
 

SERVICIUL VAMAL
 

O R D I N
referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,

utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu
 

nr. 346-O  din  24.12.2009
 (în vigoare 01.01.2010) 

 
Monitorul Oficial nr.197-200 art.876 din 31.12.2009

 
* * *

Notă: Pe tot parcursul textului, cuvintele "Nomenclatorul Mărfurilor", la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele "Nomenclatura combinată a mărfurilor"
la forma gramaticală corespunzătoare conform Ordinului Serviciului Vamal nr.309-O din 25.10.2021, în vigoare 05.11.2021
 
Întru îndeplinirea prevederilor articolelor nr.174 şi 187 ale Codului Vamal al Republicii Moldova, cît şi întru perfecţionarea modului de completare

a declaraţiei vamale în detaliu şi racordarea acestuia la standardele internaţionale,
ORDON:

1. Se aprobă "Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu" (conform anexei nr.1).
2. Se aprobă formularele declaraţiei vamale în detaliu (declaraţiei primare şi declaraţiei complementare) conform tipizatelor din anexele nr.2-7.
3. Formularele declaraţiilor vamale în detaliu aflate în stocuri la momentul publicării prezentului Ordin se vor utiliza pentru operaţiile

corespunzătoare pînă la consumarea lor totală.
4. Se abrogă ordinele Serviciului Vamal nr.199-O din 29 octombrie 2004 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi

completarea declaraţiei vamale în detaliu (Monitorul oficial 226-232/482, 10.12.2004) şi 438-O din 19 noiembrie 2007 referitor la aprobarea Normelor
tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (Monitorul oficial 184-187/681, 30.11.2007).

5. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiilor generale Fluxuri informaţionale şi statistică vamală şi Proceduri

vamale.
7. Prezentul ordin intră în vigoare de la 01.01.2010.
 
DIRECTOR GENERAL
AL SERVICIULUI VAMAL Viorel MELNIC
 
Chişinău, 24 decembrie 2009.
Nr.346-O.
 

Anexa nr.1
la ordinul Serviciului Vamal

al Republicii Moldova
nr.346-O din 24.12.2009

https://weblex.md/item/view/id/91cf7af63a688f7e2cedaef42a0fb939
https://weblex.md/item/view/id/4de4c09c6b13d6aecf43cc448f1337fa
https://weblex.md/item/view/id/f242f005e8246e8611b84a6aa4c4f35e
https://weblex.md/item/view/id/5c6045683512f5ed3c3d4b5e0540a122


 
NORME TEHNICE

privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu
 

Capitolul I
INSTRUCŢIUNI PRIVIND IMPRIMAREA FORMULARULUI

DECLARAŢIEI VAMALE ÎN DETALIU
1. Imprimarea formularelor tipizate a declaraţiei vamale în detaliu cu regim special se poate realiza de către tipografii la comanda Serviciului

Vamal.
2. Formularele declaraţiei vamale în detaliu se imprimă şi se folosesc în seturile de exemplare corespunzătoare procedurii vamale solicitate.
3. Formatul formularelor este de 210/297 mm cu o toleranţă pe lungime şi lăţime în minus de maxim 5 mm şi în plus de maxim 8 mm.

Dimensiunile rubricilor se raportează la o unitate de măsură avînd ca valoare o zecime dintr-un inch pe orizontală şi o şesime dintr-un inch pe verticală.
Casetele din cadrul rubricilor sînt dimensionate folosind ca unitate de măsură o zecime dintr-un inch pe orizontală.

4. (1) Formularele se imprimă pe hîrtie autocopiantă, adezivă la cotor. Un set de formulare reuneşte toate exemplarele declaraţiei vamale în
detaliu necesare unei procedurii vamale, lipite la cotor. Proprietatea de autocopiere se referă la posibilitatea copierii unor date completate pe un
exemplar al declaraţiei vamale în detaliu pe exemplarul sau exemplarele consecutive ale unui set corespunzător procedurii vamale, fără ca aceasta să
presupună intervenţia directă asupra fiecărui exemplar.

(2) Proprietatea de autocopiere a hîrtiei este activă pentru unele cîmpuri de date ale declaraţiei vamale şi neutralizată în cazul altor cîmpuri de
date; neutralizarea proprietăţii de autocopiere presupune imposibilitatea suprapunerii automate a unor date înscrise într-un cîmp sau rubrică a unui
exemplar al declaraţiei vamale pe un alt exemplar din set, plasat dedesubtul acestuia.

(3) Un cîmp de date este definit în mod distinct de una sau mai multe rubrici din declaraţia vamală în detaliu, grupate în funcţie de caracteristicile
comune ale informaţiilor cuprinse în acestea.

(4) Identificarea cîmpurilor de date, precum şi atribuirea sau neutralizarea funcţiei de autocopiere a hîrtiei se realizează potrivit datelor din tabelul
anexă nr.1 la prezentele norme şi a instrucţiunilor de interpretare aferente acestuia.

5. Hîrtia utilizată pentru imprimarea formularelor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă o greutate de cel puţin 40 g/m.p.;
b) să fie suficient de opacă pentru ca indicaţiile figurînd pe o faţă să nu afecteze lizibilitatea indicaţiilor ce figurează pe cealaltă faţă;
c) să fie suficient de rezistentă pentru a nu se produce ruperea ori şifonarea cu uşurinţă a formularelor;
d) să asigure conservarea datelor înscrise pe o perioadă de minimum 5 ani de la data completării, cu excepţia cazurilor în care, prin legi speciale,

se prevede un termen mai mare pentru păstrarea documentelor;
e) să fie de culoare albă; totuşi, rubricile nr.1 (fără caseta centrală) 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima casetă situată la

stînga) 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 şi 56, a exemplarelor nr.1, 4, 5 şi 7, au un fond verde ghiloşat.
6. Pe toate exemplarele declaraţiilor vamale, chenarul şi denumirea rubricilor care figurează pe acestea trebuie să fie imprimate în culoare verde.
În partea dreaptă, pe verticală, exemplarele declaraţiei vamale sînt imprimate cu o linie continuă sau/şi discontinuă de culori diferite, astfel:
- exemplarul 1: o linie continuă de culoare roşie
- exemplarul 2: o linie continuă de culoare verde
- exemplarul 3: o linie continuă de culoare galbenă
- exemplarul 4: o linie continuă de culoare albastră
- exemplarul 5: o linie discontinuă de culoare albastră
- exemplarul 6: o linie discontinuă de culoare roşie
- exemplarul 7: o linie discontinuă de culoare verde
- exemplarul 8: o linie discontinuă de culoare galbenă
- exemplarul 1/6: o linie continuă spre interiorul formularului şi o linie discontinuă spre exteriorul acestuia, ambele de culoare roşie
- exemplarul 2/7: o linie continuă spre interiorul formularului şi o linie discontinuă spre exteriorul acestuia, ambele de culoare verde
- exemplarul 3/8: o linie continuă spre interiorul formularului şi o linie discontinuă spre exteriorul acestuia, ambele de culoare galbenă
- exemplarul 4/5: o linie continuă spre interiorul formularului şi o linie discontinuă spre exteriorul acestuia, ambele de culoare albastră



Linia continuă are o grosime de apoximativ 3 mm, iar linia discontinuă este realizată din pătrate cu laturi de 3 mm dispuse la o distanţă de 3 mm
între ele.

7. Formularele trebuie să fie prevăzute cu o menţiune care să indice numele şi adresa persoanei care a efectuat imprimarea.
Formularele trebuie să aibă înscris şi termenul de conservare a datelor înscrise în declaraţie, potrivit dispoziţiilor de la punctul 5 lit.d) din

prezentele Norme.
 

Capitolul II
INSTRUCŢIUNI PRIVIND UTILIZAREA
DECLARAŢIEI VAMALE ÎN DETALIU

8. În aplicarea prezentelor Norme se înţelege prin:
a) declaraţie vamală în detaliu – act unilateral, prin care o persoană manifestă, în formele şi modalităţile prevăzute de legislaţia vamală, voinţa

de a plasa mărfurile într-o procedură vamală. Declaraţia vamală în detaliu este alcătuită dintr-un set ce cuprinde numărul de exemplare corespunzător
procedurii vamale şi este format din declaraţia vamală primară şi, după caz, declaraţia(iile) vamală(e) complementară(e);

b) declaraţia vamală primară – exemplarele declaraţiei vamale în detaliu utilizate pentru declararea în detaliu a mărfurilor clasificate la un singur
cod tarifar;

c) declaraţia vamală complementară – exemplarele declaraţiei vamale în detaliu utilizate împreună cu exemplarele declaraţiei vamale primare,
pentru declararea mărfurilor care se clasifică la coduri tarifare diferite sau care, deşi se clasifică la acelaşi cod tarifar, prezintă caracteristici diferite, în
special în ceea ce priveşte originea şi care determină tratamente tarifare preferenţiale diferite.

d) procedura vamală – operaţiunea de plasare a mărfurilor şi mijloacelor de transport într-o destinaţie vamală, precum şi alte operaţiuni
efectuate cu acestea sub supraveghere vamală (inclusiv procedura de transfer în cadrul unei destinaţii vamale, procedura de încheiere a destinaţiei
vamale etc.), care se deosebesc reieşind din prevederile legislaţiei vamale.

În cazul mărfurilor introduse sau scoase în/din teritoriul vamal de către persoanele fizice, Serviciul Vamal poate dispune, în cazuri justificate, că
acestea fac obiectul declaraţiei vamale în detaliu.

9. Declaraţia vamală în detaliu nu se depune pentru:
a) mărfurile importate sau exportate de către persoanele juridice în scopuri necomerciale, a căror valoare intrinsecă nu depăşeşte suma de 100

de euro;
 

[Lit.b) abrogată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.424-O din 14.12.2020, în vigoare 14.12.2020]
 
c) mijloace de plată legale, titluri şi acţiuni
d) mărfuri în calitate de ajutoare de urgenţă în caz de dezastre şi calamităţi naturale
e) mărfuri avînd statut diplomatic sau de rang similar care:
- beneficiază de imunitate diplomatică sau consulară ori de rang similar (valiza diplomatică şi valiza consulară);
- constituie cadouri către conducătorul statului sau către membrii Guvernului sau Parlamentului;
f) următoarele mărfuri pentru care se face dovada că nu fac obiectul unor tranzacţii comerciale:
- decoraţii, distincţii şi premii onorifice, insigne şi medalii comemorative;
- echipament de călătorie, provizii şi alte articole, inclusiv echipament sportiv, pentru uz sau consum personal, care însoţesc, preced sau

urmează călătorul;
- trusouri şi articole de nuntă, articole legate de schimbarea locuinţei, amintiri de familie;
- coşciuge, urne funerare, ornamente funerare şi articole pentru întreţinerea mormintelor şi monumentelor funerare;
- material publicitar tipărit, instrucţiuni de folosire, liste de preţuri şi alte articole publicitare;
- produse farmaceutice folosite la evenimente sportive internaţionale, cu excepţia substanţelor care sunt considerate dopante, steroizilor,

combinaţiilor de substanţe ce dau efect stupefiant sau halucinogen;
- produse folosite în cadrul măsurilor excepţionale luate pentru protecţia mediului sau a persoanelor;
g) mărfurile folosite ca mediu de transport al informaţiilor (suport informatic) cum ar fi dischete, benzi pentru calculatoare, filme, planuri, casete

audio şi video, CD-ROM-uri, care sînt schimbate în scopul furnizării de informaţii, precum şi mărfurile care sînt complementare la o livrare anterioară,

https://weblex.md/item/view/id/e965774cee798b4cac6a078dc0f5ac03


cum ar fi actualizările bazelor de date sau programelor informatice transmise gratuit;
i) sateliţii destinaţi lansării:
- la exportul sau importul către locul de lansare în spaţiu;
- în momentul lansării în spaţiu.
j) mărfuri care fac obiectul traficului necomercial între persoane rezidente în zonele de frontieră (traficul de frontieră); produse obţinute de

producătorii agricoli pe proprietăţi aflate în afara, dar adiacente teritoriului naţional în care îşi desfăşoară activitatea principală, potrivit reglementărilor în
vigoare.
[Pct.9 modificat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.250-O din 23.07.2020, în vigoare 14.08.2020]
[Pct.9 modificat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.140-O din 10.04.2012, în vigoare 20.04.2012]

 
10. Declaraţia vamală în detaliu se compune, de regulă, dintr-un set de 8 exemplare consecutive, de la 1 la 8. În cazul folosirii procedeelor

informatice se utilizează formularele alcătuite din seturi a cîte patru exemplare avînd fiecare dublă utilizare, respectiv exemplarele 1/6, 2/7, 3/8 şi 4/5.
11. Exemplarele declaraţiei vamale în detaliu pot fi utilizate:
a) în set complet.
b) în set fracţionat
Setul complet se utilizează numai în situaţia în care legislaţia permite ca pentru toate etapele unei operaţiuni complete (expediere de mărfuri din

ţara de plecare, tranzit, introducere de mărfuri în ţara de destinaţie), să fie completate de la expediere toate exemplarele declaraţiei vamale în detaliu
necesare acestor operaţiuni.

Setul fracţionat se utilizează atunci cînd pentru fiecare din etapele unei operaţiuni complete (expediere de mărfuri, tranzit, introducere de mărfuri)
se depun separat seturile de exemplare ale declaraţiilor vamale aferente fiecărei etape.

12. Exemplarele declaraţiei vamale în detaliu au următoarea destinaţie:
a) exemplarul 1 se păstrează de biroul vamal de expediţie sau export;
b) exemplarul 2 serveşte la colectarea informaţiilor statistice privind exportul;
c) exemplarul 3 revine expeditorului sau exportatorului, după acordarea liberului de vamă;
d) exemplarul 4 însoţeşte mărfurile expediate sub regimul de tranzit şi este reţinut de biroul vamal de destinaţie;
e) exemplarul 5 însoţeşte mărfurile aflate în tranzit pînă la biroul vamal de destinaţie şi este retrimis biroului vamal de plecare pentru confirmarea

încheierii regimului de tranzit;
f) exemplarul 6 este păstrat de biroul vamal de import;
g) exemplarul 7 este destinat pentru colectarea informaţiilor statistice privind importul;
h) exemplarul 8 revine titularului, după acordarea liberului de vamă.
În cazul dispoziţiilor legale potrivit cărora sînt necesare copii ale declaraţiilor vamale, se pot utiliza fie exemplare suplimentare, fie fotocopii ale

exemplarului destinat declarantului.
Exemplarele 2 şi 7 ale declaraţiei vamale în detaliu pot fi folosite şi în alte scopuri administrative, precum organizarea evidenţei operaţiunilor

suspensive, controlul ulterior, controlul fizic în alte amplasamente decît cele ale biroului vamal, etc.
13. În set fracţionat, în funcţie de procedura de prelucrare a datelor din declaraţia vamală în detaliu, se utilizează următoarele seturi de

exemplare:
i) pentru declararea mărfurilor prin procedura manuală, care se permite numai pentru regimul vamal de tranzit – exemplarele 1, 4 şi 5 (conform

anexelor nr.2 şi 3 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009);
ii) dacă declararea mărfurilor se efectuează prin procedura informatică se folosesc următoarele seturi de exemplare ale declaraţiei vamale

primare şi complimentare (conform anexelor nr.4-7 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009) avînd dublă utilizare:
a) pentru procedurile vamale de export definitiv, export temporar, reexport, import definitiv, introducere cu titlu temporar, reimport, antrepozit

vamal sau zona liberă, transformare sub control vamal sau alte proceduri vamale, exemplarele – 1/6, 2/7 şi 3/8;
b) pentru regimul vamal de tranzit , exemplarele – 1/6, 4/5 şi 4/5.
Pentru regimul de tranzit cele 2 exemplare 4/5 însoţesc mărfurile pînă la biroul vamal de destinaţie, care reţine unul din exemplarele 4/5 şi

confirmă încheierea operaţiunii prin transmiterea celuilalt exemplar 4/5, la biroul vamal de plecare – emitent al tranzitului.

https://weblex.md/item/view/id/eb45e250977ae2fc119667e944baaaae
https://weblex.md/item/view/id/047196ecc3d9fb9c44fb75f27b916812


Rubrica conţinînd numărul exemplarului neutilizat de pe formular, funcţie de procedura utilizată, se barează prin însemnarea cu semnul "X" a
cifrei corespunzătoare exemplarului care nu se utilizează.

 
Capitolul III

INSTRUCŢIUNI PRIVIND COMPLETAREA
DECLARAŢIEI VAMALE ÎN DETALIU

14. Datele se înscriu în declaraţia vamală în detaliu în limba de stat. Completarea declaraţiei vamale se poate face:
- în procedură manuală, prin utilizarea unui procedeu de dactilografiere, mecanografic sau similar, cu completarea de mînă, cu condiţia ca datele

să fie înscrise în mod lizibil, cu cerneală, folosind majuscule – în cazurile temeinic justificate în baza procedurii stabilite de Serviciul Vamal;
- în procedură informatică, pe baza metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale prin procedee informatice.
15. Semnătura olografă a declarantului sau a reprezentantului acestuia aplicată pe declaraţia vamală în detaliu – atestată, după caz, cu ştampila

acestuia – conferă documentului caracterul original şi autentic.
Semnătura olografă trebuie să figureze pe exemplarul declaraţiei vamale destinat biroului vamal.
Atunci cînd completarea rubricilor din declaraţie se realizează prin intermediul sistemelor informatice, semnătura olografă şi ştampila aplicată

manual pot fi înlocuite printr-o altă tehnică de identificare, conform metodologiei stabilite de Serviciul Vamal, bazată pe utilizarea unui cod şi care
produce aceleaşi efecte juridice ca şi în situaţiile în care semnătura şi ştampila sînt aplicate manual.

16. Exemplarele declaraţiei vamale în detaliu depuse şi înregistrate la biroul vamal nu trebuie să conţină date ilizibile, ştersături sau rescrieri.
17. Este interzis colaboratorilor vamali să participe la redactarea sau completarea rubricilor din declaraţiile vamale în detaliu, altele decît cele

destinate uzului oficial al autorităţii vamale, cu excepţia cazurilor cînd, conform prevederilor legislaţiei prin dispoziţii emise de Serviciul Vamal, se
prevede altfel.

18. Exemplarele declaraţiilor vamale în detaliu corespunzătoare fiecărei proceduri vamale se prezintă şi se depun la biroul vamal desprinse din
set.

19. Rubricile din declaraţia vamală a căror completare este, în funcţie de procedura vamală utilizată, rezervată declarantului sau reprezentantului
acestuia sînt următoarele:

a) pentru export definitiv, export temporar, reexport: rubricile A, nr.1 (prima şi a 2-a casetă), 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 (prima casetă), 14, 15, 15a, 15b,
16, 17, 17a, 18, 19, 20 (prima şi a doua casetă), 21, 22, 23, 24 (prima şi a doua casetă), 25 (prima casetă), 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37,
38, 41, 44, 46, 47, 48, 49 şi 54;

b) pentru tranzit: rubricile nr.1 (a 3-a casetă), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 31, 32, 33 (prima casetă), 35, 38, 40, 44, 50, 52, 53, 55 şi
56;

c) pentru import definitiv, introducere cu titlu temporar, reimport, antrepozit vamal sau zona liberă, transformare sub control vamal sau alte
proceduri vamale: rubricile A, nr.1 (prima şi a 2-a casetă), 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 (prima casetă), 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20 (prima şi a
doua casetă), 21, 22, 23, 24 (prima şi a doua casetă), 25 (prima casetă), 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47,
48, 49 şi 54.
[Pct.19 completat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.27-O din 23.01.2017, în vigoare 03.02.2017]

 
20. Rubricile indicate prin litere B, C, D, E, F, G, H, I şi J din declaraţiile vamale sînt rezervate uzului oficial al autorităţilor vamale şi se

completează astfel:
RUBRICA B – "INFORMAŢII CONTABILE"
Lucrătorul vamal însărcinat cu controlul financiar, verifică dacă cuantumul sumelor înscrise în documentele de plată corespunde cu cuantumul

drepturilor înscrise în declaraţia vamală. În cazul în care se constată că drepturile de export/import sînt acoperite prin instrumentele de plată, în
această rubrică se vor indica datele referitoare la:

- numărul de validare – numărul/ şi data, de forma Vxxxxxx/, unde xxxxxx este un număr secvenţial atribuit de către sistemul informatic pe
declaraţia vamală;

- cuantumul plăţii drepturilor vamale de export/import; total taxe/totalul sumelor menţionate, înscrise automat de către sistemul informatic.
Cele de mai sus se certifică de către lucrătorul vamal desemnat să procedeze în acest sens prin semnătură şi aplicarea ştampilei individuale.
RUBRICA C – "BIROU VAMAL DE PLECARE"

https://weblex.md/item/view/id/69da6fea69828ce39e07e105a8009231


Se utilizează numai în cazul tranzitului.
Se înscrie codul şi denumirea biroului vamal de plecare, numărul şi data declaraţiei vamale. În cazul procedurii informatice nr. de înregistrare şi

data înregistrării sînt generate în mod automat de către sistem.
Aceste date se înscriu de către lucrătorul vamal desemnat să procedeze la acceptarea declaraţiei vamale în conformitate cu ordinea stabilită.
RUBRICA D – "CONTROLAT LA BIROUL VAMAL DE PLECARE"
Se utilizează în cazul tranzitului. Prin înscrierea de către lucrătorul vamal desemnat în acest sens a numărului şi seriilor sigiliilor vamale aplicate,

termenul-limită de încheiere a tranzitului, rezultatele controlului efectuat care se certifică prin aplicarea ştampilelor individuale în ordinea stabilită.
RUBRICA E – "CONTROLAT LA BIROUL VAMAL DE EXPEDIŢIE / EXPORT"
Cuprinde menţiunile lucrătorilor vamali desemnaţi să realizeze validarea declaraţiei vamale la biroul vamal de plecare certificate pe baza

semnăturii şi aplicării ştampilelor vamale în conformitate cu ordinea stabilită.
RUBRICA F – "VIZA AUTORITĂŢILOR COMPETENTE"
Se utilizează în cazul transbordării mărfurilor de pe un mijloc de transport pe altul, în timpul operaţiunii de tranzit. Se înscrie numărul permisului

de transbordare şi data emiterii, numărul şi seria noilor sigilii vamale aplicate. Aceste date se certifică prin aplicarea semnăturii şi ştampilei individuale
de către lucrătorul vamal sub supravegherea căruia s-a efectuat operaţiunea de transbordare.

RUBRICA G – "VIZA AUTORITĂŢILOR COMPETENTE"
În cazul în care rubrica 56 cuprinde menţiuni, autoritatea vamală certifică datele din această rubrică, numai dacă operaţiunea de transbordare a

fost efectuată sub supraveghere vamală.
RUBRICA H – "CONTROL ULTERIOR"
Nu se utilizează.
RUBRICA I – "CONTROLAT DE BIROUL VAMAL DE DESTINAŢIE (TRANZIT)"
Se utilizează numai în cazul tranzitului înscriindu-se data şi ora sosirii, menţiunile privind controlul sigiliilor "intact" sau după caz "deteriorate",

precum şi observaţiile avute care se înscriu conform Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova.
Datele se certifică prin semnarea şi aplicarea ştampilei individuale a lucrătorului vamal desemnat să efectueze validarea declaraţiei vamale la

biroul vamal de destinaţie.
RUBRICA J – "CONTROLAT LA BIROUL VAMAL DE DESTINAŢIE"
Se utilizează de către lucrătorii vamali desemnaţi să efectueze validarea declaraţiei vamale la biroul vamal de destinaţie.
Confirmarea validării se realizează prin aplicarea semnăturii şi ştampilelor vamale în conformitate cu ordinea stabilită.
Prin aplicarea semnăturii şi ştampilelor vamale lucrătorul vamal desemnat în acest sens confirmă, că toate etapele vămuirii au fost îndeplinite.
21. Formularele declaraţiei vamale complementare se completează la rubricile 1 – 56 după aceleaşi instrucţiuni privind declaraţia vamală

primară, cu următoarele excepţii:
a) În situaţia în care rubrica 31 a declaraţiei complementare nu este utilizată, aceasta se va bara cu semnul "X", aşa încît să fie eliminată

posibilitatea utilizării ulterioare;
b) Rubrica 47 cuprinde 4 casete, ultima avînd caracter recapitulativ. Dacă sînt utilizate mai multe declaraţii vamale complementare, caseta cu

caracter recapitulativ se completează numai pe ultima declaraţie complementară.
22. Datele şi informaţiile care trebuie înscrise în rubricile din formularul declaraţiei vamale în detaliu sînt următoarele:
 

A. INDICAŢII PRIVIND COMPLETAREA DECLARAŢIEI VAMALE ÎN DETALIU
ÎN CAZUL PROCEDURILOR VAMALE DE EXPORT DEFINITIV,

EXPORT TEMPORAR, REEXPORT, TRANZIT
RUBRICA A – "BIROU VAMAL DE EXPEDIERE /DE EXPORT"
Se înscrie codul şi denumirea biroului vamal, numărul de înregistrare şi data declaraţiei vamale. Numărul de înregistrare de forma Ixxxxx şi data

înregistrării sînt generate în mod automat de către sistem.
Aceste date se înscriu de către specialistul în domeniul vămuirii în conformitate cu ordinea stabilită.
 
RUBRICA 1 – "DECLARAŢIE"
Prima casetă – se completează cu sigla EX – pentru o declaraţie de export/expediere; reexport; perfecţionare pasivă.



A două casetă –Se înscriu codurile corespunzătoare procedurii vamale, menţionate mai jos:
1 – export definitiv
Acest cod nu poate fi utilizat în cazul mărfurilor reexportate ulterior unei operaţiuni de introducere temporară (vezi codul 3).
2 – export temporar
3 – reexport
Acest cod se utilizează numai în cazul mărfurilor care au fost în prealabil introduse pentru a fi plasate în procedura vamală de perfecţionare

activă, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, zona liberă, admitere temporară şi nu poate fi utilizat în cazul exportului temporar (vezi codul
2).

A treia casetă – se completează atunci cînd formularul declaraţiei vamale este utilizat ca titlu de tranzit cu sigla "T1".
 
RUBRICA 2 –" EXPEDITOR/EXPORTATOR"
Se înscrie denumirea şi adresa completă a expeditorului, precum şi codul unic de înregistrare al acestuia. Expeditorul – subiect al

antreprenoriatului indicat în documentele de transport, care încarcă marfa cu scopul de expediere a acesteia de pe teritoriul Republicii Moldova.
În cazul declaraţiilor vamale avînd titulari persoane fizice (neînregistraţi ca subiecţi ai antreprenoriatului), rubrica va conţine codul numeric

personal, numele şi adresa acestuia.
[Rubrica 2 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.424-O din 14.12.2020, în vigoare 14.12.2020]

 
RUBRICA 3 –" FORMULARE"
Prima casetă: se completează în toate cazurile cînd se depune şi declaraţia complementară, numerotîndu-se fiecare formular în ordinea pe care

acesta o ocupă.
Exemplu: Pentru o declaraţie vamală formată dintr-o declaraţie primară şi două declaraţii complementare datele se completează astfel:
1 – pe declaraţia primară;
2 – pe prima declaraţie complementară
3 – pentru a doua declaraţie complementară.
Această casetă nu se completează în cazul în care declaraţia vamală se depune pentru o singură marfă, situaţie în care în rubrica 5 se înscrie

cifra 1.
A doua casetă: se înscrie numărul total al formularelor care compune declaraţia vamală în detaliu: declaraţia vamală primară şi declaraţiile

vamale complementare aferente.
Exemplu: Pentru o declaraţie vamală formată dintr-o declaraţie primară şi două declaraţii complementare în această casetă se înscrie

cifra 3.
Dacă declararea mărfurilor se efectuează prin procedee informatice, sistemul informatic gestionează automat această informaţie.
 
RUBRICA 4 – "NUMĂR LISTE DE ÎNCĂRCĂTURĂ"
Se completează numai în cazul tranzitului şi atunci cînd nu se foloseşte rubrica nr.3, prin înscrierea în cifre a numărului total al paginilor anexate,

din care sînt formate listele de încărcătură sau numărul total al paginilor din care sînt formate listele descriptive de natură comercială a mărfurilor,
autorizate de autorităţile competente.

 
RUBRICA 5 – "ARTICOLE"
Se înscrie numărul total de coduri tarifare completate pe declaraţia primară şi pe declaraţiile complementare sau numărul total de articole înscrise

în declaraţia vamală, inclusiv cele care, deşi se încadrează la aceeaşi poziţie tarifară, au caracteristici diferite în ceea ce priveşte originea şi care
determină tratamente tarifare preferenţiale diferite.

Dacă declararea mărfurilor se efectuează prin procedee informatice, sistemul informatic gestionează automat această informaţie.
 
RUBRICA 6 – "TOTAL COLETE"
Se înscrie numărul total al coletelor (cartoane, lăzi etc.) în care sînt ambalate mărfurile ce fac obiectul declarării.

https://weblex.md/item/view/id/e965774cee798b4cac6a078dc0f5ac03


Numărul coletelor poate să nu coincidă în toate cazurile cu numărul coletelor din documentele de transport (CMR, factura de transport feroviar
sau aerian) sau carnetul TIR. De exemplu, în cazurile, cînd într-un colet sînt ambalate mărfuri, ce se clasifică la poziţii tarifare diferite. În astfel de
cazuri, se va indica numărul de unităţi al mărfurilor sau numărul de ambalaje în care se află mărfurile.

În cazul mărfurilor neambalate, în dependenţă de caz, se va indica numărul acestora sau se va menţiona cifra 1, urmînd ca în rubrica 31 să se
indice codul "VO" la tipul coletelor, avînd astfel reprezentarea de o unitate de cantitate "în vrac".

Pentru tranzacţiile comerciale cu băuturi alcoolice (vin din struguri, vermuturi, băuturi fermentate, lichioruri, rachiuri, divinuri ş.a.) transportate în
sticle, numărul total al coletelor va fi egal cu numărul sticlelor.

 
RUBRICA 7 – "NUMĂR DE REFERINŢĂ"
Această rubrică cuprinde un număr unic atribuit de către specialistul în domeniul vămuirii, care permite identificarea pe server a declaraţiei

vamale stocate şi va avea următoarea structură:
i) XXXX – anul,
ii) YYYYYYYYOOOOO–unde YYYYYYYY – codul de autorizare al specialistului în domeniul vămuirii, iar OOOOO – un număr de ordine.
Indicatorii menţionaţi la punctele i) şi ii) se vor separa prin spaţiu liber.
 
RUBRICA 8 – "DESTINATAR"
Se înscriu numele şi adresa destinatarului – persoana care conform contractului este cumpărătorul mărfii în cauză. În cazul cînd livrarea se

efectuează periodic la diverşi destinatari, se înscrie "Diverşi", cu ataşarea tuturor facturilor comerciale (invoice) scanate ale destinatarilor în S.I.
"Asycuda World", la compartimentul "Documente scanate" al declarației vamale în detaliu.
[Rubrica 8 în redacţia Ordinului Serviciului Vamal nr.485-O din 30.10.2019, în vigoare 30.10.2019]

 
RUBRICA 9 –" RESPONSABIL FINANCIAR"
Se înscrie codul unic de înregistrare şi denumirea subiectului antreprenoriatului-responsabil financiar de repatrierea mijloacelor valutare sau

materiale. Persoana responsabilă financiar – subiect al antreprenoriatului înregistrat în Republica Moldova, care a încheiat contractul de export al
mărfurilor, conform prevederilor contractuale.

Responsabilul financiar este şi contribuabil, subiect al impunerii, care conform legislaţiei fiscale, este obligat să calculeze şi/ sau să achite la
buget orice impozite sau taxe.

Responsabilul financiar este obligat să fie deţinător al licenţei şi/sau autorizaţiei, în caz dacă aceasta se solicită conform legislaţiei în vigoare.
În cazul declaraţiilor vamale avînd titulari persoane fizice (neînregistraţi ca subiecţi ai antreprenoriatului), rubrica va conţine codul numeric

personal, numele şi adresa acestuia.
[Rubrica 9 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.140-O din 10.04.2012, în vigoare 20.04.2012]

 
RUBRICA 11 – "ŢARA DE TRANZACŢIE"
Prima casetă cuprinde codul ţării cumpărătorului.
Ţara de tranzacţie este considerată ţara, pe teritoriul căreia se află reprezentanţa, organizaţia cu care a fost încheiat contractul.
Acest cod se exprimă prin 2 caractere alfabetice, conform anexei nr.2 la prezentele Norme. În cazul cînd livrarea se efectuează periodic la diverşi

destinatari se înscrie codul "XX".
[Rubrica 11 în redacţia Ordinului Serviciului Vamal nr.485-O din 30.10.2019, în vigoare 30.10.2019]

 
RUBRICA 14 – "DECLARANT /REPREZENTANT"
Se înscrie codul de autorizare, atribuit de către Serviciul Vamal şi denumirea întreprinderii-utilizator al sistemului informatic, precedat de

următoarele abrevieri:
BRK – în caz de broker vamal – utilizator al sistemului informatic;
DEC – în caz de declarant în nume propriu – utilizator al sistemului informatic;
PVD – în caz de declarant la domiciliu – utilizator al sistemului informatic.
Dacă declararea mărfurilor se efectuează prin procedee informatice, sistemul informatic gestionează automat această informaţie.
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RUBRICA 15 – "ŢARA DE EXPEDIŢIE /EXPORT"
Se înscrie denumirea ţării de expediţie /export, respectiv: Republica Moldova.
În caseta (a) – se completează cu codul Republicii Moldova conform anexei nr.2la prezentele Norme.
Caseta (b) – se completează numai în procedura informatică de întocmire a declaraţiei vamale; se indică codul teritorial din patru cifre din baza

de date a sistemului informatic vamal, în care îşi are sediul expeditorul mărfurilor reflectat în rubrica 2 a declaraţiei vamale.
 
RUBRICA 16 – "ŢARA DE ORIGINE"
Se înscrie în clar denumirea ţării de origine atunci cînd aceasta se cunoaşte şi poate fi probată cu documente ce atestă originea mărfurilor, emise

în baza unor acorduri la care Moldova este parte.
Ţara de origine se determină în baza datelor înscrise în certificatele de origine eliberate potrivit regulilor stabilite prin convenţiile sau protocoalele

internaţionale la care Moldova este parte. În cazul în care certificatul de origine lipseşte, pot fi utilizate la stabilirea originii mărfurilor alte acte cu
relevanţă pentru tranzacţia respectivă sau informaţiile tehnice cu referire la marfa dată. Dacă declaraţia cuprinde mai multe articole de origine diferită,
se înscrie menţiunea "diferit"; în cazul în care declararea mărfurilor se efectuează prin procedee informatice, această menţiune este înscrisă automat
de sistemul informatic.

Doar în cazul în care, în documentele care atestă originea preferenţială a mărfurilor nu se face referire la o ţară exactă, ci la un grup de ţări sau o
uniune vamală potrivit acordurilor de comerţ liber, se înscrie sintagma corespunzătoare pentru grupul de ţări sau uniunea vamală.
[Rubrica 16 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.416-O din 27.09.2018, în vigoare 05.11.2018]

 
RUBRICA 17 – "ŢARA DE DESTINAŢIE"
În prima parte a rubricii se înscrie în clar numele complet al ţării de destinaţie.
În caseta a se indică codul corespunzător al acestei ţări, conform anexei nr.2 la prezentele Norme. În cazul cînd livrarea se efectuează periodic

la diverşi destinatari, se înscrie codul "XX".
[Rubrica 17 în redacţia Ordinului Serviciului Vamal nr.485-O din 30.10.2019, în vigoare 30.10.2019]

 
RUBRICA 18 – "IDENTITATEA ŞI NAŢIONALITATEA MIJLOCULUI DE TRANSPORT LA PLECARE"
Nu se completează în cazul trimiterilor prin poştă sau prin instalaţii fixe (conducte de gaz, reţele electrice).
Prima casetă – se înscrie identitatea mijlocului /mijloacelor de transport, respectiv numărul de înmatriculare sau denumirea mijlocului /mijloacelor

de transport (numele vaporului, numărul şi data cursei aeronavei, în cazul în care nu există un număr al cursei, se indică numărul de înmatriculare al
aeronavei) în care sînt încărcate mărfurile la momentul vămuirii exportului sau tranzitului.

În cazul transportului pe cale rutieră, pentru situaţiile în care vehiculul tractor şi remorca/remorcile au numere de înmatriculare diferite, în prima
casetă, secţiunea întîi se înscrie cap-tractorul, iar în a doua secţiune – toate numerele de înmatriculare a remorcilor/semiremorcilor.

A doua casetă – nu se utilizează în cazul mijloacelor de transport feroviar; pentru celelalte mijloace de transport se înscrie codul naţionalităţii,
potrivit anexei nr.2 la prezentele Norme. În cazul transportului pe cale rutieră, pentru situaţiile în care vehiculul tractor şi remorca sînt înmatriculare în
ţări diferite, se indică naţionalitatea vehiculului tractor.
[Rubrica 18 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.286-O din 21.06.2013, în vigoare 26.07.2013]

 
RUBRICA 19 – "CONTAINER"
Se completează prin înscrierea unuia din următoarele coduri:
1 – în cazul în care transportul de mărfuri este containerizat
0 – în cazul în care transportul de mărfuri nu este containerizat.
În cazul procedurii informatice, pătratul rubricii în cauză se bifează, atunci cînd transportul de mărfuri este containerizat şi lăsat liber în celălalt

caz.
 
RUBRICA 20 – "CONDIŢII DE LIVRARE"
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Prima casetă – se înscriu 3 caractere alfabetice reprezentînd codificările condiţiilor de livrare, potrivit regulilor INCOTERMS, specificate la anexa
nr.3.

A doua casetă – se indică locul convenit pentru livrarea mărfii, prevăzut în factura comercială.
[Rubrica 20 în redacţia Ordinului Serviciului Vamal nr.188-O din 23.06.2021, în vigoare 01.07.2021]
[Rubrica 20 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.487-O din 22.11.2012, în vigoare 28.12.2012]

 
RUBRICA 21 – "IDENTITATEA ŞI NAŢIONALITATEA MIJLOCULUI DE TRANSPORT ACTIV CARE TRECE FRONTIERA"
În această rubrică se înscriu date privind identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera de stat.
În cazul trimiterilor poştale sau prin instalaţii fixe, rubrica nu se completează.
În cazul transportului combinat sau în situaţia în care există mai multe mijloace de transport, se înţelege prin mijloc activ, acel mijloc care asigură

propulsia ansamblului.
Exemplu: în cazul transportului pe cale rutieră realizat printr-un ansamblu alcătuit din vehicul tractor şi remorcă, mijlocul activ care

trece frontiera este considerat vehiculul tractor.
Prima casetă – se înscrie identitatea mijlocului de transport, respectiv numărul de înmatriculare sau denumirea mijlocului de transport activ

(numărul de înmatriculare al transportului rutier, numărul vagonului, numele vasului, numărul şi data cursei aeronavei, în cazul în care nu există un
număr al cursei, se indică numărul de înmatriculare al aeronavei) care trece frontiera de stat, chiar dacă mijlocul de transport activ şi mijlocul de
transport în care sînt încărcate mărfurile coincid. Cîmpul doi al casetei întîi nu se completează.

Întocmirea declaraţiei se va efectua pentru fiecare mijloc de transport rutier sau vagon (cisternă) feroviar(ă) folosit(ă) pentru procedura vamală de
export definitiv, export temporar, reexport a mărfurilor.

În cazul tranzitului, dacă mărfurile care se transportă pe cale ferată au acelaşi destinatar şi care se prezintă simultan organului vamal se depune
o singură declaraţie vamală în detaliu pentru toată garnitura, cu indicarea numărului total de vagoane (cisterne) şi a unui număr de înmatriculare din
acestea.

A doua casetă – se completează cu codul ţării de înmatriculare aferent mijlocului de transport activ care trece frontiera de stat (anexa nr.2 la
Norme).

Nu se utilizează în cazul transportului feroviar.
[Rubrica 21 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.286-O din 21.06.2013, în vigoare 26.07.2013]

 
RUBRICA 22 – "MONEDA ŞI VALOAREA TOTALĂ FACTURATĂ"
În prima casetă se înscrie codul monedei de facturare, conform anexei nr.4 la prezentele Norme.
În a 2-a casetă se înscrie valoarea total facturată pentru ansamblul mărfurilor declarate. Această valoare se exprimă în numere cu două

caractere numerice după virgulă.
În cazul reexportului de mărfuri în urma operaţiilor de perfecţionare activă, transformare sub control vamal se va indica costul total al serviciilor

prestate de către procesator.
 
RUBRICA 23 – "CURS DE SCHIMB"
Se înscrie cursul oficial de schimb al leului moldovenesc faţă de valuta străină indicată în declaraţie, valabil pentru data înregistrării acesteia.
În cazul utilizării sistemului informatic, cursul oficial de schimb este completat automat.
 
RUBRICA 24 – "NATURA TRANZACŢIEI"
Se înscrie codul operaţiunii comerciale, conform anexei nr.5 la prezentele Norme.
În prima casetă se înscrie codul general al operaţiunii.
În a doua casetă se înscrie codul particular al operaţiunii.
 
RUBRICA 25 – "MOD DE TRANSPORT LA FRONTIERĂ"
În prima casetă – se înscrie codul format din 2 caractere corespunzător mijlocului de transport activ care trece frontiera, conform anexei nr.6 la

Norme.
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RUBRICA 26 – "MOD DE TRANSPORT INTERIOR"
Se indică modul de transport la plecare, utilizînd un cod conform anexei nr.6 la Norme.
 
RUBRICA 28 – "INFORMAŢII FINANCIARE ŞI BANCARE"
Rubrica se completează cu rechizitele bancare ale persoanei responsabile financiar indicate în rubrica 9 după cum urmează:
Se va indica codul băncii (autorizate de Banca Naţională a Moldovei) al filialei ei precum şi numărul contului de decontare prin care se va efectua

viramentul precum şi termenul de achitare conform contractului. Termenul de achitare se va înscrie reieşind din regimul financiar al mărfurilor, exprimat
printr-un cod format din trei cifre conform anexei nr.7 la Norme.

 
RUBRICA 29 – "BIROUL VAMAL DE IEŞIRE"
Se înscrie codul şi denumirea biroului vamal prin care urmează ca mărfurile să părăsească teritoriul vamal al Republicii Moldova, conform anexei

nr.8 la prezentele Norme.
 
RUBRICA 30 – "LOCALIZAREA MĂRFURILOR"
Se indică în clar locul unde mărfurile pot fi examinate în momentul vămuirii, respectiv: pe chei, în depozit provizoriu, în depozitul beneficiarului pe

mijlocul de transport etc.
 
RUBRICA 31 – "COLETE ŞI DESCRIEREA MĂRFURILOR "MĂRCI ŞI NUMERE; NUMĂR CONTAINER; NUMĂRUL ŞI NATURA"
Se înscriu următoarele date:
Pe primul rînd se va indica seria şi numărul barcodului formularului imprimat în rubrica A;
Al doilea rînd se va completa numai în cazurile de declarare a mijloacelor de transport, sau părţilor acestora care se încadrează la poziţiile

tarifare 84.07, 84.08, 84.27, 84.29, 84.33, 85.01, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.07, 87.11, 87.16 din Nomenclatura combinată a mărfurilor şi va
conţine datele cu privire la numărul caroseriei (şasiului), volumul motorului, anul fabricaţiei şi tipul motorului conform structurii:

 
TMBCK41U742951791 /1595 /2005 /B

 
Unde:
TMBCK41U742951791 – numărul caroseriei,
1595 – volumul motorului,
2005 – anul fabricaţiei,
B – tipul motorului.
Pe rîndul trei se va indica codul ambalajelor, numărul şi felul acestora în funcţie de modul de prezentare, utilizînd codificarea din anexa nr.9 la

prezentele Norme; pentru mărfurile în vrac se utilizează cifra 1 pentru cantitate şi codul corespunzător pentru tipul de ambalaj "VRAC". Pentru
tranzacţiile comerciale cu băuturi alcoolice (vin din struguri, vermuturi, băuturi fermentate, lichioruri, rachiuri, divinuri ş.a.) transportate în sticle se va
indica numărul sticlelor.

Al patrulea rînd se completează, în caz dacă la transportul mărfurilor urmează a fi utilizate containere, cu mărcile de identificare ale acestora.
Pe rîndurile ce urmează se notifică elementele particulare necesare identificării mărfurilor, respectiv denumirea comercială uzuală a acestora, în

termeni suficienţi de precişi pentru a permite identificarea mărfurilor şi clasificarea lor imediată şi sigură. De asemenea se face înscrierea că produsul
constituie /nu constituie sau conţine /nu conţine organisme modificate genetic. Pentru operaţiile de tranzit în documentul electronic se va indica
valoarea facturată (abrevierea VF) a fiecărui lot de marfă, conform exemplului care urmează:

1. MEDICAMENTE ÎN ASORTIMENT:
2. VF 8500/USD
Pentru operaţiunile de tranzit al mărfurilor sensibile se va înscrie şi menţiunea "Mărfuri sensibile".
În cazul declarării gazului natural importat/exportat/tranzitat, pe al doilea rînd al rubricii, se va indica cantitatea de gaz

tranzacţionată/comercializată şi (după caz) soldul contului de echilibrare operaţională (contul OBA)" (De exemplu: Cantitatea



tranzacţionată/comercializată - X m3; Soldul Contului OBA - Y m3).
[Rubrica 31 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.317-O din 29.10.2021, în vigoare 12.11.2021]

 
RUBRICA 32 – "ARTICOL NUMĂR"
Se indică numărul de ordine al fiecărui articol de marfă în raport cu numărul total al articolelor declarate în rubrica nr.5. În cazul utilizării

sistemului informatic rubrica se completează în mod automat.
 
RUBRICA 33 – "CODUL MĂRFURILOR"
Se completează în conformitate cu Nomenclatura combinată a mărfurilor.
În prima casetă – se înscriu primele 8 din 9 caractere numerice aferent codului mărfii în cauză conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor;

această casetă se utilizează facultativ în cazul tranzitului, cu excepţia mărfurilor sensibile. În acest caz rubrica se va completa conform cerinţelor.
A doua casetă – se completează prin înscrierea a trei caractere numerice:
Primul – corespunzător ultimului din 9 caractere numerice aferent codului mărfii în cauză conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor.
Al doilea şi al treilea caracter se va înscrie:
00 – pentru mărfurile neaccizate,
01-99 – pentru detalierea diferitor cote ale accizului; în procedura informatică codurile se găsesc în tabela tarifară corespunzătoare.

[Rubrica 33 în redacţia Ordinului Serviciului Vamal nr.286-O din 21.06.2013, în vigoare 26.07.2013]
 
RUBRICA 34 – "COD ŢARĂ DE ORIGINE"
Prima casetă – se înscrie codul corespunzător ţării de origine, grupului de ţări sau uniunii vamale conform anexei nr.2 la Norme.

[Rubrica 34 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.416-O din 27.09.2018, în vigoare 05.11.2018]
 
RUBRICA 35 – "GREUTATE BRUTTO (KG.)"
Se înscrie greutatea brută exprimată în kilograme, care corespunde masei cumulate a mărfurilor şi a ambalajelor – excluzînd greutatea

containerelor, prelatelor şi a altor materiale accesorii mijlocului de transport, exprimată în numere cu trei caractere după virgulă.
 
RUBRICA 36 "PREFERINŢE" - se utilizează numai în cazurile de export/reexport pentru care se emite un certificat de origine preferenţială a

mărfurilor sau se întocmeşte o declaraţie de origine pe factură, înscriindu-se codurile aferente preferinţelor tarifare, conform anexei nr.10 la prezentele
Norme.
[Rubrica 36 în redacţia Ordinului Serviciului Vamal nr.541-O din 10.12.2018, în vigoare 14.01.2019]
[Rubrica 36 introdusă prin Ordinul Serviciului Vamal nr.27-O din 23.01.2017, în vigoare 03.02.2017]

 
RUBRICA 37 – "REGIM"
În prima casetă – Se înscrie un cod din patru cifre conform anexei nr.11 la prezentele Norme pentru specificarea procedurii vamale. Primele

două reprezintă codul procedurii vamale solicitate, iar următoarele două reprezintă codul procedurii vamale precedente.
Pentru toate articolele aceleiaşi declaraţii vamale (primară şi complementară) trebuie să apară înscris la rubrica 37 aceeaşi codificare a

procedurii vamale solicitate şi a celei precedente.
A doua casetă– se completează cu un cod adiţional de trei cifre, corespunzător actului normativ care constituie temeiul legal al acordării oricărui

fel de înlesniri fiscale pentru operaţiunea în cauză în conformitate cu anexa nr.11 la prezentele Norme.
 
RUBRICA 38 – "GREUTATE NETTO"
Această rubrică este facultativă în cazul tranzitului. Se completează prin înscrierea în kilograme a greutăţii nete a mărfurilor – corespunzătoare

greutăţii proprii a mărfurilor fără ambalaj, exprimată în numere cu patru caractere după virgulă.
 
RUBRICA 40 "DECLARAŢIE SUMARĂ /DOCUMENT PRECEDENT" – se utilizează numai în cazurile tranzitului şi se completează prin

înscrierea numărului şi a datei declaraţiei sumare sau a documentului vamal precedent.
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[Rubrica 40 introdusă prin Ordinul Serviciului Vamal nr.27-O din 23.01.2017, în vigoare 03.02.2017]
 
RUBRICA 41 – "UNITĂŢI DE MĂSURĂ SUPLIMENTARE"
Se înscrie cantitatea aferentă articolului în cauză, conform cerinţelor Nomenclaturii combinate a mărfurilor exprimată în unitatea de măsură

suplimentară. Codurile unităţilor de măsură specifice sînt cele din anexa nr.13 la Norme.
 
RUBRICA 44 – "MENŢIUNI SPECIALE; DOCUMENTE ANEXATE /CERTIFICATE ŞI AUTORIZAŢII"
În cazul tranzitului se înscriu documentele prezentate în susţinerea declaraţiei vamale. Tipul documentului se indică printr-un cod, potrivit anexei

nr.14 la prezentele Norme, precum şi numărul şi data emiterii acestuia.
În cazul operaţiunilor de perfecţionare pasivă sau încheiere a tranzacţiilor anterioare de perfecţionare activă, transformare sub control vamal,

admitere temporară sau antrepozit vamal pe ultimul rînd al rubricii se va indica codul şi prin bară numărul autorizaţiei/actului eliberat de organul vamal
pentru regimul vamal suspensiv cu impact economic. Informaţia în cauză va repeta datele din borderoul documentelor anexate.

În cazul operaţiunilor efectuate de către titularii Autorizaţiei de Agent Economic Autorizat (în continuare - Autorizaţiei AEO), sau a Autorizaţiei
pentru utilizarea procedurilor simplificate de vămuire, se va înscrie numărul şi data eliberării Certificatului AEO sau numărul şi data Autorizaţiei pentru
utilizarea procedurilor simplificate.

Pentru exporturi se completează borderoul documentelor anexate, care poate fi întocmit, în caz de necesitate, pentru fiecare articol de marfă în
parte,în care se înscriu codurile tuturor documentelor depuse pentru susţinerea declaraţiei vamale, în conformitate cu prevederile legale, potrivit anexei
nr.14 la prezentele Norme, numărul şi data emiterii documentelor în cauză. Se permite indicarea unui singur număr al documentului pentru fiecare cod
corespunzător al acestuia. În caz de existenţă a două numere de documente cu acelaşi cod ce se referă la aceeaşi marfă, acesta se va repeta de două
ori.

Exemplu:
 

Cod Descriere Referinţă Data
001 Contract de vînzare-cumpărare 01 02.03.2005
001 Contract de vînzare-cumpărare 11 06.06.2005

 
La încheierea unui regim vamal suspensiv informaţia despre declaraţiile vamale precedente se va trece în borderoul documentelor anexate,

utilizînd codurile corespunzătoare ale acestora.
Borderoul documentelor anexate se va tipări în două exemplare, care se vor certifica prin semnătura olografă a persoanei împuternicite să

declare mărfurile şi ştampila titularului operaţiunii.
Datele din borderoul documentelor se vor verifica de lucrătorul vamal şi se vor confirma prin aplicarea semnăturii şi ştampilei personale.
În cazul în care se eliberează un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sau se întocmeşte o declaraţie de origine pentru exportul într-o ţară

CEFTA şi se aplică cumulul total şi/sau rambursarea taxelor vamale, se va indica codul declaraţiei furnizorului/declaraţiei pe termen lung a furnizorului
potrivit anexei 14 la prezentele Norme şi, prin bară, data întocmirii acesteia, cu structura zz/ll/aaaa.

 
[Rubrica 44 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.243-O din 17.07.2020, în vigoare 31.08.2020]
[Rubrica 44 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.246-O din 28.05.2019, în vigoare 07.07.2019]
[Rubrica 44 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.76-O din 16.02.2018, în vigoare 09.03.2018]
[Rubrica 44 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.499-O din 09.12.2014, în vigoare 26.12.2014]

 
RUBRICA 46 – "VALOAREA STATISTICĂ"
Valoarea statistică reprezintă valoarea în vamă a mărfii calculată conform legislaţiei în vigoare şi include valoarea mărfurilor la locul şi momentul

în care părăsesc teritoriul ţării.
Valoarea statistică se înscrie exprimată în moneda naţională şi se determină prin transformarea în lei a monedei facturate, conform prevederilor

legale.
Valoarea statistică nu include drepturi percepute la export.
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Pentru mărfurile supuse unor operaţiuni de procesare, valoarea statistică trebuie să fie determinată ca şi cînd marfa ar fi fost produsă în
întregime în ţara de procesare la valoarea de piaţă a mărfurilor exportate.

Pentru mărfurile folosite ca mediu de transport al informaţiilor (suport informatic) cum sunt dischetele, benzile magnetice, filmele, planurile,
casetele audio şi video, CD-ROM-urile, care sînt schimbate în scopul furnizării de informaţii de uz general, altele decît cele menţionate la punctul 9 lit.g,
valoarea statistică se formează pe baza costului total, format din costul suportului şi al informaţiei care este transportată.

La completarea în procedura informatică a Notei de evaluare pentru mărfurile exportate, reexportate în cazul în care aceste mărfuri anterior au
fost plasate în regimurile de perfecţionare activă sau transformate sub control vamal se va ţine cont de următoarele particularităţi:

În rubrica Valoare factură se va indica costul serviciilor prestate în urma operaţiilor de prelucrare, iar costul mărfurilor returnate se va indica în
rubrica Încărcătură internă.

 
RUBRICA 47 – "CALCULUL IMPOZITĂRILOR"
Se completează atunci cînd sînt de plătit sau de garantat drepturi vamale, dar şi atunci cînd există o prevedere legală cu privire la amînarea plăţii

sau scutirea de la garantare.
În prima coloană – se înscrie tipul drepturilor vamale, folosind un cod, în conformitate cu anexa nr.15 la prezentele Norme.
Codurile drepturilor vamale se înscriu pentru fiecare marfă determinată distinct din punct de vedere al codului tarifar.
În a doua coloană – se înscrie baza de impozitare determinată potrivit prevederilor legale referitoare la acele taxe, impozite sau eventuale

garanţii suplimentare.
În a treia coloană – se înscrie procentul taxei vamale sau, după caz, cota procentuală sau suma fixă pentru alte drepturi stabilită prin acte

normative.
În a patra coloană – se indică cuantumul drepturilor vamale.
În a cincea coloană – se înscrie modul de acoperire (plată, garantare, scutire sau suspendare /amînare) a drepturilor vamale folosind un cod

format dintr-o cifră, conform anexei nr.16 la prezentele Norme.
 
RUBRICA 48 – "REPORT DE PLATĂ"
Se utilizează numai în procedura informatică şi se completează, în caz de necesitate, cu codul IDNO /fiscal al plătitorului drepturilor de export.
 
RUBRICA 49 – "IDENTIFICAREA ANTREPOZITULUI"
Prima parte a rubricii se completează în cazul plasării sau scoaterii mărfurilor în /din antrepozit vamal. Se înscrie codul antrepozitului conform

anexei nr.17.
În a doua jumătate a rubricii, în cazul plasării mărfurilor sub un regim vamal suspensiv, se înscrie termenul acordat de autoritatea vamală pentru

încheierea regimului, exprimat în zile.
 
RUBRICA 50 – "PRINCIPAL OBLIGAT ŞI REPREZENTANT AUTORIZAT, LOCUL, DATA ŞI SEMNĂTURA"
Se utilizează numai în cazul regimului vamal de tranzit.
În procedura manuală se înscrie denumirea completă a principalului obligat, împreună cu numărul de identificare al acestuia şi aplicarea

semnăturii olografe a persoanei interesate.
În cazul procedurii informatice de completare a declaraţiei rubrica se va completa conform registrului principalilor obligaţi inclus în sistemul

informatic, prin indicarea codului IDNO /fiscal al acestuia, denumirea şi adresa lui, precum şi numele şi prenumele persoanei abilitate să semneze în
numele lui.

Originalul semnăturii persoanei abilitate să semneze în numele titularului, trebuie să figureze pe exemplarul 1 sau 1/6 al declaraţiei vamale de
tranzit.

 
RUBRICA 52 – "GARANŢIE"
În prima casetă:
În primul cîmp – se înscrie denumirea tipului de garanţie de tranzit folosită: garanţia globală, garanţia izolată pentru o singură operaţiune;

garanţia izolată prin virament sau în numerar ş.a.;
Î



În cîmpul doi – suma garantată în lei moldoveneşti;
În cîmpul trei –numărul şi data documentului de garanţie, codul biroului vamal la care aceasta este constituită.
În situaţia în care operaţiunea de tranzit se realizează cu exceptare sau amînare ori scutire de la garantarea drepturilor vamale, în prima casetă a

rubricii se înscrie şi baza legală a acordării acestei facilităţi.
Caseta a doua nu se completează.
 
RUBRICA 53 – "BIROUL VAMAL DE DESTINAŢIE ŞI ŢARA"
Se indică codul şi denumirea biroului vamal la care mărfurile trebuie să fie prezentate pentru a încheia operaţiunea de tranzit.
 
RUBRICA 54 – "LOCUL ŞI DATA, SEMNĂTURA ŞI NUMELE DECLARANTULUI SAU REPREZENTANTULUI"
Se înscriu data depunerii declaraţiei vamale, precum şi numele persoanei care a completat declaraţia vamală, care se certifică prin semnătură

olografă a acesteia. În această rubrică se aplică şi ştampila.
Cînd vămuirea mărfurilor este realizată prin intermediul sistemului informatic, Serviciul Vamal poate aviza favorabil înlocuirea semnăturii olografe

printr-o altă tehnică echivalentă de identificare, care se poate baza pe utilizarea codurilor şi care produce aceleaşi efecte juridice ca şi semnătura
olografă. Această facilitate poate fi acordată numai dacă sînt îndeplinite condiţiile tehnice şi administrative stabilite de Serviciul Vamal.

 
B. INDICAŢII PRIVIND COMPLETAREA DECLARAŢIEI VAMALE

ÎN DETALIU PE PARCURS
Între momentul cînd mărfurile părăsesc biroul vamal de export şi/sau de plecare şi momentul cînd acestea sosesc la biroul vamal de destinaţie

este posibil ca anumite menţiuni specifice să fie înscrise pe exemplarele declaraţiei vamale care însoţesc mărfurile.
Aceste menţiuni privesc operaţiunea de transport şi trebuie să fie făcute pe document în cursul operaţiunii de către transportator. Acesta este

responsabil de mijlocul de transport pe care mărfurile sînt direct încărcate. Menţiunile pot fi scrise de mînă în mod lizibil. În acest caz formularele
trebuie completate cu cerneală şi cu litere mari de tipar.

Aceste menţiuni apar doar pe exemplarele 4 şi 5 şi privesc rubricile de mai jos:
 
RUBRICA 55 – "TRANSBORDĂRI"
Se completează atunci cînd are loc o transbordare a mărfurilor dintr-un mijloc de transport în altul sau dintr-un container în altul. Se indică locul şi

data, identitatea şi felul noului mijloc de transport.
 Atunci cînd biroul vamal consideră, că operaţiunea de tranzit poate continua în mod normal, şi după ce au luat măsurile necesare care se impun,

acestea vizează exemplarele 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit.
 
RUBRICA 56 – "ALTE INCIDENTE ÎN CURSUL TRANSPORTULUI"
Rubrica cuprinde referiri asupra incidentelor avute pe parcursul tranzitării mărfurilor, cum ar fi: rupere de sigilii, lipsuri sau distrugeri de mărfuri.
Menţiunile pot fi făcute şi manual.
Cînd mărfurile sînt încărcate pe o semiremorcă, în cazul schimbării vehiculului tractor în timpul transportului (fără să aibă loc manipularea sau

transbordarea mărfurilor), se vor înscrie numai numărul de înmatriculare şi naţionalitatea noului vehicul tractor. În astfel de cazuri nu este necesară viza
autorităţilor competente.

 
C. INDICAŢII PRIVIND COMPLETAREA DECLARAŢIEI VAMALE ÎN DETALIU ÎN CAZUL

PROCEDURILOR DE IMPORT DEFINITIV, INTRODUCERE CU TITLU TEMPORAR,
REIMPORT, ANTREPOZIT VAMAL SAU ZONA LIBERĂ, TRANSFORMARE

SUB CONTROL VAMAL SAU ALTE PROCEDURI VAMALE
RUBRICA A – "BIROU VAMAL DE DESTINAŢIE"
Se înscrie codul şi denumirea biroului vamal, numărul şi data declaraţiei vamale. Numărul de înregistrare de forma Ixxxxx şi data înregistrării sunt

generate în mod automat de către sistem.
Aceste date se înscriu de către specialistul în domeniul vămuirii în conformitate cu ordinea stabilită.



Cîmpul "Manifest" se completează în cazul procedurii informatice şi în cazul în care mărfurile au fost anterior transportate pe cale maritimă sau
aeriană. Se înscrie numărul manifestului încărcăturii. Modul în care se completează acest cîmp va face obiectul unui ordin ulterior.

 
RUBRICA 1 – "DECLARAŢIE"
Prima casetă – se completează cu sigla IM.
A două casetă –se înscriu codurile corespunzătoare procedurii vamale, menţionate mai jos:
4 – import definitiv.
Acest cod nu poate fi utilizat în cazul reimportului (vezi codul 6).
5 – introducere cu titlu temporar;
6 – reintroducere /reimport;
7 – plasare în antrepozit sau zona liberă.
Acest cod se utilizează pentru plasarea mărfurilor în antrepozit vamal sau zona liberă.
9 – transformare sub control vamal.
Acest cod se utilizează pentru plasarea mărfurilor sub regimul de transformare sub control vamal şi pentru plasarea mărfurilor sub alte proceduri

vamale.
 
RUBRICA 2 – "EXPEDITOR / EXPORTATOR"
Se înscrie denumirea şi adresa exportatorului sau a vînzătorului mărfii desemnat în contract sau documentul comercial.
În cazul operaţiilor care diferă de operaţiile de vînzare-cumpărare se indică iniţiatorul livrării mărfii pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau

persoana care are raporturi juridice cu persoana înregistrată în Republica Moldova, iar în caz dacă aceasta nu este cunoscută – expeditorul.
[Rubrica 2 în redacţia Ordinului Serviciului Vamal nr.129-O din 11.04.2017, în vigoare 14.04.2017]

 
RUBRICA 3 – "FORMULARE"
Prima casetă: se completează în toate cazurile cînd se depune şi declaraţia complementară, numerotîndu-se fiecare formular în ordinea pe care

acesta o ocupă.
Exemplu: Pentru o declaraţie vamală formată dintr-o declaraţie primară şi două declaraţii complementare datele se completează astfel:
1 – pe declaraţia primară;
2 – pe prima declaraţie complementară;
3 – pentru a doua declaraţie complementară.
Această casetă nu se completează în cazul în care declaraţia vamală se depune pentru o singură marfă, situaţie în care în rubrica 5 se înscrie

cifra 1.
A doua casetă: se înscrie numărul total al formularelor care compune declaraţia vamală în detaliu: declaraţia vamală primară şi declaraţiile

vamale complementare aferente.
Exemplu: Pentru o declaraţie vamală formată dintr-o declaraţie primară şi două declaraţii complementare în această casetă se înscrie

cifra 3.
Dacă declararea mărfurilor se efectuează prin procedee informatice, sistemul informatic gestionează automat această informaţie.
 
RUBRICA 5 – "ARTICOLE"
Se înscrie numărul total de coduri tarifare completate pe declaraţia primară şi pe declaraţiile complementare sau numărul total de articole înscrise

în declaraţia vamală, inclusiv cele care, deşi se încadrează la aceeaşi poziţie tarifară, au caracteristici diferite în ceea ce priveşte originea şi care
determină tratamente tarifare preferenţiale diferite.

Dacă declararea mărfurilor se efectuează prin procedee informatice, sistemul informatic gestionează automat această informaţie.
 
RUBRICA 6 – "TOTAL COLETE"
Se înscrie numărul total al coletelor (cartoane, lăzi etc.) în care sînt ambalate mărfurile ce fac obiectul declarării.
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Numărul coletelor poate să nu coincidă în toate cazurile cu numărul coletelor din documentele de transport (CMR, factura de transport feroviar
sau aerian) sau carnetul TIR. De exemplu în cazurile cînd într-un colet sînt ambalate mărfuri, ce se clasifică la diferite poziţii tarifare. În astfel de cazuri,
se va indica numărul de unităţi al mărfurilor sau numărul de ambalaje în care se află mărfurile.

În cazul mărfurilor neambalate, în dependenţă de caz, se va indica numărul acestora sau se va menţiona cifra 1, urmînd ca în rubrica 31 să se
indice codul "VO" la tipul coletelor, avînd astfel reprezentarea de o unitate de cantitate "în vrac".

Pentru tranzacţiile comerciale cu băuturi alcoolice (vin din struguri, vermuturi, băuturi fermentate, lichioruri, rachiuri, divinuri ş.a.) transportate în
sticle numărul total al coletelor va fi egal cu numărul sticlelor.

 
RUBRICA 7 – "NUMĂR DE REFERINŢĂ"
Această rubrică cuprinde un număr unic atribuit de către specialistul în domeniul vămuirii, care permite identificarea pe server a declaraţiei

vamale stocate şi va avea următoarea structură:
i) XXXX – anul,
ii) YYYYYYYYOOOOO –unde YYYYYYYY – codul de autorizare al specialistului în domeniul vămuirii, iar OOOOO – un număr de ordine.
Indicatorii menţionaţi la punctele i) şi ii) se vor separa prin spaţiu liber.
 
RUBRICA 8 – "DESTINATAR"
Se indică denumirea completă, adresa şi codul unic de înregistrare ale persoanei, căreia îi sînt livrate mărfurile – subiect al antreprenoriatului

indicat în documentele de transport, căruia i se transmit mărfurile de către transportator.
În cazul declaraţiilor vamale avînd titulari persoane fizice (neînregistraţi ca subiecţi ai antreprenoriatului), rubrica va conţine codul numeric

personal, numele şi adresa acestuia.
[Rubrica 8 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.424-O din 14.12.2020, în vigoare 14.12.2020]

 
RUBRICA 9 – "RESPONSABIL FINANCIAR"
Se înscrie codul unic de înregistrare şi denumirea subiectului antreprenoriatului-responsabil financiar de repatrierea mijloacelor valutare sau

materiale. Persoana responsabilă financiar – subiect al antreprenoriatului înregistrat în Republica Moldova, care a încheiat contractul de import al
mărfurilor, şi care, va efectua achitările conform prevederilor contractuale.

Responsabilul financiar este şi contribuabil, subiect al impunerii, care conform legislaţiei fiscale, este obligat să calculeze şi/ sau să achite la
buget orice impozite sau taxe.

Responsabilul financiar este obligat să fie deţinător al licenţei şi/sau autorizaţiei, în caz dacă aceasta se solicită conform legislaţiei în vigoare. În
cazul livrării mărfurilor autohtone în destinaţia vamală "magazin duty-free" se va indica agentul economic care livrează mărfurile, cu excepţia livrărilor
de mărfuri din zonele economice libere în "magazin duty-free".

În cazul declaraţiilor vamale avînd titulari persoane fizice (neînregistraţi ca subiecţi ai antreprenoriatului), rubrica va conţine codul numeric
personal, numele şi adresa acestuia.
[Rubrica 9 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.424-O din 14.12.2020, în vigoare 14.12.2020]
[Rubrica 9 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.53-O din 04.02.2020, în vigoare 04.02.2020]

 
RUBRICA 11 – "ŢARA DE TRANZACŢIE /DE PRODUCŢIE"
Prima casetă – cuprinde codul ţării vînzătorului.
Ţara de tranzacţie este considerată ţara, pe teritoriul căreia se află, are sediu reprezentanţă, organizaţia cu care a fost încheiat contractul.
Acest cod se exprimă prin 2 caractere alfabetice, conform anexei nr.2 la prezentele Norme .
 
RUBRICA 12 – "ELEMENTE PENTRU VALOARE"
Rubrica se completează de către sistemul informaţional automat, cu date despre cheltuielile totale care conform legislaţiei în vigoare trebuie să

fie incluse în valoarea în vamă (baza impozabilă) a mărfurilor cu semnul (+) sau deduse cu semnul (-).
 
RUBRICA 14 – "DECLARANT SAU REPREZENTANT AL DESTINATARULUI"

https://weblex.md/item/view/id/e965774cee798b4cac6a078dc0f5ac03
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Se înscrie codul de autorizare, atribuit de către Serviciul Vamal şi denumirea întreprinderii-utilizator al sistemului informatic, precedat de
următoarele abrevieri:

BRK – în caz de broker vamal – utilizator al sistemului informatic;
DEC – în caz de declarant în nume propriu – utilizator al sistemului informatic;
PVD – în caz de declarant la domiciliu – utilizator al sistemului informatic.
Dacă declararea mărfurilor se efectuează prin procedee informatice, sistemul informatic gestionează automat această informaţie.
 
RUBRICA 15 – "ŢARA DE EXPEDIŢIE /EXPORT"
Se înscrie denumirea în clar a ţării de expediţie /export.
În caseta (a) – se completează cu codul ţării de export /expediţie conform anexei nr.2la prezentele Norme.
 
RUBRICA 16 – "ŢARA DE ORIGINE"
Seînscrie în clar denumirea ţării de origine atunci cînd aceasta se cunoaşte şi poate fi probată cu documente ce atestă originea mărfurilor, emise

în baza unor acorduri la care Moldova este parte.
Ţara de origine se determină în baza datelor înscrise în certificatele de origine eliberate potrivit regulilor stabilite prin convenţiile sau protocoalele

internaţionale la care Moldova este parte. În cazul în care certificatul de origine lipseşte, pot fi utilizate la stabilirea originii mărfurilor alte acte cu
relevanţă pentru tranzacţia respectivă sau informaţiile tehnice cu referire la marfa dată. Dacă declaraţia cuprinde mai multe articole de origine diferită,
menţiunea "diferit" este înscrisă automat de sistemul informatic.

Doar în cazul în care, în documentele care atestă originea preferenţială a mărfurilor nu se face referire la o ţară exactă, ci la un grup de ţări sau o
uniune vamală potrivit acordurilor de comerţ liber, se înscrie sintagma corespunzătoare pentru grupul de ţări sau uniunea vamală.
[Rubrica 16 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.416-O din 27.09.2018, în vigoare 05.11.2018]

 
RUBRICA 17 – "ŢARA DE DESTINAŢIE"
În prima parte a rubricii se înscrie în clar numele complet al ţării de destinaţie, respectiv: Republica Moldova.
În caseta a – se completează cu codul Republicii Moldova, conform anexei nr.2 la prezentele Norme.
În caseta b – se înscrie codul teritorial în care îşi are sediul destinatarul mărfurilor.
Dacă declararea mărfurilor se efectuează prin procedee informatice, sistemul informatic gestionează automat această informaţie.
 
RUBRICA 18 – "IDENTITATEA ŞI NAŢIONALITATEA MIJLOCULUI DE TRANSPORT LA SOSIRE"
Nu se completează în cazul trimiterilor prin poştă sau prin instalaţii fixe (conducte de gaz, reţele electrice). Completarea acestei rubrici este

obligatorie în cazurile cînd mărfurile au fost transportate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova înainte de a fi plasate în careva regim.
Prima casetă – se înscrie identitatea mijlocului /mijloacelor de transport, respectiv numărul de înmatriculare sau denumirea mijlocului /mijloacelor

de transport (numele vasului, numărul şi data cursei aeronavei, în cazul în care nu există un număr al cursei, se indică numărul de înmatriculare al
aeronavei) în care sînt încărcate mărfurile la momentul vămuirii importului.

În cazul transportului pe cale rutieră, pentru situaţiile în care vehiculul tractor şi remorca/remorcile au numere de înmatriculare diferite, în prima
casetă, secţiunea întîi se înscrie cap-tractorul, iar în a doua secţiune – toate numerele de înmatriculare a remorcilor/semiremorcilor.

A doua casetă – nu se utilizează în cazul mijloacelor de transport feroviar; pentru celelalte mijloace de transport se înscrie codul naţionalităţii,
potrivit anexei nr.2 la prezentele Norme. În cazul transportului pe cale rutieră, pentru situaţiile în care vehiculul tractor şi remorca sînt înmatriculare în
ţări diferite, se indică naţionalitatea vehiculului tractor. În cazul declarării periodice a mărfurilor pentru situaţiile în care marfa este livrată cu diferite
mijloace de transport, se va depune o singură declaraţie vamală cu indicarea numărului total de livrări periodice şi prin bară se va indica numărul de
înmatriculare a mijlocului de transport care a efectuat cele mai multe livrări." (Exemplu: 40PERIODIC/KRE199; unde 40-numărul de livrări; PERIODIC-
modul de declarare; KRE199- numărul de înmatriculare a mijlocului de transport care a efectuat cele mai multe livrări).
[Rubrica 18 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.57-O din 24.02.2021, în vigoare 24.02.2021]
[Rubrica 18 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.286-O din 21.06.2013, în vigoare 26.07.2013]

 
RUBRICA 19 – "CONTAINER"
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Se completează prin înscrierea unuia din următoarele coduri:
1 – în cazul în care transportul de mărfuri este containerizat;
0 – în cazul în care transportul de mărfuri nu este containerizat.
În cazul procedurii informatice, pătratul rubricii în cauză se bifează, atunci cînd transportul de mărfuri este containerizat şi lăsat liber în celălalt

caz.
 
RUBRICA 20 – "CONDIŢII DE LIVRARE"
Prima casetă – se înscriu 3 caractere alfabetice reprezentînd codificările condiţiilor de livrare, potrivit regulilor INCOTERMS, specificate la anexa

nr.3.
A doua casetă – se indică locul convenit pentru livrarea mărfii, prevăzut în factura comercială.

[Rubrica 20 în redacţia Ordinului Serviciului Vamal nr.188-O din 23.06.2021, în vigoare 01.07.2021]
[Rubrica 20 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.487-O din 22.11.2012, în vigoare 28.12.2012]

 
RUBRICA 21 – "IDENTITATEA ŞI NAŢIONALITATEA MIJLOCULUI DE TRANSPORT ACTIV CARE TRECE FRONTIERA"
În această rubrică se înscriu date, inclusiv şi în situaţiile cînd marfa se eliberează de la antrepozitul vamal, privind identitatea şi naţionalitatea

mijlocului /mijloacelor de transport activ /active care trece /trec frontiera de stat.
În cazul trimiterilor poştale sau prin instalaţii fixe, rubrica nu se completează.
În cazul transportului combinat sau în situaţia în care există mai multe mijloace de transport, se înţelege prin mijloc activ, acel mijloc care asigură

propulsia ansamblului.
Exemplu: în cazul transportului pe cale rutieră realizat printr-un ansamblu alcătuit din vehicul tractor şi remorcă, mijlocul activ care

trece frontiera este considerat vehiculul tractor.
Prima casetă – se înscrie identitatea mijlocului /mijloacelor de transport, respectiv numărul de înmatriculare sau denumirea mijlocului /mijloacelor

de transport activ (numărul de înmatriculare al transportului rutier, numărul vagonului, numele vasului, numărul şi data cursei aeronavei, în cazul în
care nu există un număr al cursei, se indică numărul de înmatriculare al aeronavei) care trece frontiera de stat, chiar dacă mijlocul de transport activ şi
mijlocul de transport în care sînt încărcate mărfurile coincid. Cîmpul doi al casetei întîi nu se completează.

Întocmirea declaraţiei se va efectua pentru fiecare unitate de transport rutier. Pentru transporturile pe cale ferată, dacă mărfurile au acelaşi
destinatar şi care se prezintă simultan organului vamal se depune o singură declaraţie vamală în detaliu pentru toată garnitura, cu indicarea numărului
total de vagoane (cisterne) şi a unui număr de înmatriculare din acestea. În cazul declarării periodice a mărfurilor pentru situaţiile în care marfa este
livrată cu diferite mijloace de transport, se va depune o singură declaraţie vamală cu indicarea numărului total de livrări periodice şi prin bară se va
indica numărul de înmatriculare a mijlocului de transport care a efectuat cele mai multe livrări." (Exemplu: 40PERIODIC/KRE199; unde 40-numărul de
livrări; PERIODIC-modul de declarare; KRE199- numărul de înmatriculare a mijlocului de transport care a efectuat cele mai multe livrări).
[Rubrica 21 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.57-O din 24.02.2021, în vigoare 24.02.2021]
[Rubrica 21 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.286-O din 21.06.2013, în vigoare 26.07.2013]

 
A doua casetă – se completează cu codul ţării de înmatriculare aferent mijlocului de transport activ care trece frontiera de stat (anexa nr.2la

Norme).
Nu se utilizează în cazul transportului feroviar.
 
RUBRICA 22 – " MONEDA ŞI VALOAREA TOTAL FACTURATĂ"
În prima casetă se înscrie codul monedei de facturare, conform anexei nr.4 la prezentele Norme.
În a 2-a casetă se înscrie valoarea total facturată pentru ansamblul mărfurilor declarate. Această valoare se exprimă în numere cu două

caractere numerice după virgulă.
În cazul reimportului de mărfuri în urma operaţiilor de perfecţionare pasivă se va indica costul total al serviciilor prestate de către procesator.
 
RUBRICA 23 – "CURS DE SCHIMB"
Se înscrie cursul oficial de schimb al leului moldovenesc faţă de valuta străină indicată în declaraţie, valabil pentru data înregistrării acesteia.
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În cazul utilizării sistemului informatic, cursul oficial de schimb este completat automat.
 
RUBRICA 24 – "NATURA TRANZACŢIEI"
Se înscrie codul operaţiunii comerciale, conform anexei nr.5 la prezentele Norme.
În prima casetă se înscrie codul general al operaţiunii.
În a doua casetă se înscrie codul particular al operaţiunii.
 
RUBRICA 25 –" MOD DE TRANSPORT LA FRONTIERĂ"
În prima casetă – se înscrie codul format din 2 caractere corespunzător mijlocului de transport activ care trece frontiera, conform anexei nr.6 la

Norme.
 
RUBRICA 26 – "MOD DE TRANSPORT INTERIOR"
Se indică modul de transport la sosire utilizînd un cod conform anexei nr.6 la Norme.
 
RUBRICA 28 – "INFORMAŢII FINANCIARE ŞI BANCARE"
Rubrica se completează cu rechizitele bancare ale persoanei responsabile financiar indicate în rubrica 9 după cum urmează:
Se va indica codul băncii (autorizate de Banca Naţională a Moldovei) al filialei ei precum şi numărul contului de decontare prin care se va efectua

viramentul precum şi termenul de achitare conform contractului. Termenul de achitare se va înscrie reieşind din regimul financiar al mărfurilor, exprimat
printr-un cod format din trei cifre conform anexei nr.7 la Norme.

 
RUBRICA 29 – "BIROUL VAMAL DE INTRARE"
Se completează prin înscrierea codului şi denumirii biroului vamal prin care mărfurile au trecut frontiera Republicii Moldova, conform anexei nr.8

la prezentele Norme.
 
RUBRICA 30 – "LOCALIZAREA MĂRFURILOR"
Se indică în clar locul unde mărfurile pot fi examinate în momentul vămuirii, respectiv: pe chei, în depozit provizoriu, în depozitul beneficiarului pe

mijlocul de transport etc.
 
RUBRICA 31 – "COLETE ŞI DESCRIEREA MĂRFURILOR "MĂRCI ŞI NUMERE; NUMĂR CONTAINER; NUMĂRUL ŞI NATURA"
Se înscriu următoarele date:
Pe primul rînd se va indica seria şi numărul barcodului formularului imprimat în rubrica A;
Al doilea rînd se va completa numai în cazurile de declarare a mijloacelor de transport, vămuirea cărora necesită eliberarea adeverinţei vamale

de tip TV-25 sau mărfurilor care se încadrează la poziţiile tarifare 84.07, 84.08, 84.27, 84.29, 84.33, 85.01, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.07,
87.11, 87.16 din Nomenclatura combinată a mărfurilor şi va conţine datele cu privire la numărul caroseriei (şasiului), volumul motorului, anul fabricaţiei
şi tipul motorului conform structurii:

 
TMBCK41U742951791 /1595 /2005 /B

 
Unde:
TMBCK41U742951791 – numărul caroseriei,
1595 – volumul motorului,
2005 – anul fabricaţiei,
B – tipul motorului.
Pe rîndul trei se va indica codul ambalajelor, numărul şi felul acestora în funcţie de modul de prezentare, utilizînd codificarea din anexa nr.9 la

prezentele Norme; pentru mărfurile în vrac se utilizează cifra 1 pentru cantitate şi codul corespunzător pentru tipul de ambalaj "VRAC". Pentru



tranzacţiile comerciale cu băuturi alcoolice (vin din struguri, vermuturi, băuturi fermentate, lichioruri, rachiuri, divinuri ş.a.) transportate în sticle se va
indica numărul sticlelor;

Al patrulea rînd se completează, în caz, dacă la transportul mărfurilor au fost utilizate containere, cu mărcile de identificare ale acestora;
Pe rîndurile ce urmează se notifică elementele particulare necesare identificării mărfurilor, respectiv denumirea comercială uzuală a acestora, în

termeni suficienţi de precişi pentru a permite identificarea mărfurilor şi clasificarea lor imediată şi sigură. De asemenea se face înscrierea, că produsul
constituie /nu constituie sau conţine /nu conţine organisme modificate genetic.

În cazul operaţiilor de comerţ cu diverse medicamente, care se clasifică la poziţia tarifară 3004, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, cuprinse
la poziţiile tarifare prevăzute în Capitolele 61-64, sau blocurilor pentru maşini automate de prelucrare a datelor clasificate la poziţia tarifară 8471, sau
părţilor acestora de la subpoziţia 8473 30, în versiunea electronică a declaraţiei, se va efectua descrierea detaliată a fiecărui produs în parte cu
indicarea caracteristicilor principale ale acestuia, cantităţii şi valorii în vamă a lui exprimată în lei. În aceste cazuri, pentru coincidenţa versiunii
electronice cu cea pe suport de hîrtie, pe formularul declaraţiei se va imprima descrierea generală a produselor, iar nominalizarea fiecărui produs se va
imprima într-o specificaţie a mărfurilor separată (conform tabelului de mai jos) ataşată la declaraţia vamală în cauza, cu indicarea pe aceasta a
numărului de înregistrare a declaraţiei, codului IDNO şi denumirii brokerului sau a declarantului. Specificaţia menţionată se va autentifica cu ştampila
brokerului sau a declarantului şi aplicarea semnăturii specialistului care a completat declaraţia vamală în cauză.

Este obligatoriu ca denumirea fiecărui produs să se înceapă din rînd nou şi ca acesta să fie numerotat. După număr se va pune o paranteză.
Exemple de completare:
I. Pe formularul declaraţiei vamale: MEDICAMENTE ÎN ASORTIMENT ÎNREGISTRATE sau NEÎNREGISTRATE în RM, după caz:
Pe foaia anexată:
1) Acid acetilsalicilic, 500 mg, comprimate N 60, 1000 amb., 60000 lei;
2) Acid acetilsalicilic, 500 mg. comprimate N 10, 2500 amb. 37500 lei etc.
II. Pe exemplarul declaraţiei vamale: PĂRŢI PENTRU MAŞINILE AUTOMATE DE PRELUCRARE A DATELOR:
1) Plachetă de bază, ASUS M2N68-AMSE, 50 buc., 30000 lei;
2) Carcasă pentru computer, InWin C638-400, 100 buc., 100000 lei".
Exemplu de imprimare a specificaţiei mărfurilor:
 

SPECIFICAŢIA MĂRFURILOR
 

Declaraţia nr.________
 
Articol nr.___________

 
Data ____ ___________
 
Cod marfă ___________

 
Declarant

 
Nr. 
d/o

Descrierea mărfurilor Cantitate 
Unităţi

Valoare, 
lei

 
 

 
Articol nr.___________

 
Cod marfă ___________

 
Nr. 
d/o

Descrierea mărfurilor Cantitate 
Unităţi

Valoare, 
lei

 
 
În caz de necesitate, prevederile de mai sus privind prezentarea specificaţiei mărfurilor, poate fi aplicată şi altor mărfuri decît medicamentele şi

blocurile sau părţile pentru maşinile automate de prelucrare a datelor.
 



III. Pe formularul declaraţiei vamale: "PANTALONI DIN BUMBAC, ŢESĂTURA "DENIM" PENTRU BĂRBAŢI, NETRICOTAŢI":
Pe foaia anexată:
1) Pantaloni din bumbac, ţesătura "denim" pentru bărbaţi, netricotaţi, marca "Tom Tailor", 200 buc-10 cut, 50000 lei;
2) Pantaloni din bumbac, ţesătura "denim" pentru băieţi, netricoraţi, stock colecţia an. 2016, marca "Ralth Lauren", 80 buc-4 cut, 40000 lei.
IV. Pe formularul declaraţiei vamale: "ÎNCĂLŢĂMINTE CU FAŢA DIN BENZI/CURELUŞE NEFIXATE CU ŞTIFTURI DIN MATERIAL PLASTIC,

CU TALPĂ CU O ÎNĂLŢIME DE PESTE 3 CM. ÎNCĂLŢĂMINTE TIP SANDALE PENTRU DAME.":
Pe foaia anexată:
1) Încălţăminte cu faţa din benzi/cureluşe nefixate cu ştifturi din material plastic, cu talpă cu o înălţime de peste 3 cm. Încălţăminte tip sandale

pentru dame, marca "Nicolis", 15 buc-2 cut, 2250 lei;
2) Încălţăminte cu faţa din benzi/cureluşe nefixate cu ştifturi din material plastic, cu talpă cu o înălţime de peste 3 cm. Încălţăminte tip sandale

pentru dame, marca "Ofelia", 30 buc, 15000 lei;"
În cazul declarării gazului natural importat/exportat/tranzitat, pe al doilea rînd al rubricii, se va indica cantitatea de gaz

tranzacţionată/comercializată şi (după caz) soldul contului de echilibrare operaţională (contul OBA)" (De exemplu: Cantitatea
tranzacţionată/comercializată - X m3; Soldul Contului OBA - Y m3).
[Rubrica 31 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.317-O din 29.10.2021, în vigoare 12.11.2021]
[Rubrica 31 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.309-O din 25.10.2021, în vigoare 05.11.2021]
[Rubrica 31 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.510-O din 21.11.2018, în vigoare 07.01.2019]

 
RUBRICA 32 – "ARTICOL NUMĂR"
Se indică numărul de ordine al fiecărui articol de marfă în raport cu numărul total al articolelor declarate în rubrica nr.5.
Această informaţie este gestionată automat de sistemul informatic.
 
RUBRICA 33 – "CODUL MĂRFURILOR"
Se completează în conformitate cu Nomenclatura combinată a mărfurilor.
În prima casetă – se înscriu primele 8 din 9 caractere numerice aferent codului mărfii în cauză conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor;

această casetă se utilizează facultativ în cazul tranzitului, cu excepţia mărfurilor sensibile. În acest caz rubrica se va completa conform cerinţelor.
A doua casetă – se completează prin înscrierea a trei caractere numerice:
Primul – corespunzător ultimului din 9 caractere numerice aferent codului mărfii în cauză conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor.
Al doilea şi al treilea caracter se va înscrie:
1) 01-99 – pentru detalierea diferitor cote ale accizului; în procedura informatică codurile se găsesc în tabela tarifară corespunzătoare.
2) Pentru medicamentele de uz uman de la poziţia tarifară 3004:
- 10 – pentru medicamentele înregistrate în Republica Moldova;
- 20 - pentru medicamentele neînregistrate în Republica Moldova;
3) 00 – pentru mărfurile, altele decît cele de la 1) şi 2).

[Rubrica 33 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.309-O din 25.10.2021, în vigoare 05.11.2021]
[Rubrica 33 în redacţia Ordinului Serviciului Vamal nr.286-O din 21.06.2013, în vigoare 26.07.2013]

 
RUBRICA 34 – "COD ŢARĂ DE ORIGINE"
Prima casetă – se înscrie codul corespunzător ţării de origine, grupului de ţări sau uniunii vamale conform anexei nr.2 la Norme.

[Rubrica 34 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.416-O din 27.09.2018, în vigoare 05.11.2018]
 
RUBRICA 35 – "GREUTATE BRUTTO (KG)"
Se înscrie greutatea brută exprimată în kilograme, care corespunde masei cumulate a mărfurilor şi a ambalajelor – excluzînd greutatea

containerelor, prelatelor şi a altor materiale accesorii mijlocului de transport, exprimată în numere cu trei caractere după virgulă.
 
RUBRICA 36 – "PREFERINŢE"

https://weblex.md/item/view/id/c11503502fcc3ddb5b6f36199d54d76e
https://weblex.md/item/view/id/91cf7af63a688f7e2cedaef42a0fb939
https://weblex.md/item/view/id/f6318d0c316db785219493f361025122
https://weblex.md/item/view/id/91cf7af63a688f7e2cedaef42a0fb939
https://weblex.md/item/view/id/a900bb12fd22187e755c1e204ce9d132
https://weblex.md/item/view/id/e3bdeda90f8e0e1082e8af759e064c11


Se utilizează numai în cazurile în care se solicită un tratament tarifar preferenţial, înscriindu-se codurile aferente preferinţelor tarifare, conform
anexei nr.10 la prezentele Norme.

 
RUBRICA 37 – "REGIM"
În prima casetă – se înscrie un cod din patru cifre conform anexei nr.11 la prezentele Norme pentru specificarea procedurii vamale. Primele

două reprezintă codul procedurii vamale solicitate, iar următoarele două reprezintă codul procedurii vamale precedente.
Pentru toate articolele aceleiaşi declaraţii vamale (primară şi complementară) trebuie să apară înscris la rubrica 37 aceeaşi codificare a

procedurii vamale solicitate şi a celei precedente.
A doua casetă – se completează cu un cod adiţional de trei cifre, corespunzător actului normativ care constituie temeiul legal al acordării oricărui

fel de înlesniri fiscale pentru operaţiunea în cauză în conformitate cu anexa nr.11 la prezentele Norme.
 
RUBRICA 38 – "GREUTATE NETTO"
Se completează prin înscrierea în kilograme a greutăţii nete a mărfurilor – corespunzătoare greutăţii proprii a mărfurilor fără ambalaj, exprimată

în numere cu patru caractere după virgulă.
 
RUBRICA 39 – "CONTINGENT"
Se completează în toate situaţiile în care au fost instituite contingente cantitative sau valorice, prin înscrierea unuia dintre codurile prevăzute în

anexa nr.12 la Norme.
 
RUBRICA 40 – "DECLARAŢIE SUMARĂ /DOCUMENT PRECEDENT"
Se completează prin înscrierea numărului şi a datei declaraţiei sumare sau a documentului vamal precedent (numărul carnetului TIR sau numărul

de înregistrare al declaraţiei de tranzit).
Numărul documentului T1 va fi indicat în modul următor:
 

XXXXTYYYYY/00;
 
Unde:
XXXX – codul postului sau biroului vamal;
T – tipul documentului;
YYYYY – numărul de ordine atribuit de sistem;
00 – ultimele cifre ale anului.
 
Numărul declaraţiei sumare va fi indicat în modul următor:
 

XXXXSYYYYY/00;
 
Unde:
XXXX – codul postului sau biroului vamal;
S – tipul documentului;
YYYYY – numărul de ordine atribuit de sistem;
00 – ultimele cifre ale anului.
 
RUBRICA 41 – "UNITĂŢI DE MĂSURĂ SUPLIMENTARE"
Se înscrie cantitatea aferentă articolului în cauză, conform cerinţelor Nomenclaturii combinate a mărfurilor exprimată în unitatea de măsură

suplimentară. Codurile unităţilor de măsură specifice sînt cele din anexa nr.13 la Norme.
 



RUBRICA 42 – "PREŢ ARTICOL"
Se înscrie valoarea fiecărui articol care concură la valoarea total facturată pentru ansamblul mărfurilor declarate – înscrisă în rubrica nr.22. Preţul

se exprimă în numere cu două zecimale.
 
RUBRICA 43 – "METODA DE EVALUARE"
Se înscrie un cod aferent numărului metodei de evaluare a mărfurilor, utilizate pentru determinarea valorii în vamă – din Legea cu privire la tariful

vamal nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997. În cazul în care se dispune amînarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfurilor importate, în
rubrica dată se înscrie litera "A"
[Rubrica completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.455-O din 29.10.2014, în vigoare 07.11.2014]

 
RUBRICA 44 – "MENŢIUNI SPECIALE; DOCUMENTE PREZENTATE /CERTIFICATE ŞI AUTORIZAŢII"
Se trece numărul licenţei, valoarea (în valuta indicată în licenţă) şi cantitatea mărfurilor importate sub această licenţă, atunci cînd pentru acestea

sînt stabilite contingente cantitative sau valorice. Cîmpurile date se vor utiliza şi în cazurile de livrări de mărfuri în baza contractelor de cooperare,
înregistrarea cărora se efectuează de către Serviciul Vamal şi au următoarea structură 9999CXXXXXX.

În cazul operaţiunilor de perfecţionare activă, transformare sub control vamal, returnare a mărfurilor în urma perfecţionării pasive sau
operaţiunilor/încheierea tranzacţiilor anterioare de transformare sub control vamal, admitere temporară sau antrepozit vamal pe ultimul rînd al rubricii
se va indica codul şi prin bară numărul autorizaţiei/actului eliberat de organul vamal pentru regimul vamal suspensiv cu impact economic. Informaţia în
cauză va repeta datele din borderoul documentelor anexate.

În cazul operaţiunilor efectuate de către titularii Autorizaţiei de Agent Economic Autorizat (în continuare - Autorizaţie AEO), sau a Autorizaţiei
pentru utilizarea procedurilor simplificate de vămuire, se va înscrie numărul şi data eliberării Autorizaţiei AEO sau numărul şi data Autorizaţiei pentru
utilizarea procedurilor simplificate.

În caz de transfer al mărfurilor de la un antrepozit vamal la altul, în cîmpul rezervat pentru aceasta, se va indica codul antrepozitului (conform
anexei nr.17 la Norme) de la care au fost eliberate mărfurile.

Concomitent se completează borderoul documentelor anexate, care poate fi întocmit, în caz de necesitate, pentru fiecare articol de marfă în
parte,în care se înscriu codurile tuturor documentelor depuse pentru susţinerea declaraţiei vamale, în conformitate cu prevederile legale, potrivit anexei
nr.14 la prezentele Norme, numărul şi data emiterii documentelor în cauză. Se permite indicarea unui singur număr al documentului pentru fiecare cod
corespunzător al acestuia. În caz de existenţă a două numere de documente cu acelaşi cod ce se referă la aceeaşi marfă, acesta se va repeta de două
ori.

Exemplu:
 

Cod Descriere Referinţă Data
001 Contract de vînzare-cumpărare 01 02.03.2005
001 Contract de vînzare-cumpărare 11 06.06.2005

 
La încheierea unui regim vamal suspensiv informaţia despre declaraţiile vamale precedente se va trece în borderoul documentelor anexate,

utilizînd codurile corespunzătoare ale acestora.
Borderoul documentelor anexate se va tipări în două exemplare, care se vor certifica prin semnătura olografă a persoanei împuternicite să

declare mărfurile şi ştampila titularului operaţiunii.
Datele din borderoul documentelor se vor verifica de lucrătorul vamal şi se vor confirma prin aplicarea semnăturii şi ştampilei personale.

[Rubrica 44 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.246-O din 28.05.2019, în vigoare 07.07.2019]
[Rubrica 44 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.76-O din 16.02.2018, în vigoare 09.03.2018]
[Rubrica 44 completată prin Ordinul Serviciul Vamal nr.499-O din 09.12.2014, în vigoare 26.12.2014]

 
RUBRICA 46 – "VALOAREA STATISTICĂ"
Valoarea statistică reprezintă valoarea în vamă a mărfii calculată conform legislaţiei în vigoare şi include valoarea mărfurilor la locul şi momentul

în care acestea intră pe teritoriul vamal al ţării.

https://weblex.md/item/view/id/c9b30216e1027dea16e6b04fa693e01d
https://weblex.md/item/view/id/c9cfd9ba6da4f8d39b4bcaca2890b679
https://weblex.md/item/view/id/4fcf9d04fc8c607008b618c3f166c88f
https://weblex.md/item/view/id/33d9810825641fb13a5a7493e2ee1bf1
https://weblex.md/item/view/id/34a8dc05cf8f550db00684f5f146def9


Valoarea statistică se înscrie exprimată în moneda naţională şi se determină prin transformarea în lei a monedei facturate, conform prevederilor
legale.

Valoarea statistică nu include drepturi percepute la import cum sînt: taxele vamale, TVA, accize sau alte taxe similare.
Pentru mărfurile supuse unor operaţiuni de procesare, valoarea statistică trebuie să fie determinată ca şi cînd marfa ar fi fost produsă în

întregime în ţara de procesare la valoarea de piaţă a mărfurilor importate.
Excepţie vor fi cazurile de reimport al mărfurilor în urma reparării cu titlu oneros, valoarea în vamă considerîndu-se egală cu costurile de

reparare.
Pentru mărfurile folosite ca mediu de transport al informaţiilor (suport informatic) cum sînt dischetele, benzile magnetice, filmele, planurile,

casetele audio şi video, CD-ROM-urile, care sînt schimbate în scopul furnizării de informaţii de uz general, altele decît cele menţionate la punctul 9 lit.g,
valoarea statistică se formează pe baza costului total, format din costul suportului şi al informaţiei care este transportată.

La completarea în procedura informatică a Notei de evaluare pentru mărfurile reîntroduse în cazul în care aceste mărfuri anterior au fost plasate
în regim de perfecţionare pasivă se va ţine cont de următoarele particularităţi:

În rubrica Valoare factură se va indica costul serviciilor prestate în urma operaţiilor de prelucrare, iar costul mărfurilor returnate se va indica în
rubrica Încărcătură internă. Excepţie vor fi cazurile de reimport al mărfurilor în urma reparării cu titlu oneros, în care se vor indica numai costul
serviciilor în rubrica Valoare factură fără indicarea costului mărfurilor returnate.

 
RUBRICA 47 – "CALCULUL IMPOZITĂRILOR"
Se completează atunci cînd sînt de plătit sau de garantat drepturi vamale, dar şi atunci cînd există o prevedere legală cu privire la amînarea plăţii

sau scutirea de la garantare.
În prima coloană – se înscrie tipul drepturilor vamale, folosind un cod, în conformitate cu anexa nr.15 la prezentele Norme.
Codurile drepturilor vamale se înscriu pentru fiecare marfă determinată distinct din punct de vedere al codului tarifar.
În a doua coloană – se înscrie baza de impozitare determinată potrivit prevederilor legale referitoare la acele taxe, impozite sau eventuale

garanţii suplimentare.
În a treia coloană – se înscrie procentul taxei vamale sau, după caz, cota procentuală sau suma fixă pentru alte drepturi stabilită prin acte

normative.
În a patra coloană – se indică cuantumul drepturilor vamale.
În a cincea coloană – se înscrie modul de acoperire (plată, garantare, scutire sau suspendare /amînare) a drepturilor vamale folosind un cod

format dintr-o cifră, conform anexei nr.16 la prezentele Norme.
 
RUBRICA 48 – "REPORT DE PLATĂ"
Se utilizează numai în procedura informatică şi se completează, în caz de necesitate, cu codul IDNO/fiscal al plătitorului drepturilor de export

/import.
 
RUBRICA 49 – "IDENTIFICAREA ANTREPOZITULUI"
Prima parte a rubricii se completează în cazul plasării sau scoaterii mărfurilor în/din antrepozit vamal. Se înscrie codul antrepozitului conform

anexei nr.17.
În a doua jumătate a rubricii, în cazul plasării mărfurilor sub un regim vamal suspensiv, se înscrie termenul acordat de autoritatea vamală pentru

încheierea regimului, exprimat în zile.
 
RUBRICA 54 – "LOCUL ŞI DATA /SEMNĂTURA ŞI NUMELE DECLARANTULUI SAU REPREZENTANTULUI"
Se înscriu data depunerii declaraţiei vamale, precum şi numele persoanei care a completat declaraţia vamală, care se certifică prin semnătură

olografă a acesteia. În această rubrică se aplică şi ştampila.
Cînd vămuirea mărfurilor este realizată prin intermediul sistemului informatic, Serviciul Vamal poate aviza favorabil înlocuirea semnăturii olografe

printr-o altă tehnică echivalentă de identificare care se poate baza pe utilizarea codurilor şi care produce aceleaşi efecte juridice ca şi semnătura
olografă. Această facilitate poate fi acordată numai dacă sînt îndeplinite condiţiile tehnice şi administrative stabilite de Serviciul Vamal.



23. Atunci cînd vămuirea se realizează prin intermediul unor sisteme informatice care asigură inclusiv imprimarea declaraţiilor vamale în detaliu,
Serviciul Vamal poate aproba autentificarea declaraţiilor direct prin aceste sisteme.

Pe măsură ce declaraţiile sînt prelucrate, parcurgîndu-se etapele prevăzute în procesul de vămuire, ştampilele aparţinînd lucrătorilor vamali,
precum şi semnăturile olografe ale acestora pot fi înlocuite, conform prevederilor, cu coduri atribuite de sistemul informatic vamal.

 
Capitolul IV

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
24. Anexele la prezentele Norme sînt actualizate sau modificate de către Serviciul Vamal.
 

Anexa nr.1
la Norme

 
I II

Cîmpurile de date din exemplarul 1 sau 1/6 din setul
fracţionat al declaraţiei vamale în detaliu

Cîmpurile de date din celelalte exemplare ale setului
fracţionat al declaraţiei vamale în detaliu

2 3 4 5 7 2/7 3/8 4/5
Cîmpul echivalent rubricii A x x x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 1:         

- prima casetă x x x x x x x x
- a doua casetă x x x x
- a treia casetă x x x x x x x x

Cîmpul echivalent rubricii 2 x x x x x x x
Cîmpul echivalent rubricilor 3-6 x x x x x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 7 x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 8 x x x x x x x
Cîmpul echivalent rubricilor 9-11 x x x x
Cîmpul ne-numerotat din dreapta rubricii 11 x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 13 x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 14 x x x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 15 x x x x x x x x
Cîmpul echivalent rubricilor 15 a/b şi 17 a/b x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 16 x x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 17 x x x x x x x x
Cîmpul echivalent rubricilor 18 şi 19 x x x x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 20 x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 21 x x x x x x x
Cîmpul echivalent rubricilor 22-24 x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 25 x x x x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 26 x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 27 x x x x x x x
Cîmpul echivalent rubricilor 28-30 x x x x
Cîmpul echivalent rubricilor 31 şi 32 x x x x x x x x



Cîmpul echivalent rubricii 33         
- prima casetă x x x x x x x x
- restul de casete x x x x

Cîmpul echivalent rubricii 34 a/b x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 35 x x x x x x x x
Cîmpul nenumerotat din dreapta rubricii 35 x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 37 x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 38 x x x x x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 39 x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 40 x x x x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 41 x x x x
Cîmpul nenumerotat din dreapta rubricii 41 x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 44 x x x x x x x
Cîmpul nenumerotat din dreapta rubricii "Cod MS" x x x x
Cîmpul echivalent rubricilor 46-49 x x x x
Cîmpul echivalent rubricii B x x x x
Cîmpul echivalent rubricilor 50, C şi 51-53 x x x x x x x x
Cîmpul echivalent rubricilor D sau D/J x x x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 54 x x x x x x
Cîmpul echivalent rubricii 55* / / / / /
Cîmpul echivalent rubricii F* / / / / /
 

*) Se regăsesc numai în exemplarele 4, 5 şi 4/5.
 
 

Instrucţiuni de interpretare a anexei
 
1. În coloana "I" din tabel sînt definite cîmpurile de date ale exemplarului nr.1 (în cazul procedurii manuale de

completare) sau 1/6 (în cazul procedurii informatice de completare) al declaraţiei vamale în detaliu.
2. În dreptul fiecărui cîmp de date, în coloana nr.II, se evidenţiază activarea sau neutralizarea proprietăţii de

autocopiere a datelor pe cîmpurile de date corespondente din celelalte exemplare ale declaraţiei vamale în detaliu din
setul utilizat (respectiv 2, 3, 4, 5, 7 – în cazul procedeului manual de completare sau 2/7, 3/8 şi 4/5 – în cazul procedeului
informatic de completare).

3. Interpretarea informaţiilor conţinute în coloana nr.II a tabelului, este următoarea:
a) dacă într-o casetă este înscris semnul "x", înseamnă că în acel cîmp, aparţinînd exemplarului declaraţiei

vamale corespunzător numărului de pe verticală, datele inscripţionate pe exemplarul 1 (în cazul procedurii manuale de
completare) sau 1/6 (în cazul procedurii informatice de completare) se autocopiază;

b) dacă într-o casetă nu este înscris semnul "x" înseamnă că, în acel cîmp, aparţinînd exemplarului declaraţiei
vamale corespunzător numărului de pe verticală, datele inscripţionate pe exemplarul 1 (în cazul procedurii manuale de
completare) sau 1/6 (în cazul procedurii informatice de completare), nu se autocopiază.

4. Din punct de vedere tehnic, aplicarea instrucţiunilor de mai sus presupune neutralizarea proprietăţii de
autocopiere a hîrtiei pe acele cîmpuri de date, pentru care nu este înscris "x" în coloana II a tabelului de mai sus.

 
 



Anexa nr.2
la Norme

 
CODURILE

ţărilor conform standardului RC-CE 750/2005
 

Cod ţară Denumire ţară
AF Afganistan
ZA Africa de Sud
AL Albania
DZ Algeria
AD Andorra
AO Angola
AI Anguilla
AQ Antarctica
AG Antigua şi Barbados
AN Antilele Olandeze
SA Arabia Saudită
AR Argentina
AM Armenia
AW Aruba
AU Australia
AT Austria
AZ Azerbaidjan
BS Bahamas
BH Bahrein
BD Bangladesh
BB Barbados
BE Belgia
BZ Belize
BJ Benin
BY Belarus
BO Bolivia
BA Bosnia şi Herţegovina
BW Botswana
BF Bourkina Fasso
BR Brazilia
BN Brunei Darussalam
BG Bulgaria
BI Burundi
BT Buthan
KH Cambodgia



CM Camerun
CA Canada
CV Insulele Capului
CZ Cehia
XC Ceuta
CL Chile
CN China
TD Ciad
CY Cipru
CI Coasta de Fildes
CO Columbia
CG Congo
KP Coreea Nord
KR Coreea Sud
CR Costa Rica
HR Croaţia
CU Cuba
DK Danemarca
DJ Djibouti
DM Dominica
EC Ecuador
EG Egipt
CH Elveţia
AE Emiratele Arabe Unite
ER Eritreea
EE Estonia
ET Etiopia
RU Federaţia Rusă
PH Filipine
FI Finlanda
PS Fîşia Gaza şi Ter. De Vest
FR Franţa, inclusiv Guadelupa, Guyana Franceza, Insulele Reunion, Martinica, Monaco
GA Gabon
GM Gambia
GS Georgia Sud-Insulele Sand
DE Germania
GH Ghana
GI Gibraltar
GR Grecia
GD Grenada
GL Groenlanda



GE Gruzia (Georgia)
GU Guam
GT Guatemala
GN Guineea
GW Guineea Bissau
GQ Guineea Ecuatorială
GY Guyana
HT Haiti
HN Honduras
HK HongKong
IN India
ID Indonezia
MP Insulele Mariane de Nord
BM Insulele Bermude
BV Insulele Bouvet
KY Insulele Cayman
CX Insulele Christmas
CC Insulele Cocos
KM Insulele Comore
CK Insulele Cook
FK Insulele Falkland
FO Insulele Faroe
FJ Insulele Fiji
HM Insulele Heard McDonald
MV Insulele Maldive
MH Insulele Marshall
NF Insulele Norfolk
PN Insulele Pitcairn
SH Insulele Sf.Elena
SB Insulele Solomon
TK Insulele Tokelau
TC Insulele Turks/Caicos
VI Insulele Virgine Amr.
VG Insulele Virgine Britanice
WF Insulele Wallis şi Futuna
JO Iordania
IR Iran
IQ Irak
IE Irlanda
IS Islanda
IL Israel



IT Italia
JM Jamaica
JP Japonia
KZ Kazahstan
KE Kenya
KG Kirghizgtan
KI Kiribati

KW Kuweit
LA Laos
LS Lesotho
LV Letonia
LB Liban
LR Liberia
LY Libia
LI Liechtenstein
LT Lituania
LU Luxemburg
MO Macao
MG Madagascar
MY Malaiezia
MW Malawi
ML Mali
MT Malta
GB Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
MA Maroc
MR Mauritania
MU Mauritius
YT Mayotte (Birmania)
XL Melila
MX Mexic
FM Micronesia
MN Mongolia
MS Montserrat
MZ Mozambic
MM Myanmar
NA Namibia
NR Nauru
NP Nepal
NI Nicaragua
NE Niger
NG Nigeria



NU Niue
NO Norvegia, inclusiv Insulele Svalb/J. Mayen
NC Noua Caledonie
NZ Noua Zeelanda
NL Olanda
OM Oman
PK Pakistan
PW Palau
PA Panama
PG Papua-Noua Guinee
PY Paraguay
PE Peru
PF Polinezia Franceza
PL Polonia
PT Portugalia
QA Qatar
SY R.Araba Siriana
CF R.Centrafricana
DO R.Dominicana
MK R.Macedonia
MD R.Moldova
ME Montenegro
QM Moldova utilizat pentru vămuirea mărfurilor de origine moldovenească
CD Rep.D.Congo-fost Zair
RO România
RW Rwanda
US S.U.A., inclusiv Porto Rico
LC Saint Lucia
SV Salvador
AS Samoa Americana
WS Samoa de vest
SM San Marino
ST Sao Tome Princ.
SN Senegal
SC Seychelles
VC Sf.Vicentiu şi Grenadines
SL Sierra Leone
SG Singapore
SK Slovacia
SI Slovenia
SO Somalia



ES Spania
LK Sri Lanka
KN St.Kitts-Nevis
PM St.Pierre/Miquelon
SD Sudan
SE Suedia
SR Surinam
SZ Swaziland
TJ Tadjikistan
TW Taiwan
TZ Tanzania
TF Teritorii franceze din emisfera australă
IO Teritorii Britanice din Oceanul Indian
UM Teritorii SUA din depărtare
TH Thailanda
TG Togo
TO Tonga
TT Trinidad Tobago
TN Tunisia
TR Turcia
TM Turkmenistan
TV Tuvalu
UA Ucraina
UG Uganda
HU Ungaria
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VU Vanuatu
VA Vatican
VE Venezuela
VN Vietnam
YE Yemen
ZM Zambia
ZW Zimbabwe
XK Kosovo
XS Serbia
EU Uniunea Europeană

 
[Anexa nr.2 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.86-O din 31.03.2021, în vigoare 01.04.2021]
[Anexa nr.2 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.08-O din 13.01.2021, în vigoare 21.01.2021]
[Anexa nr.2 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.416-O din 27.09.2018, în vigoare 05.11.2018]

https://weblex.md/item/view/id/412b1782a27320bd34e9f9781762dd22
https://weblex.md/item/view/id/67a6629da0160e963f69405684fef266
https://weblex.md/item/view/id/e3bdeda90f8e0e1082e8af759e064c11


 
 

Anexa nr.3
la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea

şi completarea declaraţiei vamale în detaliu
 

LISTA
codurilor şi datelor ce trebuie înscrise în rubrica 20,

potrivit regulilor INCOTERMS
 

Tipul de transport Rubrica nr.20 Semnificaţia Rubrica nr.20
Prima casetă A doua casetă

Cod
INCOTERMS

INCOTERMS – ICC/ECE LOCUL PREVĂZUT

Toate modurile de transport EXW Franco fabrică Loc numit
FCA Franco transportator Loc numit
CPT Transport plătit pînă la Loc de destinaţie numit
CIP Transport şi asigurare plătite pînă la Loc de destinaţie numit

DAT * Livrare la terminal Loc de destinaţie numit
DAP ** Livrare la locul convenit Loc de destinaţie numit

DAF Livrat la frontieră Loc numit
DDU Livrat la locul convenit nevămuit Loc de destinaţie numit
DDP Livrat la locul convenit cu taxele plătite Loc de destinaţie numit
DPU Livrat la locul convenit descărcat Loc de destinaţie numit

Transport maritim şi pe căi navigabile interioare FAS Franco de-a lungul navei Port de expediere numit
FOB Franco la bord Port de expediere numit
CFR Cost şi navlu Port de destinaţie numit
CIF Cost, asigurare şi navlu Port de destinaţie numit
DES Franco navă nedescărcat Port de destinaţie numit

DEQ *** Franco pe chei Port de destinaţie numit
 

Notă:
* - termen de livrare introdus potrivit ediţiei Incoterms 2010 şi înlocuit cu termenul DPU potrivit ediţiei Incoterms 2020 ;
** - termen de livrare care a înlocuit potrivit ediţiei Incoterms 2010 termenii DAF, DES şi DDU;
*** - termen de livrare înlocuit cu termenul DAT potrivit ediţiei Incoterms 2010.

 
[Anexa nr.3 în redacţia Ordinului Serviciului Vamal nr.188-O din 23.06.2021, în vigoare 01.07.2021]
[Anexa nr.3 în redacţia Ordinului Serviciului Vamal nr.487-O din 22.11.2012, în vigoare 28.12.2012]

 
 

Anexa nr.4
la Norme

NOMENCLATORUL
de unităţi monetare agreate de Banca Naţională a Moldovei

https://weblex.md/item/view/id/628e8ee6af102f925d906cd4bec21fc6
https://weblex.md/item/view/id/198c90229f4bcac35d97d5a251bf8403


 
Denumire unitate monetară Cod alfabetic 

conform ISO4217**
Coroana cehă CZK
Coroana daneză DKK
Coroana estoniană EEK
Coroana islandeză ISK
Coroana norvegiană NOK
Coroana suedeză SEK
D.S.T. XDR
Dinar kuweitian KWD
Dinar sîrb RSD
Dirham E.A.U. AED
Dolar S.U.A USD
Dolar australian AUD
Dolar canadian CAD
Dolar neozeelandez NZD
Dram armenesc AMD
Euro EUR
Forint ungar HUF
Franc elveţian CHF
Hrivna ucraineană UAH
Kuna croată HRK
Lari georgian GEL
Lat leton LVL
Leu moldovenesc MLD
Leu românesc RON
Leva bulgară BGN
Lira sterlină GBP
Lira turcească TRY
Lit lituanian LTL
Manat azer AZN
Manat turkmen TMT
Rubla bielorusă BYN
Rubla rusă RUB
Shekel israelian ILS
Som kirghiz KGS
Somoni tadjic TJS
Sum uzbek UZS
Tenghe kazah KZT
Yen japonez JPY



Yuan chinez CNY
Zlot polonez PLN

 
[Anexa nr.4 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.227-O din 30.06.2016, în vigoare 01.07.2016]

 
 

Anexa nr.5
la Norme

 
LISTA 

codurilor operaţiunilor comerciale
 

Nr. 
cri- 

teriu

Semnificaţia Cod 
gene- 
ral

Cod 
parti- 
cularCazul general Cazuri particulare

1. Tranzacţii care antrenează un transfer efectiv sau previzibil
de proprietate în schimbul unei compensaţii, financiare sau
de alt tip. 
Acest cod acoperă în mod egal tranzacţiile în natură
(barter), consignaţie şi comisionare, cu excepţia
tranzacţiilor înregistrate sub codurile 2, 7, 8. (*a,b şi c)

1. Cumpărare /vînzare fermă (*b) 1 1
2. Livrare pentru vînzare la vedere sau la încercare,
pentru consignaţie sau cu intermedierea unui agent
economic comisionat

1 2

3. Compensaţie în natură (barter) 1 3
4. Cumpărături personale ale călătorilor 1 4
5. Leasing financiar (locaţie vînzare) (*c) 1 5
6. Livrare în baza contractului de constituire a
societăţii comerciale

1 6

2 Trimiteri în retur de mărfuri după înregistrarea tranzacţiei
originale sub codul 1(*d), înlocuirea mărfurilor cu titlu
gratuit (*d)

1. Trimiteri în retur de mărfuri 2 1
2. Înlocuirea mărfurilor returnate 2 2
3. Înlocuirea (de exemplu sub garanţie) a mărfurilor
nereturnate

2 3

3. Tranzacţii netemporare) care se referă la un transfer de
proprietate fără compensaţie (financiară sau de altă
natură)

1. Mărfuri furnizate în cadrul programelor de ajutor
comandate sau finanţate în parte sau total de
Comunitatea Europeană

3 1

2. Alt ajutor guvernamental 3 2
3. Alt ajutor (particular; organizaţii
neguvernamentale etc.)

3 3

4. Operaţiuni în vederea unei prelucrări pe bază de contract
(*e) sau a unei reparaţii (cu excepţia operaţiunilor
înregistrate sub codul 7).

1. Prelucrare 4 1
2. Reparaţie şi întreţinere cu titlu oneros (care
presupune sarcini)

4 2

3. Reparaţie şi întreţinere cu titlu gratuit 4 3
5. Operaţiuni ca urmare a unei prelucrări pe bază de contract

(*e) sau a unei reparaţii (*f) (cu excepţia operaţiunilor
înregistrate sub codul 7)

1. Prelucrare 5 1
2. Reparaţie şi întreţinere cu titlu oneros (care
presupune sarcini)

5 2

3. Reparaţie şi întreţinere cu titlu gratuit 5 3
6. Tranzacţii fără transfer de proprietate, de exemplu:

împrumut, chirie, leasing operaţional (*g) şi alte folosinţe
1. Locaţie, împrumut leasing operaţional 6 1
2. Alte folosinţe temporare 6 2

https://weblex.md/item/view/id/90d8366aeefc1ca36cca18e1623feb6c


temporare (*h), cu excepţia operaţiunilor înregistrate sub
codurile 4 şi 5 (livrate sau returnate)

7. Operaţiuni cu titlul de program comun de apărare sau de
alt program interguvernamental de fabricare coordonată

7 0

8. Furnizare de materiale şi echipamente în cadrul unui
contract general pentru executarea de lucrări de
construcţii, montaj, prestări de servicii şi alte lucrări
similare (*i)

8 0

9. Alte tranzacţii 9 0
 
(*) Note:
a) Acestea acoperă cele mai multe livrări, de exemplu tranzacţii în cadrul cărora:
- dreptul de proprietate este transferat de la rezident la nerezident, şi plata sau compensarea este/va fi efectuată.
De reţinut că aceasta se aplică de asemenea şi schimburilor dintre entităţile aparţinînd aceleiaşi întreprinderi sau grup de

întreprinderi, precum şi schimburilor către/de la depozitele centrale de distribuţie, chiar dacă nu se efectuează o plată sau o altă
compensare imediată. Dacă totuşi nu se efectuează o plată sau un alt mod de compensare atunci operaţiunea se încadrează la codul
3;

b) Inclusiv piese de schimb sau alte modalităţi de înlocuire efectuate cu plată;
c) Inclusiv leasing financiar: ratele de leasing sînt calculate astfel încît să acopere integral sau aproape integral valoarea

mărfurilor. Riscurile şi eventualele despăgubiri ale proprietarului sînt transferate către utilizator. La sfîrşitul contractului de leasing
utilizatorul devine proprietarul legal al mărfurilor;

d) Returul şi înlocuirea unor mărfuri originale care au fost livrate iniţial şi au fost înregistrate la codurile de la 3-9 din prima
coloană, se va realiza sub aceeaşi înregistrare;

e) Operaţiile de procesare (sub/fără supraveghere vamală) trebuie înregistrate sub codurile 4 şi 5 din prima coloană.
Activităţile de procesare efectuate de către titular în contul său nu sînt acoperite de această prevedere. Acestea trebuie înregistrate
sub codul 1 din prima coloană;

f) Repararea constă în restaurarea mărfurilor la modul lor iniţial (original) de funcţionare. Aceasta implică unele recondiţionări
sau îmbunătăţiri;

g) Leasing operaţional: Contracte de leasing altele decît cele de leasing financiar (vezi lit.c) de mai sus);
h) Acest termen acoperă mărfurile care sînt exportate /importate în scopul unui reimport /reexport succesiv, fără a avea loc un

schimb de proprietate;
i) Tranzacţiile înregistrate sub codul 8 din prima coloană se referă la mărfuri care nu sînt facturate separat, dar pentru care se

emite o singură factură ce acoperă toată valoarea manoperei. Unde nu este cazul tranzacţiile trebuie înregistrate sub codul 1.
 
 

Anexa nr.6
la Norme

 
LISTA

codurilor modurilor de transport
 

Codificare Denumire
10 Transport maritim
20 Transport pe cale ferată
30 Transport pe cale rutieră
40 Transport pe cale aeriană
50 Expedieri poştale



70 Instalaţii fixe de transport
80 Transport pe căi navigabile interioare
90 Autopropulsie

 
 

Anexa nr.7
la Norme

 
LISTA 

codurilor regimurilor financiare
 
Cod Semnificaţia şi codul aferent regimului financiar

Operaţii care implică plata la un termen determinat
000 plată înaintea vămuirii sau sosirii la destinaţie
001 plată în termen maxim de o lună
002 plată în termen maxim de 2 luni
003 plată în termen maxim de 3 luni
004 plată în termen maxim de 4 luni
005 plată în termen maxim de 5 luni
006 plată în termen maxim de 6 luni
007 plată în termen maxim de 7 luni
008 plată în termen maxim de 8 luni
009 plată în termen maxim de 9 luni
012 plată în termen maxim de 12 luni
018 plată în termen maxim de 18 luni
022 plată în termen maxim de 2 ani
023 plată în termen maxim de 3 ani
024 plată în termen maxim de 4 ani
025 plată în termen maxim de 5 ani
026 plată în termen maxim de 6 ani
027 plată în termen maxim de 7 ani
028 plată în termen maxim de 8 ani
029 plată termen maxim de 9 ani
030 plată în termen de 10 ani sau mai mult

 
 

Anexa nr.8
la Norme

 
NOMENCLATORUL

codurilor birourilor şi posturilor vamale
 

Cod birou / Denumire birou / post vamal Localitatea limitrofă



post vamal
1000 Nord
1010 COSTEŞTI (PVFI, rutier) STÎNCA
1020 LIPCANI (PVFI, rutier) RĂDĂUŢI PRUT
1030 CRIVA1 (PVFI, rutier) MAMALIGA
1040 CRIVA2 (PVFI, feroviar) MAMALIGA
1050 LARGA1 (PVFI, rutier) KELMENŢI
1060 LARGA2 (PVFI, feroviar) KELMENŢI
1070 BRICENI (PVFI, rutier) ROSOŞANI
1080 GRIMĂNCĂUŢI (PVFS, rutier) VASKIVŢI
1090 OCNIŢA1 (PVFI, feroviar) SOKIREANÎ
1100 OCNIŢA2 (PVFI, rutier) SOKIREANÎ
1110 VOLCINEŢ (PVFI, feroviar) MOGHILIOV-PODOLISK
1120 OTACI (PVFI, rutier) MOGHILIOV-PODOLISK
1130 UNGURI (PVFL, rutier) BRONNIŢA
1140 COSĂUŢI (PVFI, fluvial) IAMPOL
1150 SOROCA(PVFS, fluvial, intern) ŢEKINOVCA
1160 BRICENI (PVI)
1161 ZCV EDINEŢ, BRICENI (PVI)
1170 BĂLŢI (PVI)
1171 ZCV DROCHIA, BĂLŢI (PVI)
1172 ZCV FĂLEŞTI, BĂLŢI (PVI)  
1180 ZAL OTACI (PVI)
1190 ZEL BĂLŢI (PVI)
1191 ZCV ALBINEŢUL VECHI (SUBZONA nr.9 ZEL BĂLŢI) (PVI)
1200 AEROPORT INTERNAŢIONAL MĂRCULEŞTI (PVFI, aerian)
2000 CENTRU  
2010 SCULENI (PVFI, rutier) SCULENI
2020 UNGHENI (PVFI, feroviar) CRISTEŞTI
2021 ZCV UNGHENI, UNGHENI (PVFI, feroviar)  
2030 LEUŞENI (PVFI, rutier) ALBIŢA
2040 PALANCA (PVFI, rutier) MAIAKI-UDOBNOE
2050 TUDORA (PVFI, rutier) STAROKAZACIE
2060 SĂIŢI (PVFS, rutier) LESNOE
2070 CHIŞINĂU1 (PVI, Industrială)
2071 ZCV CALEA FERATĂ , CHIŞINĂU1 (PVI, Industrială)
2080 CHIŞINĂU2 (PVI, Cricova)
2090 CHIŞINĂU3 (PVI, Petricani)
2091 ZCV IALOVENI, CHIŞINĂU3 (PVI, Petricani)
2092 ZCV HÎNCEŞTI , CHIŞINĂU3 (PVI, Petricani)
2093 ZCV HÎNCEŞTI 1 (SUBZONA ZEL UNGHENI-BUSINESS) CHIŞINĂU 3 (PVI, Petricani)



2100 CHIŞINĂU4 (PVI, Poşta)
2101 ZCV GARA FEROVIARĂ CHIŞINĂU, CHIŞINĂU4 (PVI, Poşta)
2110 SUBZONA "SUD-EST" (PVI)
2120 STRĂŞENI (SUBZONA 4,5 ZEL BĂLŢI) (PVI)
2130 ORHEI (SUBZONA 6 ZEL BĂLŢI) (PVI)
2131 ZCV ORHEI, ORHEI (SUBZONA 6 ZEL BALŢI) (PVI)
2140 ZEL UNGHENI (PVI)
2141 ZCV CALARAŞI, ZEL UNGHENI (PVI)
2150 CĂUŞENI1 (PVI)
2151 ZCV CĂUŞENI CALEA FERATĂ, CĂUŞENI 1 (PVI)
2170 BULBOACA (PVI)
2180 BENDER2 (PVI, feroviar)
2190 REZINA (PVI)
2200 RÎBNIŢA (PVI)
2210 SĂNĂTĂUCA POD (PVIC)
2220 REZINA POD (PVIC)
2230 MALOVATA (PVIC)
2240 CRIULENI (14, 18) (PVIC)
2241 ZCV CRIULENI (Criuleni 14, 18) (PVIC)
2250 VADUL LUI VODĂ (PVIC)
2260 GURA BÎCULUI (PVIC)
2270 HÎRBOVĂŢ (PVIC)
2271 ZCV PVIC BULBOACA(calea ferată), HÎRBOVĂŢ (PVIC)
2280 HAGIMUS (PVIC)
2290 RĂSCĂIEŢI (PVIC)
2300 AEROPORT INTERNAŢIONAL CHISINAU (PVFI, aerian)
2310 CENTRU TRANZIT GAZ  
2320 CUCIURGAN (PVFI, rutier) PERVOMAISC
2330 CĂUŞENI (SUBZONA nr.8 ZEL BĂLŢI) (PVI)  
2340 PLATONOVO (PVFI, rutier) GOIANUL NOU
3000 SUD
3010 CAHUL (PVFI, rutier) OANCEA
3020 GIURGIULEŞTI1 (PVFI,rutier) GALAŢI
3030 GIURGIULEŞTI2 (PVFI, rutier) RENI
3040 PIL GIURGIULEŞTI (PVFI) (naval, rutier, feroviar)
3041 ZCV GIURGIULEŞTI (feroviar), PIL GIURGIULEŞTI (PVFI)
3042 ZCV GIURGIULEŞTI PORT (fluvial), PIL GIURGIULEŞTI (PVFI)
3043 ZCV GIURGIULEŞTI (tranzit), PIL GIURGIULEŞTI (PVFI)
3050 BASARABEASCA (PVFI, rutier) SERPNEOVOE
3060 CIADÎR-LUNGA1 (PVFS, rutier) MALO-IAROSLAVEŢ
3070 CIADÎR-LUNGA2 (PVFI, rutier) NOVÎE-TROIANI



3080 MIRNOE (PVFI, rutier) TABAKI
3090 VULCĂNEŞTI (PVFI, rutier) VINOGRADOVKA
3100 ETULIA (PVFI, feroviar) FRICĂŢEI
3110 CIŞMICHIOI (PVFS, rutier) DOLINSKOE
3120 CAHUL (PVI)
3130 COMRAT (PVI)
3131 ZCV CIADÎR-LUNGA, COMRAT (PVI)
3140 ZAL TARACLIA (PVI)
3150 ZAL VALCANEŞ (PVI)
3160 ZAL TVARDIŢA (PVI)
3170 Cahul (subzona Nr. 7 ZEL Bălţi) (PVI)
3180 SUBZONA COMRAT (ZAL VALKANEŞ) (PVI)

 
Notă:
1. Semnificaţia codificării posturilor reprezintă XYYZ, unde
X – codul biroului vamal
YY – numărul de ordine al postului vamal
Z – codificarea zonei de control vamal
2. Semnificaţia codificării denumirii postului vamal reprezintă
PVFI – post vamal de frontieră deschis traficului internaţional
PVFS – post vamal de frontieră deschis traficului interstatal
PVFL – post vamal de frontieră deschis traficului local
PVI – post vamal intern
PVIC – post vamal intern de control
ZCV – zonă de control vamal

 
[Anexa nr.8 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.128-O din 25.03.2019, în vigoare 29.04.2019]
[Anexa nr.8 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.483-O din 08.11.2018, în vigoare 23.11.2018]
[Anexa nr.8 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.334-O din 23.07.2018, în vigoare 27.07.2018]
[Anexa nr.8 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.72-O din 14.02.2018, în vigoare 16.02.2018]
[Anexa nr.8 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.532-O din 22.12.2017, în vigoare 05.01.2018]
[Anexa nr.8 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.233-O din 16.06.2017, în vigoare 07.07.2017]
[Anexa nr.8 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.156-O din 03.05.2017, în vigoare 19.05.2017]
[Anexa nr.8 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.129-O din 11.04.2017, în vigoare 14.04.2017]
[Anexa nr.8 în redacţia Ordinului Serviciului Vamal nr.449-O din 05.12.2016, în vigoare 23.12.2016]
[Anexa nr.8 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.324-O din 09.09.2016, în vigoare 28.10.2016]
[Anexa nr.8 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.162-O din 18.05.2016, în vigoare 27.05.2016]
[Anexa nr.8 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.400-O din 09.10.2015, în vigoare 29.01.2016]
[Anexa nr.8 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.474-O din 07.12.2015, în vigoare 18.12.2015]
[Anexa nr.8 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.291-O din 30.07.2015, în vigoare 01.08.2015]
[Anexa nr.8 în redacţia Ordinului Serviciului Vamal nr.250-O din 01.07.2015, în vigoare 01.08.2015]
[Anexa nr.8 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.217-O din 02.06.2015, în vigoare 10.07.2015]
[Anexa nr.8 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.207-O din 22.05.2015, în vigoare 05.06.2015]
[Anexa nr.8 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.95-O din 09.03.2015, în vigoare 27.03.2015]
[Anexa nr.8 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.449-O din 22.10.2014, în vigoare 01.01.2015]
[Anexa nr.8 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.367-O din 26.08.2014, în vigoare 05.09.2014]
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https://weblex.md/item/view/id/bd94c880f59e0600466e32ded7eff178


[Anexa nr.8 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.569-O din 28.11.2013, în vigoare 13.12.2013]
[Anexa nr.8 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.358-O din 14.08.2012, în vigoare 17.08.2012]
[Anexa nr.8 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.221-O din 01.06.2010, în vigoare 15.06.2010]
[Anexa nr.8 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.128-O din 07.04.2010, în vigoare 16.04.2010]
[Anexa nr.8 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.87-O din 13.03.2010, în vigoare 16.04.2010]

 
 

Anexa nr.9
la Norme

 
COD AMBALAJE

 
Cod Descriere
CT CARTON
BX CUTII
GB STICLE
SA SAC
BA BUTOI
CN CONTAINER
VO VRAC
PX PALEŢI
ZZ ALTELE
QS CUTII DE MASĂ PLASTICĂ
WB STICLE DIN MASĂ PLASTICĂ
EC SAC DIN MASĂ PLASTICĂ
CK BUTOI DIN MASĂ PLASTICĂ
ZH CONTAINER DIN MASĂ PLASTICĂ
IC ALTE AMBALAJE DIN MASĂ PLASTICĂ
PA PACHET "TETRA-PACK"
FT FLEXITANK

 
[Anexa nr.9 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.195-O din 07.06.2016, în vigoare 01.07.2016]

 
 

Anexa nr.10
la Norme

 
LISTA

codurilor preferinţelor tarifare
 

Cod Acordul de liber schimb
101 Acord privind crearea zonei de comerţ liber, semnat la Moscova la 15 aprilie 1994, ratificat prin Hotărîrea

Parlamentului nr.220-XIII din 22.09.94, publicat în ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1999, volumul 17, în
vigoare din 30 decembrie 1994.

https://weblex.md/item/view/id/c3a10d1e22ce9f8a8069df3330e1abff
https://weblex.md/item/view/id/3a653bea7bedfd81de942a7d4622e165
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https://weblex.md/item/view/id/ed929b04063330fca8153eccca918d44


102 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Miniştrilor – Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la comerţul
liber, semnat la Moscova la 9 februarie 1993, publicat în ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1999, volumul 21,
în vigoare din 30 martie 1993.

103 Acord privind comerţul liber dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, semnat la
Chişinău la 13 noiembrie 2003, ratificat prin Legea nr.22-XV din 12 februarie 2004 (Monitorul Oficial nr.35-38 din
27 februarie 2004).

105 Acord de comerţ liber dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan, semnat la Chişinău
la 30 martie 1995, ratificat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.539-XIII din 19 iulie 1995
(Monitorul Oficial nr.44 din 10 august 1995).

106 Acord de comerţ liber dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîzstan, semnat la Bucureşti
la 15 februarie 1994, ratificat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.863-XIII din 5 iunie 1996
(Monitorul Oficial nr.6 din 23 ianuarie 1997).

107 Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la comerţul liber, semnat
la Minsk la 26 mai 1995, ratificat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.714-XIII din 1 februarie 1996
(Monitorul Oficial nr.10 din 15 februarie 1996).

108 Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei cu privire la comerţul liber, semnat la Tbilisi la 28
noiembrie 1997, ratificat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1513-XIII din 18 februarie 1998
(Monitorul Oficial nr.22-23 din 12 martie 1998).

109 Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului cu privire la comerţul liber, semnat la
Aşgabad la 24 decembrie 1993, ratificat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.538-XIII din 19 iulie
1995 (Monitorul Oficial nr.44 din 10 august 1995).

110 Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la comerţul liber,
semnat la Minsk la 26 mai 1995, ratificat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.576-XIII din 20
septembrie 1995 (Monitorul Oficial nr.59-60 din 26 octombrie 1995)

111 Acord dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Armenia cu privire la comerţul liber, semnat la
Aşgabat la 24 decembrie 1993, ratificat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.575-XIII din 20
septembrie 1995 (Monitorul Oficial nr.59-60 din 26 octombrie 1995)

112 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarusi cu privire la comerţul liber, semnat la
Minsk, la 16 iunie 1993,  publicat în ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1999, volumul 18, în vigoare din 7
decembrie 1994

200 Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană
a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27.06.2014 şi ratificat
prin Legea nr.112 din 02.07.2014 (Monitorul Oficial nr.185-199/442 din 18.07.2014), pentru produsele originare
din Uniunea Europeană 

201 Acordul de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, semnat la Chişinău la 11.09.2014 şi
ratificat prin Legea nr.49 din 31.03.2016 (Monitorul Oficial nr.114-122/227 din 29.04.2016)

202 Acordul de Parteneriat Strategic, Comerţ şi Cooperare între Republica Moldova şi Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord, semnat la Chişinău la 24.12.2020

304 Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2006, ratificat prin
Legea nr.120-XVI din 4 mai 2007 (Monitorul Oficial, 2007, nr.70-73, art.330) pentru produsele originare din
Bosnia şi Herţegovina

404 Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2006, ratificat prin
Legea nr.120-XVI din 4 mai 2007 (Monitorul Oficial, 2007, nr.70-73, art.330) pentru produsele originare din
Serbia

504 Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2006, ratificat prin
Legea nr.120-XVI din 4 mai 2007 (Monitorul Oficial, 2007, nr.70-73, art.330) pentru produsele originare din
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Albania
604 Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2006, ratificat prin

Legea nr.120-XVI din 4 mai 2007 (Monitorul Oficial, 2007, nr.70-73, art.330) pentru produsele originare din
Macedonia

704 Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2006, ratificat prin
Legea nr.120-XVI din 4 mai 2007 (Monitorul Oficial, 2007, nr.70-73, art.330) pentru produsele originare din
Croaţia

904 Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2006, ratificat prin
Legea nr.120-XVI din 4 mai 2007 (Monitorul Oficial, 2007, nr.70-73, art.330) pentru produsele originare din
Muntenegru

954 Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2006, ratificat prin
Legea nr.120-XVI din 4 mai 2007 (Monitorul Oficial, 2007, nr.70-73, art.330) pentru produsele originare din
Kosovo

 
[Anexa nr.10 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.08-O din 13.01.2021, în vigoare 21.01.2021]
[Anexa nr.10 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.385-O din 21.10.2016, în vigoare 01.11.2016]
[Anexa nr.10 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.381-O din 02.09.2014, în vigoare 12.09.2014]

 
 

Anexa nr.11
la Norme tehnice privind imprimarea,

utilizarea şi completarea declaraţiei
vamale în detaliu

 
CODURILE PROCEDURILOR VAMALE

 
Codul

procedurii
vamale

Explicaţia succintă a procedurii

  
Procedura 1

10 Export
1000 Export definitiv.
1021 Export definitiv a mărfurilor, anterior plasate în regim vamal "perfecţionare pasivă".
1023 Export definitiv a mărfurilor, anterior plasate în procedura vamală "export temporar".
1041 Exportul definitiv al produselor compensatoare rezultate din mărfuri, anterior plasate în regim vamal "perfecţionare

activă" cu restituire (sistemul drawback).
1043 Exportul mărfurilor obţinute din prelucrarea materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de

completare importate pentru care s-a prelungit termenul de plată a TVA şi a taxei vamale pentru perioada ciclului de
producere.

1076 Export definitiv de mărfuri produse în destinaţia vamală "zona liberă", care sunt însoţite de certificatul de origine.
1079 Export definitiv de mărfuri autohtone, anterior plasate în destinaţia vamală "zona liberă".
1086 Export definitiv de mărfuri produse în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber

"Mărculeşti", care sunt însoţite de certificatul de origine.
1089 Export definitiv de mărfuri autohtone, anterior plasate în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul
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Internaţional Liber "Mărculeşti".
1097 Export definitiv de mărfuri autohtone, anterior plasate în destinaţia vamală "magazin duty-free".

11 Export anticipat
1100 Exportul produselor compensatoare obţinute din mărfuri echivalente în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare activă cu

suspendare ce precede importul de mărfuri străine.
 

Procedura 2
21 Perfecţionare pasivă.

2100 Plasarea mărfurilor în regim vamal "perfecţionare pasivă".
2123 Plasarea mărfurilor în regim vamal "perfecţionare pasivă", anterior plasate în procedura vamală "export temporar".
2141 Plasarea mărfurilor în regim vamal "perfecţionare pasivă" complementar unei operaţiuni de perfecţionare activă cu

restituire (sistemul drawback).
2148 Plasarea mărfurilor în regim vamal "perfecţionare pasivă" realizat ulterior unui import anticipat a produselor de înlocuire

de acelaşi standard.
2151 Plasarea mărfurilor în regim vamal "perfecţionare pasivă" complementar unei operaţiuni de perfecţionare activă cu

suspendare.
2155 Plasarea mărfurilor în regim vamal "perfecţionare pasivă" complementar unei operaţiuni de perfecţionare activă cu

suspendare autorizată în interiorul unui antrepozit vamal.
23 Export temporar

2300 Export temporar în vederea returnării ulterioare a mărfurilor în aceeaşi stare.
2321 Export temporar al produselor compensatoare rezultate din plasarea mărfurilor în regim vamal "perfecţionare pasivă".

 
Procedura 3

31 Reexport.
3151 Reexportul mărfurilor străine, anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare.
3153 Reexportul mărfurilor străine, anterior plasate în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare totală de la plata

drepturilor de import.
3154 Reexportul mărfurilor străine, anterior plasate în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare parţială de la plata

drepturilor de import.
3155 Reexportul mărfurilor străine, anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare autorizat în cadrul

unui antrepozit vamal.
3157 Reexportul mărfurilor, anterior cesionate în regim vamal "perfecţionare activă" sau în regim vamal "admitere temporară".
3171 Reexportul mărfurilor, anterior plasate în regim vamal "antrepozit vamal".
3173 Reexportul mărfurilor străine transferate dintr-un antrepozit vamal în altul.
3176 Reexportul mărfurilor produse în zona liberă care nu sunt însoţite de certificatul de origine.
3178 Reexportul mărfurilor străine, anterior plasate în destinaţia vamală "zonă liberă".
3186 Reexportul mărfurilor produse în "Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" care nu sunt însoţite de certificatul de origine.
3188 Reexportul mărfurilor străine, anterior plasate în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber

"Mărculeşti".
3191 Reexportul mărfurilor străine, anterior plasate în regim vamal "transformare sub control vamal".
3193 Reexportul mărfurilor străine rezultate în urma distrugerii mărfurilor străine în destinaţia vamală "distrugere".

 
[Codul 3195 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.510-O din 08.11.2019, în vigoare 22.11.2019]
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3196 Reexportul mărfurilor străine, anterior plasate în destinaţia vamală "magazin duty-free".

 
Procedura 4

40 Import definitiv.
4000 Import definitiv a mărfurilor străine.
4041 Import definitiv a mărfurilor străine, anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă cu restituire (drawback)".
4042 Regularizarea obligaţiei vamale pentru mărfurile anterior plasate în regim vamal "import", care fac obiectul scutirii de la

plata drepturilor de import.
4043 Regularizarea obligaţiei vamale pentru mărfurile străine anterior plasate în regim vamal de "import", care au făcut

obiectul prelungirii termenului de plată a drepturilor de import.
4048 Regularizarea obligaţiei vamale în cadrul regimului de perfecţionare pasivă cu import anticipat.
4051 Import definitiv a mărfurilor străine, anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare.
4053 Import definitiv a mărfurilor străine, anterior plasate în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare totală de la plata

drepturilor de import.
4054 Import definitiv a mărfurilor străine, anterior plasate în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare parţială de la

plata drepturilor de import.
4055 Import definitiv a mărfurilor străine, anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare autorizat în

cadrul unui antrepozit vamal.
4057 Import definitiv a mărfurilor străine, anterior cesionate.
4071 Import definitiv a mărfurilor străine, anterior plasate în regim vamal "antrepozit vamal".
4073 Import definitiv a mărfurilor străine, anterior transferate dintr-un antrepozit vamal în altul.
4076 Import definitiv al mărfurilor, anterior plasate în destinaţia vamală "zonă liberă" în scopul producerii.
4078 Import definitiv a mărfurilor străine plasate anterior în destinaţia vamală "zonă liberă"

sau în alte ZEL.
4079 Importul definitiv a mărfurilor autohtone, anterior plasate în destinaţia vamală "zonă liberă".
4086 Import definitiv al mărfurilor, anterior produse în destinaţia vamala "Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti".
4088 Import definitiv a mărfurilor străine anterior plasate în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional

Liber "Mărculeşti" în scopul păstrării, utilizării.
4089 Importul definitiv a mărfurilor autohtone, anterior plasate în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul

Internaţional Liber "Mărculeşti".
4091 Import definitiv a mărfurilor străine, anterior plasate în regim vamal "transformare sub control vamal".
4093 Import definitiv a mărfurilor străine, rezultate în procesul distrugerii mărfurilor străine pe teritoriul vamal.

 
[Codul 4095 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.510-O din 08.11.2019, în vigoare 22.11.2019]

 
4096 Import definitiv a mărfurilor străine, anterior plasate în destinaţia vamală "magazin duty-free".

41 Perfecţionare activă cu restituire (drawback).
4100 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu restituire.
4121 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu restituire, anterior plasate în regim vamal

"perfecţionare pasivă" (complementar unei operaţiuni de perfecţionare activă).
4151 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu restituire, anterior plasate în regim vamal

"perfecţionare activă" cu suspendare.

https://weblex.md/item/view/id/0caf7f32b59333e19e87badf127281bd


4153 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu restituire, anterior plasate în regim vamal "admitere
temporară" cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.

4154 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu restituire, anterior plasate în regim vamal "admitere
temporară" cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.

4155 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu restituire, anterior plasate în regim vamal
"perfecţionare activă" cu suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit.

4157 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu restituire, care anterior au fost cesionate în cadrul
unui regim cu suspendare.

4171 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu restituire, anterior plasate în regim vamal "antrepozit
vamal".

4173 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu restituire, transferate anterior dintr-un antrepozit
vamal în altul.

4176 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu restituire, anterior produse în destinaţia vamală "zonă
liberă"

4178 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu restituire, anterior plasate în destinaţia vamală "zonă
liberă".

4186 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu restituire, anterior produse în Portul Internaţional
Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".

4188 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu restituire, anterior plasate în Portul Internaţional Liber
"Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".

42 Importul mărfurilor care fac obiectul scutirii de la drepturile de import.
4200 Import definitiv a mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import.
4241 Import definitiv a mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior plasate în regim vamal

"perfecţionare activă cu restituire (drawback)".
4243 Importul definitiv al mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior plasate în regim vamal

de "import", care au făcut obiectul prelungirii termenului de plată a drepturilor de import.
4251 Import definitiv a mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior plasate în regim vamal

"perfecţionare activă" cu suspendare.
4253 Import definitiv a mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior plasate în regim vamal

"admitere temporară" cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
4254 Import definitiv a mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior plasate în regim vamal

"admitere temporară" cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
4255 Import definitiv a mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior plasate în regim vamal

"perfecţionare activă" cu suspendare, autorizat în cadrul unui antrepozit.
4257 Import definitiv a mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior cesionate.
4271 Import definitiv a mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior plasate în regim vamal

"antrepozit vamal".
4273 Import definitiv a mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior transferate dintr-un

antrepozit vamal în altul.
4276 Import definitiv a mărfurilor autohtone care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior produse în destinaţia

vamală "zonă liberă". 
Import definitiv a mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior produse în destinaţia
vamală "zonă liberă"

4278 Import definitiv a mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior plasate în destinaţia



vamală "zonă liberă".
4279 Import definitiv a mărfurilor autohtone care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior plasate în destinaţia

vamală "zonă liberă".
4286 Import definitiv a mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior produse în Portul

Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".
4288 Import definitiv a mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior plasate în Portul

Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".
4289 Import definitiv a mărfurilor autohtone care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior plasate în Portul

Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".
4291 Import definitiv a mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior plasate în regim vamal

"transformare sub control vamal".
4293 Import definitiv a mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, rezultate în procesul distrugerii

mărfurilor străine în destinaţia vamală "distrugere".
 

[Codul 4295 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.510-O din 08.11.2019, în vigoare 22.11.2019]
 

4296 Import definitiv a mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior plasate în destinaţia
vamală "magazin duty-free".

4297 Import definitiv a mărfurilor autohtone care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior plasate în destinaţia
vamală "magazin duty-free".

43 Importul mărfurilor care fac obiectul prelungirii termenului de plată a drepturilor de import
4300 Importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare care fac obiectul

prelungirii termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere.
4371 Importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare care fac obiectul

prelungirii termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, anterior plasate în regim
vamal "antrepozit vamal"

4376 Importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare care fac obiectul
prelungirii termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, anterior plasate în regim
vamal "zonă liberă" (în scopul producerii)

4378 Importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare care fac obiectul
prelungirii termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, anterior plasate în regim
vamal "zonă liberă" (în scopul păstrării, utilizării mărfurilor străine)

4386 Importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare care fac obiectul
prelungirii termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, anterior produse în Portul
Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".

4388 Importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare străine care fac obiectul
prelungirii termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, anterior plasate în Portul
Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti" (în scopul păstrării, utilizării mărfurilor
străine).

48 Import anticipat în cadrul regimului de perfecţionare pasivă.
4800 Introducere de mărfuri de înlocuire (import anticipat) în cadrul regimului vamal "perfecţionare pasivă", anterior scoaterii

mărfurilor autohtone în regim vamal "perfecţionare pasivă".
4871 Introducere de mărfuri de înlocuire (import anticipat) în cadrul regimului vamal "perfecţionare pasivă", anterior plasate în

regimul vamal "antrepozit vamal".
 

https://weblex.md/item/view/id/0caf7f32b59333e19e87badf127281bd


Procedura 5
51 Perfecţionare activă cu suspendare (sistemul suspensiv).

5100 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare.
5111 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare cu utilizarea mecanismului compensării

prin echivalenţă cu export anticipat – (operaţiune de încheiere).
5121 Plasare în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare a mărfurilor, anterior plasate în regim vamal "perfecţionare

pasivă" (complementar unei operaţiuni de perfecţionare activă).
5141 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare, anterior plasate în regim vamal

"perfecţionare activă" cu restituire.
5153 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare, anterior plasate în regim vamal

"admitere temporară" cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
5154 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare, anterior plasate în regim vamal

"admitere temporară" cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
5155 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare, anterior plasate în regim vamal

"perfecţionare activă" cu suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit vamal.
5171 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare, anterior plasate în regim vamal

"antrepozit vamal".
5173 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare, anterior transferate dintr-un antrepozit

vamal în altul.
5176 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare, anterior produse în cadrul destinaţiei

vamale "zonă liberă"
5178 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare, anterior plasate în destinaţia vamală

"zonă liberă".
5186 Plasarea mărfurilor în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare, anterior produse în Portul Internaţional Liber

"Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".
5188 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare, anterior plasate în Portul Internaţional

Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".
53 Admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.

5300 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
5341 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare totală de la plata drepturilor de import,

anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu restituire.
5351 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare totală de la plata drepturilor de import,

anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare.
5354 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare totală de la plata drepturilor de import,

anterior plasate în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
5355 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare totală de la plata drepturilor de import,

anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit vamal.
5357 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare totală de la plata drepturilor de import,

anterior cesionate.
5371 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare totală de la plata drepturilor de import,

anterior plasate în regim vamal "antrepozit vamal".
5373 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare totală de la plata drepturilor de import,

anterior transferate dintr-un antrepozit vamal în altul.
5376 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare totală de la plata drepturilor de import,



anterior produse în destinaţia vamală "zonă liberă"
5378 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare totală de la plata drepturilor de import a

mărfurilor străine, anterior plasate în destinaţia vamală "zonă liberă".
5386 Plasarea mărfurilor în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare totală de la plata drepturilor de import, anterior

produse în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".
5388 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare totală de la plata drepturilor de import,

anterior plasate în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".
5391 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare totală de la plata drepturilor de import,

anterior plasate în regim vamal "transformare sub control vamal".
54 Admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.

5400 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
5441 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import,

anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu restituire.
5451 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import,

anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare.
5453 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import,

anterior plasate în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
5455 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import,

anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit vamal.
5457 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import,

anterior cesionate.
5471 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import,

anterior plasate în regim vamal "antrepozit vamal".
5473 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import,

anterior transferate dintr-un antrepozit vamal în altul.
5476 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import,

anterior produse în destinaţia vamală "zonă liberă"
5478 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import

a mărfurilor străine plasate anterior în destinaţia vamală "zonă liberă".
5486 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import,

anterior produse în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".
5488 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import

a mărfurilor străine anterior plasate în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber
"Mărculeşti".

5491 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import,
anterior plasate în regim vamal "transformare sub control vamal".

55 Perfecţionarea activă (sistemul suspensiv) în cadrul antrepozitului vamal.
5500 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare, autorizat, în cadrul antrepozitului vamal.
5521 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare, autorizat, în cadrul antrepozitului vamal,

anterior plasate în regim vamal "perfecţionare pasivă".
5541 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare, autorizat, în cadrul antrepozitului vamal,

anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu restituire.
5551 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare, autorizat, în cadrul antrepozitului vamal,

anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare.



5553 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare, autorizat, în cadrul antrepozitului vamal,
anterior plasate în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.

5554 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare, autorizat, în cadrul antrepozitului vamal,
anterior plasate în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.

5557 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare, autorizat, în cadrul antrepozitului vamal,
anterior cesionate.

5571 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare, autorizat, în cadrul antrepozitului vamal,
anterior plasate în regim vamal "antrepozit vamal".

5573 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare, autorizat, în cadrul antrepozitului vamal,
anterior transferate din-un antrepozit vamal în altul.

57 Cesiunea.
5741 Cesiunea regimului vamal "perfecţionare activă" cu restituire.
5751 Cesiunea regimului vamal "perfecţionare activă" cu suspendare.
5753 Cesiunea regimului vamal "admitere temporară" cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
5754 Cesiunea regimului vamal "admitere temporară" cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
5755 Cesiunea regimului vamal "perfecţionare activă" cu suspendare în interiorul unui antrepozit.

 
Procedura 6

61 Reimport.
6121 Reimportul mărfurilor care fac obiectul plăţii drepturilor vamale, anterior plasate în regim vamal "perfecţionare pasivă".

63 Reimportul mărfurilor care nu fac obiectul plăţii drepturilor de import.
6321 Reimportul mărfurilor care nu fac obiectul plăţii drepturilor de import, anterior plasate în regim vamal "perfecţionare

pasivă".
6323 Reimportul mărfurilor care nu fac obiectul plăţii drepturilor de import, anterior plasate în procedura vamală "export

temporar".
 

Procedura 7
71 Antrepozit vamal

7100 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "antrepozit vamal".
7141 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "antrepozit vamal", anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă cu

restituire (drawback)".
7151 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "antrepozit vamal", anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu

suspendare.
7153 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "antrepozit vamal", anterior plasate regim vamal "admitere temporară" cu

suspendare totală de la plata drepturilor de import.
7154 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "antrepozit vamal", anterior plasate în regim "admitere temporară" cu

suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
7157 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "antrepozit vamal", anterior cesionate.
7176 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "antrepozit vamal", anterior produse în destinaţia vamală "zonă liberă"
7178 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "antrepozit vamal", anterior plasate în destinaţia vamală "zonă liberă".
7186 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "antrepozit vamal", anterior produse în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"

sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".
7188 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "antrepozit vamal", anterior plasate în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"



sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".
 

[Codul 7195 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.510-O din 08.11.2019, în vigoare 22.11.2019]
 

7196 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "antrepozit vamal", anterior plasate în destinaţia vamală "magazin duty-free".
72 Antrepozit vamal pentru mărfuri autohtone.

7210 Plasarea mărfurilor autohtone în regim vamal "antrepozit vamal", anterior plasate în regim vamal "export".
73 Transferul mărfurilor dintr-un antrepozit vamal în altul.

7355 Transferul dintr-un antrepozit vamal în altul a produselor compensatoare obţinute în rezultatul plasării mărfurilor în regim
vamal "perfecţionare activă" cu suspendare, autorizat, în cadrul unui antrepozit vamal.

7371 Transferul mărfurilor străine dintr-un antrepozit vamal în altul.
76 Zonă liberă (în scopul producerii).

7600 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zona liberă" în scopul producerii.
7641 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zonă liberă" în scopul producerii, anterior plasate în regim vamal

"perfecţionare activă cu restituire (drawback)".
7651 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zonă liberă" în scopul producerii, anterior plasate în regim vamal

"perfecţionare activă" cu suspendare.
 

[Codurile 7653, 7654 abrogate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.510-O din 08.11.2019, în vigoare 22.11.2019]
 

7655 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zonă liberă" în scopul producerii, anterior plasate în regim vamal
"perfecţionare activă" cu suspendare în interiorul unui antrepozit.

7657 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zonă liberă" în scopul producerii, anterior cesionate.
7671 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zona liberă" în scopul producerii, anterior plasate în regim vamal

"antrepozit vamal".
7672 Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală "zonă liberă" în scopul producerii, anterior plasate în regim vamal

"antrepozit vamal" pentru mărfurile autohtone.
7673 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zona liberă" în scopul producerii, anterior plasate în regim vamal

"antrepozit vamal" prin transferul mărfurilor străine dintr-un antrepozit vamal în altul.
7679 Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală "zona liberă" în scopul producerii.
7686 Plasarea mărfurilor în destinaţie vamală "zona liberă", anterior produse în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau

Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".
7687 Plasarea mărfurilor străine în destinaţie vamală "zona liberă", anterior transferate în/din Portul Internaţional Liber

"Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti", în scopul producerii.
7688 Plasarea mărfurilor străine în destinaţie vamală "zona liberă", anterior plasate în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"

sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti" în scopul în scopul păstrării, utilizării.
7689 Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală "zona liberă" în scopul producerii, anterior plasate în Portul

Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".
7691 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zonă liberă" în scopul producerii, anterior plasate în regim vamal

"transformare sub control vamal".
7693 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zonă liberă", anterior plasate în destinaţia vamală "distrugere".
7697 Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţie vamală "zona liberă", anterior plasate în destinaţia vamală " magazin duty-

free".
77 Transferul mărfurilor dintr-o "zonă liberă" în alta.
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7776 Transferul mărfurilor străine dintr-o "zonă liberă" în alta, anterior plasate în destinaţia vamală "zonă liberă" (în scopul
producerii).

7778 Transferul mărfurilor străine dintr-o "zonă liberă" în alta, anterior plasate în destinaţia vamală "zonă liberă" (în scopul
păstrării, utilizării mărfurilor străine).

7779 Transferul mărfurilor autohtone dintr-o "zonă liberă" în alta, anterior plasate în destinaţia vamală "zonă liberă" (în scopul
păstrării, utilizării mărfurilor autohtone).

7677 Plasarea mărfurilor străine în "zona liberă" (în scopul producerii), anterior plasate în destinaţia vamală "zonă liberă"
7877 Plasarea mărfurilor străine în "zona liberă" (în scopul păstrării, utilizării mărfurilor străine), anterior plasate în destinaţia

vamală "zonă liberă".
7977 Plasarea mărfurilor autohtone în "zona liberă" (în scopul păstrării, utilizării mărfurilor autohtone), anterior plasate în

destinaţia vamală "zonă liberă".
78 Zonă liberă (în scopul păstrării, utilizării mărfurilor străine).

7800 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zonă liberă".
7841 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zonă liberă", anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă cu

restituire (drawback)".
7851 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zonă liberă", anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu

suspendare.
7853 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zonă liberă", anterior plasate în regim vamal "admitere temporară" cu

suspendare totală de la plata drepturilor de import.
7854 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zonă liberă", anterior plasate în regim vamal "admitere temporară" cu

suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
7855 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zonă liberă", anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu

suspendare în interiorul unui antrepozit.
7857 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zonă liberă", anterior cesionate.
7871 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zonă liberă", anterior plasate în regim vamal "antrepozit vamal".
7873 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zonă liberă", anterior transferate într-un antrepozit vamal.
7886 Plasarea mărfurilor în destinaţie vamală "zona liberă", anterior produse în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau

Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".
7887 Plasarea mărfurilor străine în destinaţie vamală "zona liberă", anterior transferate din Portul Internaţional Liber

"Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti", în scopul păstrării, utilizării.
7888 Plasarea mărfurilor străine în destinaţie vamală "zona liberă", anterior plasate în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"

sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti" în scopul păstrării, utilizării.
7889 Plasarea mărfurilor autohtone dintr-o "zonă liberă" în alta, anterior plasate în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau

Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti" (în scopul păstrării, utilizării mărfurilor autohtone).
 

[Codul 7895 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.510-O din 08.11.2019, în vigoare 22.11.2019]
 

7891 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zonă liberă", anterior plasate în regim vamal "transformare sub control
vamal".

7893 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zonă liberă", anterior plasate în destinaţia vamală "distrugere".
7896 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "zonă liberă", anterior plasate în destinaţia vamală "magazin duty-free".

79 Zonă liberă (în scopul păstrării utilizării mărfurilor autohtone).
7900 Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală "zonă liberă".
7987 Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală "zonă liberă", anterior transferate din Portul Internaţional Liber
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"Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti", în scopul păstrării, utilizării.
7997 Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţie vamală "zona liberă", anterior plasate în destinaţia vamală " magazin duty-

free".
 

Procedura 8
86 Portul International Liber "Giurgiuleşti", Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti"

8600 Plasarea mărfurilor în scopul producerii în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber
"Mărculeşti".

8641 Plasarea mărfurilor străine în scopul producerii în Portul International Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul International
Liber "Mărculeşti", anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă cu restituire (drawback)".

8671 Plasarea mărfurilor străine în scopul producerii în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional
Liber "Mărculeşti", anterior plasate în regim vamal "antrepozit vamal".

8673 Plasarea mărfurilor străine în scopul producerii în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional
Liber "Mărculeşti", anterior plasate în regim vamal "antrepozit vamal" prin transferul mărfurilor străine dintr-un antrepozit
vamal în altul.

8679 Plasarea mărfurilor autohtone în scopul producerii în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional
Liber "Mărculeşti", anterior plasate în destinaţia vamală "zona liberă" (în scopul păstrării, utilizării)

8687 Plasarea mărfurilor străine în scopul producerii, în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional
Liber "Mărculeşti", care anterior au fost transferate în/din Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul
Internaţional Liber "Mărculeşti"

8689 Plasarea mărfurilor autohtone în scopul producerii în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional
Liber "Mărculeşti", care anterior au fost plasate în scopul păstrării, utilizării în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau
Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".

87 Transferul mărfurilor în/din Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber
"Mărculeşti".

8776 Transferul mărfurilor străine în/din Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti",
anterior plasate în destinaţia vamală "zona liberă" în scopul producerii.

8778 Transferul mărfurilor străine în/din Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti",
anterior plasate în destinaţia vamală "zona liberă" (în scopul păstrării, utilizării).

8779 Transferul mărfurilor autohtone în/din Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber
"Mărculeşti", anterior plasate în destinaţia vamală "zona liberă" (în scopul păstrării, utilizării).

8786 Transferul mărfurilor străine în scopul producerii în/din Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul
Internaţional Liber "Mărculeşti", care anterior au fost plasate în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul
Internaţional Liber "Mărculeşti" în scopul producerii.

8788 Transferul mărfurilor străine în/din Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti",
care anterior au fost plasate în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti" în
scopul păstrării, utilizării.

8789 Transferul mărfurilor autohtone în/din Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber
"Mărculeşti", care anterior au fost plasate în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber
"Mărculeşti" în scopul păstrării, utilizării.

88 Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti" (în scopul păstrării,
utilizării mărfurilor străine).

8800 Plasarea mărfurilor străine în scopul păstrării, utilizării în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul
Internaţional Liber "Mărculeşti"

8841 Plasarea mărfurilor străine în scopul păstrării, utilizării mărfurilor străine în Portul International Liber "Giurgiuleşti" sau



Aeroportul International Liber "Mărculeşti", anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă cu restituire (drawback)".
8843 Plasarea mărfurilor străine în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti", în

vederea exportului mărfurilor obţinute din prelucrarea materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi
articolelor de completare importate pentru care s-a prelungit termenul de plată a TVA şi a taxei vamale pentru perioada
ciclului de producere.

8851 Plasarea mărfurilor străine în scopul păstrării, utilizării în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul
Internaţional Liber "Mărculeşti", anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare.

8853 Plasarea mărfurilor străine în scopul păstrării, utilizării în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul
Internaţional Liber "Mărculeşti", anterior plaste în regim vamal "admitere temporară" cu suspendarea totală de la plata
drepturilor de import.

8854 Plasarea mărfurilor străine în scopul păstrării, utilizării în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul
Internaţional Liber "Mărculeşti", anterior plasate în regim vamal "admitere temporară" cu suspendarea parţială de la plata
drepturilor de import.

8855 Plasarea mărfurilor străine în scopul păstrării, utilizării în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul
Internaţional Liber "Mărculeşti", anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendarea în interiorul unui
antrepozit.

8857 Plasarea mărfurilor străine în scopul păstrării, utilizării în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul
Internaţional Liber "Mărculeşti", anterior cesionate.

8871 Plasarea mărfurilor străine în scopul păstrării, utilizării în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul
Internaţional Liber "Mărculeşti", anterior plasate în regim vamal "antrepozit vamal".

8873 Plasarea mărfurilor străine în scopul păstrării, utilizării în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul
Internaţional Liber "Mărculeşti", anterior transferate într-un antrepozit vamal.

8887 Plasarea mărfurilor străine în scopul păstrării, utilizării în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul
Internaţional Liber "Mărculeşti", anterior transferate în/din Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul
Internaţional Liber "Mărculeşti", în scopul păstrării, utilizării.

8891 Plasarea mărfurilor străine în scopul păstrării, utilizării în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul
Internaţional Liber "Mărculeşti", anterior plasate în regim vamal "transformare sub control vamal".

8896 Plasarea mărfurilor străine în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti",
anterior plasate în destinaţia vamală "magazin duty-free".

89 Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti" (în scopul păstrării,
utilizării mărfurilor autohtone).

8900 Plasarea mărfurilor autohtone în scopul păstrării, utilizării în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul
Internaţional Liber "Mărculeşti".

8943 Plasarea mărfurilor autohtone în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti", în
vederea exportului mărfurilor obţinute din prelucrarea materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi
articolelor de completare importate pentru care s-a prelungit termenul de plată a TVA şi a taxei vamale pentru perioada
ciclului de producere.

8987 Plasarea mărfurilor autohtone în scopul păstrării, utilizării în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul
Internaţional Liber "Mărculeşti", anterior transferate în/din Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul
Internaţional Liber "Mărculeşti".

 
Procedura 9

91 Transformare sub control vamal.
9100 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "transformare sub control vamal".
9151 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "transformare sub control vamal", anterior plasate în regim vamal



"perfecţionare activă" cu suspendare.
9153 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "transformare sub control vamal", anterior plasate în regim vamal "admitere

temporară" cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
9154 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "transformare sub control vamal", anterior plasate în regim vamal "admitere

temporară" cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
9155 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "transformare sub control vamal", anterior plasate în regim vamal

"perfecţionare activă" cu suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit.
9157 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "transformare sub control vamal", anterior cesionate.
9171 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "transformare sub control vamal", anterior plasate în regim vamal "antrepozit

vamal".
9173 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "transformare sub control vamal", anterior transferate dintr-un antrepozit

vamal în altul.
9176 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "transformare sub control vamal", anterior produse în destinaţia vamală "zonă

liberă"
9178 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "transformare sub control vamal", anterior plasate în destinaţia vamală "zonă

liberă".
9186 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "transformare sub control vamal", anterior produse în Portul Internaţional Liber

"Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".
9188 Plasarea mărfurilor străine în regim vamal "transformare sub control vamal", anterior plasate în Portul Internaţional Liber

"Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".
92 Abandon în favoarea statului.

9200 Abandonul mărfurilor străine în favoarea statului.
9241 Abandonul mărfurilor străine în favoarea statului, anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă cu restituire

(drawback)".
9242 Abandonul în favoarea statului a mărfurilor anterior plasate în regim vamal import, care făceau obiectul scutirii de la plata

drepturilor de import.
9243 Abandonul în favoarea statului a mărfurilor anterior plasate în regim vamal "import", care au făcut obiectul prelungirii

termenului de plată a drepturilor de import.
9251 Abandonul mărfurilor străine în favoarea statului, anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare.
9253 Abandonul mărfurilor străine în favoarea statului, anterior plasate în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare

totală de la plata drepturilor de import.
9254 Abandonul mărfurilor străine în favoarea statului, anterior plasate în regim vamal "admitere temporară" cu suspendare

parţială de la plata drepturilor de import.
9255 Abandonul mărfurilor străine în favoarea statului, anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu suspendare

autorizat în cadrul unui antrepozit vamal.
9257 Abandonul mărfurilor străine în favoarea statului, anterior cesionate.
9271 Abandonul mărfurilor străine în favoarea statului, anterior plasate în regim vamal "antrepozit vamal".
9273 Abandonul mărfurilor străine în favoarea statului, anterior transferate dintr-un antrepozit vamal în altul.
9276 Abandonul în favoarea statului a mărfurilor străine, anterior produse în destinaţia vamală "zonă liberă". 

Abandonul în favoarea statului a mărfurilor autohtone, anterior produse sau prelucrate în destinaţia vamală "zonă liberă".
9278 Abandonul în favoarea statului a mărfurilor străine, anterior plasate în destinaţia vamală "zonă liberă".
9279 Abandonul în favoarea statului a mărfurilor autohtone, anterior plasate în destinaţia vamală "zonă liberă".
9286 Abandonul în favoarea statului a mărfurilor străine, anterior produse în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau

Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".



9288 Abandonul în favoarea statului a mărfurilor străine, anterior plasate în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau
Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".

9289 Abandonul în favoarea statului a mărfurilor autohtone, anterior plasate în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" sau
Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".

9291 Abandonul mărfurilor străine în favoarea statului, anterior plasate în regim vamal "transformare sub control vamal".
93 Distrugere.

9300 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "distrugere".
9341 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "distrugere", anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă cu

restituire (drawback)".
9343 Plasarea mărfurilor în destinaţia vamală "distrugere", plasate anterior în regim vamal "import", care au făcut obiectul

prelungirii termenului de plată a drepturilor de import.
9351 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "distrugere", anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu

suspendare.
9353 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "distrugere", anterior plasate în regim vamal "admitere temporară" cu

suspendare totală de la plata drepturilor de import.
9354 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "distrugere", anterior plasate în regim vamal "admitere temporară" cu

suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
9355 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "distrugere", anterior plasate în regim vamal "perfecţionare activă" cu

suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit vamal.
9357 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "distrugere", anterior cesionate.
9371 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "distrugere", anterior plasate în regim vamal "antrepozit vamal".
9373 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "distrugere", anterior transferate dintr-un antrepozit vamal în altul.
9376 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "distrugere", anterior produse în destinaţia vamală "zonă liberă".
9378 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "distrugere", anterior plasate în destinaţia vamală "zonă liberă".
9379 Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală "distrugere", anterior plasate în destinaţia vamală "zonă liberă".
9391 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "distrugere", anterior plasate în regim vamal "transformare sub control

vamal".
9342 Plasarea mărfurilor în destinaţia vamală "distrugere", plasate anterior în regim vamal "import" cu scutire totală sau

parţială de la plata drepturilor de import.
9386 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "distrugere", anterior produse în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"

sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".
9388 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "distrugere", anterior plasate în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"

sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".
9389 Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală "distrugere", anterior plasate în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"

sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".
 

[Codul 9395 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.510-O din 08.11.2019, în vigoare 22.11.2019]
 

9396 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "distrugere", anterior plasate în destinaţia vamală "magazin duty-free".
9397 Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală "distrugere", anterior plasate în destinaţia vamală " magazin duty-

free".
 

[Codul 95 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.360-O din 07.08.2019, în vigoare 16.08.2019]
 

https://weblex.md/item/view/id/0caf7f32b59333e19e87badf127281bd
https://weblex.md/item/view/id/bdd3af990b33313c91d2694834986509


96 Magazin duty-free.
9600 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "magazin duty-free".
9671 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "magazin duty-free", anterior plasate în regim vamal "antrepozit vamal".
9673 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "magazin duty-free", anterior transferate dintr-un antrepozit vamal în

altul.
9676 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "magazin duty-free", anterior produse în destinaţia vamală "zonă liberă". 

Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală "magazin duty-free", anterior produse în destinaţia vamală zonă liberă
9678 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "magazin duty-free", anterior plasate în destinaţia vamală "zonă liberă"

 
[Codul 9679 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.53-O din 04.02.2020, în vigoare 04.02.2020]

 
9686 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "magazin duty-free", anterior produse în Portul Internaţional Liber

"Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".
9688 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "magazin duty-free", anterior plasate în Portul Internaţional Liber

"Giurgiuleşti" sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".
 

[Codul 9689 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.53-O din 04.02.2020, în vigoare 04.02.2020]
 

9691 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală "magazin duty-free", anterior plasate în regim vamal "transformare sub
control vamal".

 
[Codul 9695 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.360-O din 07.08.2019, în vigoare 16.08.2019]

 
9696 Transferul mărfurilor străine dintr-un magazin duty-free în altul.

97 Magazin duty-free pentru mărfurilor autohtone.
9700 Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală "magazin duty-free".
9776 Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală "magazin duty-free", anterior produse în destinaţia vamală "zonă

liberă".
9779 Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală "magazin duty-free", anterior plasate în destinaţia vamală "zonă

liberă".
9786 Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală "magazin duty-free", anterior produse în destinaţia vamală Portul

International Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul International Liber "Mărculeşti".
9789 Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală "magazin duty-free", anterior plasate în destinaţia vamală Portul

International Liber "Giurgiuleşti" sau Aeroportul International Liber "Mărculeşti".
9797 Transferul mărfurilor autohtone dintr-un magazin duty-free în altul.

 
NOTE EXPLICATIVE

cu privire la particularităţile de utilizare ale unor coduri ale procedurilor vamale
 

Utilizarea codurilor ale procedurilor vamale indicate în caseta întîi a rubricii 37 se va efectua luîndu-se în consideraţie
următoarele particularităţi:

1. Codul vamal extins, din patru cifre, al procedurii vamale efectuate se va indica în combinaţiile prevăzute de prezenta anexă.
2. Atunci cînd mărfurile sînt plasate succesiv în mai multe regimuri vamale respectiv, iniţial sînt plasate într-un regim de

perfecţionare activă, perfecţionare pasivă sau transformare sub control vamal şi ulterior au trecut într-un regim de antrepozitare,
admitere temporară sau au avut ca destinaţie o zonă liberă, care precede importul mărfurilor rezultate, pe declaraţia vamală import,

https://weblex.md/item/view/id/e6cba29f1f49b89ad9341d0aeb222e4a
https://weblex.md/item/view/id/e6cba29f1f49b89ad9341d0aeb222e4a
https://weblex.md/item/view/id/bdd3af990b33313c91d2694834986509
https://weblex.md/item/view/id/4de4c09c6b13d6aecf43cc448f1337fa


în caseta regimului precedent, se înscrie obligatoriu codul regimului vamal de perfecţionare activă, perfecţionare pasivă sau
transformare sub control vamal, după caz.

3. Codul "00" se utilizează pentru codificarea regimului vamal precedent de tranzit, precum şi în cazul în care nu există o
procedură vamală precedentă.

4. La plasarea mărfurilor în liberă circulaţie se vor utiliza unul din următoarele coduri, reieşind din regulile de mai jos:
Codul "40", import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri – se va utiliza în

cazul plasării mărfurilor în regim vamal de import cu achitarea integrală a drepturilor de import stabilite de legislaţie, precum şi în
cazul în care legislaţia nu prevede impozitarea cu anumite tipuri de impozite şi taxe pentru categoria respectivă de marfă (de exemplu
– pentru poziţia respectivă nu este prevăzută taxă vamală sau accizul). Codul 40 al regimului vamal se va utiliza numai în cazurile,
cînd codul adiţional al facilităţilor acordate indicat în caseta a doua a rubricii 37 va avea semnificaţia "000".

Codul "42", import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor
vamale – se va utiliza în cazul vămuirii mărfurilor, la importul cărora legislaţia în vigoare stabileşte acordarea a careva scutiri sau
reduceri a cotei impozitului stabilit. În acest caz, în caseta a doua a rubricii 37 se va completa codul adiţional al facilităţilor acordate,
indicat conform prezentelor Norme.

5. La încheierea operaţiunilor de export temporar se vor utiliza unul din următoarele coduri, reieşind din regulile de mai jos:
Codul "61", reimport cu eliberare simultană pentru liberă circulaţie pentru mărfurile care nu fac obiectul unei scutiri – se va

utiliza la vămuirea produselor compensatoare, rezultate din regim de perfecţionare pasivă, reintroducerea cărora se efectuează cu
achitarea drepturilor de import pentru componentul străin sau pentru serviciile acordate contra plată (procedura 6121).

Codul "63", reimport cu eliberarea simultană pentru liberă circulaţie al mărfurilor care fac obiectul unei scutiri – se va utiliza la
vămuirea mărfurilor autohtone şi a celor de origine RM exportate temporar (procedura 6323), precum şi a produselor compensatoare
rezultate din perfecţionare pasivă, ce se introduc în ţară şi sînt exonerate total de la plata drepturilor de import, cu excepţia taxei
pentru proceduri vamale (procedura 6321).

 
 

CODURILE
facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în

vigoare la scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal
al ţării în funcţie de regimul vamal solicitat

 
Cod

scutire
Temei legal de 

acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor

 
PV

504 LTV, p.5 al Notei la Anexa nr.2 Scutiri aplicate la scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal în calitate de
ajutor umanitar

505 LTV, pct.8 al Notei Anexa nr.2 Scutiri aplicate la exportul monedei naţionale şi valutei străine de la poziţiile
tarifare 490700300 de pe teritoriul RM, efectuate de către băncile comerciale
şi Banca Naţională a Moldovei

507 Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997, art.4 alin.
(2); Legea nr.1054-XIV din 16.06.2000, art.4
alin.(5); LTV, art.4 alin.(5); Hotărîrea
Guvernului nr.1001 din 19.09.2001

Scutiri aplicate la declararea şi vămuirea mărfurilor scoase de pe teritoriul
vamal al ţării de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii
Moldova înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat

 
 

[Compartimentul "Facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale "5300", "5357", "5371", "5753",
"5754", "3153", "3157 " cu codurile scutirii 506, 508 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 575-O din 31.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 
  CODURILE

https://weblex.md/item/view/id/c9b30216e1027dea16e6b04fa693e01d
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facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare la introducerea
mărfurilor pe teritoriul vamal al ţării în funcţie de regimul vamal solicitat

 
Cod 

scutire
Temei legal de acordare a scutirii Descrierea succintă a facilităţilor

 
PV, TV,TVA, ACCIZ

099 Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997, art.4 alin.
(2); 
Legea nr.1054-XIV din 16.06.2000, art.4
alin.(5); 
LTV, art.4 alin.(5) şi (6); 
Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 19.09.2001

Scutiri aplicate la declararea şi vămuirea mărfurilor introduse în teritoriul vamal
al ţării de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova
înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat, cu condiţia rămînerii mărfurilor pe
teritoriul necontrolat de către organele constituţionale

 
[Compartimentul "Facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale "Export" cu codul scutirii
250Codurile 600, 601, 603, 604 abrogate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 575-O din 31.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 
CODURILE

facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei
în vigoare în cadrul procedurii vamale "42"

 
Cod

scutire
Temei legal de 

acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor

 
PV, TV, ACCIZ, TVA

001 LTV, pct.5 al Notei la Anexa nr.2; 
LTV, art.28 lit.d); 
CF, art.124 alin.(2); 
CF, art.103 alin.(5) 
Hotărîrea Guvernului nr.663 din 03.06.2003

Scutiri aplicate la importul mărfurilor definite ca ajutor umanitar, în modul
stabilit de Guvern

002 LTV, art.28 lit.n3); 
LTV, pct.15) al Notei la Anexa nr.2; 
CF, art.4; art.104 lit.c1); 
CF art.124 alin.(3) lit.a); 
Hotărîrea Guvernului nr.246 din 08.04.2010

Scutiri aplicate la importul mărfurilor, 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.
Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, lista
proiectelor de asistenţă tehnică se stabilesc de Guvern

004 Hotărîrea Guvernului nr.498 din 09.08.1993
(Acordul între RM şi Guvernul Federal al
Austriei privind transporturile aeriene civile
art.7 pct.1)-2)

Scutiri aplicate mărfurilor în baza Acordului cu Guvernul Federal al Austriei
privind transporturile aeriene civile (piese de schimb, carburanţi, provizii de
bord)

006 CF, art.104 lit.c); art.124 alin.(21); 
CV, Cap.VI art.206; 
Hotărîrea Parlamentului RM nr.1135/1992
(Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile
diplomatice din 18.04.1961, art.36-37)

- Scutiri aplicate la introducerea mărfurilor destinate folosinţei oficiale de către
misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova,
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
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007 Convenţia internaţională cu privire la
transportul internaţional de încărcături sub
acoperirea Carnetului TIR (Geneva,
14.11.1975) art.7

Scutiri aplicate blanchetelor carnetelor TIR

008 LTV, art.28 lit.n);
LTV, pct.1 al Notei la Anexa nr.2;
CF, art.4; art.104 lit.c1 ) liniuţa a doua;
CF art.124 alin.(3) lit.b);
Hotărârea Guvernului nr.246 din 08.04.2010

 

Scutiri aplicate la importul mărfurilor finanţate din contul granturilor acordate
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 granturilor acordate
Guvernului şi instituţiilor finanţate de la buget, precum şi modul de aplicare a
scutirii de achitarea drepturilor de import se stabilesc de Guvern.
Proiectele de asistenţă investiţională finanţate din contul împrumuturilor
acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul
împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din
cota-parte a Guvernului) care, la data de 1 ianuarie 2021, se află în stadiu de
derulare beneficiază de facilităţile fiscale şi vamale aplicate, potrivit cadrului
legislativ, la data de 31 decembrie 2020.

012 Legea nr.1569/2002, art.5 alin.(1) lit.c) Scutiri aplicate la introducerea bunurilor în legătură cu stabilirea la loc de trai
permanent în Republica Moldova sau cu obţinerea acestor bunuri prin
moştenire

013 Legea nr.761/2001 cu privire la serviciul
diplomatic, art.21 alin.(1)

Scutiri aplicate la introducerea bunurilor procurate pentru uz personal în
perioada aflării lor în misiune (cu excepţia autovehiculelor) de către membrii
personalului misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, precum şi membrii
familiilor lor, la revenirea în Republica Moldova după încheierea misiunii

014 Legea nr.170/2018 cu privire la
înmatricularea unor mijloace de transport şi
modificarea unor acte legislative, art.I

Scutiri aplicate mijloacelor de transport clasificate la poziţia tarifară 8703, şi
remorcile ataşate la acestea clasificate la poziţia tarifară 8716, motocicletele
(inclusiv mopedele) şi bicicletele cu motor auxiliar cu sau fără ataşe clasificate
la poziţia tarifară 8711, introduse după data de 24 aprilie 2018 pe teritoriul
unităţilor administrativ – teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender,
cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă,
Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca, din raionul Dubăsari, de persoanele menţionate la
art.I pct.3, avînd plăci cu număr de înmatriculare eliberate în unităţile
administrativ-teritoriale din stînga Nistrului şi municipiul Bender, cu excepţia
localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta,
Pohrebea, Vasilievca, din raionul Dubăsari, înmatriculate la subdiviziunile
Agenţiei Servicii Publice pentru obţinerea plăcuţelor cu număr de înmatriculare
neutru, însă cu prezentarea obligatorie a actelor vamale

 
[Codul 018 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.509-O din 16.12.2014, în vigoare 26.12.2014]

 
021 CF, art.4;

Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997, art.4 alin.
(134);
Secţiunea 2.8 şi anexa VI din Acordul
"Compact";
HG nr.949 din 12.10.2010 Cap.III pct.6,7

Scutiri aplicate la importul mărfurilor (cu excepţia produselor petroliere)
destinate realizării Programului "Compact", stipulate în secţiunea 2.8 şi în
anexa VI din Acordul "Compact"

 
[Codul 022 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.509-O din 16.12.2014, în vigoare 26.12.2014]
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028 Convenţia privind importul de publicaţii cu

caracter instructiv, ştiinţific şi cultural,
întocmită la Florenţa la 22 noiembrie 1950 şi
Protocolul anexat la aceasta, întocmit la
Nairobi la 26 noiembrie 1976

Scutiri aplicate publicaţiilor cu caracter instructiv, ştiinţific şi cultural

030 Hotărîrea Guvernului nr.792 din 08.07.2004
pct.11

Scutiri aplicate la transportarea prin posturile vamale interne de control de
către persoanele fizice (gospodăriile ţărăneşti, întreprinzătorii individuali): 
- a producţiei proprii, crescute pe loturile agricole sau procurate spre consum
final al familiei, cu condiţia prezentării certificatului eliberat de primăria
localităţii privind cantitatea producţiei obţinute şi dimensiunile lotului din
posesie; 
- a produsului prelucrat (finit), obţinut în urma prelucrării producţiei proprii,
crescute pe loturile agricole, la întreprinderile din partea stîngă a rîului Nistru,
la reintroducerea, în conformitate cu procedura de evidenţă a trecerii mărfurilor
menţionate, stabilită de Serviciul Vamal

032 1. LTV, art.28 lit.z); 
LTV pct.11 lit.a), c), d) al Notei la Anexa nr.2; 
CF, art.103 alin.(96) lit.a), c), d); 
CF art.124 alin.(14) lit.a), c), d); 
Hotărîrea Guvernului nr.474 din 20.04.2016; 
2. Legile de derogare (după publicarea 
în Monitorul Oficial)

1. Scutiri aplicate la importul mijloacelor de transport cu titlu gratuit (donaţie),
indiferent de termenul de exploatare, destinate:

a) pentru scopuri medicale, clasificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8703;
c) pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziţia tarifară 870530000;
d) pentru curăţarea străzilor, pentru împrăştiat materialele, pentru

colectarea deşeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705.
Pot beneficia de facilităţile fiscale şi vamale respective atît beneficiarii, cu
condiţia utilizării în exclusivitate a mijloacelor de transport menţionate pe
motivul destinaţiei lor finale, cît şi persoanele terţe care au importat şi livrat
mijloacele de transport respective către beneficiari.
Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de
transport menţionate şi de beneficiere de facilităţile fiscale şi vamale
respective este stabilit de Guvern.
2. Scutiri aplicate la importul mijloacelor de transport auto, autorizate prin legile
de derogare

 
[Codul 034 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.311-O din 18.07.2014, în vigoare 01.08.2014]
[Codul 034 introdus prin Ordinul Serviciului Vamal nr.209-O din 12.05.2014, în vigoare 23.05.2014]
[Codul 034 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.04-O din 02.01.2014, în vigoare 07.02.2014]
[Codul 036 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.232-O din 01.07.2016, în vigoare 01.07.2016]
[Codul 037 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.04-O din 02.01.2014, în vigoare 07.02.2014]
[Codul 038 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.232-O din 01.07.2016, în vigoare 01.07.2016]
[Codul 039 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.549-O din 29.12.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Codul 039 introdus prin Ordinul Serviciului Vamal nr.169-O din 24.05.2016, în vigoare 03.06.2016]
[Codul 039 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.509-O din 16.12.2014, în vigoare 01.01.2015]
[Codul 040 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.280-O din 24.06.2014, în vigoare 18.07.2014]
[Codul 041 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.232-O din 01.07.2016, în vigoare 01.07.2016]
[Codul 042 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.280-O din 24.06.2014, în vigoare 18.07.2014]
[Codul 043 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.232-O din 01.07.2016, în vigoare 01.07.2016]
[Codul 044 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.232-O din 01.07.2016, în vigoare 01.07.2016]
[Codul 045 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.280-O din 24.06.2014, în vigoare 18.07.2014]
[Codul 046 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.509-O din 16.12.2014, în vigoare 26.12.2014]

 
047 LTV, art.28 lit.x); Scutiri aplicate mărfurilor consumabile importate de forţa militară străină, care
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pct.10 al Notei la Anexa nr.2
CF, art.103 alin.(95); art.124 alin.(22);

desfăşoară aplicaţii militare temporare, destinate uzului sau consumului
exclusiv al forţei militare şi al componentei civile. Lista mărfurilor consumabile
se autorizează de către Ministerul Apărării al Republicii Moldova

 
[Codul 048 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.476-O din 28.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 
[Codul 049 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.509-O din 16.12.2014, în vigoare 26.12.2014]

 
[Codul 050 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.476-O din 28.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 
[Codul 051 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.476-O din 28.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 
052 Legile de derogare (după publicarea în

Monitorul Oficial)
Scutiri aplicate la importul mărfurilor şi/sau livrarea de mărfuri persoanelor
juridice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu
sistemul ei bugetar de către persoanele juridice care se află pe teritoriul
Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, în
conformitate cu prevederile legilor de derogare, cu excepţia mijloacelor de
transport

 
PV, TV, Acciz, TVA (fără drept de deducere)

053 LTV, art.28 lit.x1); 
pct.13 al Notei la Anexa nr.2 CF, 
art.103 alin.(911); 
art.124 alin.(23);

Scutiri aplicate la importul mărfurilor consumabile de echipele/modulele
internaţionale de intervenţie care participă la exerciţiile internaţionale de
management al consecinţelor situaţiilor excepţionale ce se desfăşoară pe
teritoriul Republicii Moldova, destinate uzului sau consumului exclusiv al
echipelor/modulelor internaţionale de intervenţie. Lista mărfurilor consumabile
se aprobă de Ministerul Afacerilor Interne şi se prezintă Serviciului Vamal.

054 CV art.305 alin.(2) pct.c) Hotărîrea
Guvernului nr.915/2016, art.62 din
Regulamentul privind asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală de
către organele vamale

Scutiri aplicate la importul mărfurilor (în privinţa cărora s-a dovedit că aduc
atingere unui drept de proprietate intelectuală), predate cu titlu gratuit, în
funcţie de natura lor, unor instituţii publice, inclusiv din sistemul protecţiei
sociale, unor asociaţii obşteşti ori fundaţii cu caracter umanitar, unor asociaţii
ori cluburi sportive, instituţii de învăţămînt de stat, unor persoane fizice care au
avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, dacă există acordul scris al
titularului dreptului de proprietate intelectuală şi dacă sînt mărfuri apte pentru
consumul sau uzul persoanelor fizice, cu condiţia de a nu fi comercializate

 
PV, TV, TVA

101 LTV, pct.2 al Notei la Anexa nr.2; 
LTV, art.28 lit.o); 
CF, art.103 alin.(1) pct.26)

Scutiri aplicate utilajului, echipamentului şi atributelor de gratificaţie, primite ca
donaţii de Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv şi federaţiile sportive naţionale
de profil de la Comitetul Internaţional Olimpic, de la federaţiile sportive
europene şi internaţionale, fără drept de comercializare

114 LTV, p.11 al Notei la Anexa nr.2; 
LTV, art.28 lit.n1); 
Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997, art.4 alin.
(131 )

Scutiri aplicate la importul mărfurilor destinate proiectelor de asistenţă
financiară, oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA,
Tuberculozei şi Malariei (GFATM) în baza Acordului de grant nr.MOL-809-G05-
T şi Acordului de grant nr.MOL-809-G06-H, implementate de Centrul pentru
Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS)

 
[Codul 116 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.509-O din 16.12.2014, în vigoare 26.12.2014]
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117 Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997 art.4 alin.
(6), Hotărîrea Guvernului nr.792 din
08.07.2004

Scutiri aplicate mărfurilor produse de persoanele juridice şi fizice, subiecţi ai
activităţii de întreprinzător, situaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi înregistraţi
(permanent) la Camera Înregistrării de Stat, dar care nu au relaţii fiscale cu
sistemul bugetar al ţării, livrate în adresa persoanelor juridice şi fizice, subiecţi
ai activităţii de întreprinzător, situaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care au
relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, la trecerea prin posturile vamale interne
de control la prezentarea actului în original al Camerei de Comerţ şi Industrie,
care confirmă obţinerea integrală a mărfurilor pe teritoriul ţării în sensul art.20
din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal

 
[Codul 119 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 575-O din 31.12.2019, în vigoare 01.01.2020]
[Codul 121 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.232-O din 01.07.2016, în vigoare 01.07.2016]
[Codul 124 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.232-O din 01.07.2016, în vigoare 01.07.2016]
[Codul 128 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 575-O din 31.12.2019, în vigoare 01.01.2020]
[Codul 131 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.232-O din 01.07.2016, în vigoare 01.07.2016]

 
133 LTV, pct.8 al Notei la Anexa nr.2; 

LTV, art.28 lit c); 
CF, art.103 alin.(1) pct.12) lit.c)

Scutiri aplicate la importul: 
- de bancnote de la poziţia tarifară 490700300 şi monede metalice de la poziţia
tarifară 7118 (inclusiv de bancnote şi monede jubiliare şi comemorative) în
monedă naţională; 
- de bancnote de la poziţia tarifară 490700300 şi monede metalice de la poziţia
tarifară 7118 în valută străină (cu excepţia celei folosite în scop numismatic)

 
[Codul 134 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.232-O din 01.07.2016, în vigoare 01.07.2016]
[Codul 136 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.509-O din 16.12.2014, în vigoare 26.12.2014]
[Codul 137 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.509-O din 16.12.2014, în vigoare 26.12.2014]
[Codul 138 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.209-O din 12.05.2014, în vigoare 23.05.2014]

 
139 Legea pentru modificarea şi completarea

unor acte legislative nr.158 din 18.07.2014,
art.V şi art.VI; LTV, art.28 lit.n4)şi p.16 la
Nota la anexa nr.2; Legea nr.1417-XIII din
17.12.1997, art.4 alin.(136); HG nr.782 din
25.09.2014

Scutiri aplicate la importul mărfurilor destinate proiectului "Reabilitarea străzilor
centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău",
implementat de către Primăria municipiului Chişinău, finanţat din sursele
Băncii Europene de Investiţii, ale BERD şi din Fondul Special pentru Energie
Verde al BERD. Modul de aplicare se stabileşte printr-un regulament aprobat
de Guvern.

140 Legea pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative nr.158 din 18.07.2014,
art.V şi art.VI; LTV, art.28 lit.n5) şi p.17 la
Nota la anexa nr.2; Legea nr.1417-XIII din
17.12.1997, art.4 alin.(136); HG nr.782 din
25.09.2014

Scutiri aplicate la importul mărfurilor destinate Programului de Investiţii
Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu
apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău, implementat de către
S.A."Apă-Canal Chişinău", finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii,
ale BERD şi din Fondul de Investiţii pentru Vecinătate al Uniunii Europene.
Modul de aplicare se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.

141 Legea nr.109 din 09.06.2017 privind
punerea în aplicare a unor măsuri de control
la trecerea frontierei, de control vamal şi
privind asigurarea regimului fiscal în cadrul
controlului comun la unele puncte de trecere
a frontierei de stat moldo-ucrainene, art.1;
Hotărîrea Guvernului nr.960 din 07.11.2017,
pct.22

Se scutesc mărfurile, cu excepţia celor supuse accizelor, provenite din cadrul
tranzacţiilor economice externe şi livrate de către agenţii economici ai
Republicii Moldova, care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, agenţilor
economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, care nu au relaţii fiscale
cu sistemul ei bugetar şi care introduc şi vămuiesc aceste mărfuri pe teritoriul
Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk –
Cuciurgan, cu condiţia rămînerii acestor mărfuri pe teritoriul necontrolat de
către organele constituţionale
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PV, TV, TVA (fără drept de deducere)

142 Codul fiscal, art.103 alin.(98); 
Legea cu privire la tariful vamal, art.28 lit.o1)
şi pct.18 din nota la anexa nr.2; 
Hotărîrea Guvernului nr.506 din 30.05.2018

Scutiri aplicate la importul mărfurilor de către parteneri în cadrul proiectului de
parteneriat public-privat pentru proiectarea şi construcţia arenei polivalente de
interes naţional, inclus în lista lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional
propuse parteneriatului public-privat, aprobată de către Guvern, conform art.11
lit.a) din Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat, şi destinate
nemijlocit implementării proiectului respectiv. Pentru parteneriatul public-privat
al cărui contract a fost încheiat în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 august 2019
se aplică scutirea de TVA fără drept de deducere, în vigoare la data semnării
contractului de realizare a parteneriatului public-privat, pînă la expirarea
contractului.

143 Art.22 din Legea nr.212/2004 privind regimul
stării de urgenţă, de asediu şi de război;
art.2 din Hotărârea Parlamentului nr.55/2020
privind declararea stării de urgenţă;
art.2 din Hotărârea Parlamentului nr.49/2021
privind declararea stării de urgenţă; punctele
6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei
pentru Situaţii Excepţionale a Republicii
Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.1340/2001;
punctele corespunzătoare din Dispoziţiile
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a
Republicii Moldova

Scutiri aplicate la importul mărfurilor, oferite cu titlul de donaţie şi stabilite în
punctele referitor la scutirile de taxe vamale, taxe pentru procedurile vamale şi
T.V.A. din Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii
Moldova

144 LTV, art.28 lit.z4); pct.15 al Notei la anexa
nr.2;
Legea nr.1417/1997, art.4 alin.(139)

Scutiri aplicate la importul vaccinului anti-COVID-19 procurat din surse
financiare ale statului, pe perioada stării de urgenţa şi/sau a stării de urgentă
în sănătate publică

 
TVA

200 Codul fiscal, art.103 alin.(1) pct.2) Scutiri aplicate mărfurilor de la poziţiile tarifare 040229110, 190110000 precum
şi produselor alimentare pentru copii de la poziţiile tarifare 160210001,
200510001, 200710101, 200710911, 200710991

201 CF, art.103 alin.(1) pct.10) Scutiri aplicate la importul scaunelor cu rotile (poziţia tarifară 8713), articolelor
şi aparatelor ortopedice şi de protezare (poziţia tarifară 9021); mijloacele
tehnice, folosite exclusiv în scopuri legate de profilaxia invalidităţii şi
reabilitarea invalizilor

203 CF, art.103 alin.(1) pct.18) Scutiri aplicate la importul de energie electrică
 

TVA (fără drept de deducere)
 
[Codul 209 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.112-O din 20.04.2021, în vigoare 01.05.2021]

 
218 CF, art.103 alin.(1) pct.24) Scutiri aplicate la importul de autoturisme şi alte autovehicole de la poziţiile

tarifare: 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333, 870340,
870350000, 870360, 870370000, 870380, 9705, scuterele cu motor electric de
la poziţia tarifară 871160900
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222 CF, art.103 alin.(92) Scutiri aplicate la importul mărfurilor de către organizaţiile necomerciale care
corespund cerinţelor art.52, în scop de construire a instituţiilor de asistenţă
socială, precum şi mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul
Republicii Moldova de către aceste organizaţii necomerciale pentru
necesităţile instituţiilor menţionate

224 CF, art.103 alin.(1) pct.12) lit.c) Scutiri aplicate la importul mărfurilor de la poziţia tarifară 7108 de către Banca
Naţională a Moldovei

226 CF, art.103 alin.(5) Scutiri aplicate la importul mărfurilor, destinate acordării de asistenţă în caz de
calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale

227 CF, art.103 alin.(1) pсt.241) Scutiri aplicate la importul mărfurilor de la poziţiile tarifare 7201, 7204
228 Codul fiscal, art.103 alin.(1) pct.271) Scutiri aplicate la importul tractoarelor agricole de la poziţiile tarifare

870191100, 870192100, 870193100, 870194100, 870195100 şi tehnicii
agricole de la poziţiile tarifare 842449100, 842482100, 8432, 843320,
843330000, 843340000, 843351000, 843352000, 843353 şi 843359, 8436,
8437 şi părţi ale acesteia de la poziţiile tarifare 8432, 8433 şi 8437 (subpoziţiile
tarifare 843290000, 843390000, 843790000)

 
[Codul 228 introdus prin Ordinul Serviciului Vamal nr.280-O din 24.06.2014, în vigoare 18.07.2014]
[Codul 228 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.192-O din 25.04.2014, în vigoare 09.05.2014]

 
229 CF, art.103 alin.(1) pct.31) Scutiri aplicate la importul utilajului şi tehnicii de la poziţiile tarifare: ex.3926

containere din plastic pentru colectarea separată a deşeurilor; ex.841780700
furnale şi cuptoare pentru incinerarea gunoiului; ex.8477 - maşini şi aparate
pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice; ex.8479 utilaje
pentru mărunţirea, presarea, balotarea deşeurilor menajere; ex.8704
autovehicule pentru colectarea şi transportarea deşeurilor menajere. Pot
beneficia de facilitatea fiscală respectivă agenţii economici care deţin
autorizaţie pentru desfăşurarea activităţii de colectare, prelucrare, reciclare a
deşeurilor menajere şi utilizează utilajul şi tehnica nominalizată nemijlocit în
domeniul de activitate al acestora

230 CF, art.103 alin.(1) pct.272) Scutiri aplicate la importul rachetelor contra grindinei de la poziţia tarifară 3604
231 CF, art.103 alin.(98); 

HG nr.506 din 30.05.2018.
Scutiri aplicate la importul mărfurilor şi serviciilor de către parteneri în cadrul
proiectelor de parteneriat public-privat din lista lucrărilor şi serviciilor de interes
naţional propuse parteneriatului public-privat, aprobată de Guvern conform
art.11 lit.a) din Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat, şi
destinate nemijlocit implementării proiectelor de parteneriat public-privat de
interes naţional. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte
de Guvern. Pentru parteneriatul public-privat al cărui contract a fost încheiat în
perioada 1 ianuarie 2018 – 31 august 2019 se aplică scutirea de TVA fără
drept de deducere, în vigoare la data semnării contractului de realizare a
parteneriatului public-privat, pînă la expirarea contractului.

 
TVA (fără drept de deducere)

232 Codul fiscal, art.103 alin.(94); Scutiri aplicate la importul deşeurilor şi reziduurilor de metale feroase şi
neferoase, reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora,
de către subiecţi impozabili licenţiaţi şi utilizate nemijlocit în activitatea lor de
întreprinzător în Republica Moldova
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TV

302 LTV, art.28 lit.e) Scutiri aplicate mărfurilor introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal în
calitate de ajutor cu titlu gratuit (donaţii) sau în scopuri filantropice pe linia
statului, destinaţia lor fiind confirmată de organul abilitat

 
[Codul 306 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.280-O din 24.06.2014, în vigoare 18.07.2014]

 
308 Legea nr.172 din 25.07.2014 privind

aprobarea Nomenclaturii combinate a
mărfurilor, NCM pct.7 al regulilor generale
de aplicare a taxei vamale

Scutiri aplicate la importul de autovehicule de la poziţiile tarifare 8702 şi 8704
cu termen de exploatare de pînă la 7 ani inclusiv

 
[Codul 309 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.509-O din 16.12.2014, în vigoare 01.01.2015]
[Codul 310 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.509-O din 16.12.2014, în vigoare 01.01.2015]

 
333 LTV, art.28 lit.v) Scutiri aplicate bunurilor mobile a căror valoare depăşeşte 6000 de lei şi a

căror durată de funcţionare este mai mare de un an, importate de către
întreprinderile ce desfăşoară activitatea de leasing, în scopul onorării
obligaţiilor contractuale ale acestora, rezultate din contractele de leasing
încheiate cu persoane fizice sau juridice din Republica Moldova

334 LTV, art.28 lit.l) Scutiri aplicate mărfurilor produse în ZEL introduse pe restul teritoriului vamal
al RM

 
[Codul 337 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.509-O din 16.12.2014, în vigoare 01.01.2015]

 
338 Legea nr.172 din 25.07.2014 privind

aprobarea Nomenclaturii combinate a
mărfurilor pct.9 al regulilor generale de
aplicare a taxei vamale

Scutiri aplicate la importul mostrelor de seminţe şi material săditor, destinate
testărilor oficiale efectuate de Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de
Plante

339 TV, art.28 lit.i); 
CF, art.103 alin.(2) lit.b); 
CF, art.124 alin.(8); 
CV, art.37

Scutiri aplicate mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen
de 3 ani, în aceeaşi stare, în cazul cînd la realizarea exportului suma TVA şi
accizelor (după caz) pentru marfa respectivă a fost restituită

 
[Codul 351 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.04-O din 02.01.2014, în vigoare 07.02.2014]

 
352 Legea nr.172 din 25.07.2014 privind

aprobarea Nomenclaturii combinate a
mărfurilor, NCM Cap.84 pct.3 al Notei

Cota 0% a TV la importul motoarelor de la subpoziţiile tarifare 840731,
840732, 840733, 840734 şi 840820 destinate propulsiei motocultoarelor de la
subpoziţia tarifară 870110

 
[Codul 353 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 575-O din 31.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 
355 LTV, art.28, lit.j); Scutiri aplicate la importul materialelor didactice pentru instituţiile preşcolare,

de învăţămînt şi curative
356 LTV, art.28 lit.c) Scutiri aplicate hîrtiilor de valoare
357 Scutiri aplicate la importul dializatorilor de la poziţia tarifară 842129
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LTV, art.28 lit.z2)
358 Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful

vamal, art.28 litera l2)
Scutiri aplicate la mărfurile care nu au fost prelucrate suficient în zona
economică liberă, introduce pe restul teritoriul vamal al Republicii Moldova, în
partea ce se referă la mărfurile străine plasate în zona economică liberă
însoţite de o dovadă de origine preferenţială şi mărfurile autohtone care au fost
utilizate pentru producerea mărfurilor care nu au fost prelucrate suficient

359 LTV, art.28 lit.k) Scutiri aplicate mărfurilor supuse accizelor plasate sub regimul vamal de
import, după comercializare în magazinul duty-free amplasat în zona intrării pe
teritoriul Republicii Moldova sau în magazinul duty-free pentru deservirea
corpului diplomatic

 
Acciz

401 Codul fiscal, art.124 alin.(16) Scutiri aplicate la importul de alcool etilic nedenaturat de la poziţia tarifară
220710000, destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică în limita
volumului stabilit de ministerul de ramură coordonat cu Inspectoratul Fiscal
Principal 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

450 LTV, art.28 lit.i); 
CF, art.124 alin.(8); 
CF, art.103 alin.(2) lit.b); 
CV, art.37  

Scutiri aplicate mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen
de 3 ani, în aceeaşi stare, în cazul cînd la realizarea exportului suma accizelor
pentru marfa respectivă nu a fost restituită, iar suma TVA a fost restituită

 
PV

501 LTV, p.7 al Notei la Anexa nr.2 Scutiri aplicate produselor petroliere şi altor mărfuri ce sînt tranzitate prin
Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" la scoaterea acestora de pe teritoriul
Portului Internaţional Liber "Giurgiuleşti" cu condiţia că această taxă a fost
achitată la introducerea lor pe teritoriul menţionat (în vigoare pînă la data de
12.09.2015)

502 LTV, pct.2 Anexa nr.2 Aplicarea cuantumului de 0,05% al taxei pentru proceduri vamale la vămuirea
mărfurilor, plasate în regim de admitere temporară sau export temporar,
respectiv reexportul sau reintroducerea acestora, destinate prezentării la
tîrguri, expoziţii şi măsuri culturale şi sportive pe un termen de pînă la 2 luni

509 Cap.I secţ.1 art.7 din Codul vamal nr.1149-
XIV din 20.07.2000; 
Art.31 din Legea cu privire la tariful vamal
nr.1380-XIII din 20.11.1997; 
Art.I "Taxe şi alte plăţi" alin.a) din Acord între
Guvernul Statelor Unite ale Americii şi
Guvernul Republicii Moldova cu privire la
cooperare în vederea facilitării acordării
asistenţei, semnat la 21.03.1994

Scutiri aplicate la declararea şi vămuirea mărfurilor în cadrul procedurii vamale
export la obiectele, bunurile şi altă proprietate, folosite în legătură cu
programele de asistenţă ale Statelor Unite

510 CV, Cap.VI art.206;
Hotărîrea Parlamentului RM nr.1135-XII din
04.08.1992 (Convenţia de la Viena cu privire

Scutiri aplicate la scoaterea mărfurilor destinate folosinţei oficiale de către
misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova,
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la relaţiile diplomatice din 18.04.1961,
art.36-37).

reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova
de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.

 
PV, TVA

550 LTV, pct.4 al Notei la Anexa nr.2; 
Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997, art.4,
alin.(7)

Scutiri aplicate la importul gazelor naturale de la poziţia tarifară 2711 de către
S.A."Moldovagaz" pentru "Tiraspoltransgaz" S.R.L.

551 CF, art.103 alin.(1) pct.12) lit.c) LTV, pct.8 al
Notei la Anexa nr.2

Scutiri aplicate la importul valutei străine folosite în scopuri numismatice

 
[Codurile 600, 601, 603, 604 abrogate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 575-O din 31.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 
 

TVA cota redusă (8%), TV
605 CF art.96 lit.b) liniuţa 5 şi art.103 alin.(2)

lit.b); LTF art.28 lit.i); CV art.37
Scutiri aplicate mărfurilor autohtone de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000,
010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de
reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706,
070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100,
070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400,
070999500, 070999600, ex.070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100,
080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000,
0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201,
1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată,
121300000, 1214, anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în
aceeaşi stare, în cazul cînd la realizarea exportului suma TVA pentru marfa
respectivă a fost restituită

 
TVA, cota redusă, TV

640 Codul fiscal, art.96 lit.b) liniuţa 5; 
Legea nr.172 din 25.07.2014 privind
aprobarea Nomenclaturii combinate a
mărfurilor, pct.9 al regulilor generale de
aplicare a taxei vamale

Scutiri aplicate la importul mostrelor de seminţe şi materialului săditor de la
poziţiile tarifare 060210, 060220, 100191, 100310, 100410, 100510, 100710,
120110, 120600100, 120922, 120925, 120929, 120930, 120999, destinate
testărilor oficiale efectuate de Comisia de Stat pentru încercarea Soiurilor de
Plante

 
TVA, cota redusă, Acciz, TV

650 CF, art.96 lit.b) liniuţa a doua; art.124 alin.
(15);
Legea nr.172/2014, cap.22 Notă la anexă;
Hotărîrea Guvernului nr.18 din 12.02.2021 

Scutiri aplicate la importul alcoolului etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare
220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în
medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern pentru
anul 2021

 
TV, TVA

700 LTV, art.28 lit.p); 
CF, art.103 alin.(1) pct.21)

Scutiri aplicate la importul timbrelor de acciz pentru marcarea mărfurilor
supuse accizelor, precum şi hîrtiile speciale importate pentru marcarea
mărfurilor supuse accizelor destinate exportului

701 LTV, art.28 lit.j); 
CF, art.103 alin.(1) pct.20)

Scutiri aplicate la importul producţiei de carte şi publicaţiile periodice (cu
excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901, 4902,
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490300000, 490400000 şi 4905
702 LTV, art.28 lit.q2); 

CF, art.103 alin.(1) pсt.29) 
Hotărîrea Guvernului nr.145 din 26.02.2014

Scutiri aplicate la importul mijloacelor fixe utilizate nemijlocit la fabricarea
produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate
includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de
legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de
Guvern

705 LTV, art.28 lit.s); 
Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997, art.4 alin.
(17)

Scutiri aplicate la importul de mărfuri cu scopul efectuării investiţiilor capitale în
cadrul şi în condiţiile Acordului de investiţii "Cu privire la Portul Internaţional
Liber "Giurgiuleşti"

 
[Codul 706 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.509-O din 16.12.2014, în vigoare 12.11.2015]
[Codul 707 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.509-O din 16.12.2014, în vigoare 26.12.2014]

 
715 LTV, art.28 lit.y); 

CF, art.103 alin.(1) pсt.241)
Scutiri aplicate la importul mărfurilor de la poziţiile tarifare 854810

 
[Codul 716 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.209-O din 12.05.2014, în vigoare 23.05.2014]

 
717 LTV, art.28 lit.i); 

CF, art.124 alin.(8); 
CF, art.103 alin.(2) lit.b); 
CV, art.37  

Scutiri aplicate mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen
de 3 ani, în aceeaşi stare, în cazul cînd la realizarea exportului suma accizelor
pentru marfa respectivă a fost restituită, iar suma TVA nu a fost restituită  

718 LTV, art.28 lit.y1); 
CF, art.103 alin.(1) pct.32)

Scutiri aplicate la importul aeronavelor de la poziţia tarifară 880240000,
elicopterelor de la poziţia tarifară 880211000, 880212000, locomotivelor de la
poziţia tarifară 8601, 8602, vagoanelor automotoare pentru cale ferată
antrenate în transportul public de pasageri de la poziţia tarifară 8603; părţilor
acestora de la poziţiile tarifare 880310000 - 880330000 şi 8607

 
TV, TVA (fără drept de deducere)

719 CF, art.103 alin.(1) pct.10); 
LTV, art.28 lit.z1); 
HG nr.1165 din 24.10.2016, anexele nr.1,
nr.2 şi nr.3.

Scutiri aplicate la importul materiei prime medicamentoase, materialelor,
articolelor, ambalajului primar şi secundar utilizate la prepararea şi producerea
medicamentelor, autorizate de Ministerul Sănătăţii, cu excepţia alcoolului etilic,
mijloacelor cosmetice, conform anexei la prezentul ordin.

720 CF, art.103 alin.(1) pct.273) 
LTV, art.28 lit.y2)

Scutiri aplicate la importul turbinelor hidraulice cu puterea maximum 1000 kW
de la poziţia tarifară 841011000, generatoarelor electrice de o putere de peste
75 kW, dar de maximum 375 kW de la poziţia tarifară 850133000, părţilor
pentru grupurile electrogene de la poziţia tarifară 850300990, aparaturii pentru
comutarea circuitelor electrice de la poziţia tarifară 853690950

721 Legea cu privire la tariful vamal, art.28 lit.z2);
Codul fiscal, art.103 alin.(98);
Hotărîrea Guvernului nr.506 din 30.05.2018

Scutiri aplicate la importul dializatorilor de la poziţia tarifară 842129 de către
parteneri în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat din lista lucrărilor şi
serviciilor de interes naţional propuse parteneriatului public-privat, aprobată de
Guvern conform art.11 lit.a) din Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul
public-privat, şi destinate nemijlocit implementării proiectelor de parteneriat
public-privat de interes naţional. Pentru parteneriatul public-privat al cărui
contract a fost încheiat în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 august 2019 se aplică
scutirea de TVA fără drept de deducere, în vigoare la data semnării
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contractului de realizare a parteneriatului public-privat, pînă la expirarea
contractului

 
[Codul 752 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.509-O din 16.12.2014, în vigoare 26.12.2014]
[Codul 801 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.123-O din 30.03.2015, în vigoare 01.04.2015]

 
 

Acciz, TVA (fără drept de deducere)
802 Codul fiscal, art.103 alin.(910); art.124 alin.

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

 
[Codul 803 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.418-O din 11.09.2019, în vigoare 11.09.2019]

 
 

TV, ACCIZ, TVA
853 LTV, art.28 lit.k); CF, art.124 alin.(5); CF,

art.103 alin.(6);
Scutiri aplicate la plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinele duty-
free

870 TV, art.28 lit.i); 
CF, art.124 alin.(8); 
CF, art.103 alin.(2) lit.b); 
CV, art.37

Scutiri aplicate mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen
de 3 ani, în aceeaşi stare, în cazul cînd la realizarea exportului suma TVA şi
accizelor (după caz) pentru marfa respectivă nu a fost restituită

880 Legea nr.8-XV din 17.02.2005 art.7 alin.(4);
art.8 alin.(4) şi alin.(9)

Scutiri aplicate mărfurilor introduse în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"
din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova

884 CF, art.4; 
Hotărîrea Parlamentului nr.477-XIII din
02.06.1995; 
Hotărîrea Guvernului nr.369 din 05.06.1995,
p.1, Cap.III al Regulamentului

Scutiri aplicate la importul de mărfuri în cadrul cooperaţiei de producţie

 
[Codul 885 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.311-O din 18.07.2014, în vigoare 01.08.2014]
[Codul 885 introdus prin Ordinul Serviciului Vamal nr.209-O din 12.05.2014, în vigoare 23.05.2014]
[Codul 885 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.04-O din 02.01.2014, în vigoare 07.02.2014]

 
886 LTV, art.28 lit.q3); 

CF, art.103 alin.(97), art.124 alin.(112)
Scutiri aplicate la importul mostrelor de mărfuri cu valoarea intrinsecă care nu
depăşeşte 22 euro pentru un import. În cazul în care valoarea mostrelor de
mărfuri depăşeşte limita neimpozabilă indicată, T.V.A., acciz, taxa vamală 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 de mărfuri 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 T.V.A., acciz, taxa vamală 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 şi 2403

887 LTV, art.28 lit.l1); Se scuteşte combustibilul destinat aprovizionării în Portul Internaţional Liber
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CF, art.104 lit.a); 
CF art.124 alin.(20)

Giurgiuleşti a navelor maritime implicate în transportul internaţional de mărfuri
şi pasageri, indiferent de naţionalitatea navei sau de pavilionul acesteia

 
PV, TV

900 Hotărîrea Guvernului nr.498 din 09.08.1993
(Acordul între RM şi Guvernul Federal al
Austriei privind transporturile aeriene civile,
art.7 pct.4)

Scutiri aplicate mărfurilor în baza Acordului cu Guvernul Federal al Austriei
privind transporturile aeriene civile (pentru amenajarea birourilor ş.a.)

902 Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997 art.4 alin.
(6); 
Hotărîrea Guvernului nr.792 din 08.07.2004

Scutiri aplicate mărfurilor transportate de către agenţii economici din raioanele
de est (neînregistraţi sau înregistraţi provizoriu în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare), la prezentarea în original al actului Camerei de Comerţ şi
Industrie, care confirmă obţinerea integrală a mărfurilor pe teritoriul ţării în
sensul art.20 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful
vamal

 
[Codul 903 abrogat prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 575-O din 31.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 
 

PV, TV, TVA cu cota redusă
970 Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997 art.4 alin.

(6); CF, art.96 lit.b); Hotărîrea Guvernului
nr.792 din 08.07.2004

Scutiri aplicate la livrarea de mărfuri (la trecerea prin PVIC), produse de
persoanele juridice şi fizice, subiecţi ai activităţii de întreprinzător,
neînregistrate sau înregistrate provizoriu la Agenţia Servicii Publice în
condiţiile stabilite de Guvern, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi
care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, către persoanele juridice şi
fizice subiecţi ai activităţii de întreprinzător, care se află pe teritoriul Republicii
Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, la prezentarea
raportului de expertiză, eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii
Moldova, care confirmă obţinerea integrală a mărfurilor pe teritoriul ţării în
sensul art.20 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful
vamal

 
PV, TV, Acciz

975 LTV, art.28 lit.z) pct.1; 
pct.11 subpct.1) din nota la anexa nr.2; 
CF art.124 alin.(14) pct.1); 
Hotărîrea Guvernului nr.474/2016

Scutiri aplicate la importul mijloacelor de transport indiferent de termenul de
exploatare, 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). Pot
beneficia de facilitatea fiscală şi vamală 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. Modul de introducere, de plasare sub regim vamal
de import a mijloacelor de transport menţionate şi de beneficiere de facilitatea
fiscală respectivă se stabileşte de către Guvern

976 Art.10 alin.(1) din Acordul privind spaţiul
aerian comun dintre Republica Moldova şi
Uniunea Europeană şi statele sale membre,

La sosirea pe teritoriul uneia dintre părţi, aeronavele transportatorilor aerieni ai
celeilalte părţi utilizate în transportul aerian internaţional, echipamentele lor
obişnuite, combustibilul, lubrifianţii, consumabilele tehnice, echipamentele de
la sol, piesele de schimb (inclusiv motoare), proviziile de bord (inclusiv, dar
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semnat la Bruxelles la 26.06.2012, ratificat
prin Legea nr.292/2012

nelimitându-se la: alimente, băuturi şi alcool, ţigări şi alte produse destinate
comercializării sau consumării de către pasageri în cantităţi limitate în timpul
zborului) şi alte articole destinate să fie folosite doar pentru sau în legătură cu
exploatarea sau întreţinerea aeronavelor care efectuează transporturi aeriene
internaţionale sunt scutite, pe bază de reciprocitate, în temeiul legislaţiei
relevante aplicabile, de toate restricţiile la import, taxele vamale, accizele şi
alte taxe similare care sunt impuse de autorităţile naţionale, cu condiţia ca
echipamentele şi proviziile să rămână la bordul aeronavelor

 
NOTE EXPLICATIVE

cu privire la particularităţile de utilizare ale unor coduri ale facilităţilor
fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare"

1. La aplicarea codului de scutire "358" în cadrul procedurii vamale 4276 se va ţine cont de următoarele considerente:
1.1 Declarantul va calcula valoarea în vamă, procentul şi cuantumul taxei vamale necesar a fi încasată pentru fiecare

componentă străină plasată în zona economică liberă şi care nu este însoţită de o dovadă de origine preferenţială (certificat de
circulaţie a mărfurilor EUR.1, declaraţie de origine sau certificat de originea a mărfurilor Forma CT-1) şi utilizate pentru producerea
mărfurilor declarate.

1.2 La introducerea codului de scutire "358" în rubrica 37, în formularul care se deschide în SI "Asycuda World" se va
introduce suma valorii în vamă totală şi cuantumul total al taxei vamale care este necesar a fi încasată pentru componenta străină
plasată în zona economică liberă şi care nu este însoţită de o dovadă de origine preferenţială.

1.3 La declaraţia vamală se va ataşa o descifrare unde se va detalia pe fiecare componentă străină cuantumul taxei vamale
necesar a fi încasată sub forma:

 
Nr. 
d/o

Cod marfă Descriere Valoarea în vamă % taxei vamale Cuantumul taxei vamale 
încasate (lei)

 
   
 

CODURILE
pentru aplicarea cotei redusă TVA în mărime de 8%, independent din poziţiile tarifare

conform art.96 lit.b) din Codul fiscal nr.1163/1997 în cadrul procedurii vamale "42"
 

600 CF, art.96 lit.b) liniuţele
2 şi 3

Cota redusă TVA la importul medicamentelor de la poziţiile tarifare 3001–3004 şi a mărfurilor de la
poziţiile tarifare 3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000,
370790, 380894, 382100000, 382200000, 4014, 401511000, 481890100, 900110900, 900130000,
900140, 900150, 901831, 901832, 901839000

601 CF, art.96 lit.b) liniuţa 6 Cota redusă TVA la importul de zahăr din sfecla de zahăr (subpoziţiile tarifare 170112100,
170112900, ex.170191000, ex.170199100, ex.170199900)

603 CF, art.96 lit.b) liniuţa 4 Cota redusă TVA la importul gazelor naturale şi lichefiate de la poziţia tarifară 2711
604 Codul fiscal, art.96

lit.b) liniuţa 5
Cota redusă TVA la importul producţiei din zootehnie în forma naturală, masă vie, şi producţiei din
fitotehnie şi horticultură în formă naturală de la poziţiile tarifare 010221, 010231000, 010290200,
010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie (subpoziţiile tarifare
ex.010511110, ex.010511190), 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700,
0708, 070920000, 070930 000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960,
070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar
şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 0807 11000, 080719000, 080810, 080830,
080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205,
120600, 1209, ex.121291800 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214
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[Anexa nr.11 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.192-O din 25.04.2014, în vigoare 09.05.2014]
[Anexa nr.11 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.189-O din 18.04.2014, în vigoare 09.05.2014]
[Anexa nr.11 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.07-O din 09.01.2014, în vigoare 28.03.2014]
[Anexa nr.11 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.95-O din 03.03.2014, în vigoare 14.03.2014]
[Anexa nr.11 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.04-O din 02.01.2014, în vigoare 07.02.2014]
[Anexa nr.11 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.03-O din 02.01.2014, în vigoare 17.01.2014]
[Anexa nr.11 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.636-O din 30.12.2013, în vigoare 17.01.2014]
[Anexa nr.11 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.563-O din 25.11.2013, în vigoare 06.12.2013]
[Anexa nr.11 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.562-O din 22.11.2013, în vigoare 06.12.2013]
[Anexa nr.11 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.501-O din 16.10.2013, în vigoare 05.11.2013]
Notă: Se completează anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale "94" cu codul scutirii

039.  Vezi Ordinul Serviciului Vamal nr.357-O din 25.07.2013, în vigoare din 09.08.2013
Notă: Se completează anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale "94" cu codul scutirii

038.  Vezi Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 19.07.2013, în vigoare din 02.08.2013
[Anexa nr.11 în redacţia Ordinului Serviciului Vamal nr.286-O din 21.06.2013, în vigoare 26.07.2013]
[Anexa nr.11 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.245-O din 22.05.2013, în vigoare 31.05.2013]
[Anexa nr.11 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.210-O din 24.04.2013, în vigoare 03.05.2013]
[Anexa nr.11 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.156-O din 18.03.2013, în vigoare 29.03.2013]
[Anexa nr.11 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.155-O din 13.03.2013, în vigoare 29.03.2013]
[Anexa nr.11 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.128-O din 15.02.2013, în vigoare 22.02.2013]
[Anexa nr.11 în redacţia Ordinului Serviciului Vamal nr.140-O din 10.04.2012, în vigoare 20.04.2012]

 
 

Anexa nr.12
la Norme

 
LISTA

codurilor contingentelor în vigoare
 

Cod Denumire
EUZH Contingent în conformitate cu Nota la Capitolul 17 al Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor

nr.172/2014 (subpoziţiile tarifare – ex.170191000 şi ex.170199, originare din UE)
ALZH Contingent în conformitate cu Nota la Capitolul 17 al Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor

nr.172/2014 (poziţia tarifară -1701, alocarea cotei după principiul primul venit – primul servit (FIFO))
ALZH1 Contingent în conformitate cu Nota la Capitolul 17 al Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor

https://weblex.md/item/view/id/6f03b54fe0f3e540ec928bc18b582050
https://weblex.md/item/view/id/db462520c41e59ec65538fd2c4f3453d
https://weblex.md/item/view/id/0ee8d446da91057bab4d83a9babf98cd
https://weblex.md/item/view/id/d675099a2bb25c2e9b7d0f45f1a796a2
https://weblex.md/item/view/id/684722e393a05a69fb104e5d59305968
https://weblex.md/item/view/id/7d08d3fe89f392f2e774fcf134f3d3bd
https://weblex.md/item/view/id/2de7f4b98f48eaad0d61e4042c88d43a
https://weblex.md/item/view/id/dbeba1eba9e58ac526526e5c47bd0e31
https://weblex.md/item/view/id/43a8128e73a0424c52b4d4cab05b92c4
https://weblex.md/item/view/id/51060d5cfded4900d32aba03182bb7c8
https://weblex.md/item/view/id/067e2e28e3c8bd60f77120c6a718ee43
https://weblex.md/item/view/id/f1698842808794f0f5761d4d1f10b4c7
https://weblex.md/item/view/id/5f6393d093d7ee090ecd6aa232c73936
https://weblex.md/item/view/id/0be9a97a5c7845bd9d69824b8bbf0f20
https://weblex.md/item/view/id/a2f90cc2405b5f793273bd7289815bd4
https://weblex.md/item/view/id/6ca89d6591f8844ba44f40b6d6ce99ac
https://weblex.md/item/view/id/142160bcf813e8d5b4fed4f834fa4080
https://weblex.md/item/view/id/17c7f853bf533d4c14dab01d93da5ca6
https://weblex.md/item/view/id/09cb1cfaba8148adb6c4ba823f29dcc9
https://weblex.md/item/view/id/e33bfc3273e8198fd44e92951266ec6e
https://weblex.md/item/view/id/35cc52a03ee531ba543587da5f401b44
https://weblex.md/item/view/id/e615287932547e8cf9fb9a5870e59973
https://weblex.md/item/view/id/2b2aa8ebb01c52a424635d40c83a7867
https://weblex.md/item/view/id/68c641789d56dd09bf6b79a57eb00c08
https://weblex.md/item/view/id/fe5c96586a8330b6663920478c266535
https://weblex.md/item/view/id/a900bb12fd22187e755c1e204ce9d132
https://weblex.md/item/view/id/921199500fa6af83b346cd726aa73201
https://weblex.md/item/view/id/b36eba94bee849029a58cdf533ce44f7
https://weblex.md/item/view/id/1ddf18e19ff1d03b7b9b575cc45d44d9
https://weblex.md/item/view/id/a36222d93d82f6a23b18401e35623df1
https://weblex.md/item/view/id/441eeba5e7d5379c31175b1d645e4ae5
https://weblex.md/item/view/id/047196ecc3d9fb9c44fb75f27b916812
https://weblex.md/item/view/id/a3df073b1459277b9318b09823b679d2
https://weblex.md/item/view/id/a3df073b1459277b9318b09823b679d2
https://weblex.md/item/view/id/a3df073b1459277b9318b09823b679d2


nr.172/2014 (poziţia tarifară -1702, după principiul MFN)
EUZH1 Contingent în conformitate cu Nota la Capitolul 17 al Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor

nr.172/2014 (poziţia tarifară -1702, originare din UE)
EUIM1 Contingent conform Anexei XV-D (categoria CT1) a Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană
EUIM2 Contingent conform Anexei XV-D (categoria CT2) a Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană
EUIM3 Contingent conform Anexei XV-D (categoria CT3) a Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană
EUIM4 Contingent conform Anexei XV-D (categoria CT4) a Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană
EUIM5 Contingent conform Anexei XV-D (categoria CT5) a Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană
EUIM6 Contingent conform Anexei XV-D (categoria CT6) a Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană
EUEX1 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 1 – carne de porc) a Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea

Europeană
EUEX2 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 2 – carne de pasăre) a Acordului de Asociere între Republica Moldova şi

Uniunea Europeană
EUEX3 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 3 – produse lactate) a Acordului de Asociere între Republica Moldova şi

Uniunea Europeană
EUEX4 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 4 – ouă în coajă) al Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea

Europeană
EUEX5 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 5 – ouă şi albumine) a Acordului de Asociere între Republica Moldova şi

Uniunea Europeană
EUEX6 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 6 – grâu, făină şi aglomerate sub formă de pelete) a Acordului de Asociere

între Republica Moldova şi Uniunea Europeană
EUEX7 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 7 – orz, făină şi aglomerate sub formă de pelete) a Acordului de Asociere între

Republica Moldova şi Uniunea Europeană
EUEX8 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 8 – porumb, făină şi aglomerate sub formă de pelete) a Acordului de Asociere

între Republica Moldova şi Uniunea Europeană
EUEX9 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 9 – zaharuri) a Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea

Europeană
EUEX10 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 10 – cereale prelucrate) a Acordului de Asociere între Republica Moldova şi

Uniunea Europeană
EUEX11 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 11 – ţigarete) a Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea

Europeană
EUEX12 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 12 – produse lactate prelucrate) a Acordului de Asociere între Republica

Moldova şi Uniunea Europeană
EUEX13 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 13 – zahăr prelucrat) al Acordului de Asociere între Republica Moldova şi

Uniunea Europeană
EUEX14 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 14 – porumb zaharat) a Acordului de Asociere între Republica Moldova şi

Uniunea Europeană
LAQT Contingent import în vrac a laptelui clasificat la poziţia tarifară 0401 în limita contingentului tarifar stabilit (HG nr.400 din

16.06.2015)
ETQT Contingent import alcool etilic pentru poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910 în limita volumului cantitativ anual stabilit de

Guvern
TRIM1 Contingent conform Listei I din Anexa III (poziţia tarifară - 0702 00) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova

şi Republica Turcia
TRIM2 Contingent conform Listei I din Anexa III (poziţia tarifară - 0807 11) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

https://weblex.md/item/view/id/a3df073b1459277b9318b09823b679d2
https://weblex.md/item/view/id/a3df073b1459277b9318b09823b679d2
https://weblex.md/item/view/id/09aad0640eab7ed94124e2df1d63f269
https://weblex.md/item/view/id/398cd8384ef731a76d66db56c2510ad4


Republica Turcia
TRIM3 Contingent conform Listei I din Anexa III (poziţia tarifară - 0808 30, 0808 40) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica

Moldova şi Republica Turcia
TRIM4 Contingent conform Listei I din Anexa III (poziţia tarifară - 0809 10) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova

şi Republica Turcia
TRIM5 Contingent conform Listei I din Anexa III (poziţia tarifară - 0809 21, 0809 29) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica

Moldova şi Republica Turcia
TRIM6 Contingent conform Listei I din Anexa III (poziţia tarifară - 0809 30) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova

şi Republica Turcia
TRIM7 Contingent conform Listei I din Anexa III (poziţia tarifară - 0809 40) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova

şi Republica Turcia
TRIM8 Contingent conform Listei I din Anexa III (poziţia tarifară - 0810 10) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova

şi Republica Turcia
TRIM9 Contingent conform Listei I din Anexa III (poziţia tarifară – 1704) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TRIM10 Contingent conform Listei I din Anexa III (poziţia tarifară - 1806) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TRIM11 Contingent conform Listei I din Anexa III (poziţia tarifară - 1905) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TRIM12 Contingent conform Listei I din Anexa III (poziţia tarifară - 2005) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TRIM13 Contingent conform Listei I din Anexa III (poziţia tarifară - 2007) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TRIM14 Contingent conform Listei I din Anexa III (poziţia tarifară - 2009) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TRIM15 Contingent conform Listei I din Anexa III (poziţia tarifară - 2103) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TRIM16 Contingent conform Listei I din Anexa III (poziţia tarifară - 2105 00) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova

şi Republica Turcia
TRIM17 Contingent conform Listei I din Anexa III (poziţia tarifară - 2202) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TREX1 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 0203) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TREX2 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară – 0403) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TREX3 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 0405) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TREX4 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 0406) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TREX5 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 0407 (cu excepţia poziţia tarifară - 0407 21, 0407 29, 0407 90)) a

Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia
TREX6 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţiile tarifare - 0802 31, 0802 32, 0802 90 85) a Acordului de Comerţ Liber

dintre Republica Moldova şi Republica Turcia
TREX7 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 0809 40) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova

https://weblex.md/item/view/id/398cd8384ef731a76d66db56c2510ad4


şi Republica Turcia
TREX8 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 0813 20) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova

şi Republica Turcia
TREX9 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 1003) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TREX10 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 1005 90) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova

şi Republica Turcia
TREX11 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 1201) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TREX12 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 1205 10) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova

şi Republica Turcia
TREX13 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 1206) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TREX14 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 1507 10) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova

şi Republica Turcia
TREX15 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 1512) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TREX16 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 1704) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TREX17 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 1806) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TREX18 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 1905) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TREX19 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 2005 (cu excepţia poziţia tarifară - 2005 70)) a Acordului de

Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia
TREX20 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 2007) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TREX21 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 2009) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TREX22 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 2103) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TREX23 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 2105 00) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova

şi Republica Turcia
TREX24 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 2202) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TREX25 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţiile tarifare - 2204 10, 2204 21, 2204 29) a Acordului de Comerţ Liber dintre

Republica Moldova şi Republica Turcia
TREX26 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 2306) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
TREX27 Contingent conform Listei II din Anexa III (poziţia tarifară - 2401) a Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi

Republica Turcia
HAQT Contingent import al hidroclorofluorocarburilor halogenate în limita volumului cantitativ anual, distribuit prin decizia Comisiei

de repartizare a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate
UKIM1 Contingent conform Anexei II-D (categoria CT1) a Acordului Parteneriat Strategic, Comerţ şi Cooperare între Republica



Moldova şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
UKIM2 Contingent conform Anexei II-D (categoria CT2) a Acordului Parteneriat Strategic, Comerţ şi Cooperare între Republica

Moldova şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
UKIM3 Contingent conform Anexei II-D (categoria CT3) a Acordului Parteneriat Strategic, Comerţ şi Cooperare între Republica

Moldova şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
UKIM4 Contingent conform Anexei II-D (categoria CT4) a Acordului Parteneriat Strategic, Comerţ şi Cooperare între Republica

Moldova şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
UKIM5 Contingent conform Anexei II-D (categoria CT5) a Acordului Parteneriat Strategic, Comerţ şi Cooperare între Republica

Moldova şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
UKIM6 Contingent conform Anexei II-D (categoria CT6) a Acordului Parteneriat Strategic, Comerţ şi Cooperare între Republica

Moldova şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
 

[Anexa nr.12 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.13-O din 19.01.2021, în vigoare 29.01.2021]
[Anexa nr.12 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.08-O din 13.01.2021, în vigoare 21.01.2021]
[Anexa nr.12 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.525-O din 30.11.2018, în vigoare 11.02.2019]
[Anexa nr.12 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.10-O din 10.01.2018, în vigoare 19.01.2018]
[Anexa nr.12 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.385-O din 21.10.2016, în vigoare 01.11.2016]
[Anexa nr.12 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.260-O din 07.07.2015, în vigoare 17.07.2015]
[Anexa nr.12 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.254-O din 03.07.2015, în vigoare 10.07.2015]
[Anexa nr.12 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.501-O din 09.12.2014, în vigoare 19.12.2014]
[Anexa nr.12 în redacţia Ordinului Serviciului Vamal nr.04-O din 02.01.2014, în vigoare 07.02.2014]

 
 

Anexa nr.13
la Norme

 
LISTA 

codurilor unităţilor de măsură suplimentare
 

Unitate de măsură Cod
Metru MTR
Metru pătrat MTK
Litru LTR
Metru cub MTQ
1000 metri cubi R9
1000 litri D40
Carat metric CTM
Gram GRM
Tonă TNE
BRT tone registru brut (2.8316 m3) GRT
Capacitate de încărcare în tone metrice CCT
1000 Kilowatt-oră MWH
Curie CUR
Gi F/S (gram izotopi fisionabili) GFI

https://weblex.md/item/view/id/bf285642a2a5744b1fa3bd29d83dd611
https://weblex.md/item/view/id/67a6629da0160e963f69405684fef266
https://weblex.md/item/view/id/8d5597ea8cbfd78260d7d89912e63c67
https://weblex.md/item/view/id/74a258d99b1cfd17aded0c29b6a10114
https://weblex.md/item/view/id/e9759a2414832a4e8a1d754117444c93
https://weblex.md/item/view/id/22c9f40bcef104dcce0d0802f568e4bf
https://weblex.md/item/view/id/e5260f0858f7d35188362a414d3dc67b
https://weblex.md/item/view/id/2d6af77af1735511ebbc397a7cb6b33e
https://weblex.md/item/view/id/17c7f853bf533d4c14dab01d93da5ca6


Număr de perechi NPR
Bucată (u) C62
O sută bucăţi CEN
 O mie bucăţi MIL
1 alc. 100% – Litru de alcool pur 100% LPA
Kg peroxid de hidrogen KNS
Kg 90% std. (kilogram substanţă uscată 90%) KSD
Kg K2O kilogram oxid de potasiu KPO
Kg KOH kilogram hidroxid de potasiu KPH
Kilogram azot KNI
Kg NaOH – kilogram hidroxid de sodiu KSH
Kg P2O5 – kilogram pentoxid de fosfor KPP
Kg U – kilogram uraniu KUR
1 grad Plato (%) PDG
Terajouli (putere calorică superioară) TJO
Doze de material seminal DMS

 
[Anexa nr.13 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.02-O din 12.01.2015, în vigoare 23.01.2015]

 
 

Anexa nr.14
la Norme tehnice privind imprimarea, utilizarea

şi completarea declaraţiei vamale în detaliu
 

LISTA
codurilor documentelor anexate

 
Cod 

document
Descriere documente

001 Contract de vînzare-cumpărare
002 Contract de schimb
003 Contract de donaţie
004 Contract de comodat
005 Contract de împrumut
006 Contract de locaţiune
007 Contract de arendă
008 Contract de leasing
009 Contract de comision
010 Contract de mandat
011 Act de donaţie
012 Scrisoare de trăsură (fraht) prevăzută de Convenţia din 12.10.29 privind unificarea unor reguli referitor la

transporturile internaţionale aeriene (or.Varsovia)

https://weblex.md/item/view/id/9445a8324c2cc32ca72ce89b20dd3ce0
https://weblex.md/item/view/id/b987ba781a0ae076dd5e4891630ffa9b


013 Scrisoare de trăsură internaţională prevăzută de Convenţia cu privire la contractul de transport al
încărcăturilor pe calea auto (or.Jeneva, 12.05.56)

014 Carnet TIR prevăzut de Convenţia cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea
Carnetului TIR (or.Geneva, 14.11.75)

015 Scrisoare de trăsură prevăzută de Acordul privind transportul internaţional de mărfuri pe calea ferată (intrat
in vigoare la 01.11.51)

016 Conosament prevăzut de Convenţia ONU cu privire la transportul maritim al încărcăturilor (or.Gamburg,
1978)

017 Pro-forma actului comercial
018 Factura comercială (Invoice)
019 Licenţa eliberată de Agenţia Servicii Publice
020 Licenţa eliberată de Banca Naţională a Moldovei
021 Licenţa eliberată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică
025 Acte permisive eliberate de autorităţile administraţiei publice locale
026 Aviz sanitar veterinar pentru import-export-tranzit eliberat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
027 Certificat sanitar veterinar eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
028 Permis de carantină pentru importul (tranzitul) producţiei, al materialelor şi al obiectelor supuse carantinei,

eliberat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
029 Certificat fitosanitar pentru exportul şi reexportul producţiei, al materialelor şi al obiectelor supuse carantinei,

eliberat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
032 Certificat de conformitate
033 Certificat de origine a mărfii, declaraţie de origine/declaraţie pe factură
034 Certificat de calitate
035 Certificat de constatare eliberat de Camera Înregistrării de Stat
037 Certificat privind înscrierea în Registrul de stat eliberat de Î.S. "Agenţia de Stat pentru Proprietatea

Intelectuală"
038 Certificat de înregistrare a desenului şi modelului industrial
039 Certificat de înregistrare a contractului de licenţă
040 Cerere de înregistrare a contractului de licenţă
041 Autorizaţia eliberată de proprietarul mărcii comerciale sau de producătorul ei licenţiat
042 Aviz eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale pentru ajutoarele umanitare
043 Autorizaţiile eliberate de Bursa de Mărfuri
044 Actele de expertiză eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie
045 Paşaport
046 Buletin de identitate
047 Certificat de înregistrare a întreprinderii
048 Contract de societate
049 Contract de constituire
050 Statut al societăţii
051 Mostrele ştampilelor
052 Procură
053 Împuternicire/mandat de reprezentare în vamă
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054 Hotărîrea instanţei de judecată
055 Document de plată a drepturilor de import/export
056 Certificat de atribuire a codului statistic
057 Certificat de atribuire a codului fiscal
059 Certificat de înregistrare în calitate de plătitor a TVA
060 Ordin cu privire la numirea în funcţie a persoanelor cu funcţie de răspundere din cadrul societăţilor

comerciale
061 Autorizaţie individuală de tranzit; import;export; reexport al mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie)

eliberată de Ministerul Economiei şi Infrastructurii
062 Autorizaţie de funcţionare a antrepozitului vamal
063 Acord de perfecţionare activă
064 Acord de perfecţionare pasivă
065 Actul de acordare a regimului de admitere temporară
066 Acord pentru transformare sub control vamal
067 Autorizaţia Serviciului Vamal
068 Declaraţia pentru valoarea în vamă (D.V.1)
069 Declaraţia vamală primară
070 Declaraţia vamală a ţării de export
071 Certificat de înmatriculare al mijlocului de transport
072 Paşaport tehnic al mijlocului de transport
073 Cartela de înregistrare a valutei a angajaţilor din transport sau certificatul privind importul valutei străine
074 Permis de conducere internaţional de vehicul (al centrului CIPTI)
075 Certificat de admitere a mijlocului de transport la transportarea încărcăturilor periculoase
076 Foaia de parcurs
077 Carnet de pasaj
078 Raport de expertiză
080 Scrisoare de garanţie bancară
081 Actele traduse de către persoanele juridice autorizate
082 Dispoziţia de plată
083 Decizia fondatorilor de modificare a statutului
084 Certificat ce confirmă mostra semnăturilor persoanelor cu funcţii de răspundere ale agentului economic cu

drept de semnătură
085 Certificat bancar ce confirmă conturile în lei/valută deţinute de agentul economic
086 Certificat de agreare al mijlocului de transport
087 Certificat eliberat de Ministerul Culturii şi Turismului privind valoare culturală a mărfii
088 Certificat eliberat de Visteria de stat privind valoare culturală a mărfii
089 Contract de încheiere a dreptului de proprietate industrială
090 Raport de încercări (tehnic, chimic) al mărfurilor
091 Contract de prestare a serviciilor
092 Contract de amînare a termenului de achitare a drepturilor de import
093 Poliţa(contractul) de asigurare



094 Autorizaţia de import eliberată de Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor
095 Calculaţia cheltuielilor de transport
096 Permis de transport al armelor eliberat de Ministerul Afacerilor Interne
097 Autorizaţie de import al medicamentelor:

- neînregistrate, cu scopul înregistrării;
- înregistrate eliberată de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

098 Autorizaţie de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi al precursorilor eliberată de Comitetul
Permanent de Control asupra Drogurilor

099 Scrisori ale agenţilor economici
100 Dispoziţie de plată trezorerială privind achitarea taxei pentru dezvoltarea ramurii nucului
101 Certificatul eliberat de Casa Cărţii privind lipsa materialului publicitar sau erotic
102 Cererea de ofertă a timbrelor de acciz, marcă comercială de stat
103 Autorizaţie de import al produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, eliberată de Ministerul Agriculturii
106 Declaraţia vamală precedentă ce se încheie total
107 Declaraţia vamală precedentă ce se încheie parţial
108 Act de reţinere a mărfurilor şi obiectelor
109 Dispoziţie de plată privind achitarea taxei ecologice
110 Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat privind lipsa sau existenţa datoriilor agentului economic faţă

de Bugetul de Stat.
111 Copia hotărîrii cu privire la formarea sau majorarea capitalului social
112 Proces verbal de modificare a fondului statutar
113 Raport de evaluare a bunurilor introduse în fondul statutar
114 Act de control fizic al mărfurilor
115 Declaraţia ecologică
116 Învoire pentru vămuire la alt birou vamal
117 Raport de evaluare a bunurilor pe piaţa de proprietar
118 Decizia Camerei Înregistrării de Stat privind înregistrarea modificărilor în capitalul social
119 Packing list
120 Aviz poştal
121 Raport de încercări pentru produsele de origine animalieră
122 Act de vînzare-cumpărare a energiei electrice
123 Act de predare-primire a energiei electrice
124 Certificat veterinar pentru produsele alimentare de la furnizor
125 Contract de parteneriat
126 Certificat de conformitate eliberat pentru Ţările Uniunii Europene de forma VI 1
127 Autorizaţie de export privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în UE, eliberată de Ministerul

Economiei
128 Autorizaţie radiologică parţială eliberată de Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi

Radiologice
129 Acord de mediu eliberat de Agenţia de Mediu
130 Permis/Certificat CITES eliberat de Agenţia de Mediu
131 Certificat de înregistrare a produsului farmaceutic de uz veterinar pentru produsele de import (expertizarea,



recenzarea şi examinarea dosarelor farmacologice preclinice, toxicologice, farmacologice clinice şi
farmaceutice, a prescripţiilor tehnice, a documentaţiei de aplicare şi a programelor de testări)

133 Declaraţia de export/tranzit a Ucrainei indicată în actele de însoţire a mărfii
135 Act de control fitosanitar al materialelor şi mijloacelor de transport supuse carantinei fitosanitare
136 Autorizaţia Agenţiei de Transplant subordonată Ministerului Sănătăţii pentru importul organelor, ţesuturilor şi

celulelor destinate transplantului
137 Autorizaţia pentru importul, exportul şi reexportul substanţelor ce distrug stratul de ozon, al produselor şi al

echipamentului care conţin asemenea substanţe
138 Autorizaţia pentru importul unor produse eliberată de Comisia specială
139 Proiect de asistenţă tehnică
140 Proiect de acordare a împrumuturilor şi a granturilor
141 Declaraţia privind preţul maxim de vînzare cu amănuntul a ţigaretelor cu filtru
142 Aviz al Centrului Naţional de Medicină Preventivă şi Certificare pentru ajutoarele umanitare importate
143 Autorizaţie de import în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr eliberată de Agenţia Servicii Publice
145 Nr. caroseriei/şasiu al mijlocului de transport auto, ce transportă efectiv mărfuri (camion, remorcă,

semiremorcă)
146 Certificat de rasă, eliberat de către exportator
149 Certificat sanitar p/u loturile de produse de importul, eliberat de Serviciul de Supraveghere de Stat a

Sănătăţii Publice
150 Autorizaţie de import în Republica Moldova al produselor originare din ţările membre ale Acordului central

european de comerţ liber (CEFTA) eliberat de Agenţia Servicii Publice
151 Certificat internaţional de import al mărfurilor strategice, eliberat de Ministerul Economiei
152 Autorizaţie de distrugere a mărfurilor
153 Autorizaţie de efectuare a construcţiilor în zone libere
154 Aviz pentru introducerea în teritoriul ţării a mostrelor de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi
155 Certificat de recunoaştere a aprobării de model eliberat de ÎS "Institutul Naţional de Standardizare şi

Metrologie"
156 Aviz privind dreptul de activitate la importul substanţelor şi a materialelor chimice toxice, eliberat de

Ministerul Afacerilor Interne
157 Autorizaţie de achiziţionare a armelor cu gaze
158 Autorizaţie de achiziţionare a armelor cu ţeava ghintuită
159 Autorizaţie de achiziţionare a armelor cu ţeava lisă
160 Consimţămînt de import al substanţelor chimice periculoase, eliberat de Ministerul Mediului
161 Certificat ce confirmă calitatea de reprezentant în proprietatea industrială eliberat de Î.S. "Agenţia de Stat

pentru Proprietatea Intelectuală"
162 Certificat de radiere a înmatriculării mijlocului de transport
163 Decizie tarifară prealabilă privind clasificarea mărfurilor
164 Informaţie obligatorie privind originea
165 Sigilii vamale
166 Certificatul privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate
167 Certificatul de model VI 1 ce însoţeşte producţia vinicolă exportată în ţările din CE
168 Carnet ATA prevăzut de Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990.



169 Numărul Legii de derogare publicată în Monitorul Oficial
170 Declaraţie angajament
171 Autorizaţie AEO
172 Autorizaţia pentru utilizarea procedurilor simplificate
173 Calculul taxei vamale prevăzute de art.12711 lit.e) din Codul vamal
174 Certificat de prelungire a termenului de plată a drepturilor de import
175 Permis de transfer al armei eliberat de Ministerul Afacerilor Interne
176 Acord pentru exportul de animale sălbatice eliberat de Agenţia de Mediu
177 Acord pentru exportul de plante eliberat de Agenţia de Mediu
178 Acord pentru importul de animale sălbatice şi/sau de plante eliberat de Agenţia de Mediu
179 Autorizaţie pentru exportul/tranzitul deşeurilor eliberată de Agenţia de Mediu
180 Autorizaţie de import al motorinei eliberată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică
181 Certificat fitosanitar pentru export sau reexport eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
182 Certificat de inofensivitate (la export sau reexport) pentru produsele alimentare, inclusiv cele ambalate

eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
183 Decizia de clasificare a mărfurilor
184 Certificatul de exportator aprobat
185 Autorizaţie individuală de tranzit al mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie)
186 Autorizaţie individuală de import al mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie)
187 Autorizaţie individuală de export al mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie)
188 Autorizaţie individuală de reexport al mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie)
189 Autorizaţie sanitar veterinară de funcţionare
190 Raport privind vânzarea mărfurilor în magazin, "duty-free"
191 Declaraţia furnizorului/declaraţia pe termen lung a furnizorului

 
[Anexa nr.14 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.243-O din 17.07.2020, în vigoare 31.08.2020]
[Anexa nr.14 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.138-O din 16.03.2020, în vigoare 27.03.2020]
[Anexa nr.14 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.246-O din 28.05.2019, în vigoare 07.07.2019]
[Anexa nr.14 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.124-O din 20.03.2019, în vigoare 20.03.2019]
[Anexa nr.14 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.17-O din 15.01.2019, în vigoare 25.02.2019]
[Anexa nr.14 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.416-O din 27.09.2018, în vigoare 05.11.2018]
[Anexa nr.14 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.203-O din 04.05.2018, în vigoare 16.05.2018]
[Anexa nr.14 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.76-O din 16.02.2018, în vigoare 09.03.2018]
[Anexa nr.14 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.502-O din 04.12.2017, în vigoare 15.12.2017]
[Anexa nr.14 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.420-O din 14.11.2016, în vigoare 19.11.2016]
[Anexa nr.14 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.499-O din 09.12.2014, în vigoare 26.12.2014]
[Anexa nr.14 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.330-O din 30.07.2014, în vigoare 03.12.2014]
[Anexa nr.14 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.452-O din 28.10.2014, în vigoare 07.11.2014]
[Anexa nr.14 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.444-O din 17.10.2014, în vigoare 31.10.2014]
[Anexa nr.14 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.384-O din 04.09.2014, în vigoare 12.09.2014]
[Anexa nr.14 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.352-O din 14.08.2014, în vigoare 29.08.2014]
[Anexa nr.14 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.351-O din 14.08.2014, în vigoare 29.08.2014]
[Anexa nr.14 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.481-O din 01.10.2013, în vigoare 28.10.2013]
[Anexa nr.14 în redacţia Ordinului Serviciului Vamal nr.140-O din 10.04.2012, în vigoare 20.04.2012]
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[Anexa nr.14 completată prin Ordinului Serviciului Vamal nr.278-O din 26.07.2010, în vigoare 20.08.2010]
 

Anexa nr.15
la Norme

 
LISTA

codurilor pentru tipul drepturilor vamale
 

Nr. 
d/o

Denumirea drepturilor vamale Cod

1. Taxa pentru proceduri vamale 010
2 Taxa vamală 020
3 Alte plăţi vamale 027
4. Accize 028
5. T.V.A. 030
6. Taxa specială 035

 
 

Anexa nr.16
la Norme

 
CODURILE

modalităţilor de plată sau garantare a obligaţiei vamale
 

Nr. 
d/o

Modalitatea de plată /garantare Cod

1. Garantare 0
2 Plată 1
3 Suspendarea /amînarea plăţii la momentul vămuirii 2
4. Scutire de la garantare 3

 
 

Anexa nr.17
la Norme

 
CODUL

antrepozitelor
 
Cod Denumire
9004 Moldvamagrup-Aeroport
9005 Nord-Bălţi
9005 IP"CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ÎN FINANŢE"
9008 Moldvamagrup-Petricani
9008 IP "CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ÎN FINANŢE"
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9101 Filiala nr.1 Î.S. "Moldresurse"
9103 "Slavena Lux" S.R.L.
9104 S.A. "Carmez"
9105 S.R.L. "Smirtrans"
9106 S.A. "Orhei"
9107 "MD-Trans" S.R.L.
9111 S.C. "Rumeon" S.R.L.
9112 S.C. "Mastexim" S.R.L.
9114 SRL "Maestro Mut"
9117 F.P.C. "Valah" S.R.L.
9119 S.R.L. "Dita Estfarm"
9120 S.R.L. "Brokervam"
9121 ÎCS "Metro Cash & Carry Moldova" S.R.L.
9122 "TransLine Exim" S.R.L.
9125 I.C.S. "Tehno Oil"
9126 S.A. "Taxi Service"
9128 "Dacia-Agrochim" S.R.L.
9129 "Brokervam" S.R.L.
9131 S.A. "Sanfarm-Prim" S.R.L.
9135 Î.M. "Farmaco" S.A.
9136 S.R.L. "Tetis International Co"
9137 East-Auto-Lada
9138 Î.I. "Metalica-Zuev"
9140 S.R.L. "Selida Lux"
9141 SA "SUDZUKER MOLDOVA"
9142 "Lobi-GP" S.R.L.
9144 Dec trans Grup
9145 Eurosped
9146 S.A. "Artizana" – 2
9147 S.R.L. "Politrans-Broker"
9148 S.A. "ICI-Nord"
9149 S.R.L. "Dominic"
9150 "Corst Grup" S.R.L.
9151 Î.C.S "Anengrain-Group" S.R.L.
9152 S.C. "Broker Grup" S.R.L.
9153 "Docment-Declarant" S.R.L.
9154 S.C. "Stan-Sistem" S.R.L.
9155 S.A. "Succes"
9156 F.P.C. "Valah"
9157 S.R.L. "Le Bridje Corporation"
9158 S.C. "Patrifal" S.R.L.



9159 "Transline Exim" S.R.L.
9160 S.R.L. "Extravita"
9161 S.R.L. "Icatex"
9162 Î.M. "Sudzucker Moldova"
9163 Î.M. "Iraid-Sor" S.R.L.
9164 "Becor" S.R.L.
9165 S.R.L. "Interbroker-Prim"
9169 SRL "ROMALEX-SERVICE"
9170 S.R.L. "RihPanGalFarma"
9171 SRL "MONICOL"
9182 SRL "IMPEX-DEPOZIT"
9192 IP "CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ÎN FINANŢE"
9194 IP "CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ÎN FINANŢE"
9196 SRL "DELTA CENTRU"
9197 SRL "POLITRANS BROKER"
9205 SRL "GLOBAL-SPIRIT"
9208 SRL "UB FB Trade Group"
9210 SRL "TRANSIMEX"
9215 SA "UNIVERSCOM"
9220 SRL "MAESTRO-NUT"
9222 ÎCS "MOLDOVA ZAHĂR"SRL
9224 SRL "DECTRANS-BROKER"
9225 SRL "MOL-DECLAR PROIECT"
9233 SRL "DILONI GRAND"
9235 SRL "BMZ PRIM"
9236 SRL "LILCORA"
9243 SRL "EXIMSERVICE BROKER"
9249 SRL "SOFTRON"
9250 SRL "AGROSTOC"
9251 SRL "ZAM ZAM ACTIV"
9301 S.R.L. "Autospace"
9302 SRL "POLITRANS BROKER"
9303 ÎM "UNIT - OLIMP"
9304 SC "PRODIAFARM" SRL
9305 SRL "FORWARD INTERNATIONAL"
9306 SRL "BIOTEHNOS"
9307 FIRMA "DIAZCHIM" SRL
9308 SRL "ELIT-AGRO"
9309 SRL "ROOFART"
9310 ÎCS "ORTHOSERVICE"SRL
9311 SRL "IRAID - SOR"



9312 SRL "GLOBAL ALKO M"
9313 SRL "WETRADE"
9314 ÎCS "OBEREGAGRO"SRL
9315 SRL "DW-CORP"
9316 SRL "OSCAN IMPEX"
9317 SRL "DV GROUP STUDIO"
9318 SRL "ARSENAL FIREARMS"
9319 SRL "POLITRANS - BROKER"
9320 SA "CARTUŞ"
9321 SRL "BM TECHNOTRADE"
9322 SRL "GRAND PREMIUM"
9323 SC "INTER-TABAC"
9324 COOP "AGROSTOC"
9325 SRL "NON PHARMA GRUP"
9501 S.R.L. "Telemar"
9701 S.R.L. "Farmexpo"
9801 S.R.L. "Prodsilcom"

 
[Anexa nr.17 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.284-O din 04.10.2021, în vigoare 05.11.2021]
[Anexa nr.17 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.57-O din 24.02.2021, în vigoare 24.02.2021]
[Anexa nr.17 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.424-O din 14.12.2020, în vigoare 14.12.2020]
[Anexa nr.17 completată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.170-O din 15.04.2019, în vigoare 16.09.2019]

 
 

Anexă nr.2
la ordinul Serviciului Vamal

al Republicii Moldova
nr.346-O din 24.12.2009
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Anexă nr.3

la ordinul Serviciului Vamal
al Republicii Moldova

nr.346-O din 24.12.2009



 
 



 





 
 



 
 

Anexă nr.4
la ordinul Serviciului Vamal

al Republicii Moldova
nr.346-O din 24.12.2009





 



 
 



 





 



 
 

Anexă nr.5
la ordinul Serviciului Vamal

al Republicii Moldova
nr.346-O din 24.12.2009





 
 



 
 



 
 





 
 

Anexă nr.6
la ordinul Serviciului Vamal

al Republicii Moldova
nr.346-O din 24.12.2009



 



 
 





 



 
 





 



 
 



 
 

Anexă nr.7



la ordinul Serviciului Vamal
al Republicii Moldova

nr.346-O din 24.12.2009



 
 



 
 





 
 



 
 


