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Introducere. Valoarea mărfii 
în vamă este valoarea care se 

foloseşte ca punct de plecare (bază) 
pentru calcularea taxelor vamale ad 
valorem şi a altor plăţi (TVA, acci-
ze, taxa pentru procedurile vamale) 
[6, p. 245]. 

Definiţia legală a valorii în 
vamă a mărfii este prevăzută de Le-
gea Republicii Moldova cu privire 
la tariful vamal, care în art. 2 stipu-
lează că „valoarea în vamă a mărfii 
este valoarea mărfii introduse pe 
sau scoase de pe teritoriul vamal, 
stabilită în scopul perceperii drep-
turilor de import” [10].

Cu referire la doctrină, valoarea 
mărfii în vamă reprezintă „expresia 
prin care se desemnează valoarea 
ce serveşte ca bază pentru calcu-
larea taxelor vamale, în care prin-
cipalul element aplicabil la efec-
tuarea unor asemenea calcule este 
preţul mărfii” [4, p. 241].

O definiţie desfăşurată este ex-
pusă de autorul V.G. Draganov, 
care identifică valoarea în vamă ca 
acea valoare a mărfii care se folo-
seşte în scopul impunerii vamale, 
adică în calitate de bază pentru cal-
culul taxelor vamale ad valorem, 
accizelor, TVA şi a taxelor pentru 
procedurile vamale [15, p. 298].

Din analiza acestor definiţii 
apare întrebarea: care anume este 
valoarea mărfii ce poate fi luată ca 
bază de calcul pentru plăţile va-
male? După cum ştim, referitor la 
valoarea mărfii sînt întîlnite mai 
multe accepţiuni, începînd de la 
valoarea de producţie (înţelegîndu-
se cheltuielile necesare pentru pro-
ducerea mărfii date) şi finalizînd cu 
valoarea ei pe piaţă (preţul cu care 
se vinde cumpărătorului). Astfel, 
este evident faptul că, la anumite 
etape de mişcare a mărfii de la pro-
ducător la cumpărător, valoarea se 
va schimba, fiind adăugate anumite 
componente. 

Metode aplicate şi materiale 
utilizate. Cercetarea a fost reali-
zată prin aplicarea metodei logice 
de cunoaştere (analiză, sinteză şi 
deducţie), precum şi prin interpre-
tarea logică a normelor de drept. 
Materialul utilizat este constituit 
din lucrări ştiinţifice, legislaţia au-
tohtonă, precum şi din alte surse.

Rezultate şi discuţii. Potrivit 
articolului 5 din Legea Republicii 
Moldova cu privire la tariful va-
mal, sistemul de determinare a va-
lorii în vamă a mărfurilor se aplică 
pentru toate mărfurile introduse sau 
scoase de pe teritoriul vamal [10]. 

Pentru a putea face o analiză com-
plexă a acestui sistem, este necesar 
de a concretiza care sînt funcţiile 
de bază ale valorii mărfii în vamă. 
Astfel, în urma cercetării efectuate 
se evidenţiază următoarele funcţii:

Reprezintă baza de calcul - 
pentru taxe, inclusiv cu caracter 
fiscal. Această funcţie este expres 
stabilită în Codul vamal al Repu-
blicii Moldova. Astfel, în confor-
mitate cu art. 122 din Codul vamal, 
valoarea în vamă a mărfurilor con-
stituie baza de calcul a taxei va-
male, a taxei pe valoare adăugată, 
a accizului şi a taxei pentru proce-
duri vamale [2].

Reprezentînd baza de calcul a 
taxelor vamale, valoarea în vamă 
este compusă din următoarele ele-
mente [1, p. 54]: preţul mărfii efec-
tiv plătit sau de plătit; cheltuieli de 
transport; costul ambalajelor; apor-
turile; redevenţele şi drepturile de 
licenţă (adică „plăţile de orice fel 
primite pentru utilizarea sau drep-
tul de a utiliza orice drept de autor 
pentru lucrări literare, de artă sau 
ştiinţifice, inclusiv filme cinemato-
grafice, pentru orice brevet, marcă, 
desen sau model, pentru orice plan, 
formulă sau procedee secrete, pre-
cum şi pentru utilizarea sau dreptul 
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de a utiliza echipamente industri-
ale, comerciale sau ştiinţifice sau 
pentru informaţii privind experien-
ţa industrială, comercială sau ştiin-
ţifică” [1, p. 14]); alte plăţi.

- Este măsura de control pen-
tru comerţul exterior. În funcţie de 
interesele controlului la import sau 
la export, această măsură se refe-
ră la contingente sau la plafoane 
valorice. Menţionăm că această 
funcţie are o răspîndire largă şi pe 
plan internaţional, deoarece la rea-
lizarea controlului pentru comerţul 
exterior statele utilizează astfel de 
măsuri netarifare, cum ar fi licenţi-
erea şi cotarea.

- Formează instrument de nego-
ciere în acordurile internaţionale. 
Utilizarea unui sistem de evaluare 
comun între statele participante la 
acorduri internaţionale face ca re-
ducerile de taxe (concesiile tarifare) 
să producă aceleaşi efecte pentru 
ambele părţi [1, p. 56]. Constatăm 
că utilizarea unor sisteme diferite 
de evaluare poate duce la anularea 
efectelor urmărite iniţial la încheie-
rea acordurilor economice.

- Funcţionează ca instrument 
prin care se realizează statistica 
comerţului exterior. Conform ar-
ticolului 322 din Codul vamal al 
Republicii Moldova [2], sursele de 
date pentru statistica vamală sînt 
documentaţia şi informaţia prezen-
tate pentru vămuire şi efectuarea 
controlului vamal. Considerăm că 
pentru a compara datele statistice 
este necesar ca statistica de comerţ 
exterior să fie realizată pe baza ace-
loraşi principii de evaluare.

- Contribuie la determinarea 
originii mărfurilor. Acordarea con-
cesiilor tarifare se realizează în 
conformitate cu reguli de origine 
bine determinate. Sîntem de acord 
cu părerea autorului Gh. Caraiani, 
care consideră că unele dintre aces-
te reguli se referă la noţiunea de 
valoare în vamă [1, p. 56].

- Facilitează efectuarea calcu-
lelor de eficienţă în cadrul schim-
burilor internaţionale. Utilizarea 

aceloraşi reguli pentru evaluarea 
mărfurilor, le permite importatori-
lor şi exportatorilor, înaintea efec-
tuării operaţiunilor de import sau 
export, să cunoască cuantumul ta-
xelor vamale şi al altor taxe la care 
vor fi supuse mărfurile lor, atît în 
ţara de import, cît şi în ţara în care 
acestea vor fi exportate [1, p. 56]. 
Considerăm această funcţie ca fi-
ind una bine-venită în etapa actuală 
de dezvoltare a relaţiilor econo-
mice externe, deoarece facilitează 
şi le permite agenţilor economici 
să facă unele calcule concrete, fa-
vorizînd o dezvoltare stabilă atît a 
agenţilor economici, cît şi a statu-
lui în general.

Cu referire la metodica stabilirii 
valorii în vamă a mărfurilor, aceas-
ta este cuprinsă în capitolul IV al 
Legii cu privire la tariful vamal. 
Art.10 al Legii menţionate prevede 
că valoarea în vamă a mărfii intro-
duse pe teritoriul vamal se determi-
nă prin următoarele metode: 

„a) în baza valorii tranzacţiei cu 
marfa respectivă ori în baza preţu-
lui efectiv plătit sau de plătit; 

b) în baza valorii tranzacţiei cu 
marfă identică; 

c) în baza valorii tranzacţiei cu 
marfă similară; 

d) în baza costului unitar al 
mărfii; 

e) în baza valorii calculate a 
mărfii; 

f) prin metoda de rezervă” [10]. 
Astfel, principala metodă de 

determinare a valorii în vamă este 
valoarea tranzacţională a mărfuri-
lor importate. Această valoare nu 
este pur şi simplu preţul folosit, ci 
preţul care este plătit sau de plătit 
de către cumpărător, cu ajustările 
necesare în funcţie de sumele care 
se adaugă sau se scad [8, p. 171]. 
Aşadar, preţul efectiv plătit sau de 
plătit este plata totală efectuată sau 
de efectuat de către cumpărător vîn-
zătorului sau în beneficiul acestuia, 
pentru mărfurile importate. Plata 
nu trebuie să fie făcută obligatoriu 
în bani, ea putînd fi efectuată prin 

scrisori de credit sau instrumente 
negociabile [5, p. 18-19]. 

Termenul „plătit sau de plătit” 
are semnificaţia că mărfurile pot fi 
plătite fie înainte de momentul eva-
luării, fie după acest moment [16, 
p. 14]. Susţinem aceste formulări şi 
considerăm corectă aplicarea aces-
tei metode ca una de bază la stabi-
lirea valorii mărfii în vamă, dar ur-
mează să luăm în considerare toate 
componentele suplimentare incluse 
în preţul mărfii.

Cumulativ, legislaţia Republicii 
Moldova [10] stabileşte că la deter-
minarea valorii în vamă a mărfii, în 
baza valorii tranzacţiei cu marfa re-
spectivă ori în baza preţului efectiv 
plătit sau de plătit, în valoarea tran-
zacţiei se includ următoarele com-
ponente în cazul în care nu au fost 
incluse anterior în valoarea mărfii: 

• Cheltuieli pentru transportul 
mărfii la aeroport sau în alt loc de 
introducere a mărfii pe teritoriul 
vamal:

- cheltuielile aferente asigurării 
[12, p. 8], la categoria dată fiind in-
cluse costul asigurării pe parcursul 
transportării mărfii şi în cadrul ope-
raţiunilor de încărcare–descărcare, 
depozitare a mărfii intervenite pe 
parcursul transportului;

- costul transportului, în care se 
includ toate cheltuielile cumpărăto-
rului legate de transportarea mărfu-
rilor pînă la punctul de introducere 
a mărfii pe teritoriul vamal al ţării 
de import, cu condiţia că cheltuie-
lile date nu au fost incluse în preţul 
contractual. În cazul în care ase-
menea tarife lipsesc, se admite sta-
bilirea sumei date în baza datelor 
contabile ale agentului economic 
(cumpărător) referitoare la trans-
portul mărfurilor [14, p. 62]; 

- costul încărcării, descărcă-
rii şi transportării mărfii. În cazul 
transbordării mărfii pe parcursul 
transportării ei de pe un mijloc de 
transport pe altul, precum şi des-
cărcării ei pe parcursul transportă-
rii, urmează ca cheltuielile date să 
fie incluse în valoarea în vamă. 
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• Cheltuielile suportate de cum-
părător: 

- comisioanele şi primele pentru 
brokeri, cu excepţia comisioanelor 
pentru achiziţionarea mărfii [13, p. 
52]. În cazul în care cumpărătorul 
sau vînzătorul recurge la serviciile 
unui intermediar, apare necesitatea 
de a include cheltuielile date în va-
loarea în vamă; 

- costul containerelor şi/sau al 
altui ambalaj de folosinţă repetată, 
dacă în corespundere cu Nomen-
clatura combinată a mărfurilor, 
acestea sînt considerate un tot cu 
marfa [15, p. 309]. În valoarea în 
vamă a mărfurilor trebuie să fie in-
clus costul containerelor şi/sau al 
altui ambalaj;

- costul ambalajului, inclusiv 
costul materialelor de ambalaj şi al 
lucrărilor de ambalare. Dacă marfa 
se importă în conteinere şi/sau alt 
ambalaj care constituie un ambalaj 
returnabil şi este atribuit la o pozi-
ţie tarifară diferită faţă de marfă, 
atunci preţul ambalajului dat şi al 
lucrărilor de ambalare (ambalarea, 
marcarea) urmează a fi incluse în 
preţul contractual (efectiv plătit 
sau de plătit) [16, p. 23].

• Următoarea categorie de chel-
tuieli o constituie valoarea calcu-
lată în mod corespunzător a urmă-
toarelor mărfuri şi servicii oferite, 
direct sau indirect, de cumpărător, 
în mod gratuit sau la un preţ redus, 
în scopul utilizării la producerea 
ori exportarea mărfii evaluate, în 
măsura în care această valoare nu 
a fost inclusă în preţul efectiv plătit 
sau de plăti:

- Prin servicii şi mărfuri oferite 
direct sau indirect se are în vede-
re că acestea sînt acordate de către 
cumpărător direct vînzătorului, fie 
prin intermediul unei persoane terţe 
(indirect), de exemplu, întreprinde-
rea-cumpărător indică filialei sale 
situate într-o ţară terţă să transmi-
tă vînzătorului anumite mărfuri şi 
servicii pentru producerea bunuri-
lor ce vor fi cumpărate. 

- La categoria materiale cheltu-

ite la producerea mărfii evaluate se 
atribuie diferite produse folosite la 
producerea mărfii date, care nu pot 
fi identificate în produsul finit, spre 
deosebire de materiale, componen-
te, părţi şi alte elemente similare 
încorporate în marfă [18, p. 275]. 

- În mod asemănător, în valoa-
rea în vamă se includ valoarea lu-
crărilor de inginerie, dezvoltare, 
lucrări de artă şi design, planuri 
şi schiţe executate în afara ţării şi 
necesare pentru producerea mărfu-
rilor importate, transmise de către 
cumpărător vînzătorului gratuit sau 
la un preţ redus. O condiţie obliga-
torie este ca lucrările date să nu fi 
fost executate în ţara de import.

- Altă categorie de componente 
ajustate la preţul efectiv plătit sau 
de plătit sînt redevenţele şi taxele 
pentru licenţe referitoare la mărfu-
rile de evaluat, pe care cumpărăto-
rul este obligat să le achite, direct 
sau indirect, ca o condiţie a vînză-
rii mărfurilor de evaluat, în cazul 
în care aceste redevenţe şi drep-
turi de licenţă nu au fost incluse 
în preţul efectiv plătit sau de plătit 
[16, p. 22].

- Următoarea categorie de 
componente ce se includ în valoa-
rea în vamă a mărfurilor este par-
tea din venitul de la orice vînzare, 
transmitere sau utilizare ulterioară 
a mărfii, care ar reveni direct sau 
indirect vînzătorului. Cînd în con-
tract este prevăzut că o parte din 
venitul pe care îl va primi cumpă-
rătorul de la orice revînzare va fi 
întoarsă vînzătorului, atunci suma 
echivalentă cu partea din venit ce 
va fi întoarsă urmează a fi inclusă 
în valoarea în vamă. 

Considerăm corect de a fi inclu-
se toate aceste cheltuieli în valoa-
rea mărfii, deoarece sînt cheltuieli 
care modifică real valoarea aceste-
ia şi în mod obligatoriu urmează a 
fi încasate drepturile de import şi 
export şi din sumele respective. În 
caz contrar, perceperea drepturilor 
de import şi export se va efectua 
dintr-o valoarea subapreciată, fapt 

ce ar duce la micşorarea veniturilor 
în bugetul de stat şi la crearea unor 
condiţii de eschivare de la plata 
acestor obligaţii vamale.

Atragem atenţia că Legea Re-
publicii Moldova cu privire la ta-
riful vamal prevede anumite cazuri 
cînd nu poate fi aplicată metoda 
de determinare a valorii în vamă 
a mărfii în baza valorii tranzacţiei 
cu marfa respectivă ori în baza pre-
ţului efectiv plătit sau de plătit, şi 
anume dacă:

- există restricţii în privinţa 
drepturilor cumpărătorului asupra 
mărfii evaluate, cu excepţia re-
stricţiilor stabilite de legislaţie în 
privinţa regiunii geografice în care 
marfa poate fi revîndută, care nu 
influenţează esenţial preţul mărfii;

- vînzarea mărfii şi valoarea 
tranzacţiei depind de respectarea 
unor condiţii a căror acţiune nu 
poate fi luată în considerare;

- informaţia folosită de decla-
rant la anunţarea valorii în vamă a 
mărfii nu este veridică sau nu este 
confirmată prin acte;

- participanţii la tranzacţie sînt 
persoane interdependente, cu ex-
cepţia cazurilor în care interdepen-
denţa lor nu influenţează valoarea 
tranzacţiei şi aceasta este acceptată 
în scopuri vamale [10].

Apreciem pozitiv aceste con-
diţii şi menţionăm că în practică 
sînt întîlnite anumite contracte prin 
prevederile cărora cumpărătorul 
este limitat, adică i se impun anu-
mite restricţii în ce priveşte folo-
sinţa, posesiunea şi utilizarea măr-
fii cumpărate, deoarece vînzătorul 
îi stabileşte anumite limite, ceea ce 
adesea afectează şi preţul tranzac-
ţiei cu marfa respectivă. Iată de ce 
atunci cînd sînt întîlnite asemenea 
limitări în drepturi ale cumpără-
torului, prima metodă nu poate fi 
aplicată pentru determinarea valo-
rii în vamă a mărfurilor.

În cazul în care valoarea în 
vamă nu poate fi determinată în 
baza valorii tranzacţiei, succesiv se 
va aplica metoda determinării valo-
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rii în vamă a mărfii în baza valorii 
tranzacţiei cu marfă identică (me-
toda 2), iar cînd nu este posibilă 
nici aplicarea metodei respective, 
se va folosi metoda în baza valorii 
tranzacţiei cu marfă similară (me-
toda 3) [6, p. 252].

Pentru a înţelege mecanismul 
de aplicare a metodelor citate, este 
necesară clarificarea noţiunilor 
„mărfuri identice” şi „mărfuri si-
milare”. Art. 12 al Legii Republicii 
Moldova cu privire la tariful vamal 
defineşte mărfurile identice astfel: 
„se consideră identice mărfurile 
care se aseamănă în toate privin-
ţele cu marfa evaluată”, inclusiv în 
ce priveşte: caracteristicile fizice; 
calitatea mărfii şi reputaţia ei pe 
piaţă; ţara de origine; producătorul 
[10]. Deosebirile neesenţiale de ex-
terior nu pot constitui temei pentru 
includerea mărfurilor în categoria 
celor neidentice, dacă în celelalte 
privinţe aceste mărfuri corespund 
cerinţelor prevăzute mai sus. 

La rîndul său, art. 13 al Legii 
Republicii Moldova cu privire la 
tariful vamal defineşte noţiunea 
de marfă similară astfel: „se con-
sideră similare mărfurile care deşi 
nu sînt identice au caracteristici 
asemănătoare şi se constituie din 
componente asemănătoare, fapt 
ce le permite să îndeplinească ace-
leaşi funcţii ca şi marfa evaluată şi 
să fie interschimbabile din punct 
de vedere comercial” [10]. La de-
terminarea similitudinii mărfurilor 
se iau în considerare următoarele 
caracteristici: calitatea, existen-
ţa mărcii comerciale, reputaţia pe 
piaţă; ţara de origine; producătorul 
[16, p. 24]. 

Evidenţiem că numai mărfurile 
produse în aceeaşi ţară în care sînt 
produse mărfurile de evaluat pot fi 
luate în considerare ca identice sau 
similare cu aceste mărfuri. Preci-
zăm că mărfurile produse de alte 
persoane decît cele care au produs 
mărfurile de evaluat nu sînt luate 
în considerare decît dacă nu există 
mărfuri identice sau similare, pro-

duse de producătorul mărfurilor de 
evaluat. Susţinem opinia prin care 
mărfurile care încorporează sau 
comportă lucrări de inginerie, de 
studii de artă şi design ori de pla-
nuri sau schiţe executate în ţara de 
import nu sînt considerate mărfuri 
identice sau similare [5, p. 90]. 

Metoda determinării valorii în 
vamă a mărfii în baza valorii tran-
zacţiei cu marfă identică sau simi-
lară se aplică în cazul cînd marfa 
identică sau similară: este vîndută 
pentru a fi introdusă pe teritoriul 
Republicii Moldova; este introdusă 
concomitent sau cu cel mult 90 de 
zile înainte de introducerea mărfii 
care urmează a fi evaluată; este 
introdusă aproximativ în aceeaşi 
cantitate şi/sau în aceleaşi condiţii 
comerciale [19, p. 124]. Dacă mar-
fa identică sau similară a fost intro-
dusă în altă cantitate şi/sau în alte 
condiţii comerciale, declarantul 
trebuie să rectifice corespunzător 
valoarea în vamă a mărfii anunţate 
de el, ţinînd cont de aceste deose-
biri, şi să confirme prin acte datele 
prezentate.

În cazul metodelor prevăzu-
te mai sus, baza de determinare a 
valorii în vamă o constituie pre-
ţul tranzacţiei, şi anume: valoarea 
tranzacţiei cu marfa respectivă 
(metoda 1), valoarea tranzacţiei cu 
marfa identică (metoda 2), valoa-
rea tranzacţiei cu marfa similară 
(metoda 3). Însă pot apărea situaţii 
în care este imposibil a folosi va-
loarea tranzacţiei sau, în general, 
o astfel de valoare lipseşte. În ase-
menea cazuri, pentru determinarea 
valorii în vamă, se aplică alte me-
tode prevăzute de Legea cu privire 
la tariful vamal, şi anume metoda 
4 sau 5. Aplicarea acestor metode 
poate fi efectuată în orice conse-
cutivitate la dorinţa declarantului 
[19, p. 123]. Menţionăm că situa-
ţia respectivă se explică prin fap-
tul că aceste două metode prezintă 
anumite dificultăţi în aplicarea lor 
practică. 

Art. 15 al legii sus-numite (de-

terminarea valorii în vamă a măr-
furilor prin metoda costului unitar) 
prevede că „dacă marfa introdusă 
pe teritoriul vamal (marfa de eva-
luat) este vîndută în ţara de import 
în starea în care a fost importată, 
valoarea în vamă a acestei mărfi, 
conform prevederilor prezentului 
articol, se va baza pe preţul unitar 
corespunzător vînzării acestei mărfi 
ori vînzării mărfii identice sau si-
milare acesteia în cele mai mari 
partide, concomitent sau aproape 
concomitent cu importul mărfii de 
evaluat către persoane care nu sînt 
în relaţii de interdependenţă cu 
vînzătorul şi cu condiţia deducerii: 
comisioanelor plătite ordinar sau 
convenite ori a marjei aplicate, în 
mod obişnuit, beneficiilor şi chel-
tuielilor generale aferente vînzări-
lor de mărfuri de aceeaşi clasă sau 
de acelaşi tip; cheltuielilor obişnui-
te de transport şi de asigurare, pre-
cum şi cheltuielile conexe suporta-
te pe teritoriul Republicii Moldo-
va; impozitelor şi taxelor posibile 
de plată în legătură cu importul sau 
vînzarea mărfurilor” [10].

Concluzionăm că la baza apli-
cării metodei 4 stă alegerea preţu-
lui conform căruia mărfurile sînt 
vîndute în Republica Moldova, 
adică se are în vedere atît valoa-
rea tranzacţiei cu marfa respectivă, 
cît şi valoarea tranzacţiei cu marfa 
identică sau similară.

Următoarea metodă este prevă-
zută în art. 16 al Legii cu privire la 
tariful vamal. Valoarea în vamă a 
mărfii, conform prevederilor pre-
zentului articol, se va baza pe va-
loarea calculată a acesteia, inclu-
zînd: valoarea sau preţul materiale-
lor şi operaţiunilor de fabricare sau 
ale altor lucrări pentru producerea 
mărfii; volumul beneficiilor şi chel-
tuielilor generale, egal celui inclus 
de obicei în cuantumul vînzărilor 
de mărfuri de aceeaşi clasă sau de 
acelaşi tip cu marfa de evaluat, fa-
bricate de producători cu destinaţia 
ţării de import; orice cheltuieli pre-
văzute la articolul 11, alin. 1, lit. a), 
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adică cheltuielile pentru transpor-
tul mărfii la aeroport sau în alt loc 
de introducere a mărfii pe teritoriul 
vamal [10]. Astfel, concluzionăm 
că pentru determinarea valorii în 
vamă a mărfurilor conform meto-
dei numite este necesară informa-
ţia referitoare la cheltuielile de pro-
ducţie, care poate fi găsită numai în 
afara ţării de import.

Metodele de evaluare analizate 
mai sus ne dau posibilitatea deter-
minării valorii în vamă a mărfuri-
lor, însă pot să apară situaţii cînd 
niciuna dintre metodele respective 
nu poate fi aplicată. Astfel de situ-
aţii sînt: mărfurile se introduc pe 
teritoriul vamal sub regim de admi-
tere temporară; are loc un contract 
de arendă; se realizează reimportul 
mărfurilor după reparaţie sau mo-
dificare; se introduc mărfuri uni-
ce, opere de artă; nu se cunoaşte 
producătorul sau acesta refuză să 
transmită informaţii referitoare la 
beneficiile şi cheltuielile generale 
sau informaţia transmisă nu poate 
fi acceptată de organul vamal [15, 
p. 321]. Anume pentru astfel de si-
tuaţii este destinată metoda 6 (de 
rezervă).

Art. 17 din Legea cu privire la 
tariful vamal prevede că „în cazul 
în care valoarea în vamă a mărfii nu 
poate fi determinată prin aplicarea 
metodelor specificate la art. 11, 12, 
13, 15 şi 16, aceasta se determină 
pe baza datelor disponibile pe te-
ritoriul vamal, prin mijloace rezo-
nabile, compatibile cu principiile 
şi dispoziţiile generale ale art. VII 
din Acordul General pentru Tarife 
şi Comerţ (GATT) şi ale acordului 
de punere în aplicare a art. VII din 
acordul menţionat” [10].

Împărtăşim ideea că, la determi-
narea valorii în vamă a mărfurilor 
prin metoda de rezervă, drept bază 
nu pot fi luate: preţul de vînzare în 
Republica Moldova al mărfurilor 
produse pe teritoriul Republicii 
Moldova; preţul mărfii pe piaţa 
internă a ţarii exportatoare; preţul 
mărfii stabilit arbitrar sau preţul fic-

tiv; sistemul care prevede aplicarea, 
în scopuri vamale, a celei mai mari 
valori a mărfii din două posibile; 
costul de producţie al mărfii, altul 
decît valoarea calculată a mărfuri-
lor identice sau similare; valoarea 
mărfii comercializate pentru export 
în altă ţară decît ţara importatoare; 
valoarea în vamă a mărfii minimală 
[17, p. 206].

Evidenţiem că la aplicarea me-
todei de rezervă, declarantul poate 
cere de la organul vamal informaţia 
deţinută referitoare la preţurile ori-
entative la mărfurile supuse evaluă-
rii şi o poate folosi pentru stabilirea 
valorii în vamă a mărfurilor [16, p. 
27]. Constatăm că cele mai mari 
dificultăţi în aplicarea metodei de 
rezervă apar atunci cînd nu poate fi 
luată în consideraţie baza de calcul 
stabilită conform metodelor 1-5. 
Aşadar, deşi metoda 6 se numeşte 
de „rezervă”, în practică ea se fo-
loseşte mai des decît oricare dintre 
metodele 2–5, fiind depăşită numai 
de prima metodă. Aceasta pentru 
că, în majoritatea cazurilor, orga-
nele vamale nu dispun permanent 
de informaţie suficientă referitoare 
la preţul mărfurilor identice sau si-
milare şi la valoarea de producţie 
sau la structura costului unitar al 
mărfurilor realizate pe teritoriul 
Republicii Moldova.

Legislaţia Republicii Moldova 
referitoare la sistemul de determi-
nare a valorii în vamă a mărfurilor 
se bazează pe principiile interna-
ţionale de evaluare, cuprinse în 
Acordul cu privire la aplicarea art. 
VII al GATT [7]. Obiectivele stra-
tegice ale Acordului sînt: punerea 
în aplicare a dispoziţiilor de drept 
intern întemeiate pe valoarea tran-
zacţiilor; dezvoltarea de proceduri 
clare pentru a face stabilirea va-
lorii în vamă transparentă şi dez-
voltarea unei structuri capabile de 
a aplica regulile de determinare 
a valorii în vamă pe baza Orga-
nizaţiei Mondiale a Comerţului 
(OMC) [3, p. 57]. Aceste cerinţe 
sînt fireşti, deoarece Republica 

Moldova, începând cu 8 mai 2001, 
este membră a OMC. 

Atenţionăm că reglementarea 
juridică a declarării valorii mărfii 
în vamă este realizată şi prin Re-
gulamentul cu privire la modul de 
declarare a valorii în vamă a măr-
furilor introduse pe teritoriul Re-
publicii Moldova, aplicabil tuturor 
persoanelor care declară mărfurile 
introduse în teritoriul naţional, cu 
excepţia mărfurilor şi obiectelor de 
uz personal (conform listei legal 
stabilite) deplasate o singură dată 
pe teritoriul vamal naţional de că-
tre persoanele fizice fără achitarea 
drepturilor de import [9]. Acest re-
gulament este destinat spre aplicare 
de către: a) declaranţi – la determi-
narea şi declararea valorii în vamă 
a mărfurilor introduse, b) organele 
vamale – la verificarea valorii în 
vamă a mărfurilor introduse, anun-
ţate de către declaranţi. Conform 
metodelor la evaluare stabilite de 
art. 10 al Legii cu privire la tari-
ful vamal, declarantul determină 
valoarea în vamă a mărfurilor in-
troduse [10]. Organul vamal doar 
verifică corectitudinea determinării 
de către declarant a valorii în vamă, 
inclusiv corectitudinea metodei 
alese de către acesta. Concretizăm 
că pentru anunţarea valorii în vamă 
a mărfurilor introduse se utilizează 
tipizatele declaraţiei valorii în vamă 
DVV-1 şi DVV-2 [11, p. 15].

Concluzii. Valoarea în vamă a 
mărfii care se foloseşte pentru cal-
cularea drepturilor de import (ex-
port) la trecerea lor peste frontiera 
vamală se formează într-o anumită 
etapă de circulaţie a mărfii şi inclu-
de ajustările (cheltuielile) specifice 
acestei etape (cheltuieli de trans-
port, de asigurare, costul contei-
nerelor, ambalajului etc.). Aşadar, 
valoarea în vamă este alcătuită din 
valoarea mărfii (valoarea de pro-
ducţie) plus cheltuielile suportate 
de cumpărător în cadrul operaţiu-
nilor comerciale externe.

Valoarea în vamă sub aspect me-
todologic, al procedurii de stabilire 



19AUGUST 2016

şi control pe plan naţional este un 
mecanism încă nedesăvîrşit. Acest 
fapt se datorează, în primul rînd, 
insuficienţei prevederilor legale în 
domeniu, ceea ce dezavantajează 
atît colaboratorii organelor vamale 
în exercitarea funcţiilor ce le revin, 
cît şi participanţii la operaţiunile 
comerciale externe. Astfel, apare 
necesară reglementarea unor as-
pecte legate de „valoarea în vamă” 
a mărfurilor exportate, precum şi 
controlul valorii în vamă a anumi-
tor categorii de mărfuri.

Un alt aspect ce trebuie luat în 
considerare este aducerea legisla-
ţiei vamale, în general, şi a regle-
mentărilor referitoare la „valoarea 
în vamă”, în particular, în concor-
danţă cu reglementările internaţio-
nale în domeniu şi, în primul rînd, 
cu prevederile şi recomandările 
Organizaţiei Mondiale a Comerţu-
lui. După cum ştim, plăţile vamale 
constituie o parte destul de impor-
tantă a părţii de venit din bugetul 
de stat, de aici reiese şi necesitatea 
stabilirii unor reguli stricte de de-
terminare a bazei de calcul pentru 
plăţile vamale – a valorii mărfii în 
vamă. 

Aplicarea unui sistem corect 
de determinare a bazei de calcul, 
adică de stabilire a grupului de 
elemente care alcătuiesc baza de 
calcul, precum şi a regulilor de 
determinare a lor, duce la definiti-
varea procesului. 
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