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[Secţ. a 12-a în redacţia Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05] 

 
Articolul 74. Dispoziţii generale  
(1) Perfecţionarea pasivă este un regim vamal în care mărfurile aflate în liberă circulaţie ori în 

supraveghere vamală în regim de perfecţionare activă sînt scoase pentru prelucrare, transformare în 
afara teritoriului Republicii Moldova, iar produsele compensatoare sînt introduse cu exonerarea, 
totală sau parţială, de drepturile de import. 

(2) Exportul temporar de mărfuri în vederea perfecţionării pasive atrage aplicarea măsurilor de 
politică economică prevăzute pentru exportul definitiv de mărfuri. Operaţiunile de perfecţionare 
pasivă complementare celor de perfecţionare activă atrag aplicarea măsurilor de politică economică 
prevăzute pentru reexportul de mărfuri. 

[Art.74 modificat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008] 
   
Articolul 75. Operaţiunile de perfecţionare pasivă  
(1) Cu mărfurile plasate sub regimul vamal de perfecţionare pasivă se pot efectua operaţiunile 

prevăzute pentru regimul vamal de perfecţionare activă.  
(2) La unele operaţiuni de perfecţionare pasivă a mărfurilor pot fi stabilite restricţii de către 

Guvern.  
   
Articolul 76. Condiţiile ce exclud plasarea mărfurilor sub regimul vamal de perfecţionare 

pasivă  
Nu pot fi plasate sub regimul vamal de perfecţionare pasivă:  
a) mărfurile care, prin scoaterea lor de pe teritoriul vamal, creează temei pentru exonerarea de 

drepturile de import sau pentru restituirea drepturilor de import încasate;  
b) mărfurile care, înainte de a fi scoase de pe teritoriul vamal, au fost importate cu exonerarea 

totală de drepturile de import - pînă la expirarea termenelor de exonerare;  
c) alte mărfuri, în unele cazuri prevăzute de legislaţie.  
   
Articolul 77. Autorizaţia de perfecţionare pasivă  
(1) Perfecţionarea pasivă a mărfurilor se efectuează în baza autorizaţiei eliberate de organul 

vamal, conform legislaţiei.  
(2) Autorizaţia de perfecţionare pasivă se eliberează persoanelor juridice din Republica 

Moldova sub următoarele condiţii:  
a) organul vamal poate determina că produsele compensatoare au fost obţinute din mărfurile 

exportate pentru a fi prelucrate;  
b) perfecţionarea pasivă a mărfurilor nu aduce prejudicii economiei naţionale.  
   
Articolul 78. Termenul de perfecţionare pasivă  
Organul vamal fixează termenul în care produsele compensatoare vor fi reintroduse pe 

teritoriul vamal. La stabilirea lui se ţine cont de durata procesului de perfecţionare pasivă justificată 
din punct de vedere economic. La cererea titularului regimului vamal, organul vamal, în cazuri 
temeinic justificate, poate prelungi termenul iniţial.  

   
Articolul 79. Cantitatea de produse rezultate din perfecţionarea pasivă a mărfurilor  
Serviciul Vamal poate stabili în scopuri vamale, conform legislaţiei, cantitatea obligatorie de 

produse care trebuie să rezulte din perfecţionarea pasivă a mărfurilor.  



   
Articolul 80. Drepturile de export  
Mărfurile plasate sub regimul de perfecţionare pasivă sînt supuse drepturilor de export cu 

restituirea ulterioară a acestor drepturi, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, dacă produsele 
compensatoare sînt introduse pe teritoriul vamal şi dacă se respectă prevederile prezentului cod şi 
ale altor acte normative.  

   
Articolul 81. Exonerarea produselor compensatoare de drepturile de import  
(1) Produsele compensatoare pot fi exonerate, total sau parţial, de drepturile de import, cu 

excepţia taxei pentru proceduri vamale, dacă sînt importate de titularul autorizaţiei de perfecţionare 
pasivă.  

(2) În cazul în care scopul operaţiunii de perfecţionare este repararea mărfurilor importate 
anterior, acestea, la încheierea operaţiunii, sînt puse în liberă circulaţie cu exonerare totală de 
drepturile de import dacă organele vamale stabilesc că mărfurile au fost reparate gratis, în baza unei 
obligaţii contractuale sau legale ce decurge dintr-o garanţie sau din cauza existenţei unui defect de 
fabricaţie.  

(3) Prevederile alin.(2) nu se aplică în cazul în care s-a ştiut de existenţa defectului la data cînd 
mărfurile în cauză au fost puse în liberă circulaţie pentru prima oară.  

(4) În cazul în care scopul operaţiunii de perfecţionare este repararea mărfurilor de export 
temporar şi o asemenea reparare se efectuează cu titlu oneros, reintroducerea mărfurilor se face cu 
exonerare parţială de drepturile de import. Exonerarea se acordă prin determinarea valorii 
drepturilor aplicabile pe baza elementelor de taxare aferente produselor compensatoare la data 
acceptării declaraţiei de punere în liberă circulaţie a produselor respective, valoarea în vamă 
considerîndu-se egală cu costurile de reparare.  

   
Articolul 82. Produse de înlocuire de acelaşi standard  
(1) Regimul de perfecţionare pasivă se poate realiza şi prin înlocuirea unei mărfi importate şi 

aflate în liberă circulaţie, în cazul cînd în locul produsului compensator se importă un produs de 
înlocuire de acelaşi standard.  

(2) Prin produs de înlocuire de acelaşi standard se înţelege că produsele de înlocuire trebuie să 
se încadreze la acelaşi cod tarifar şi să posede aceleaşi caracteristici comerciale şi tehnice ca şi 
produsul compensator.  

   
Articolul 83. Importul anticipat  
(1) Organul vamal poate permite ca produsele de înlocuire, specificate la art.82, să fie, în 

condiţiile fixate în autorizaţie, importate înainte de exportul temporar al mărfurilor. Importul 
anticipat se realizează numai cu constituirea unei garanţii care să acopere integral cuantumul 
drepturilor de import.  

(2) Dacă mărfurile de export temporar au fost folosite înaintea acestui export, produsele de 
înlocuire trebuie să nu fie produse noi. Organul vamal poate acorda derogări de la această normă 
dacă se dovedeşte că produsele de înlocuire, deşi noi, au fost livrate gratuit.  

(3) În cazul în care operaţiunea de perfecţionare pasivă cu import anticipat implică exonerarea 
parţială de drepturile de import, elementele de taxare folosite pentru determinarea acestora sînt cele 
în vigoare la data înregistrării declaraţiei vamale de export temporar.  

(4) În cazul importului anticipat al produselor de înlocuire, exportul temporar al mărfurilor 
trebuie efectuat în termen de cel mult 2 luni de la data înregistrării declaraţiei vamale de import al 
acestor produse.  

(5) În cazuri temeinic justificate, la cererea titularului autorizaţiei, organul vamal poate aproba 
prelungirea termenului specificat la alin.(4).  



   
Articolul 84. Nereturnarea mărfurilor exportate pentru prelucrare sau a produselor 

compensatoare din cauza distrugerii sau pierderii lor  
Titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă a mărfurilor care nu a returnat mărfurile sau nu a 

importat, în termenul stabilit, produsele rezultate din perfecţionare pasivă nu poartă răspundere în 
faţa organului vamal dacă distrugerea sau pierderea mărfurilor sau a produselor compensatoare a 
fost cauzată de avarierea lor sau de o forţă majoră, fapt confirmat de organul de resort al ţării 
respective.  

[Secţ. a 12-a în redacţia Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]  
 


