stabilirea acestui termen se va ţine seama de timpul necesar îndeplinirii operaţiunilor de 
perfecţionare şi de export al produselor compensatoare.  

(4) Termenul menţionat la alin.(3) începe să curgă la data cînd mărfurile sînt plasate sub 
regimul vamal de perfecţionare activă. Organele vamale pot prelungi acest termen în baza unei 
cereri argumentate a titularului autorizaţiei.  

   
Articolul 60. Importul de mărfuri în cazul sistemului compensării prin echivalenţă  
În cazul cînd se aplică sistemul compensării prin echivalenţă şi export anticipat, organele 

vamale specifică termenul în care mărfurile străine trebuie importate. Acest termen începe să 
curgă la data acceptării declaraţiei de export pentru produsele compensatoare obţinute din 
mărfurile echivalente corespunzătoare.  

   
Articolul 61. Rata de randament  
Rata de randament a operaţiunii de perfecţionare activă se stabileşte de titularul operaţiunii 

pe baza documentelor corespunzătoare.  



   
Articolul 62. Dispoziţii speciale privind sistemul cu restituire  
(1) În cazul regimului vamal de perfecţionare activă cu restituire nu se aplică prevederile 

referitoare la produsele compensatoare obţinute din mărfuri echivalente.  
(2) Titularul autorizaţiei de perfecţionare activă poate cere restituirea drepturilor de import, 

cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, în măsura în care dovedeşte că produsele 
compensatoare au fost exportate. Termenul în care poate fi solicitată restituirea se stabileşte în 
conformitate cu legislaţia.  

[Secţ. a 9-a în redacţia Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]  
[Secţ. a 9-a modificat prin Legea nr.167-XV din 27.05.04, în vigoare 25.06.04]  
[Secţ. a 9-a modificat prin Legea nr.501-XV din 11.12.03, în vigoare 01.01.04]  
[Secţ. a 9-a modificat prin Legea nr.751-XV din 21.12.2001]  
   


