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This article studies the establishment of mechanism of postponing payment of import duties.  
This means that importers, who hold the status of authorized economic operator, may benefit of the  
right to extend the deadline for payment of import duties up to 30 calendar days from the moment of validation 

of the customs declaration. 
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Introducere 
Începând cu 1 mai 2016, țările membre UE aplică noul Cod Vamal al Uniunii Europene, care prevede 

transferul integral al operațiunilor de export și import în format digitalizat. Între timp, la  1 iulie 2016, au 
intrat în vigoare o serie de modificări la legislația vamală, realizate în cadrul documentului de politică fiscal-
vamală 2016. Astfel, sub paravanul digitalizării și aproximării legislației autohtone la cea europeană din 
domeniu, au fost realizate principale modificări la Codul Vamal. În mare parte, acestea au fost condiționate 
de obligația asumată de Republica Moldova în vederea aproximării legislației vamale autohtone la principiile 
și standardele UE. Desigur, modificările vizează inclusiv perfecționarea cadrului de reglementare, venind cu 
o serie de definiri și concretizări suplimentare.

Rezultate și discuții 
Una dintre cele mai așteptate reforme, de către mediul de afaceri, este instituirea mecanismului de 

amânare a achitării drepturilor de import. Aceasta înseamnă că importatorii, care dețin statutul de agent 
economic autorizat, pot beneficia de dreptul la prelungirea termenului de plată a drepturilor de import până la 
30 de zile calendaristice, din momentul validării declarației vamale. Respectivul instrument este deosebit de 
important pentru companiile care operează în cicluri comerciale scurte, întrucât permite să amâne plata 
drepturilor de import până când bunurile sunt comercializate, generându-se un beneficiu esențial, din punct 
de vedere al fluxului financiar. În același timp, urmează să se țină cont că prelungirea termenului de plată a 
drepturilor de import se efectuează cu condiția instituirii unei garanții și perceperea unei dobânzi. 

Simplificarea procedurilor de vămuire reprezintă una dintre recomandările de facilitare a comerţului, 
realizată de către Programul USAID BRITE, în anul 2012. Astfel de măsuri includ acordarea liberului de 
vamă pentru mărfurile importate în baza prezentării unei liste minime de documente şi vămuirea încărcăturii 
după acordarea liberului de vamă. 

Măsurile reprezintă şi cele mai bune practici internaționale, pe care Guvernul Republicii Moldova încearcă 
să le implementeze la moment. Pentru această sarcină, se studiază amânarea achitării taxelor vamale la import şi 
acceptarea asigurării plăţilor pe baza garanţiilor companiilor de asigurare, la fel ca şi a garanţiilor bancare. 
Conform legislaţiei, Serviciul Vamal acceptă doar garanţii din partea instituţiilor bancare, însă garanţiile 
companiilor de asigurare sunt pe larg răspândite în asigurarea operaţiunilor comerciale şi oferă flexibilitate şi 
numeroase avantaje importatorilor, brokerilor vamali, operatorilor de antrepozite şi Serviciului Vamal. 

„Prin propunerea de amânare a plăţii taxelor vamale şi a TVA, importatorii îşi vor reduce costurile şi 
eficientiza afacerile prin faptul că vor evita întârzierile şi vor putea produce valoare adăugată punând 
bunurile în circuit imediat ce acestea intră în ţară. Statul are, de asemenea, de câştigat prin faptul că oferă o 
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flexibilitate mai mare importatorilor, care, realizând mai multe importuri, vor achita mai multe impozite şi 
taxe vamale în buget”. 

Extinderea arealului instituţiilor de garantare a fost o altă tematică abordată în cadrul întâlnirilor cu 
instituţiile de stat, precum Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, dar 
şi cu sectorul privat printre care brokeri vamali, importatori şi companii de asigurare. 

În prezent, garanțiile vamale asigură doar obligațiile financiare ale brokerilor vamali și ale clienților 
acestora, pe numele cărora sunt plasate aceste garanții. Conform prevederilor legislației în vigoare, garanţiile 
pot fi subscrise doar de către bănci. Actualmente, Serviciul Vamal deține în jur de 318 milioane lei în 
garanții bancare, care trebuie să fie asigurate prin gaj, în valoarea garanției. Pe de altă parte, garanțiile emise 
de companiile de asigurări (garanțiile vamale), de obicei, sunt reasigurate și nu necesită gaj. În cazul în care, 
garanțiile emise de companiile de asigurări ar fi permise prin lege, acestea ar putea deveni o alternativă mai 
eficientă, din punct de vedere al costurilor, pentru toate părțile implicate. 

„Serviciul Vamal nu are interesul să restricţioneze garantarea drepturilor de import, dar, din contra, tinde 
să faciliteze procedurile de traversare a bunurilor peste frontiera de stat. Totodată, bugetul de stat ar trebui să fie 
protejat de neclarităţile apărute între importatori şi agenții de asigurare, respectiv la o potenţială solicitare de 
plată din partea statului, agentul de asigurare trebuie să se supună incontestabil şi în termeni restrânși. 

Prevederile legale expuse mai sus se regăsesc în proiectul de Lege privind modificarea și completarea 
unor acte legislative, elaborat de BRITE, în parteneriat cu Ministerul Economiei, pe aspectul comerțului 
transfrontalier. Acest proiect, după ce a fost supus examinării și aprobării în cadrul Grupului de lucru al 
Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, se află la etapa de avizare în cadrul 
Ministerului Justiției, urmând a fi remis spre adoptare, conform procedurii stabilite de cadrul legal. Agenţii 
economici sunt invitaţi să comenteze şi să-și expună opinia asupra proiectului de lege, care este plasat. 

Expertul internaţional în facilitarea comerţului Nigel Moore consideră că Moldova ar trebui să-şi 
revadă viziunea asupra momentului achitării plăţilor vamale. „Guvernanţii trebuie să privească amânarea 
plăţilor vamale ca pe o investiţie pe termen lung, care, cu timpul, va duce la creşterea veniturilor la buget, 
întrucât importatorii vor beneficia de această facilitate pentru a-şi creşte importurile şi implicit afacerile”, 
este de părere Nigel Moore, expert internaţional în facilitarea comerţului.  

„Oportunitatea introducerii conceptului respectiv în legislația vamală națională se examinează și se 
analizează în contextul impactului asupra bugetului public național și al agenților economici. Potrivit exper-
ţilor, amânarea plăților vamale ar permite reducerea costurilor suplimentare şi a veniturilor ratate de impor-
tatori, care, anual, se cifrează la peste 17 milioane de lei.   

Referitor la tariful vamal, în prezent, „Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova” (TARIM), în 
noua sa formă, capătă un caracter obligatoriu, garantând accesul agenților economici și al colaboratorilor 
vamali la o listă oficială cu informație completă  privind mărfurile supuse autorizării şi actele permisive 
necesare la efectuarea operațiilor de import/export. Ulterior, prin ajustarea sistemului informatic, se propune 
eliminarea oricărei posibilități de neprezentare a actelor stipulate în TARIM, sau solicitarea suplimentară a 
unor acte permisive neincluse în baza de date respectivă. 

Un set întreg de modificări vizează introducerea unor elemente ce creează cadrul de reglementare pentru 
implementarea sistemelor de validare automată a declarațiilor vamale de către sistemul tehnic, pe baza criteriilor 
de risc. Modificările prevăd reducerea factorului uman în procesul de administrare a procedurii de vămuire. 

Introducerea art. 1861-1867 în Codul Vamal constituie o primă tentativă a autorităților de reglementare 
a terminalelor vamale. Soluția identificată rămâne a fi una opacă, deviind de la abordările utilizate în cadrul 
țărilor membre ale Uniunii Europene. 

Nu mai puțin importantă este introducerea procedurilor simplificate de tranzit național, respectiv a concep-
telor de „expeditor agreat” și „destinatar agreat”, ceea ce, în esență, permite Serviciului Vamal creditarea unei 
categorii de agenți cu un grad sporit de încredere în vederea aplicării sigiliilor agenților economici, excluderea 
obligativității prezentării mărfurilor și a declarației vamale aferente la organul vamal, cât și alte facilități. 

Concluzii 
În concluzie, menţionăm că introducerea respectivelor concepte, în legislația primară, este un pas 

important, dar nu suficient pentru aplicarea acestora. Actualmente, Serviciul Vamal are o responsabilitate de 
la care nu se mai poate deroba – urmează să identifice resurse atât pentru lansarea instrumentelor restanțiere, 
introduse anterior în cadrul legislativ primar, cât și pentru implementarea noilor concepte. 
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