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Capitolul III  
VALOAREA ÎN VAM Ă A MĂRFII  

Articolul 5.  Sistemul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor  
(1) Sistemul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor se aplică pentru toate mărfurile 

introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal.  
(2) Modul de aplicare a sistemului de determinare a valorii în vamă a mărfurilor se 

stabileşte de către Guvern în baza prevederilor prezentei legi şi ale acordurilor internaţionale la 
care Republica Moldova este parte.  

   
Articolul 6.  Declararea valorii în vamă a mărfii  
(1) La trecerea mărfii peste frontiera vamală, declarantul anunţă valoarea în vamă a 

acesteia autorităţii vamale.  
(2) Modul şi condiţiile de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe şi scoase de 

pe teritoriul vamal, precum şi forma declaraţiei se stabilesc de către Guvern în conformitate cu 
legislaţia şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.  

   
Articolul 7.  Drepturile şi obligaţiile declarantului  
(1) Valoarea în vamă a mărfii anunţată de declarant şi datele suplimentare referitoare la ea 

trebuie să fie veridice şi confirmate prin acte.  
(2) În cazul în care este necesar de a confirma valoarea în vamă a mărfii anunţată, 

declarantul, la cererea autorităţii vamale, este obligat să prezinte datele respective. Dacă 
autoritatea vamală pune la îndoială autenticitatea acestor date, declarantul este în drept să 
determine valoarea în vamă a mărfii prin metodele prevăzute de prezenta lege.  

(3) În cazul în care apare necesitatea de a preciza valoarea în vamă a mărfii anunţată, 
declarantul este în drept să ceară autorităţii vamale să i se elibereze marfa declarată, cu gajarea 
anumitor bunuri ori cu garanţia unei bănci, sau să plătească taxa vamală stabilită de către 
autoritatea vamală.  

(4) În cazul în care nu este de acord cu decizia autorităţii vamale referitoare la valoarea în 
vamă a mărfii, declarantul poate ataca această decizie în modul stabilit de legislaţie atît în faţa 
autorităţii vamale, cît şi în faţa instanţei de judecată, fără penalizare.  

(5) Cheltuielile suplimentare aferente precizării valorii în vamă a mărfii sau prezentării 
unor informaţii suplimentare referitoare la ea sînt acoperite de declarant, în cazul cînd autorităţile 
vamale depistează neautenticitatea datelor anunţate în declaraţie. Cheltuielile ce ţin de 
efectuarea, la insistenţa autorităţii vamale, a controlului suplimentar, în cazul cînd rezultatele 
acestuia confirmă informaţia iniţială prezentată de declarant, sînt acoperite de către autoritatea 
vamală.  

[Art.7 completat prin Legea nr.1319-XIV din 27.10.2000]  
   
Articolul 8.  Drepturile şi obligaţiile autorităţii vamale  
(1) Autoritatea vamală exercită controlul asupra corectitudinii determinării valorii în vamă 

a mărfii.  
(2) Autoritatea vamală este în drept să ia decizii în privinţa corectitudinii ori 

incorectitudinii valorii în vamă a mărfii anunţate de declarant.  
(3) În cazul în care nu există date ce ar confirma corectitudinea determinării valorii în 

vamă a mărfii anunţate sau în cazul în care există temei de a considera că datele prezentate de 



declarant (importator) nu sînt veridice (inclusiv sînt sub nivelul valorii lor de producţie) şi/sau nu 
sînt suficiente, autoritatea vamală este în drept să determine de sine stătător valoarea în vamă a 
mărfii, aplicînd consecutiv una din cele 6 metode prevăzute de prezenta lege. 

(4) Informaţia prezentată de declarant la anunţarea valorii în vamă a mărfii constituie 
secret comercial, poate fi utilizată de autoritatea vamală exclusiv în scopuri vamale şi nu poate fi 
transmisă terţelor, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. Pentru divulgarea informaţiei ce 
constituie secret comercial, autoritatea vamală poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.  

(5) În cazul în care persoana cu funcţii de răspundere a autorităţii vamale adoptă decizia 
privind imposibilitatea de a accepta valoarea în vamă a mărfii anunţate de declarant, autoritatea 
vamală, la cererea declarantului, îl înştiinţează în scris despre motivele neacceptării valorii date, 
oferindu-i acestuia sau oricărei alte persoane responsabile de plata taxelor vamale şi altor 
impozite posibilitatea de a declara recurs fără penalizare.  

(6) După adoptarea deciziei definitive privind imposibilitatea de a accepta valoarea în 
vamă a mărfii anunţate de declarant, autoritatea vamală, la cererea în scris a declarantului, este 
obligată, în termen de o lună, să-i expună în scris motivele neacceptării valorii în vamă a mărfii 
anunţate de el drept bază la calcularea taxei vamale.  

(7) În sensul articolelor 7 şi 8 din prezenta lege, expresia "fără penalizare" înseamnă că 
declarantul nu va fi pasibil de amendă sau de o altă formă de penalitate pentru acţiunile de 
contestaţie.  

[Art.8 modificat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008] 
[Art.8 modificat prin Legea nr.1319-XIV din 27.10.2000]  
   
Articolul 9.  Calcularea şi perceperea taxei vamale  
(1) Taxa vamală se calculează şi se percepe în baza valorii în vamă a mărfii pînă la sau la 

momentul prezentării declaraţiei vamale.  
(2) Taxa vamală încasată se varsă la bugetul de stat.  
[Art.9 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008] 
[Art.9 modificat prin Legea nr.1319-XIV din 27.10.2000]  
   


