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Transformarea sub controlul vamal  

[Secţ. a 10-a în redacţia Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]  
   
Articolul 63. Dispoziţii generale  
(1) Regimul de transformare sub control vamal permite ca mărfurile străine să fie utilizate pe 

teritoriul Republicii Moldova în operaţiuni ce le modifică natura sau starea, fără încasarea 
drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, şi ca produsele rezultate din 
astfel de operaţiuni să fie puse în liberă circulaţie cu plata drepturilor de import aferente acestor 
mărfuri.  

(2) Lista cazurilor în care poate fi utilizat regimul de transformare sub control vamal se 
stabileşte în conformitate cu legislaţia.  

   
Articolul 64. Autorizaţia de transformare sub control vamal  
(1) Autorizaţia de transformare sub control vamal se eliberează la solicitarea persoanei care 

efectuează transformarea sau care este responsabilă de efectuarea acesteia.  
(2) Autorizaţia de transformare sub control vamal se eliberează numai persoanelor juridice din 

Republica Moldova în cazul cînd:  
a) mărfurile de import pot fi identificate în produsele transformate;  
b) mărfurile, după transformare, nu pot fi readuse la forma sau la starea în care s-au aflat pînă 

la plasarea lor sub regim vamal;  
c) utilizarea regimului vamal nu poate duce la evitarea efectului reglementărilor privind 

originea şi restricţiile cantitative aplicabile mărfurilor importate;  
d) sînt îndeplinite condiţiile necesare ca regimul vamal să contribuie la crearea şi menţinerea 

activităţii de transformare a mărfurilor în Republica Moldova fără a aduce atingere în mod nedorit 
intereselor producătorilor autohtoni de mărfuri similare (condiţii economice).  

(3) Organele vamale specifică în autorizaţie termenul în care produsele transformate trebuie să 
fie exportate sau să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. La stabilirea acestui termen se 
va ţine seama de timpul necesar îndeplinirii operaţiunilor de transformare şi de plasare sub altă 
destinaţie vamală a produselor transformate.  

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

   
Articolul 65. Obligaţia vamală  
În cazul cînd apare o obligaţie vamală pentru mărfurile aflate în aceeaşi stare sau pentru 

produsele aflate în stadii intermediare de transformare comparativ cu ceea ce s-a prevăzut în 
autorizaţie, valoarea acestei obligaţii se stabileşte pe baza elementelor de taxare corespunzătoare 
mărfurilor de import la data acceptării declaraţiei vamale privind plasarea mărfurilor sub regimul de 
transformare sub control vamal.  

   
Articolul 66. Tratamentul tarifar preferenţial  
(1) În cazul cînd, la data plasării sub regimul vamal de transformare sub control vamal, 

mărfurile de import îndeplineau condiţiile unui tratament tarifar preferenţial şi cînd acest tratament 
este aplicabil şi produselor identice cu produsele transformate la momentul punerii în liberă 
circulaţie, drepturile de import aferente produselor transformate se calculează pe baza taxei 
aplicabile tratamentului respectiv.  



(2) Dacă, la data plasării sub regimul vamal de transformare sub control vamal, mărfurile de 
import îndeplineau condiţiile unui tratament tarifar preferenţial, dar în limita unor contingente 
tarifare sau plafoane tarifare, aplicarea taxei specificate la alin.(1) cu privire la produsele 
transformate este, în plus, supusă condiţiei ca respectivul tratament tarifar preferenţial să fie 
aplicabil mărfurilor de import şi la data acceptării declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie a 
produselor transformate. În acest caz, compararea se va face cu contingentele prevăzute pentru 
mărfurile de import, existente la data acceptării declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie a 
produselor transformate, şi nu cu contingentele stabilite pentru mărfuri identice cu cele transformate.  
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