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Introducere. Odată cu pro-
clamarea Declaraţiei de Su-

veranitate a Republicii Sovietice 
Socialiste Moldova şi a Declara-
ţiei de Independenţă a Republi-
cii Moldova, statul nostru a fost 
recunoscut ca un subiect al drep-
tului internaţional de majoritatea 
absolută a statelor lumii, fapt ce 
a contribuit la dezvoltarea relaţii-
lor internaţionale, inclusiv a celor 
economice.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Legislaţia vamală, şi anume art. 19 
al Codului vamal (CV), stabileşte 
că toate persoanele beneficiază de 
drepturi egale de a introduce şi a 
scoate din Republica Moldova 
mărfuri şi mijloace de transport şi 
nimeni nu poate fi lipsit de dreptul 
de a introduce şi de a scoate măr-
furi şi mijloace de transport sau nu 
poate fi limitat în acest drept, cu 
excepţia prevăzută de legislaţia în 
vigoare. În acelaşi timp, conform 
aceluiaşi CV, bunurile care sînt 
menite de a trece frontiera Repu-
blicii Moldova sînt declarate or-

ganelor vamale. Mărfurile trecute 
peste frontiera vamală trebuie să 
fie declarate în cazurile prevăzute 
de lege în mod obligatoriu [1].

Pentru a defini procedura de 
declarare, este necesar de a expli-
ca însăşi noţiunea de „declarare”. 
Astfel, verbul a declara, conform 
„Dicţionarului explicativ al lim-
bii române”, înseamnă „a face o 
comunicare oficială în faţa unei 
autorităţi” [2]. Deci, raportată la 
activitatea vamală, declararea este 
acţiunea de a face o comunicare 
veridică şi oficială în faţa organe-
lor vamale. Prin declarare înţele-
gem expunerea de date veridice 
de către declarant privind tipul şi 
cantitatea mărfurilor, despre sco-
pul trecerii mărfurilor peste fron-
tiera vamală, precum şi alte date 
necesare pentru efectuarea contro-
lului vamal, a stabilirii şi încasării 
plăţilor vamale [3]. 

De asemenea, specificăm că 
există posibilitatea confundării 
termenilor declarare şi declara-
ţie, astfel că declaraţia din lati-

nă semnifică ,,un act oficial prin 
care se comunică sau în care se 
stabileşte ceva” [4]. În acest caz, 
observăm că între noţiunea de de-
clarare şi cea de declaraţie există 
o anumită diferenţă: declaraţia, 
după cum am observat, reprezintă 
un act oficial, iar declararea – un 
proces, o activitate în rezultatul 
căreia poate fi elaborată, emisă o 
declaraţie. Astfel, declaraţia este o 
exteriorizare a declarării.

Totodată, pentru a analiza ne-
mijlocit procedura de declarare, 
este necesar să definim noţiunea 
de declarant. Astfel, Codul va-
mal defineşte declarantul ca fiind 
„orice persoană care are dreptul 
de a dispune de mărfuri şi/sau de 
mijloace de transport, care întoc-
meşte declaraţia vamală în numele 
său sau în al cărei nume este în-
tocmită declaraţia vamală”. După 
cum observăm, legiuitorul nu face 
o diferenţiere între declarant-per-
soană fizică şi declarant-persoană 
juridică.
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REZUMAT
În cadrul prezentului articol s-a dorit argumentarea necesităţii determinării principalelor reguli privind procedura de-

clarării vamale, atît prin prisma legislaţiei naţionale, cît şi a aspectelor practice existente la ora actuală. De asemenea, a 
fost efectuată o analiză asupra celor mai eficiente noţiuni privind procedura vamală, incluzînd stabilirea regimului juridic 
al declarării vamale reglementat de legislaţia în vigoare. În continuare, s-a specificat care sînt tipurile de declaraţii vamale, 
esenţa fiecăreia, precum şi modalitatea de depunere, inclusiv în ceea ce priveşte termenul, locul şi persoanele apte de a avea 
calitatea de declarant. Din considerentul că instituţia declarării vamale reprezintă un concept complex, de o importanţă 
semnificativă, de cele mai multe ori cu efecte juridice de impact asupra subiecţilor vamali, considerăm că efectuarea unei 
cercetări în sensul dat prezintă interes, atît din punct de vedere legislativ, cît şi practic.

Cuvinte-cheie: declaraţie vamală, declarant, mărfuri, procedură vamală, frontieră vamală, agenţi economici, acte va-
male



56 APRILIE 2016

deră că declaraţia vamală „poate fi 
făcută de orice persoană care este 
în măsură să prezinte mărfurile în 
cauză sau să facă posibilă prezen-
tarea acestora autorităţii vamale 
competente, împreună cu toate do-
cumentele prevăzute pentru apli-
carea dispoziţiilor privind regimul 
vamal pentru care se declară măr-
furile”. Cînd acceptarea unei de-
claraţii vamale impune obligaţii 
speciale unei anumite persoane, 
declaraţia se face de acea persoană 
sau în numele acesteia [5]. 

Acelaşi autor face o remarcă, 
explicînd că: „Declaranţii vamali 
sînt în fapt subiecţii vămuirii, 
această denumire fiind titlul gene-
ric pentru importatori, exportatori 
sau reprezentanţii acestora în ca-
drul operaţiunilor de import sau 
export, transportatorul, în cazul 
operaţiunilor de tranzit şi trans-
bordare de mărfuri, avînd calitate 
de titular de tranzit; persoane fizi-
ce sau juridice în cazul altor ope-
raţiuni de trecere peste frontieră, 
în afara operaţiunilor de comerţ 
exterior” [6]. Prin urmare, obser-
văm o definiţie mai detaliată, ce 
înglobează o totalitate de catego-
rii de subiecţi vamali, predispuşi 
la înfăptuirea tuturor procedurilor 
activităţilor de vămuire.

În manualul autorilor I. Erhan 
şi T. Cîrnaţ, efectuîndu-se o cer-
cetare a legislaţiei comunitare, se 
menţionează că prin „declarant” 
înţelegem „persoana care depu-
ne o declaraţie sumară sau o no-
tificare vamală de reexport sau 
întocmeşte o declaraţie vamală 
în nume propriu, sau persoana în 
numele căreia se face o declaraţie 
vamală” [7]. De asemenea, Codul 
vamal comunitar oferă o noţiune a 
reprezentantului vamal, prin care 
se înţelege o persoană desemnată 
de o altă persoană pentru a înde-
plini operaţiunile şi formalităţile 
prevăzute de legislaţia vamală în 
relaţia acesteia cu autorităţile va-
male [8].

Persoane ca subiecţi în dreptul 
vamal al Republicii Moldova se 

consideră persoanele stabilite în 
Republica Moldova – întreprin-
derile, instituţiile, organizaţiile 
care se află pe teritoriul ţării, cre-
ate conform legislaţiei, persoanele 
juridice şi persoanele fizice care 
desfăşoară activitatea de întreprin-
zător în conformitate cu legislaţia 
şi care sînt înregistrate pe terito-
riul Republicii Moldova, cetăţenii 
Republicii Moldova domiciliaţi pe 
teritoriul ei, iar persoanele străine 
sînt persoanele care nu fac parte 
din categoria celor indicate. Per-
soanele juridice de drept privat se 
pot constitui ca subiecţi ai dreptu-
lui vamal doar în formele prevă-
zute de lege: societăţi comerciale, 
cooperative, organizaţii necomer-
ciale, întreprinderi de stat şi mu-
nicipale. 

Conform legislaţiei, declaran-
tul are anumite drepturi şi obliga-
ţii. Astfel, acesta dispune de urmă-
toarele drepturi:

pînă la prezentarea declara-• 
ţiei vamale, să efectueze, sub su-
praveghere vamală, examinarea, 
măsurarea, cîntărirea mărfurilor şi 
mijloacelor de transport;

să preleve, cu permisiunea • 
organului vamal, probe şi mostre;

alte drepturi generale prevă-• 
zute de legislaţia vamală.

Ce ţine de obligaţii, declarantul 
urmează să:

declare mărfurile şi mijloa-• 
cele de transport conform proce-
durii stabilite;

prezinte, la cererea organului • 
vamal, mărfurile şi mijloacele de 
transport pe care le declară;

prezinte organului vamal • 
documentele şi informaţiile supli-
mentare necesare vămuirii;

plătească drepturile de im-• 
port sau de export;

acorde asistenţă organului • 
vamal în efectuarea operaţiunilor 
de vămuire, inclusiv prin efectua-
rea operaţiunilor de încărcare–des-
cărcare şi a altor operaţiuni [9].

Principiul declarării mărfurilor 
este unul dintre principiile de bază 
ale dreptului vamal, care stabileşte 

că toate mărfurile şi obiectele ce 
trec frontiera vamală urmează a fi 
obligatoriu declarate. Declararea 
se efectuează atît de persoanele fi-
zice, cît şi de persoanele juridice. 
Agenţii consulari şi diplomaţii la 
fel sînt obligaţi să declare mărfuri-
le şi obiectele pe care le trec peste 
frontiera vamală. Declararea va-
mală, în linii generale, este un act 
întocmit de către persoanele fizice 
şi cele juridice la trecerea peste 
frontiera vamală sau la introduce-
rea în ţară a unor bunuri. 

În prezent, pe lîngă Codul va-
mal, există acte normative specia-
le ce reglementează modul de uti-
lizare şi completare a declaraţiei 
vamale: 

Ordinul Serviciului Vamal • 
nr. 185-O din 25.05.2006 referitor 
la aprobarea Normelor de utilizare 
a declaraţiei sumare.

Ordinul Serviciului Vamal • 
nr. 480-O din 18.12.2006 cu pri-
vire la aprobarea Metodologiei de 
prelucrare a declaraţiei vamale în 
detaliu.

Ordinul Serviciului Vamal • 
nr. 438-O din 19.11.2007 referi-
tor la aprobarea Normelor tehnice 
privind imprimarea, utilizarea şi 
completarea declaraţiei vamale în 
detaliu.

Analizînd actele normative 
respective, putem constata în pri-
mul rînd că ele conţin unele dis-
crepanţe cu prevederile Codului 
vamal. Astfel, Ordinul nr. 438 din 
19.11.2007 prevede în punctul 8 şi 
denumeşte astfel de tipuri de de-
claraţii, precum declaraţia vamală 
în detaliu, declaraţia vamală pri-
mară şi declaraţia vamală comple-
mentară:

a) declaraţie vamală în detaliu 
– act unilateral cu caracter public, 
prin care o persoană manifestă, în 
formele şi modalităţile prevăzute 
în reglementările vamale, voinţa 
de a plasa mărfurile sub un anu-
mit regim vamal. Declaraţia va-
mală în detaliu este alcătuită din-
tr-un set ce cuprinde numărul de 
exemplare corespunzător fiecărui 
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regim vamal şi este format din de-
claraţia 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 bunurilor clasificate la 
un singur cod tarifar; 

c) declaraţia vamală comple-
mentară – exemplarele declaraţiei 
vamale în detaliu utilizate împre-
ună cu exemplarele declaraţiei 
vamale primare, pentru declararea 
bunurilor care se clasifică la co-
duri tarifare diferite sau care, deşi 
se clasifică la acelaşi cod tarifar, 
prezintă caracteristici diferite, în 
special în ceea ce priveşte origi-
nea, şi care determină regimuri 
tarifare preferenţiale diferite. 

Însă, astfel de tipuri de declara-
ţii nu sînt prevăzute în nicio formă 
de actul legislativ principal – Co-
dul vamal, care în textul său men-
ţionează doar declaraţiile vamale 
sumare, temporare, incomplete 
şi periodice. În acest sens, putem 
pune sub semnul întrebării legali-
tatea introducerii în mod unilateral, 
în practica juridică, de către Servi-
ciul Vamal, printr-un act normativ 
subordonat legii şi destinat execu-
tării legii, a acestor tipuri de decla-
raţii. Chiar dacă se dovedeşte uti-
litatea practică a acestor declaraţii, 
considerăm că acestea urmează a fi 
prevăzute mai întîi în Codul vamal, 
pentru ca ulterior, conform regu-
lilor de drept, să fie dezvoltate în 
acte normative speciale.

De asemenea, din analiza pre-
vederilor legale şi, în special, a 
pct. 12 din Ordinul nr. 438 în par-
tea ce se referă la destinaţia decla-
raţiei vamale în detaliu conform 
pct. 12 al ordinului, rezultă că 
acest document, în principal, este 
un document de uz intern, fiind 
valabil doar în ţara unde este emis 
şi destinat efectuării unui control 
asupra comerţului exterior. Din 
aceste considerente, se consideră 
că încercările autorităţilor moldo-
veneşti de a folosi declaraţia va-

mală drept paravan în combaterea 
infracţiunilor legate de diminua-
rea valorii încărcăturilor în timpul 
desfăşurării operaţiilor de import–
export n-au fost reuşite. De aceea, 
pornind de la realităţile existente, 
probabil ar fi necesar de a revedea 
rolul şi statutul declaraţiei vamale 
în cadrul comerţului exterior, în 
vederea simplificării ei şi micşoră-
rii numărului de exemplare [10].

Conform art. 174 CV, se cunosc 
următoarele forme de declarare: 
declararea verbală, declararea în 
scris, declararea prin acţiune, prin 
mijloace electronice [11]. Forma 
verbală a declarării vamale presu-
pune acea formă de declarare care 
prevede oferirea de către proprie-
tar în formă verbală factorului de 
decizie, organului vamal a tuturor 
datelor cu privire la cantitatea, 
calitatea şi valoarea mărfurilor, 
obiectele de uz personal care sînt 
deplasate peste frontiera vamală. 

Forma scrisă a declarării pre-
supune prezentarea datelor către 
organul vamal, în baza unor for-
mulare stabilite de legislaţie. Ast-
fel, agenţii economici întocmesc 
declaraţia vamală în detaliu şi 
declaraţia valorii în vamă, iar per-
soanele fizice – formularul DV-6.

Forma prin acţiune a declarării 
vamale constă în declarare expres 
vădită a mijlocului de transport 
auto, care scuteşte persoana fizică 
de completarea unor acte vamale, 
cu condiţia prezentări organelor 
vamale amplasate în punctele de 
trecere a frontierei de stat a acte-
lor de înmatriculare a transportu-
lui auto. 

Ce ţine de declaraţia vamală 
în formă electronică, aceasta se 
depune la organul vamal utilizînd 
sistemul informaţional integrat 
vamal.

Declararea prezintă un mare 
avantaj pentru organele vamale, 
deoarece ea le permite angajaţilor 
vamali să aleagă formele de con-
trol al mărfurilor şi mijloacelor 
de transport ce trec peste frontiera 
vamală.

Activitatea organelor vamale 
din Republica Moldova, precum şi 
din ţările vecine (România, Ucrai-
na, cele ce fac parte din CSI), atestă 
că pe lîngă formele scrisă şi verbală 
de declarare a mărfurilor, a obiec-
telor şi a altor bunuri trecute peste 
frontiera vamală de stat, există şi 
forma de declarare concludentă, 
care este nu altceva decît îndeplini-
rea semnelor sau acţiunilor comise 
de persoana fizică pentru a con-
vinge lucrătorul vamal că dispune 
de careva bunuri aflate asupra sa 
la trecerea peste frontiera statului. 
Forma de declarare concludentă 
(se mai foloseşte prin acţiune, a nu 
se confunda cu forma de declarare 
prin acţiune a mijloacelor de trans-
port) nu poate fi practicată de agen-
ţii economici, din considerentul că 
aceştia sînt obligaţi să prezinte atît 
la vămile interne, cît şi la cele de 
frontieră întregul set de documente 
prevăzut de legislaţia vamală în vi-
goare [12].

În ceea ce priveşte locul de-
clarării, conform art. 175 alin. (1) 
Cod vamal, mărfurile, cu excepţia 
celor menţionate la alin. (4), sînt 
declarate la organul vamal deter-
minat de Serviciul Vamal. Toto-
dată, mijloacele de transport care 
transportă mărfuri sînt declarate 
odată cu acestea, cu excepţia mij-
loacelor de transport de mărfuri 
fără încărcătură şi cele de trans-
port de pasageri, care sînt declara-
te la momentul trecerii frontierei 
vamale. Navele maritime, fluviale 
şi aeriene sînt declarate în portul 
sau aeroportul de plecare sau de 
sosire, situate pe teritoriul vamal. 

Referitor la termenul de depu-
nere a declaraţiei vamale, aceasta 
este depusă la organul vamal de 
frontieră în ziua lucrătoare imediat 
următoare zilei de trecere a fronti-
erei vamale, iar în cazul finalizării 
regimului vamal de tranzit, în de-
cursul unei zile lucrătoare imedi-
at următoare zilei în care regimul 
vamal de tranzit a fost încheiat. 
Persoanele fizice care au bunuri 
nedestinate comercializării în ba-
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gajul de mînă şi în bagajul de în-
soţire depun, la trecerea frontierei 
vamale, declaraţie vamală odată 
cu prezentarea bunurilor.

Termenul de declarare a gazului 
natural şi a energiei electrice im-
portate este din momentul trecerii 
frontierei vamale pînă la data de 
20 a lunii imediat următoare celei 
de gestiune. În cazul expedierilor 
poştale internaţionale, declaraţia 
vamală este depusă la organul va-
mal în 72 de ore din momentul tre-
cerii frontierei vamale [13].

Responsabil pentru depunerea 
declaraţiei vamale în termenul 
stabilit este titularul mărfurilor 
sau mijloacelor de transport su-
puse declarării. În cazul plasă-
rii mărfurilor sau mijloacelor de 
transport sub regimul vamal de 
tranzit, responsabil pentru depu-
nerea declaraţiei vamale în terme-
nul stabilit este titularul mărfurilor 
sau mijloacelor de transport supu-
se declarării ori, în lipsa acestuia, 
transportatorul lor.

 Concluzii. Din cele expu-
se mai sus concluzionăm că orice 
persoană, independent de forma 
de proprietate, este în drept de a 
introduce şi de a scoate din ţară 
bunuri materiale conform legisla-
ţiei în vigoare, iar la trecerea peste 
frontieră a mărfurilor, a obiectelor 
sau a altor bunuri acestea sînt su-
puse declarării. Declararea se con-
sideră etapa principală a procedu-
rii de perfectare a actelor vamale 

şi are menirea să asigure efectua-
rea perfectării acestor acte. 

Orice bun trecut peste fronti-
era vamală urmează a fi declarat. 
În aceste condiţii, declararea este 
o procedură obligatorie la trece-
rea mărfurilor, bunurilor, valorilor 
şi mijloacelor de transport peste 
frontiera vamală. Declararea va-
mală, ca mecanism de aplicare, 
se realizează cu respectarea unor 
condiţii de bază, cum ar fi: locul, 
timpul, forma, dar şi drepturile şi 
obligaţiile pe care le au părţile în 
cadrul procesului dat.
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