
Codul Vamal, nr. 1149-XIV, 20.07.2000 
Capitolul II  

TRECEREA MĂRFURILOR ŞI MIJLOACELOR DE TRANSPORT  
PESTE FRONTIERA VAMALĂ. 

REGIMURILE VAMALE  
   

   
Secţiunea a 5-a  

Importul  
[Secţ. a 5-a în redacţia Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]  
   
Articolul 31. Dispoziţii generale  
(1) Importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal primesc 

statutul de mărfuri puse în liberă circulaţie numai după ce sînt plătite drepturile de import şi sînt 
aplicate măsurile de politică economică.  

(2) Statutul mărfurilor străine puse în liberă circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova se 
echivalează cu statutul mărfurilor autohtone după acordarea liberului de vamă. Certificatul de 
origine, în acest caz, nu se eliberează.  

   
Articolul 32. Tratamentul tarifar preferenţial  
(1) Prin tratament tarifar preferenţial se înţelege o reducere sau o scutire de taxe vamale, 

care poate fi aplicată şi în cadrul unui contingent cantitativ sau valoric.  
(2) De tratament tarifar preferenţial pot beneficia unele categorii de mărfuri în funcţie de 

originea acestora, potrivit acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.  
   
Articolul 33. Constatarea originii mărfurilor  
(1) Organul vamal constată originea mărfurilor pe baza următoarelor criterii:  
a) mărfuri obţinute în totalitate într-o ţară;  
b) mărfuri obţinute printr-o prelucrare sau transformare suficientă într-o ţară.  
(2) Aplicarea criteriilor se face pe baza regulilor de origine prevăzute de legislaţia 

naţională sau de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.  
(3) În cazul în care, la data importului, nu s-a aplicat un tratament tarifar preferenţial din 

cauza neprezentării certificatului de origine sau din imposibilitatea de a constata respectarea 
celorlalte dispoziţii cuprinse în acordul internaţional care prevede acel tratament tarifar 
preferenţial, titularul operaţiunii de import poate cere ulterior restituirea sumelor încasate în plus 
prin prezentarea de dovezi, pe baza legislaţiei naţionale şi a acordurilor internaţionale la care 
Republica Moldova este parte.  

   
Articolul 34. Tratamentul tarifar favorabil  
(1) Prin tratament tarifar favorabil se înţelege o reducere sau o scutire de drepturi de 

import, care poate fi aplicată şi în cadrul unui contingent valoric sau cantitativ.  
(2) Unele categorii de mărfuri pot beneficia de un tratament tarifar favorabil în funcţie de 

tipul mărfii sau de destinaţia ei finală, în conformitate cu legislaţia naţională sau cu acordurile 
internaţionale la care Republica Moldova este parte.  

   
Articolul 35. Punerea în circulaţie a mărfurilor la drepturi de import reduse sau zero  
În cazul cînd mărfurile sînt puse în liberă circulaţie la drepturi de import reduse sau zero pe 

motivul destinaţiei lor finale, acestea rămîn sub supraveghere vamală. Supravegherea vamală se 
încheie cînd condiţiile prevăzute pentru acordarea unor drepturi de import reduse sau zero 
încetează a mai fi aplicate sau în cazul cînd mărfurile sînt exportate sau distruse. Utilizarea 
mărfurilor pe parcursul a cel puţin 3 ani în alte scopuri decît cele prevăzute pentru aplicarea 
drepturilor de import reduse sau zero este permisă cu condiţia achitării drepturilor de import.  

[Art.35 completat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008] 



   
Articolul 36. Importul mărfurilor la cea mai mare taxă vamală  
În cazul cînd lotul de mărfuri este compus din mărfuri cu încadrări tarifare diferite şi 

operaţiunile cu fiecare dintre acele mărfuri, în conformitate cu clasificarea lor tarifară, în scopul 
completării declaraţiei, ar presupune un surplus de muncă şi cheltuieli disproporţionate faţă de 
drepturile de import ce se percep, organele vamale pot consimţi, la cererea declarantului, ca 
drepturile de import să fie achitate pentru întregul lot, pe baza clasificării tarifare a mărfurilor 
pentru care se percepe cea mai înaltă taxă vamală.  

   
Articolul 37. Reintroducerea mărfurilor autohtone  
(1) Mărfurile autohtone care, după ce au fost exportate, sînt reintroduse pe teritoriul vamal 

şi sînt puse în liberă circulaţie în decursul unei perioade de 3 ani sînt scutite de drepturi de 
import la solicitarea persoanei interesate.  

(2) Scutirea de drepturi de import, specificată la alin.(1), nu se acordă în cazul introducerii 
pe teritoriul vamal a produselor compensatoare rezultate din plasarea mărfurilor sub regimul 
vamal de perfecţionare pasivă.  

[Secţ. a 5-a în redacţia Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]  
 


