
Articolul 124. Înlesniri la plata accizelor 
(1) Accizele nu se achită de către persoanele fizice care importă mărfuri de uz sau consum 

personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită în legislaţia în vigoare. În cazul 
în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 300 de euro pentru 
mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru 
mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim, accizul se va 
calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu 
micşorează valoarea impozabilă a acestora. 

(11) Accizele nu se achită de către persoanele fizice care introduc mărfuri, în cadrul 
tranzacţiilor comerciale (B2C – de la business la consumator), prin intermediul trimiterilor poştale 
internaţionale în cazul în care mărfurile nu au caracter comercial, nu depăşesc limitele cantitative 
stabilite de legislaţie şi valoarea intrinsecă a acestora nu depăşeşte limita neimpozabilă de 200 
de euro. În cazul în care mărfurile au caracter comercial, depăşesc limitele cantitative stabilite de 
legislaţie sau valoarea intrinsecă a acestora depăşeşte limita neimpozabilă de 200 de euro, acciza 
se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu 
micşorează valoarea impozabilă a acestora. 

(2) Accizele nu se achită la importul mărfurilor supuse accizelor definite ca ajutoare 
umanitare, în modul stabilit de Guvern. 

(21) În baza principiului reciprocităţii, accizele nu se achită la introducerea şi/sau livrarea pe 
teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, serviciilor destinate folosinţei oficiale de către 
misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, de reprezentanţele 
organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, destinate uzului sau consumului 
personal de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi oficii consulare sau al 
reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi de către membrii familiilor lor care 
locuiesc împreună cu ei, cu excepţia cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi a cetăţenilor 
străini şi apatrizi cu reşedinţa permanentă în Republica Moldova. 

(22) Accizele nu se achită pentru mărfurile consumabile importate de forţa militară străină 
care desfăşoară aplicaţii militare temporare, destinate uzului sau consumului exclusiv al forţei 
militare şi al componentei civile. Lista mărfurilor consumabile se aprobă de către Ministerul 
Apărării al Republicii Moldova. 

(3) Se scutesc de acciză mărfurile supuse accizelor: 
a) destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de 

către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limitele tratatelor la care aceasta este 
parte; 

b) finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu 
garanţie de stat din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale 
(inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din 
contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget. 

Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, lista proiectelor de 
asistenţă tehnică, lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu 
garanţie de stat din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale 
(inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la 
buget se stabilesc de Guvern. 

(4) Accizele nu se achită în cazul în care subiectul impunerii exportă mărfuri supuse 
accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, în cazul existenţei 
documentelor justificative stabilite de Guvern. 

(41) Accizele nu se achită pentru proprietatea confiscată, proprietatea fără stăpîn, 
proprietatea trecută în posesia statului cu drept de succesiune şi pentru comori. 



(5) Accizele nu se achită la plasarea, livrarea de pe teritoriul vamal în magazinele duty-free 
şi comercializarea de către acestea a mărfurilor supuse accizelor, precum şi la introducerea 
mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora sub regimurile vamale de 
tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, sub destinaţiile vamale de distrugere, 
abandon în folosul statului. Mărfurile supuse accizelor plasate în destinaţia magazinul duty-free 
amplasat în zona intrării pe teritoriul Republicii Moldova, magazinul duty-free pentru deservirea 
corpului diplomatic, după comercializare, la încheierea destinaţiei vamale, sunt plasate sub 
regimul vamal de import cu perceperea drepturilor de import. 

(6) La introducerea mărfurilor străine supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea 
acestora în regimul vamal perfecţionare activă, accizul se achită la introducerea acestor mărfuri, 
cu restituirea ulterioară a sumelor achitate ale accizului la scoaterea de pe teritoriul vamal a 
produselor rezultate din prelucrare, în modul stabilit de Guvern. 

(7) Accizele nu se achită la plasarea mărfurilor supuse accizelor în regimul vamal admiterea 
temporară. 

(8) Accizele nu se achită pentru mărfurile autohtone supuse accizelor, anterior exportate şi 
reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare, conform reglementărilor vamale. 

(9) Suma accizelor achitată la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a 
mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de import se restituie la scoaterea acestora de 
pe teritoriul vamal, la plasarea lor sub destinaţie vamală magazin duty-free amplasat în zona 
plecării de pe teritoriul Republicii Moldova, la plasarea lor sub destinaţie vamală zonă liberă, în 
modul stabilit de Guvern. 

(10) Se scutesc de plata accizelor mărfurile supuse accizelor introduse în zona economică 
liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, din restul teritoriului vamal al Republicii 
Moldova, precum şi mărfurile originare din această zonă şi scoase în afara teritoriului vamal al 
Republicii Moldova. 

(101) Nu sînt supuse accizelor livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate în interiorul 
zonei economice libere, Portului Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, Aeroportului Internaţional 
Liber “Mărculeşti”, precum şi livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate de către agenţii 
economici dintr-o zonă economică liberă în altă zonă economică liberă şi cele efectuate între 
rezidenţii Portului Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, rezidenţii zonelor economice libere ale 
Republicii Moldova şi rezidenţii Aeroportului Internaţional Liber “Mărculeşti” unul altuia. 

(11) Mărfurile supuse accizelor scoase din zona economică liberă pe restul teritoriului 
vamal al Republicii Moldova se supun accizelor. 

(111) Accizele nu se achită pentru mărfurile supuse accizelor, importate de către persoane 
juridice în scopuri necomerciale dacă valoarea în vamă a acestor mărfuri nu depăşeşte suma de 
100 de euro. În cazul în care valoarea lor în vamă depăşeşte limita neimpozabilă indicată, accizele 
se calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu 
micşorează valoarea impozabilă a acestora. 

(112) Se scuteşte de accize importul mostrelor de mărfuri cu valoarea intrinsecă care nu 
depăşeşte 22 euro pentru un import. În cazul în care valoarea mostrelor depăşeşte limita 
neimpozabilă indicată, accizul se calculează pornind de la valoarea în vamă a mostrelor de 
mărfuri, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora. 
Pentru a beneficia de scutire, mostrele trebuie să fie de nefolosit prin rupere, perforare sau 
marcare clară şi permanentă sau prin alte procedee, cu condiţia ca această operaţiune să nu le 
distrugă caracterul de mostre. Scutirea de acciz nu se aplică produselor alcoolice de la poziţiile 
tarifare 220300, 2204, 2205, 220600, 2207, 2208, parfumurilor şi apelor de toaletă de la poziţia 
tarifară 330300, tutunului şi produselor pe bază de tutun de la poziţiile tarifare 2401, 2402, 2403. 
       (13) În cazul nerespectării prevederilor alin.(5)-(9) din prezentul articol şi a condiţiilor 
regimului vamal ales, stabilit de legislaţia vamală a Republicii Moldova, subiectul impunerii şi 



persoanele specificate la art.4 alin.(5) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul 
fiscal achită accizele conform cotelor stabilite în anexa nr.1 la prezentul titlu şi o penalitate în 
mărimea determinată conform art.228. 

(14) Se scutesc de accize mijloacele de transport, indiferent de termenul lor de exploatare: 
1) importate şi livrate pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului 

locomotor în temeiul prevederilor art.49 alin.(3) din Legea nr.60/2012 privind incluziunea socială 
a persoanelor cu dizabilităţi, clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a 
motorului de pînă la 2500 cm3 inclusiv); 

2) importate şi livrate cu titlu gratuit (donaţie), destinate pentru: 
a) scopuri medicale, clasificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8703; 
b) stingerea incendiilor, clasificate la poziţia tarifară 870530000; 
c) curăţarea străzilor, împrăştiat materiale, colectarea deşeurilor, clasificate la poziţia 

tarifară 8705. 
Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă atît beneficiarii, cu condiţia utilizării 

mijloacelor de transport menţionate exclusiv în conformitate cu destinaţia lor finală, cît şi 
persoanele terţe care au importat aceste mijloace de transport către beneficiari. 

Beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa, transmite în arendă, locaţiune, 
uzufruct, leasing operaţional sau financiar mijloacele de transport menţionate. În cazul în care 
aceste prevederi nu se respectă, sumele TVA, accizele, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea 
procedurilor vamale se calculează şi se achită de către beneficiar sau de către persoana terţă, în 
funcţie de cine a plasat aceste mijloace de transport sub regimul vamal de import, de valoarea în 
vamă a mijloacelor de transport şi/sau de capacitatea cilindrică a motorului la data importului, 
iar în cazul mijloacelor de transport prohibite, se aplică cota accizului stabilită pentru vîrsta 
maximă admisibilă. 

Prin derogare de la aceste prevederi, după expirarea termenului de 5 ani de la data 
beneficierii de scutirea respectivă, beneficiarilor din rîndul persoanelor cu dizabilităţi ale 
aparatului locomotor li se permite comercializarea mijloacelor de transport. 

Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport 
menţionate şi de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă se stabileşte de către Guvern. 

(15) Se scuteşte de acciz alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 
220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului 
contingentului anual stabilit de Guvern. 

(16) Alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 220710000, destinat utilizării în 
industria de parfumerie şi cosmetică, este scutit de plata accizelor în limita volumului stabilit de 
ministerul de ramură, coordonat cu Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal, în vederea realizării 
programului de activitate al industriei de parfumerie şi cosmetică pe anul respectiv. 

Nu este scutit de acciz alcoolul etilic nedenaturat utilizat de subiecţii impunerii care 
desfăşoară în acelaşi timp activitate atît în industria de parfumerie şi cosmetică, cît şi în domeniul 
producerii şi comercializării produselor alcoolice. 

(17) Mărfurile de la poziţiile tarifare 280430000 şi 280440000 produse pe teritoriul ţării sînt 
scutite de plata accizului. 

(18) Cota accizului se micşorează cu 50% pentru vehiculele de la poziţiile tarifare 870360, 
870370000. Cota accizei se micşorează cu 25% pentru autoturismele de la poziţiile tarifare 
870340, 870350000. Scutirea în mărime de 25% din cota accizei nu se aplică vehiculelor de tip 
micro hybrid şi mild hybrid. 

(19) Se scutesc de acciză berea, vinul de la poziţia tarifară 2205 şi băuturile fermentate 
produse de persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi consumate de către 
aceasta şi membrii familiei sale, cu condiţia să nu fie comercializate. 



(191) În cazul produselor de la poziţia tarifară 240311000, cota accizei se stabileşte în 
mărimea procentului de tutun din compoziţia produsului, stabilită de producător, dar nu mai 
puţin de 20% din cota accizei stabilită pentru anul de gestiune la poziţia tarifară 2403. 

(20) Se scuteşte de acciză combustibilul destinat aprovizionării în Portul Internaţional Liber 
Giurgiuleşti a navelor maritime implicate în transportul internaţional de mărfuri şi pasageri, 
indiferent de naţionalitatea navei sau de pavilionul acesteia. 

(21) Se scuteşte de acciză importul mărfurilor de la poziţiile tarifare 271012310, 271012700 
şi 271019210, destinate aprovizionării aeronavelor implicate în transportul internaţional de 
mărfuri şi pasageri. 
 


