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Perfecţionarea pasivă  

   
Subsecţiunea 1  

Dispoziţii generale  
277. În scopul aplicării prezentului capitol:  
a) prin produse compensatoare principale se înţelege produsele compensatoare pentru 

obţinerea cărora s-a autorizat regimul de perfecţionare pasivă;  
b) produse compensatoare secundare reprezintă produsele compensatoare rezultate în mod 

necesar din procesul de perfecţionare, altele decît cele pentru care s-a autorizat regimul de 
perfecţionare pasivă;  

c) pierderi reprezintă partea din mărfurile de export temporar care se distruge sau dispare în 
cursul operaţiunii de perfecţionare pasivă, în special prin evaporare, uscare, scurgeri gazoase, 
transpiraţie;  

d) metoda cheii cantitative reprezintă calcularea proporţiei de mărfuri de export temporar 
încorporate în diferite produse compensatoare prin comparaţie cu cantitatea acestor mărfuri;  

e) metoda cheii valorice reprezintă calcularea proporţiei de mărfuri de export temporar 
încorporate în diferitele produse compensatoare în funcţie de valoarea acestor produse 
compensatoare;  

f) import anticipat reprezintă sistemul prevăzut la art.83 din Codul vamal al Republicii 
Moldova;  

g) cuantum deductibil reprezintă taxele de import care s-ar fi aplicat mărfurilor exportate 
temporar dacă ar fi fost importate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova din ţara unde au suferit 
ultima operaţiune de transformare;  

h) cheltuieli de încărcare, de transport şi de asigurare reprezintă toate cheltuielile ocazionate 
de încărcarea, transportul şi asigurarea mărfurilor, inclusiv:  

comisioane şi costuri de intermediere, cu excepţia comisioanelor de cumpărare;  
costul ambalajelor care nu sînt parte integrantă din mărfurile de export temporar;  
costul de ambalare, incluzînd manopera şi materialele;  
costurile de manipulare ocazionate de transportul de mărfuri.  
   

Subsecţiunea 2  
Autorizarea regimului   

278. (1) În vederea autorizării regimului, organele vamale trebuie să se asigure că mărfurile de 
export temporar vor putea fi identificate în produsele compensatoare importate, recurgînd în special 
la următoarele:  

a) declararea sau descrierea marcajelor speciale sau a seriei de fabricaţie;  
b) aplicarea de plumbi, sigilii, ştampile sau alte marcaje distinctive;  
c) prelevarea de mostre, ilustraţii sau descrieri tehnice;  
d) efectuarea de analize;  
e) verificarea documentelor justificative referitoare la tranzacţia respectivă (precum contracte, 

corespondenţă comercială sau facturi), care demonstrează cu claritate că produsele compensatoare 
urmează să fie prelucrate din mărfuri de export temporar.  



(2) În cazul în care regimul este solicitat pentru repararea mărfurilor, cu sau fără schimb de 
mărfuri în sistem standard, organele vamale au obligaţia să se asigure că mărfurile de export 
temporar sînt susceptibile de a fi reparate. Dacă organele vamale consideră că această condiţie nu 
este îndeplinită, ele refuză eliberarea autorizaţiei.  

(3) În cazul în care se solicită schimbul de mărfuri în sistem standard, documentele 
justificative trebuie să indice clar că reparaţia respectivă se va efectua prin furnizarea unui produs de 
înlocuire care să fie în conformitate cu condiţiile stabilite la art.82 din Codul vamal al Republicii 
Moldova.  

(4) În scopul aplicării alin.(3), organele vamale au obligaţia să se asigure îndeosebi că plasarea 
în regim în scopul efectuării unei înlocuiri nu constituie un mijloc de îmbunătăţire a performanţelor 
tehnice ale mărfurilor.  

În acest scop ele verifică:  
contractele şi alte documente justificative referitoare la reparaţie; şi  
contractele de vînzare sau leasing şi/sau facturile referitoare la mărfurile de export temporar 

sau mărfurile care incorporează mărfuri de export temporar şi, în mod deosebit, condiţiile stabilite.  
279. Cererea de autorizare se întocmeşte după modelul din anexa nr.25 şi se depune la biroul 

vamal în raza de activitate a căruia funcţionează agentul economic, însoţită de documentele necesare 
susţinerii acesteia.  

280. Biroul vamal eliberează autorizaţia de perfecţionare pasivă, în conformitate cu modelul 
din anexa nr.26, persoanei care se ocupă de îndeplinirea operaţiunilor.  

281. (1) Autorizaţia de utilizare a schimbului de mărfuri în sistem standard fără import 
anticipat poate fi utilizată şi pentru reimportul de produse compensatoare în locul produselor de 
înlocuire, cu condiţia ca celelalte condiţii să fie îndeplinite.  

(2) Dacă circumstanţele justifică şi sînt îndeplinite toate condiţiile pentru autorizarea 
schimbului de mărfuri în sistem standard fără import anticipat, organele vamale pot admite 
titularului unei autorizaţii de perfecţionare pasivă care nu prevede utilizarea acestui sistem să 
importe produse de înlocuire în baza unei cereri depuse în acest scop la biroul vamal pînă la data la 
care sînt importate produsele.  

282. Perioada de valabilitate a unei autorizaţii se stabileşte de către organele vamale în funcţie 
de condiţiile economice şi de necesităţile specifice ale solicitantului.  

În cazul în care perioada de valabilitate depăşeşte 2 ani, condiţiile economice pe baza cărora s-
a eliberat autorizaţia se reexaminează periodic la intervale specificate în aceasta.  

283. (1) Termenul în care produsele compensatoare trebuie reimportate pe teritoriul vamal al 
Republicii Moldova se determină în raport cu perioada necesară pentru desfăşurarea operaţiunilor de 
prelucrare, pentru transportul mărfurilor de export temporar, precum şi al produselor compensatoare.  

(2) În cadrul schimbului de mărfuri în sistem standard fără import anticipat, timpul în care 
produsele de înlocuire trebuie importate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova se determină în 
raport cu perioada necesară înlocuirii mărfurilor de export temporar şi transportului mărfurilor de 
export temporar şi al produselor de înlocuire.  

(3) Reimportul produselor compensatoare menţionate la alin.(1) şi importul produselor de 
înlocuire menţionate la alin.(2) se consideră realizate cînd acestea:  

primesc liber de vamă pentru liberă circulaţie; sau  
sînt plasate într-o zonă liberă sau în regim de antrepozit vamal ori în regim de perfecţionare 

activă.  
284. În cazuri justificate, termenul prevăzut la pct.283 poate fi prelungit de către biroul vamal, 

pe baza unei cereri depuse în cadrul termenului acordat iniţial.  
285. În cazuri temeinic justificate, termenul prevăzut la pct.283 poate fi prelungit chiar dacă 

termenul iniţial acordat a expirat. În acest caz, drepturile de export încasate la exportul temporar al 
mărfurilor nu se restituie, în măsura în care legislaţia prevede încasarea unor astfel de drepturi.  



286. În scopul aplicării art.83 alin.(4) din Codul vamal al Republicii Moldova, plasarea 
mărfurilor în zonă liberă sau în regim de antrepozit vamal în vederea exportului lor ulterior se 
consideră export.  

287. Rata de randament se stabileşte de către titularul operaţiunii cel tîrziu pînă la data plasării 
mărfurilor în regim, ţinînd seama de datele tehnice privind operaţiunile ce urmează a fi efectuate, iar 
dacă acestea nu sînt disponibile, rata de randament se stabileşte de către biroul vamal potrivit datelor 
disponibile în Republica Moldova referitoare la operaţiunile de acelaşi tip.  

288. În cazuri temeinic justificate, organele vamale pot stabili rata de randament şi după ce 
mărfurile au fost plasate în regim, dar nu mai tîrziu de data la care se acceptă declaraţia de punere în 
circulaţie liberă a produselor compensatoare.  
   

Subsecţiunea 3  
Plasarea mărfurilor în regim   

289. Procedurile care reglementează plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare pasivă se 
aplică mărfurilor de export temporar ce urmează a fi supuse unor operaţiuni de transformare, altele 
decît uzura lor normală, inclusiv mărfurilor de export temporar utilizate în schimbul de mărfuri în 
sistem standard, cu sau fără import anticipat.  

290. (1) La înregistrarea declaraţiei vamale în regim de perfecţionare pasivă se vor avea în 
vedere măsurile de politică economică ale Republicii Moldova cu privire la exportul mărfurilor.  

(2) Declaraţia de plasare a mărfurilor de export temporar în regim de perfecţionare pasivă 
trebuie depusă la unul din birourile vamale de plasare precizate în autorizaţie.  

(3) Descrierea mărfurilor în declaraţia menţionată la alin.(1) trebuie să corespundă 
specificaţiilor înscrise în autorizaţie.  

   
Subsecţiunea 4  

Exonerarea totală sau parţială de la plata drepturilor de import   
291. Exonerarea totală sau parţială a plăţii drepturilor de import se acordă numai cînd 

produsele compensatoare se declară pentru import în numele sau în contul titularului autorizaţiei sau 
de către altă persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, care a obţinut consimţămîntul de 
cesiune al titularului autorizaţiei. Aceasta este obligată să îndeplinească condiţiile cuprinse în 
autorizaţie.  

292. Mărfurile importate anterior, care în cadrul termenului de garanţie se constată că sînt 
defecte sau care se defectează în această perioadă, pot fi trimise pentru reparare sau înlocuire cu 
produse identice sau de acelaşi standard în regim de perfecţionare pasivă.  

În acest caz, reimportul în vederea punerii în liberă circulaţie a mărfurilor reparate ori a celor 
de înlocuire se face cu exonerare totală de la plata drepturilor de import, dacă se dovedeşte că 
repararea sau înlocuirea lor a fost făcută gratuit.  

293. (1) Organele vamale pot admite ca produsele de înlocuire menţionate la pct.292 să fie, în 
condiţiile fixate în autorizaţie, importate înainte de exportul temporar al mărfurilor (import 
anticipat), cu condiţia constituirii unei garanţii care să acopere integral cuantumul drepturilor de 
import, pînă la reexportul mărfurilor importate anterior. În acest caz, plasarea mărfurilor importate 
anterior în regim de perfecţionare pasivă trebuie efectuată în termen de cel mult 2 luni de la importul 
produselor de înlocuire.  

(2) Dacă în termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin.(1), titularul 
autorizaţiei nu face dovada că mărfurile importate anterior au fost plasate în regim de perfecţionare 
pasivă, într-o zonă liberă ori în regim de antrepozitare în vederea exportului, organele vamale vor 
încheia din oficiu operaţiunea prin încasarea garanţiei pe bază de act constatator, în termen de cel 
mult 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin.(1). Organele vamale vor încasa, de 



asemenea, majorările de întîrziere calculate potrivit legii, începînd cu ziua imediat următoare celei în 
care a fost înregistrată declaraţia vamală de import al produselor de înlocuire.  

294. Atunci cînd se utilizează schimbul de mărfuri standard, cu sau fără import anticipat, în 
condiţiile prevederilor pct.292-293, dacă produsele importate anterior prezentau la momentul 
importului un anumit grad de uzură, atunci şi produsele de înlocuire trebuie să prezinte aproximativ 
acelaşi grad de uzură. Totuşi organele vamale pot permite înlocuirea, cu exonerare totală de la plata 
drepturilor de import, a produselor importate anterior cu produse de înlocuire avînd un grad mai 
redus de uzură sau noi, dacă se dovedeşte că acestea au fost livrate gratuit.  

295. (1) Exonerarea parţială de la plata drepturilor de import constă în deducerea din 
cuantumul drepturilor de import aferente produselor compensatoare importate a cuantumului 
drepturilor de import care s-ar fi perceput la aceeaşi dată pentru mărfurile de export temporar dacă 
ele ar fi fost importate în Republica Moldova din ţara în care a avut loc ultima operaţiune de 
perfecţionare pasivă.  

La efectuarea deducerii menţionate mai sus se va ţine seama de prevederile art.76 lit.a) din 
Codul vamal al Republicii Moldova.  

(2) Pentru a determina proporţia de mărfuri de export temporar, produsele compensatoare 
secundare care reprezintă deşeuri, resturi, reziduuri, şpanuri, rebuturi şi alte mărfuri similare sînt 
tratate ca pierderi.  

(3) Cantitatea mărfurilor de export temporar aflată în produsele compensatoare principale 
importate se determină potrivit metodelor cheii cantitative sau valorice, după caz, definite la 
pct.184-187.  

(4) Cuantumul care se deduce potrivit prevederilor de mai sus se calculează în funcţie de 
cantitatea şi felul mărfurilor de export temporar înscrise în declaraţia de plasare în regimul de 
perfecţionare pasivă, pe baza elementelor de taxare şi a celorlalte plăţi în vigoare la data înregistrării 
declaraţiei de import al produselor compensatoare.  

(5) Atunci cînd se utilizează sistemul de schimburi standard cu import anticipat, cuantumul 
drepturilor de import ce urmează a fi dedus se determină în funcţie de elementele de taxare şi 
celelalte plăţi aplicabile mărfurilor de export temporar la data înregistrării declaraţiei vamale de 
export în regim de perfecţionare pasivă.  

(6) Cheltuielile de încărcare, de transport şi de asigurare definite la pct.277 lit.h), aferente 
mărfurilor de export temporar pînă la locul la care a avut loc operaţiunea de perfecţionare pasivă, nu 
se includ în valoarea în vamă a acestora în vederea deducerii drepturilor de import.  

Cheltuielile de încărcare, de transport şi de asigurare aferente produselor compensatoare 
importate se includ în valoarea în vamă a acestora.  

(7) Dacă mărfurile de export temporar au fost anterior importate, iar la importul acestora ele 
au beneficiat de un tratament tarifar favorabil prin aplicarea unor drepturi de import reduse, dar 
diferite de zero, la efectuarea deducerilor stabilite potrivit prevederilor de mai sus se va ţine seama 
de acel tratament aplicat. Totuşi, dacă condiţiile pentru acordarea acelui tratament favorabil sînt 
valabile şi pentru produsele compensatoare importate, atunci la importul acestora se va aplica acel 
tratament.  

Nu pot fi plasate în regim de perfecţionare pasivă mărfurile aflate în situaţia indicată la art.76 
lit.b) din Codul vamal al Republicii Moldova.  

(8) Dacă produsele compensatoare importate dobîndesc, prin natura transformărilor suferite, 
statutul de produs originar dintr-o anumită ţară potrivit tratatelor internaţionale la care Republica 
Moldova este parte, în baza dovezii originii stabilite de acel acord, drepturile de import se vor 
calcula ţinînd seama de regimul tarifar preferenţial prevăzut de acel acord, dar numai dacă o astfel 
de măsură este prevăzută şi pentru mărfurile clasificate la acelaşi cod de 9 cifre ca şi mărfurile de 
export temporar. În acest caz, drepturile de import aferente mărfurilor de export temporar ce 



urmează a fi deduse se determină aplicînd regimul tarifar preferenţial prevăzut de acel acord, ca şi 
cum mărfurile de export temporar ar fi originare din acea tară.  

296. Dacă operaţiunea de perfecţionare pasivă are ca obiect repararea de mărfuri de export 
temporar ori înlocuirea acestora cu produse de acelaşi standard, contra efectuării unei plăţi, importul 
produselor compensatoare ori a celor de înlocuire se efectuează, de asemenea, cu exonerare parţială 
de la plata drepturilor de import. În acest caz, cuantumul drepturilor de import se determină pe baza 
elementelor de taxare şi a celorlalte plăţi aferente produselor compensatoare ori produselor de 
înlocuire, valabile la data înregistrării declaraţiei vamale de import al acestor produse. Pentru 
calculul drepturilor de import, valoarea în vamă va fi formată din suma plătită drept cheltuieli de 
reparaţii, la care se adaugă cheltuielile specificate la pct.277 lit.h), în măsura în care acestea nu au 
fost incluse în suma plătită.  

   
Subsecţiunea 5  

Încheierea regimului  
297. Încheierea regimului de perfecţionare pasivă fără schimb de mărfuri standard, precum şi a 

celui de perfecţionare pasivă cu schimb de mărfuri standard fără import anticipat se face prin 
importul produselor compensatoare ori al celor de înlocuire, după caz, în cadrul termenului acordat 
de organele vamale. De asemenea, operaţiunea poate fi încheiată prin exportul definitiv al mărfurilor 
exportate temporar în cadrul aceluiaşi termen. În acest caz, birourile vamale vor ţine seama de 
măsurile de politică economică valabile pentru exportul de mărfuri.  

298. Încheierea regimului de perfecţionare pasivă cu schimb de mărfuri standard şi import 
anticipat se face prin exportul temporar al mărfurilor de acelaşi standard sau prin plasarea acestora 
în zone libere ori în regim de antrepozitare în vederea exportului ulterior. De asemenea, birourile 
vamale vor ţine seama de măsurile de politică economică valabile pentru exportul de mărfuri.  

299. (1) La importul produselor compensatoare se iau în considerare măsurile de politică 
economică stabilite pentru importul mărfurilor.  

(2) Măsurile de politică economică pentru import nu se aplică în cazul reparaţiilor şi recurgerii 
la sistemul de schimburi standard.  

300. Declaraţia vamală de încheiere a regimului se depune la biroul vamal de încheiere stabilit 
în autorizaţie.  

Atunci cînd biroul de încheiere este diferit de biroul vamal de plasare, biroul vamal de 
încheiere va transmite, în termen de 15 zile de la data înregistrării declaraţiei vamale de încheiere, o 
copie a acesteia biroului vamal de plasare a mărfurilor în regim de perfecţionare pasivă.  

În declaraţiile vamale de încheiere a operaţiunii, precum şi în declaraţiile vamale de plasare în 
regim, la rubrica destinată descrierii mărfurilor se face menţiunea "Marfă PP".  

301. (1) Dacă operaţiunea de perfecţionare pasivă nu a avut ca obiect repararea ori înlocuirea 
de bunuri, cu sau fără plată, titularul autorizaţiei este obligat ca în termen de cel mult 30 de zile de la 
încheierea operaţiunii să depună la biroul vamal de plasare un decont de justificare.  

(2) Decontul de justificare cuprinde următoarele menţiuni:  
a) numărul autorizaţiei de perfecţionare pasivă;  
b) cantitatea mărfurilor de export temporar, pe fel de marfă, cu menţionarea declaraţiei de 

plasare în regim;  
c) codul din Nomenclatorul de mărfuri al mărfurilor de export temporar;  
d) valoarea în vamă a mărfurilor de export temporar şi nivelul drepturilor de import deduse 

potrivit pct.295;  
e) rata de randament stabilită;  
f) felul, cantitatea şi destinaţia vamală ale produselor compensatoare, cu menţionarea 

declaraţiilor vamale potrivit cărora produsele compensatoare au primit o destinaţie vamală;  



g) valoarea în vamă a produselor compensatoare pentru fiecare declaraţie de încheiere, 
cuantumul drepturilor de import pentru cantitatea de produse compensatoare care a fost importată, 
din care s-a făcut deducerea prevăzută la pct.295, precum şi drepturile de import plătite;  

h) declaraţiile vamale de încheiere a regimului.  
302. Atunci cînd titularul operaţiunii nu face dovada încheierii operaţiunii de perfecţionare 

pasivă, în termen de cel mult 15 zile de la data expirării termenului-limită prevăzut pentru încheierea 
regimului, biroul vamal de plasare încheie din oficiu operaţiunea prin emiterea unui act constatator 
în termen de 30 de zile. 


