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Introducere. Valoarea în vamă 
stabilită la declararea mărfurilor 
introduse în Republica Moldova 
este parte componentă a procedu-
rilor vamale prevăzute în proce-
sul de vămuire. Valoarea în vamă 
este baza de calcul a taxelor va-
male. Controlul efectuat de către 
organele vamale privind corecti-
tudinea aplicării valorii în vamă 
este considerat printre cele mai 
importante activităţi ale acestora. 
Sistemul legislaţiei vamale, care 
urmează a fi dezvoltat şi îmbună-
tăţit, este sistemul de „vămuire”, 
deoarece toate mărfurile care trec 
peste frontiera vamală a Republi-
cii Moldova sînt supuse vămuirii, 
iar determinarea valorii în vamă 
face parte din acest sistem şi nece-
sită a fi dezvoltat pentru o aplicare 
mai eficientă în cadrul executării 
procedurii vamale.

Metode aplicate şi materiale 
utilizate. Baza metodologică a in-
vestigaţiei date o constituie poziţii-
le şi direcţiile contemporane ale te-
oriei cunoaşterii proceselor sociale 
şi a fenomenelor juridice. Suportul 
metodologic şi teoretico-ştiinţific 
al cercetărilor efectuate îl formea-
ză lucrările teoreticienilor în drept. 

În procesul cercetărilor am operat 
cu materiale din ramurile dreptului 
vamal, dreptului financiar fiscal, 
practica activităţii vamale.

Ca bază empirică a lucrării au 
servit cercetările în domeniul drep-
tului vamal naţional şi celui inter-
naţional.

Studiul a fost realizat prin apli-
carea metodelor specifice ale drep-
tului (metoda analitico-sintetică), 
precum şi a celor generale (metoda 
logico-juridică, metoda comparati-
vismului juridic). 

Rezultate obţinute şi discu-
ţii. Valoarea în vamă a mărfurilor 
este verificată de către autorităţile 
vamale atît înainte, cît şi după eli-
berarea mărfurilor după vămuire 
conform procedurii de declarare 
a acestora. Ar trebui remarcat fap-
tul că efectuarea procedurilor de 
control după eliberarea mărfurilor 
este o tendinţă globală, o direcţie 
de facilitare maximă şi de reduce-
re a poverii impusă comercianţilor 
în operaţiunile vamale, precum şi 
o măsură pentru a promova dez-
voltarea activităţii de comerţ ex-
terior [1]. 

Etapele dedicate controlului 
valorii în vamă pot fi considerate 

drept un sistem de control unificat, 
format din două subsisteme majo-
re, fiecare avînd propria structură 
internă şi comunicare organizatori-
că, ce se caracterizează printr-un şir 
anumit de forme şi metode, precum 
şi subiecţi de control. Este impor-
tant de subliniat că aceste măsuri 
de control al valorii în vamă nu sînt 
izolate, ci se completează reciproc, 
oferind astfel integritatea şi efica-
citatea unui sistem de control unic. 
În special, în etapa de monitoriza-
re, după eliberarea mărfurilor, este 
posibil să se obţină documentele 
care nu pot fi prezentate cu decla-
raţia vamală, precum şi o verifica-
re mai amănunţită fără constrîn-
geri semnificative de timp, pentru 
a confirma în acest fel sau a nega 
semnele de fiabilitate, identificate 
în cadrul efectuării operaţiunilor 
vamale pînă la eliberarea mărfuri-
lor. Astfel, o importanţă majoră o 
poate avea şi procedura de evalua-
re a valorii în vamă după eliberarea 
mărfurilor. Vorbind despre formele 
de control al valorii în vamă, trebu-
ie să constatăm că forma de control 
este înţeleasă ca expresie exterioa-
ră a acţiunilor de control [2].

Nu există nicio îndoială asu-
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pra faptului că validitatea alegerii 
formelor de control, perfectării şi 
aplicării corecte depinde în mare 
măsură de eficacitatea organelor 
de control. În acest context, este 
important a alege formele cele 
mai adecvate de control, delimita-
re clară a domeniilor de aplicare a 
acestora, ţinînd cont de situaţiile 
specifice, precum şi de obiectivele 
şi provocările cu care se confruntă 
autorităţile vamale [3].

Deoarece în vamă controlul 
valorii este un subsistem de con-
trol vamal, verificarea corectitu-
dinii valorii în vamă a mărfurilor 
este prerogativa organelor vamale. 
Astfel, conform recomandărilor 
Organizaţiei Mondiale a Vămilor, 
controlul valorii în vamă se aplică 
la etapa operaţiunilor vamale pînă 
la eliberarea mărfurilor ca princi-
pală metodă de control al valorii în 
vamă şi verificarea acesteia, exa-
minînd documente şi datele pre-
zentate de participanţii la tranzac-
ţia economică externă. În acelaşi 
context controlul, după eliberarea 
mărfurilor, se bazează pe utilizarea 
aşa-numitelor tehnici de audit post-
vămuire în ceea ce priveşte persoa-
nele implicate direct sau indirect în 
schimbul internaţional de mărfuri, 
furnizarea de către audiaţi a date-
lor de evidenţe contabile şi situaţii 
financiare, precum şi documentele 
comerciale [4].

Examinînd conţinutul procedu-
rii legale de determinare a valorii 
în vamă, trebuie să constatăm că 
elementele funcţionale ale contro-
lului valorii determinate în vamă 
sînt stabilite de persoanele cu func-
ţii de răspundere abilitate de către 
autoritatea vamală, indiferent de 
metoda aleasă de determinare a va-
lorii în vamă [5].

Declarantul estimează valoarea 
în vamă conform Legii cu privire la 
tariful vamal a RM şi Regulamentu-
lui cu privire la modul de declarare 
a valorii în vamă a mărfurilor intro-
duse pe teritoriul Republicii Mol-
dova. Declararea valorii în vamă se 
efectuează prin completarea DVV 

(declaraţia valorii în vamă), tipiza-
tă DVV-1 şi DVV-2. 

Declaraţia tipizată DVV-1 se 
utilizează pentru anunţarea valorii 
mărfurilor în vamă, determinată 
prin metoda 1 – „Metoda de eva-
luare în baza valorii tranzacţiei cu 
marfa respectivă ori în baza preţu-
lui efectiv plătit sau care urmează 
să fie plătit”. 

Metoda 1 se aplică în conformi-
tate cu prevederile art. 11 din Legea 
cu privire la tariful vamal referitoa-
re la determinarea valorii în vamă a 
mărfurilor introduse în conformita-
te cu tranzacţiile de comerţ exterior 
de vînzare–cumpărare, avînd bază 
valorică (în cadrul cărora decontă-
rile pentru marfa cumpărată se fac 
prin plăţi băneşti). 

Declaraţia tipizată DVV-2 este 
recomandată spre utilizare pentru 
anunţarea valorii în vamă conform 
uneia dintre metodele 2-6, atunci 
cînd determinarea valorii în vamă 
prin utilizarea metodei 1 de deter-
minare a valorii este imposibilă [6].

Organul vamal care efectuează 
vămuirea mărfurilor introduse ve-
rifică corectitudinea determinării 
de către declarant a valorii în vamă, 
inclusiv corectitudinea metodei 
alese de declarant pentru determi-
narea valorii în vamă şi oportuni-
tatea aplicării ei, integritatea (com-
pletivitatea) documentelor (obliga-
torii şi suplimentare) prezentate de 
declarant şi corespunderea lor cu 
cerinţele stabilite. În cazul în care 
lipsesc datele ce probează corec-
titudinea valorii în vamă anunţate 
sau există temeiuri să se considere 
că datele prezentate de declarant 
nu sînt veridice şi/sau suficiente, 
autoritatea vamală este în drept să 
determine de sine stătător valoarea 
în vamă a mărfurilor, aplicînd con-
secutiv metodele existente [7].

Declarantul este obligat să pre-
zinte autorităţilor vamale docu-
mentele şi informaţiile necesare 
pentru controlul vamal. Numărul şi 
conţinutul documentaţiei furnizate 
în declaraţia de valoare în vamă, în 
viziunea noastră, depinde în mare 

măsură de caracteristicile mărfuri-
lor declarate, de condiţiile conve-
nite de părţi în cadrul tranzacţiei 
economice externe la procurarea 
mărfurilor, precum şi de metoda 
declarată de determinare a valorii 
în vamă a mărfurilor. 

Pentru confirmarea valorii în 
vamă a mărfurilor importate, decla-
rantul este obligat să prezinte orga-
nului vamal, în corespundere cu ce-
rinţele stabilite, următoarele acte: 

contractul aferent tranzacţiei •	
de import şi acordurile adiţionale 
la el, 

factura (invoice) sau, în ca-•	
zul tranzacţiilor condiţional valo-
rice, proforma factura (proforma 
invoce), 

documentele bancare de pla-•	
tă sau alte documente de plată în 
cazul achitării prealabile, 

documentele de transport •	
care au însoţit marfa: CMR (scri-
soarea de trăsură internaţională), 
Carnetul tIR, Declaraţia de tranzit 
(t1), Air bill (fraht), bill of lading 
(conosament maritim), scrisoarea 
de trăsură pentru transportul inter-
naţional de mărfuri pe cale ferată, 
contractul (comanda) de acordare 
a serviciilor de transportare sau 
factura de expediţie în cazul în 
care se impun potrivit condiţiilor 
de livrare, 

poliţa sau contractul de asi-•	
gurare a mărfurilor, în cazul în care 
acestea au fost asigurate fie potrivit 
condiţiilor de livrare, fie asigurate 
la iniţiativa declarantului. 

Declaraţia de valoare în vamă 
este un document de aplicare stabi-
lit de către organul vamal prin lege, 
prin care declarantul sau reprezen-
tantul acestuia prezintă informaţii 
privind valoarea în vamă şi este o 
parte integrantă a declaraţiei va-
male de mărfuri. Este necesar să se 
ţină cont că organul vamal utilizea-
ză DVV ca un mecanism de con-
trol [8]. Acest document simplifică 
verificarea corectitudinii metodei 
de determinare a valorii în vamă 
aplicată şi îi permite autorităţii va-
male să obţină informaţii complete 
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cu privire la circumstanţele tran-
zacţiei.

În cazul în care organul vamal 
constată divergenţe probate între 
datele conţinute în actele menţio-
nate, sistemul informaţional inte-
grat vamal identifică riscul de sub-
evaluare prin compararea valorii în 
vamă a mărfii de evaluat cu valoa-
rea în vamă a mărfurilor identice 
sau similare. Organul vamal solici-
tă în scris declarantului prezentarea 
necumulativă şi doar a actelor afe-
rente tranzacţiei de import a măr-
furilor respective care pot justifica 
valoarea în vamă anunţată, după 
cum urmează: orice acord posibil 
între vînzător şi cumpărător care 
prevede valoarea în vamă a mărfu-
rilor, contractele cu terţe persoane 
referitoare la tranzacţiile indirecte, 
corespondenţa comercială purtată 
în vederea încheierii şi negocierii 
preţului, în cazul în care aceasta a 
fost purtată, facturile pentru decon-
tări către persoane terţe în benefi-
ciul vînzătorului, dacă acestea re-
zultă din contractele încheiate sau 
alte acte, documentele contabile 
ale cumpărătorului, cum ar fi tran-
sferurile de fonduri către exporta-
tor sau vînzător sau pentru a obţine 
informaţii privind comisioanele, 
profitul sau cheltuielile generale 
prin aplicarea metodei deductive 
şi a valorii calculate, documentele 
privind dreptul de proprietate asu-
pra societăţilor comerciale impli-
cate în tranzacţie, pentru a exclude 
o posibilă relaţie de interdependen-
ţă între vînzător şi cumpărător, co-
pia autentificată de pe declaraţia de 
export, documentul de plată pentru 
cheltuielile de transportare, cata-
loagele, ofertele de preţ (listele de 
preţuri) ale firmelor vînzătorului, 
certificatul de origine, certificatul 
de calitate eliberat de producător, 
lista de încărcare.

Specificul de formare structura-
lă a valorii în vamă este influenţat 
de mai mulţi parametri care trebuie 
să fie luaţi în considerare (direcţia 
de deplasare a vehiculelor de oca-
zie, transferul de proprietate şi ris-

cul de răspundere pentru produse, 
termene de plată etc.), care influen-
ţează valoarea în vamă [9]. Aceşti 
parametri sînt de multe ori dincolo 
de domeniul de aplicare al contrac-
tului de comerţ exterior.

În cazul imposibilităţii stabili-
rii valorii în vamă conform actelor 
prezentate iniţial, organul vamal 
solicită actele enumerate mai sus. 
Constatăm, în urma analizei aces-
tei prevederi, că urmează să se 
ţină cont şi de aspectele ce rezul-
tă din examinarea actelor precum 
justificarea solicitării acestora pri-
vind valoarea în vamă declarată şi 
toate componentele sale (taxe şi 
deduceri suplimentare), inclusiv 
verificarea conformităţii cu infor-
maţiile indicate în documentele 
prezentate. Examinarea în detaliu a 
fiecărui element al valorii în vamă 
trebuie să se bazeze pe informaţii 
fiabile, cuantificabile şi documen-
tate de către autorităţile vamale. 
Documentele prezentate şi evalu-
ate pentru lipsa de informaţii fiind 
comparate, atît între ele, cît şi cu 
datele obţinute din alte surse, pot 
fi suficiente pentru a lua o decizie 
informată cu privire la valoarea în 
vamă a mărfurilor.

Modul de completare a Decla-
raţiei valorii în vamă (DVV) se 
consideră condiţionat dacă, în pro-
cesul vămuirii şi verificării datelor 
din declaraţia privind valoarea în 
vamă a mărfurilor, prezentată de 
către declarant organului vamal, 
se constată anumite imprecizii sau 
greşeli la determinarea valorii în 
vamă sau dacă organul vamal con-
stată că valoarea în vamă anunţată 
nu corespunde cu valoarea reală a 
mărfurilor în ziua acceptării decla-
raţiei vamale din cauza devierilor 
cantitative şi/sau calitative ale măr-
furilor de la condiţiile contractuale 
specificate de declarant. În aceste 
cazuri, organul vamal este în drept 
să rectifice valoarea în vamă. 

Astfel, identificarea în controlul 
autorităţii vamale al valorii în vamă 
a acestor atribute este un fapt juri-
dic, care creează premise juridice 

corespunzătoare pentru acceptarea 
de către autorităţile vamale să se 
efectueze un control suplimentar. 
În acest context, decizia autorităţii 
vamale trebuie să fie justificată şi 
să conţină o listă de indicaţii speci-
fice cu privire la valoarea în vamă a 
mărfurilor care pot fi incorecte sau 
la declararea informaţiei ce nu este 
confirmată.

În cazul în care, în procesul 
vămuirii, se constată necorespun-
derea datelor privind cantitatea şi/
sau calitatea mărfurilor indicate 
de către declarant (conform docu-
mentelor prezentate şi celor reale, 
stabilite de organul vamal în pro-
cesul verificării mărfurilor), aceste 
divergenţe se perfectează în modul 
stabilit. totuşi, în declaraţia pri-
vind valoarea în vamă a mărfurilor 
se va consemna valoarea iniţială, 
recalcularea valorii în vamă, in-
troducerea datelor precizate în de-
claraţiile vamale. În cazul în care 
declarantul a completat corect de-
claraţia privind valoarea în vamă a 
mărfurilor, a ales şi a aplicat just 
metoda de determinare a valorii în 
vamă şi datele declarate sînt con-
firmate prin documente, conform 
cerinţelor stabilite, colaboratorul 
care a verificat declaraţia privind 
valoarea în vamă a mărfurilor în-
scrie în rubrica „Menţiunile birou-
lui vamal” (pe toate foile declara-
ţiei) „VV acceptată”, autentificînd 
această consemnare prin semnătu-
ra sa şi ştampila matricolă perso-
nală [10].

trebuie de remarcat faptul că 
normele de mai sus nu pot fi con-
siderate ca un fapt de lipsă de fi-
abilitate a informaţiilor declarate 
sau circumstanţe care împiedică 
utilizarea de către declarant a me-
todei alese, indiferent de motivele 
invocate de autoritatea vamală în 
dezacord cu valoarea în vamă de-
clarată, şi o decizie ulterioară pri-
vind ajustarea valorii în vamă fără 
a stabili motivele specifice (condi-
ţii suplimentare şi condiţiile legate 
de livrarea de bunuri), care afectea-
ză în cele din urmă formarea valo-
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rii în vamă a mărfurilor declarate. 
Din acest motiv, este nevoie de o 
serie întreagă de elemente de con-
trol aplicate înainte de adoptarea 
autorităţii vamale a deciziei finale 
privind admiterea valorii în vamă. 

Declaraţia privind valoarea în 
vamă a mărfurilor este un document 
vamal. Pentru toate datele indica-
te în declaraţia privind valoarea în 
vamă a mărfurilor şi în documentele 
prezentate întru confirmarea acestei 
valori declarantul poartă răspundere 
în conformitate cu legislaţia internă. 
Declaraţia privind valoarea în vamă 
se depune în organul vamal respecti-
ve în modul stabilit, concomitent cu 
declaraţia vamală şi alte documente 
necesare, în scopuri vamale .

La examinarea metodologiei de 
completare tehnică a DVV menţio-
năm că declarantul este obligat să 
completeze de sine stătător toate 
rubricile declaraţiei privind valoa-
rea în vamă a mărfurilor (tipizată 
DVV-1 sau DVV-2), în modul sta-
bilit de Departamentul Vamal, cu 
excepţia rubricilor destinate men-
ţiunilor organului vamal, iar în ca-
zul în care declarantul a completat 
corect declaraţia privind valoarea 
în vamă a mărfurilor, a ales şi a 
aplicat just metoda de determinare 
a valorii în vamă şi datele declarate 
sînt confirmate documentar, con-
form cerinţelor stabilite, colabora-
torul care a verificat declaraţia pri-
vind valoarea în vamă a mărfurilor 
înscrie în rubrica „Menţiunile biro-
ului vamal” (pe toate foile declara-
ţiei) „VV acceptată”, autentificînd 
această consemnare prin semnătura 
sa şi ştampila matricolă personală. 
Constatăm că aceasta face posibilă 
determinarea statutului juridic al 
DVV, obţinînd statut de act juridic. 
Această prevedere se stabileşte în 
cazul acceptării de către organul 
vamal a metodei valorii declarate.

Altfel, în urma deciziei funcţio-
narului vamal după efectuarea con-
trolului corectitudinii determinării 
valorii în vamă, aceasta se acceptă 
sau se ajustează. Decizia este luată 
de către un funcţionar al autorităţii 

vamale care a efectuat o verificare 
suplimentară, avînd în vedere do-
cumentele şi informaţiile prezenta-
te de declarant, precum şi informa-
ţiile culese în timpul verificării su-
plimentare a lor. Analizînd diferen-
ţa dintre aceste informaţii (pentru 
tranzacţiile de mărfuri identice sau 
similare etc.), autoritatea vamală 
decide în mod independent.

În cazul în care se stabileşte 
necesitatea modificării valorii în 
vamă anunţate de declarant (in-
clusiv după prezentarea actelor 
suplimentare solicitate), modifi-
cările valorii în vamă a mărfurilor 
se reflectă fie în declaraţia valorii 
în vamă, fie în rubricile speciale 
„Menţiunile biroului (postului) va-
mal” ale tipizatei sau pe versoul ei, 
consemnîndu-le sub titlul „Menţiu-
nile biroului (postului) vamal”, iar 
în actul de inspecţie – doar faptul 
modificării acesteia.

Colaboratorul organului vamal 
datează şi autentifică toate consem-
nările sale prin semnătura şi ştam-
pila matricolă personală. 

Actele de procedură vamală, 
utilizate la determinarea valorii în 
vamă, se păstrează în arhiva biro-
ului vamal la termenul stabilit pen-
tru păstrare. 

Deci, procedura de declarare a 
valorii în vamă se efectuează prin 
completarea DVV, unde rubricile 
acestea prevăd toate cheltuielile 
suportate în cadrul efectuării unei 
tranzacţii economice externe. La 
fel, regulamentul de declarare a va-
lorii în vamă prevede atît procedura 
de declarare a valorii în vamă, cît şi 
procedura de eliberare condiţiona-
tă (vămuire cu condiţia prezentării 
actelor suplimentare, în scopul ve-
ridicităţii valorii în vamă declarate) 
a mărfurilor. La fel ca şi DVV, da-
tele ce se referă la valoarea în vamă 
se înscriu şi în declaraţia vamală în 
detaliu, utilizată pentru vămuirea 
mărfurilor.  

În declaraţia vamală în detaliu 
[11], informaţia ce ţine de determi-
narea valorii în vamă se înscrie în 
rubricile:

RUBRICA 20 – „CONDIŢIA 
DE LIVRARE” 

Prima casetă – se înscriu trei 
caractere alfabetice reprezentînd 
codificările condiţiilor de livrare, 
potrivit regulilor INCOtERMS 
2000, cuprinse în anexa nr. 3 la 
prezentele Norme. 

A doua casetă – se indică lo-
cul convenit pentru livrarea mărfii, 
prevăzut în contractul de transport. 

A treia casetă – nu se utilizea-
ză.

RUBRICA 22 – „MONEDA ŞI 
VALOAREA TOTAL FACTURA-
TĂ” 

În prima casetă – se înscrie co-
dul monedei de facturare, conform 
anexei nr. 4 la prezentele Norme. 

În a doua casetă – se înscrie va-
loarea total facturată pentru ansam-
blul mărfurilor declarate. Această 
valoare se exprimă în numere cu 
două caractere numerice după vir-
gulă. 

În cazul reexportului sau reim-
portului de mărfuri, în urma ope-
raţiilor de perfecţionare activă, 
transformare sub control vamal sau 
perfecţionare pasivă, se va indica 
costul total al serviciilor prestate 
de către prelucrător;

RUBRICA 23 – „CURS DE 
SCHIMB” 

Se înscrie cursul oficial de 
schimb al leului moldovenesc faţă 
de valuta străină indicată în decla-
raţie, valabil pentru data înregistră-
rii acesteia. În cazul utilizării siste-
mului informatic, cursul oficial de 
schimb este completat automat.

RUBRICA 42 – „PREŢ ARTI-
COL” 

Se înscrie valoarea fiecărui ar-
ticol care concură la valoarea total 
facturată pentru ansamblul mărfu-
rilor declarate – înscrisă în rubrica 
nr. 22. Preţul se exprimă în numere 
cu două zecimale.

RUBRICA 43 – „METODA DE 
EVALUARE” 

Se utilizează în cazul operaţi-
unilor de introducere de bunuri 
în ţară care au la bază tranzacţii 
comerciale, înscriindu-se numă-
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rul metodei de evaluare utiliza-
te pentru determinarea valorii în 
vamă [32]. Se foloseşte şi în ca-
zul bunurilor pentru care valoarea 
definitivă se determină pe baza re-
zultatelor determinărilor cantitati-
ve şi calitative, efectuate potrivit 
condiţiilor menţionate în contrac-
tele comerciale.

RUBRICA 46 – „VALOAREA 
STATISTICĂ” 

Valoarea statistică reprezintă 
valoarea în vamă a mărfii calcula-
tă conform legislaţiei în vigoare şi 
include: 

– la export, valoarea bunurilor 
la locul şi momentul în care pără-
sesc teritoriul ţării; 

– la import, valoarea mărfurilor 
la locul şi momentul în care intră 
pe teritoriul ţării. 

Valoarea statistică se înscrie ex-
primată în moneda naţională şi se 
determină prin transformarea în lei 
a monedei facturate, conform pre-
vederilor legale.

Rubricile menţionate, utilizate 
la completarea declaraţiei vamale 
în detaliu, reflectă cheltuielile su-
portate de către declarant la efec-
tuarea tranzacţiei date şi condiţi-
ile de livrare convenite de către 
părţi la introducerea mărfurilor 
în teritoriul vamal al Republicii 
Moldova conform INCOtERMS. 
De asemenea, este indicat preţul 
factural (costul mărfurilor), suma 
valorii în vamă determinate. Chel-
tuielile aferente tranzacţiei se cal-
culează conform datelor declarate 
în formularele DVV.

Concluzii. Procedura de decla-
rare a valorii în vamă constă în pre-
zentarea actelor veridice care ates-
tă corectitudinea aplicării valorii în 
vamă, odată cu depunerea DVV în 
care sînt indicate toate cheltuielile 
suportate de către agentul econo-
mic al Republicii Moldova la livra-
rea mărfurilor în cadrul tranzacţiei 
economice externe. totodată, se 
stabileşte faptul că, în unele cazuri, 
colaboratorul vamal, la verificarea 
valorii în vamă declarată, nu este 
de acord cu mărimea acesteia, prin 

aplicarea unui şablon de procedură. 
În acest sens, fiecare tranzacţie ex-
ternă prin care mărfurile traversea-
ză frontiera vamală are un caracter 
individual, iar preţul mărfurilor 
este influenţat de factorii şi de con-
diţiile specifice, pe care autorităţile 
vamale nu le pot lua în considerare 
la determinarea valorii în vamă. 

Specificul de formare structu-
rală a valorii în vamă este influen-
ţat de mai mulţi parametri de care 
trebuie să se ţină cont (direcţia de 
deplasare a vehiculelor de ocazie, 
transferul de proprietate şi riscul de 
răspundere pentru produse, terme-
ne de plată etc.), care influenţează 
valoarea în vamă.

Recenzent: 
Tudor PAŞCANEANU,

doctor în drept, conf. univ.
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