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SECŢIUNEA 1  
Importul m ărfurilor   

65. Importul mărfurilor se face cu respectarea normelor prevăzute în Codul vamal al 
Republicii Moldova şi în Legea cu privire la tariful vamal şi în alte acte normative care 
reglementează importul mărfurilor.  

66. (1) Notele explicative, avizele de clasificare şi alte avize referitoare la interpretarea 
Sistemului armonizat, precum şi recomandările emise de Comitetul Sistemului armonizat şi aprobate 
de Consiliul de cooperare vamală conform Convenţiei internaţionale privind Sistemul armonizat de 
denumire şi codificare a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983, se aplică de birourile 
vamale pe baza actelor normative ale Serviciului Vamal.  

(2) Reglementările adoptate de Comisia Europeană privind încadrarea tarifară a unor anumite 
mărfuri se aplică de organele vamale pe baza actelor normative ale Serviciului Vamal.  

67. Tratamentul tarifar preferenţial stabilit prin tratatele internaţionale la care Republica 
Moldova este parte se acordă la depunerea certificatului de origine a mărfurilor, înscrierea codului 
stabilit pentru fiecare acord sau convenţie în rubrica corespunzătoare din declaraţia vamală în detaliu 
şi, după caz, îndeplinirea altor condiţii speciale stipulate de respectivele tratate.  

68. Biroul vamal poate solicita organului emitent al certificatului de origine a mărfurilor 
verificarea acestuia în următoarele cazuri:  

a) cînd se constată neconcordanţe între datele înscrise în dovada de origine şi celelalte 
documente care însoţesc declaraţia vamală. În acest caz, regimul preferenţial se acordă numai după 
recepţionarea rezultatului verificării, care atestă conformitatea;  

b) cînd se constată neconcordanţe formale care nu afectează fondul. În aceste cazuri, organul 
vamal acordă regimul tarifar preferenţial şi, ulterior, solicită verificarea dovezii de origine;  

c) atunci cînd tratatul internaţional în baza căruia a fost emisă dovada originii prevede alte 
reguli privind verificarea acesteia se vor aplica acele reguli.  

69. În toate cazurile în care în urma verificării dovezilor de origine rezultă că acordarea 
regimului tarifar preferenţial a fost neîntemeiată, organele vamale vor lua măsuri pentru recuperarea 
obligaţiei vamale prin întocmirea de acte constatatoare.  

70. Cînd regimul tarifar preferenţial priveşte un contingent cantitativ sau valoric, acordarea 
preferinţelor tarifare se face numai în limitele contingentului prevăzut. În acest caz, pe lîngă dovada 
originii bunurilor este obligatorie şi prezentarea certificatului de import a mărfurilor contingentate, 
emis de organul competent.  

71. (1) Determinarea valorii în vamă a mărfurilor care fac obiectul unor tranzacţii, atît 
comerciale, cît şi necomerciale, se efectuează potrivit regulilor cuprinse în Legea cu privire la tariful 
vamal.  

(2) Pentru mărfurile ale căror preţuri definitive se stabilesc pe bază de cotaţii bursiere, precum 
şi pentru mărfurile a căror valoare definitivă se determină pe baza rezultatelor determinărilor 
cantitative şi calitative efectuate potrivit condiţiilor menţionate în contractele comerciale, valoarea în 
vamă se determină pe baza facturii pro forma, emisă de furnizor, cu preţurile cunoscute la data 
întocmirii acesteia. În termen de 150 de zile de la data declaraţiei vamale se depune factura 
definitivă, pe baza căreia se fac regularizările privind obligaţiile de plată în vamă. Regularizările 
privind obligaţiile de plată în vamă se fac pe bază de act constatator.  



72. Deciziile şi normele privind avizele de evaluare în vamă, precum şi recomandările 
Comitetului tehnic de evaluare în vamă, constituit pe baza Acordului privind aplicarea art.VII din 
Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, se aplică de 
birourile vamale pe baza actelor normative ale Serviciului Vamal.  

73. (1) Dacă există îndoieli privind exactitatea informaţiilor sau a documentelor furnizate 
pentru determinarea valorii în vamă, organul vamal poate solicita importatorului să prezinte 
justificări suplimentare, inclusiv documente sau alte evidenţe.  

(2) Dacă informaţiile şi documentele prezentate nu sînt în măsură să dovedească exactitatea 
valorii în vamă declarate, organul vamal are dreptul să refuze determinarea valorii în vamă pe baza 
preţului de tranzacţie. Înainte de a lua o decizie finală, biroul vamal comunică importatorului, în 
scris, la cerere, motivele refuzului. În acelaşi mod se procedează şi în cazul în care importatorul nu 
prezintă, în termenul stabilit, documentele solicitate de organul vamal.  

74. Clasificarea mărfurilor din Nomenclatorul mărfurilor, precum şi regulile de clasificare 
tarifară se utilizează la întocmirea declaraţiei vamale în detaliu şi la alte regimuri sau destinaţii 
vamale decît importul.  

   
 


