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Noţiunea de politică vamală reprezintă o noţiune 
extrem de largă şi cuprinde toate domeniile care ţin 
de sfera activităţii vamale, cum ar fi elaborarea regle-
mentărilor în această sferă, protecţia spaţiului eco-
nomic prin aplicarea măsurilor tarifare si netarifare, 
aplicarea regimurilor vamale, etc. Insă realizarea poli-
ticii vamale ar fi imposibilă fără cele trei elemente de 
bază ale sale : este vorba de valoarea mărfii în vamă 
(§1), de nomenclatura vamală (§2) si de regulile de 
determinare a ţării de origine a mărfii (§3).  

§1. Valoarea mărfii în vamă
Valoarea mărfii în vamă reprezintă un interes major 

atât pentru agenţii economici care practică schimburi-
le comerciale internaţionale, cât şi pentru autorităţile 
vamale. Acest interes este legat de calcularea taxelor 
vamale ad valorem, aplicarea TVA-ului şi stabilirea 
statisticilor de comerţ exterior.

Este adevărat faptul că în cadrul unui sistem de ta-
xare specific (bazat pe perceperea unei sume fixe pen-
tru o unitate de măsura, ca de exemplu : 100 de euro 
pentru o tonă ; 1 euro pentru un litru ; etc.), valoarea 
mărfii în vamă nu joacă decât un rol secundar. Însă 
situaţia se schimbă în cazul în care se basculează spre 

VALOAREA MĂRfII ÎN VAMĂ, NOMENCLATURA VAMALĂ ŞI 
REgULILE DE DETERMINARE A ŢĂRII DE ORIgINE A MĂRfII – 

ELEMENTE DE BAzĂ ALE POLITICII VAMALE

Ghenadie RADU
doctor în drept 

THE VALUE Of THE gOODS IN CUSTOM, THE CUSTOM NOMENCLATURE 
ANd THE dETERMINATION RULES Of ORIGIN Of THE GOOdS -  ESSENTIAL ELEMENTS 

Of THE CUSTOMS POLITICS

The value of the goods in custom, the custom nomenclature and the rules of determination of the country 
of origin of the goods are among the most important elements of the custom politics. At the same time, it is 
about extremely complex notions on whom is relaying the international trade, their examination asking a lot 
of care.

ТАМОжЕННАЯ СТОИМОСТь ТОВАРА, ТАМОжЕННАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
И ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОжДЕНИЯ ТОВАРА - ГЛАВНЫЕ ЭЛЕ-

МЕНТЫ ТАМОжЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Таможенная стоимость товара, таможенная номенклатура и правила определения страны 
происхождения товара являются одни из самых главных элементов таможенной политики. В то 
же время, идёт речь о достаточно сложных понятиях на которых основывается международная 
торговля, рассмотрение которых нуждается в большом внимание. 

un sistem de taxare ad valorem care se bazează pe pre-
levarea unui procentaj din valoarea mărfii în vamă. 
Prin urmare, determinarea valorii în vamă se plasează 
în centrul operaţiei de import. Totodată, trebuie ţinut 
cont de faptul că interesele ţărilor importatoare şi a 
importatorilor sînt foarte contradictorii în acest dome-
niu. Deseori importatorii încearcă să micşoreze valoa-
rea mărfii în vamă cu scopul de a suporta mai puţine 
plăţi vamale. In acelaşi timp, interesul autorităţilor 
vamale este ca valoarea mărfii în vamă să reflecte o 
valoare reală, pentru a fi achitate astfel plăţile vamale 
corespunzătoare. 

In practică, noţiunea de valoare a mărfii în vamă 
pune două probleme fundamentale. Prima ţine de cos-
tul mărfii. În acest sens, trebuie făcută distincţia între 
costul teoretic, care rezultă din adunarea costului ma-
teriei prime şi a operaţiilor de prelucrare, şi costul real 
practicat pe piaţă. A doua problemă ţine de luarea sau 
nu în consideraţie a unui şir de elemente complemen-
tare cum ar fi cheltuielile de transport, de asigurare şi 
de comercializare.

Pentru o perioadă destul de îndelungată, schim-
burile comerciale internaţionale s-au lovit de absenta 
unei definiţii internaţionale a valorii mărfii la import. 
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Prin urmare, fiecare ţară aplica propriile sale reguli în 
această materie, având deseori dificultăţi de a ascunde 
caracterul lor protecţionist. 

Pe plan internaţional, problema privind valoarea 
mărfii în vamă s-a discutat în cadrul a două conferinţe 
economice internaţionale ţinute la Geneva în 1927 şi 
1930 sub egida Societăţii Naţiunilor. Însă principii-
le generale ale sistemului de evaluare internaţională 
a mărfurilor au fost fixate doar in 1947 în articolul 
VII al Acordului general pentru tarife vamale şi co-
merţ (GATT). Prin urmare, 23 state semnatare ale 
GATT-lui s-au angajat să respecte următoarele prin-
cipii : valoarea în vamă a mărfurilor importate trebuia 
să se fondeze pe « valoarea reala » şi nu pe valori 
« arbitrare sau fictive » ; criteriile şi metodele ce ser-
veau la determinarea valorii mărfurilor trebuiau să fie 
« constante ». Totodată, noţiunea de valoare reală pe 
care se bazează textul articolului VII al GATT-lui nu 
constituie decât o declaraţie de principiu. Prin urma-
re, fiecare stat urma să aplice propriul său sistem de 
evaluare. Totodată, principiile fixate de acest articol 
au servit de fundament pentru elaborarea unei definiţii 
internaţionale a valorii în vamă. Constatăm în conse-
cinţa că reglementarea internaţională a avansat mult 
în acest domeniu, în pofida coexistenţei a două siste-
me de evaluare concurente, cel de la Bruxelles (A) şi 
cel de la Tokyo (B). 

Sistemul de evaluare de la Bruxelles
Pe data de 15 decembrie 1950 a fost semnată la 

Bruxelles Convenţia privind valoarea în vamă a 
mărfurilor, intrată în vigoare la 28 iulie 1953. Până 
la începutul anilor 80 ai secolului trecut, dispoziţiile 
acestei convenţii au fost aplicate de circa 70 de state. 
Normele acestei convenţii prevăd că valoarea măr-
furilor în vamă se determină pe baza « preţului nor-
mal », adică pe baza preţului ce ar fi putut fi fixat în 
condiţiile de plină  concurenţă între un vânzător si un 
cumpărător independent unul de altul. Cu alte cuvinte, 
« preţul normal », în sensul convenţiei, nu este decât 
un preţ teoretic şi nu reprezintă preţul real al mărfii 
în momentul trecerii ei peste frontiera vamală. Prin 
urmare, definiţia valorii de la Bruxelles se înscrie mai 
mult intr-o logică administrativă decât într-o logică de 
comerţ liber. 

În asemenea condiţii, nu este de mirare faptul că 
definiţia valorii de la Bruxelles nu convenea unui mare 
număr de importatori, deoarece determinarea « preţu-
lui normal » era lăsată pe seama autorităţilor vamale. 
Cu alte cuvinte, sistemul de evaluare de la Bruxelles 
permite administraţiilor vamale să evalueze mărfuri-
le în funcţie de propriile lor metode şi aprecieri. Însă 
schimburile comerciale internaţionale au nevoie de 
un sistem mult mai suplu şi transparent decât definiţia 

valorii de la Bruxelles. Cu toate acestea, Convenţia 
de la Bruxelles rămâne valabilă pentru un şir de state 
care nu au procedat la denunţarea ei. Este  vorba de un 
grup de ţări în curs de dezvoltare, unde plăţile vamale 
reprezintă deseori mai mult de jumătate din bugetul 
statului.  

Sistemul de evaluare de la Tokyo
Un alt concept al valorii mărfii în vamă a fost reţi-

nut în cadrul rundei de negocieri de la Tokyo (1973-
1979). In cadrul acestei runde de negocieri comerciale 
a fost semnat Acordul cu privire la aplicarea articolu-
lui VII al GATT-lui, numit Codul de evaluare de la 
Tokyo, semnat pe data de 12 aprilie 1979 şi intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 1981. Acest acord a fost semnat 
de circa 40 de state. 

Codul de evaluare de la Tokyo se bazează pe trei 
elemente fundamentale. Primul element ţine de faptul 
că procesul de evaluare decurge dintr-un sistem po-
zitiv, acesta bazându-se pe « preţul efectiv plătit sau 
de plătit » pentru mărfurile supuse importului. Dis-
poziţiile acestui cod indică faptul că preţul în cauză 
este trecut pe factură. Al doilea element prevede mai 
multe metode de evaluare care se aplică într-o anumi-
tă ordine. În acest sens, de la început se încearcă apli-
carea metodei de evaluare în baza valorii tranzacţiei 
cu marfa respectivă, ce reprezintă metoda de bază. In 
cazul în care apar dificultăţi la aplicarea acestei me-
tode, pot fi folosite celelalte metode de determinare a 
valorii în vamă în baza : « valorii tranzacţiei cu marfa 
identică », « valorii tranzacţiei cu marfa similară », 
« costului unitar al mărfii », « valorii calculate », şi 
în sfârşit în baza metodei « de rezervă ». Al treilea 
element arată că sistemul de evaluare trebuie să fie 
« echitabil, uniform şi neutru », ceea ce exclude « uti-
lizarea unei valori în vamă arbitrare sau fictive ». 

La sfârşitul rundei de negocieri comerciale de la 
Uruguay (1986-1994), Codul de evaluare de la Tokyo 
a fost înlocuit cu Acordul încheiat în cadrul Organiza-
ţiei mondiale a comerţului (OMC) privind punerea în 
aplicare a articolului VII al GATT 1994. Acest acord, 
care şi el se bazează pe noţiunea valorii tranzacţionale 
(preţul efectiv plătit sau de plătit), este practic identic 
cu Codul de evaluare de la Tokyo. Singura deosebire 
majoră faţă de Codul de evaluare de la Tokyo constă 
în faptul ca acest acord se aplică de către toate statele-
membre ale OMC-lui. 

§2. Importanţa nomenclaturii vamale a mărfu-
rilor in schimburile comerciale internaţionale 

Este greu de imaginat astăzi că un simplu cod com-
pus din 6 sau mai multe cifre poate avea un impact 
considerabil asupra schimburilor comerciale interna-
ţionale. Acest sistem numeric de clasare a mărfurilor 
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după poziţia tarifară aduce o supleţe considerabilă în 
organizarea întreagă a comerţului internaţional. Este 
vorba de un câştig substanţial de timp, deoarece ace-
luiaşi produs i se atribuie un singur cod în baza no-
menclaturii vamale în majoritatea ţărilor lumii. Cu 
alte cuvinte, nomenclatura vamală apare ca un lim-
baj numeric comun care permite ca un produs clasat 
ca « X » într-o ţară să nu devină « Y » în altă ţară. 
Prin urmare, propunem să ne interesăm de structura 
nomenclaturii mărfurilor (A) şi de operaţia de clasare 
tarifară (B).

A. Structura nomenclaturii vamale
Nomenclatura vamala nu este decât un catalog 

unde fiecărui produs i se atribuie un cod după prin-
cipii bine determinate. Cu alte cuvinte, nomenclatu-
ra vamală nu este decât o listă exhaustivă de produse 
enumărate într-o anumită ordine, unde fiecărui produs 
îi corespunde un cod numeric. 

Ideea creării unei nomenclaturi internaţionale a 
mărfurilor a apărut la începutul secolului trecut, fiind 
susţinută nu numai în rândurile agenţilor economici, 
dar şi în ale administraţiei vamale. În pofida efortu-
rilor depuse, prima convenţie internaţională în acest 
sens a fost încheiată doar pe 15 decembrie 1950. 
Ea a fost elaborată sub egida Consiliului de coope-
rare vamală (transformat în Organizaţia mondială a 
vămilor din 1995) şi poartă denumirea de Convenţia 
de la Bruxelles privind nomenclatura pentru clasarea 
mărfurilor. Ţinute de dispoziţiile convenţiei, statele 
semnatare pierdeau orice iniţiativă unilaterală privind 
modificarea nomenclaturii. 

Însă după câteva decenii de utilizare a acestei no-
menclaturi, majoritatea statelor au ajuns la concluzia 
că ea nu mai putea face faţă clasărilor de alt ordin de-
cât cel vamal (clasare statistică, de exemplu). Cu toate 
acestea, Convenţia din 1950 a fost aplicată până la 1 
ianuarie 1988, data intrării în vigoare a Convenţiei in-
ternaţionale privind sistemul armonizat de descriere şi 
de codificare a mărfurilor (Convenţia SA), încheiată la 
Bruxelles pe 14 iunie 1983. Această nomenclatură va-
mală este considerată ca fiind mult mai elaborată faţă 
de nomenclatura din 1950 şi poate fi întrebuinţată atât 
în scopuri vamale, cît şi în alte  scopuri decât vamale 
(statistice, fiscale, etc.). Ea cuprinde 21 de secţiuni, 
97 de capitole, 1250 de poziţii şi 5000 de sub-poziţii 
a câte 6 cifre.  

În ceea ce priveşte clasarea produselor după siste-
mul armonizat, ea ţine cont de gradul elaborării lor, 
schimbarea poziţiei tarifare coincizând deseori cu un 
procedeu industrial bine determinat. Este de înţeles 
faptul că statele care s-au angajat să respecte struc-
tura rigidă a acestei nomenclaturi nu au posibilitatea 
de a introduce modificări unilaterale. Pe de altă par-

te, ţările semnatare ale acestei convenţii au posibili-
tatea să afineze nomenclatura existentă în funcţie de 
necesităţile lor, adăugând mai multe cifre după cifra 
a şasea. În acest sens, de exemplu, tariful integrat al 
Comunităţilor europene (TARIC) cuprinde 13000 li-
nii tarifare având un cod de 11 cifre, unde primele 
şase ţin de poziţiile şi sub-poziţiile sistemului armoni-
zat, cifra a şaptea şi a opta referindu-se la sub-poziţiile 
nomenclaturii combinate, cifra a noua fiind rezervată 
statelor-membre ale CE pentru scopuri statistice, şi în 
sfârşit cifra a zecea şi a unsprezecea permiţând codi-
ficarea măsurilor comunitare complementare (licenţi-
erea, cotarea, etc.). 

B. Operaţia de clasare tarifară
Operaţia de clasare tarifară consistă în căutarea 

poziţiei tarifare adecvate pentru un produs anumit. Cu 
alte cuvinte, operaţia de clasare tarifară se reduce la 
căutarea poziţiei tarifare sub care marfa ar figura în 
nomenclatura vamală. Trebuie de ţinut cont de faptul 
că clasarea tarifară a mărfii este de o importanţă con-
siderabilă, deoarece ea permite aplicarea măsurilor 
tarifare şi netarifare. Însă nu sînt rare cazurile în care 
două sau mai multe poziţii tarifare intră în concuren-
ţă în vederea clasării aceluiaşi produs. În asemenea 
cazuri, importatorul ar putea să se găsească într-o si-
tuaţie destul de delicată, în cazul în care autorităţile 
vamale ar stabili că poziţia tarifară declarată nu cores-
punde cu cea reală. În afara amenzilor care se aplică 
în asemenea cazuri, importatorul ar putea cu uşurinţă 
să se găsească în situaţia în care reclasarea mărfii sub 
o altă poziţie tarifară ar conduce spre refuzul acordă-
rii unui regim preferenţial la import. Este suficient să 
ne imaginăm, de exemplu, că un produs clasat ca şi 
« accesoriu muzical » să fie reclasat ca « aparat desti-
nat măsurării frecvenţei sunetului », acest reclasament 
tarifar împiedicând importatorul să beneficieze de un  
regim preferenţial la import. 

Clasarea mărfurilor în cadrul nomenclaturii tari-
fare este supusă unor reguli stricte care figurează în 
note la capitole şi secţiuni ale nomenclaturi tarifare. 
De exemplu, un articol incomplet trebuie să fie clasat 
sub poziţia tarifară a unui articol complet. De aseme-
nea, un articol demontat este considerat, din punct de 
vedere al nomenclaturii tarifare, ca un articol întreg. 
În cazul în care două poziţii tarifare ar intra în con-
curenţă, ar trebui să se reţină poziţia tarifară cea mai 
specifică faţă de poziţia tarifară generală. 

§3. Regulile de determinare a ţării de origine a 
mărfii

Cu siguranţă, regulile care ţin de determinarea 
ţării de origine a mărfii reprezintă cel mai complex 
element al politicii vamale. Daca la nivel internaţio-
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nal statele au reuşit, grosso modo, să se înţeleagă în 
privinţa nomenclaturii vamale, precum şi în privinţa 
determinării valorii mărfii în vamă, problema originii 
rămâne departe de a fi soluţionată. 

Determinarea ţării de origine a mărfii rămâne o pro-
blemă majoră pentru comerţul internaţional, şi aceasta 
din trei puncte de vedere. In primul rând, revoluţia 
industrială a condus la specializarea internaţională, 
ceea ce înseamnă că majoritatea mărfurilor comportă 
elemente de origini diferite – în timp ce trebuie să fie 
atribuită acestor mărfuri doar o origine unică. In al 
doilea rând, dezvoltarea tehnicilor protecţioniste şi de 
apărare comercială a sporit interesul legat de atribui-
rea originii. In al treilea rând, proliferarea regimuri-
lor preferenţiale a accentuat importanţa determinării 
originii, fiecare acord sau sistem autonom (SPG, de 
exemplu) fixând o noţiune de origine particulară. 

In prezent, noţiunea de origine este de o mare 
complexitate şi este puţin adaptată pentru schimburile 
comerciale internaţionale. Niciodată legătura dintre o 
marfă şi un teritoriu nu a fost atât de importantă cum 
este cazul astăzi. Pe de altă parte, declararea originii 
devine o operaţie foarte riscantă. Astfel, exportatorul 

poate să se găsească în faţa mai multor definiţii ale 
originii în funcţie de ţara unde doreşte să exporte. Tre-
buie deci să se ţină  tot timpul cont de faptul că anume 
ţara de import defineşte condiţiile de atribuire a ori-
ginii. Insă interesele în conflict (OMC, OMD, autori-
tăţi vamale, importatori, camere de comerţ, etc.) sînt 
foarte mari astfel încât să fie aplicată doar o singură 
noţiune de origine acceptată de toţi. 
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