
Limitele neimpozabile a costului în vamă la importul bunurilor, produselor pe
teritoriul Republicii Moldova (RM), prin intermediul trimiterilor poștale

internaționale (TPI).

Costul în vamă – costul total a bunului/produsului care va fi luată în calcul de către organul vamal la 
stabilirea taxelor vamale ce urmează a fi percepute la importul bunurilor/produselor în RM.
Costul în vamă este compus din: costul de facto sau estimată a produsului/bunului, cheltuielile pentru 
livrare și suma primei de asigurare.
Stabilirea sumei taxelor vamale percepute, impozitelor și altor plăți se bazează pe costul în vamă a 
produsului, de aceia, veridicitatea acesteia este verificată permanent și controlată de organele vamale.  
Costul de facto și estimată a  produsului/bunului, cheltuielile pentru livrare urmează a fi indicate în 
documentele de însoțire a TPI: Factura, Proforma Invoice, HAWB – factură de expediție poștală.

Termeni noi și semnificație:
- «Cost intern» – costul de facto a produsului importat pe teritoriul RM, fără a include costurile pentru 
livrare, asigurare, precum și costurile de încărcare, descărcare, reîncărcare a produsului.
- Ca avînd caracter non-comercial sunt recunoscute produsele care în ansamblu reprezintă caracter 
aleatoriu, sunt prevăzute exclusiv pentru folisrea personală de către destinatar și/sau membrii familiei 
sale, și care prin caracterul său sau cantitate nu sunt prevăzute în scopuri comerciale sau de producție.

Importul/recepționarea bunurilor de către persoanele fizice.

Conform legislației vamale în vigoare la 01.01.2020, importul bunurilor și produselor pe teritoriul țării 
în adresa persoanelor fizice prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, sunt scutite de achitarea
taxelor vamale de import în cazul în care:
- persoana fizică recepționează bunurile în cadrul tranzacțiilor comerciale (B2C – business pentru 
consumator), scopul cărora nu este vînzarea ulterioară a acestor bunuri, bunurile nu depășesc limitele 
cantitative stabilite de legislație și costul intern al cărora nu depășesc suma de 200 EUR într-o direcție. 
- persoana fizică recepționează TPI de la persoană fizică în calitate de cadou, trimiterea a fost 
introdusă în RM pe cale aeriană, costul trimiterii nu depășește 430 EUR (sau echivalentul în altă 
valută) per expediere, iar bunul/produsul nu poartă caracter comercial sau activitate de producție cu 
vînzare ulterioară a producției.
- Persoana fizică recepționează TPI de la persoană fizică în calitate de cadou, trimiterea a fost 
introdusă în RM pe cale terestră, costul în vamă a TPI nu depășește 300 EUR (sau echivalentul în altă 
valută) per expediere, iar bunul/produsul recepționat nu poartă caracter comercial, este prevăzut pentru
uz personal a destinatarului și membrii familiei lui, este importat în țară fără a avea drept scop 
comercializarea sau activitatea de producție cu realizarea ulterioară.

Limitele neimpozabile indicate se răsfrîng asupra fiecărei TPI recepționată pe o factură de 
expediție de poștală. Costul intern sau vamal a cîtorva TPI pot fi însumate doar în cazul în care au sosit
în RM într-o singură consolidație, iar conținutul acestor TPI au fost stabilite de inspectorul vamal a fi o
partidă comercială partajată sau parte a unei unități de produs (aparat, utilaj, mecanism, etc.). 
Destinatarul este oricînd în drept să argumenteze și/sau să demonstreze inspectorului vamal că, 
cantitatea produselor sau bunurilor sunt prevăzute pentru scopuri de uz personal.
  

Informație suplimentară:

- în cazul în care costul în vamă a TPI depășește suma limitelor neimpozabile indicate mai sus, atunci, 
persoana fizică are dreptul să primească bunuri sau produse prin intermediul TPI în condițiile în care 
nu sunt prevăzute pentru activitate comercială sau de producție, precum și în condițiile achitării 
declarației bunurilor în modul stabilit și toate taxele vamale de import. 



- dacă costul în vamă a produselor depășește sumele limiteleor neimpozabile indicate, atunci, taxele 
vamale se calculează reieșind din costul în vamă a produselor, iar suma limitelor neimpozabile nu 
micșorează costul lor impozabil. 
- dacă produsele recepționate poartă caracter comercial, depășesc limitele cantitative stabilite de 
legislație sau costul lor intern depășește 200 EUR, într-o trimitere, atunci, toate taxele de import se 
calculează reieșind din costul vamal al produselor, iar limita neimpozabilă indicată nu diminuează 
costul lor impozabil.
- bunurile prevăzute în scopuri comerciale sau pentru activitatea de producție pot fi declarate de 
persane fizice în regim vamal de import, doar dacă această persoană este subiect gospodăresc, 
înregistrat în modul corespunzător în calitate de subiect a activității antreprenoriale.
- bunul importat/recepționat de către o persoană fizică ce cade sub incidența ordinii permisive de 
import în baza licenței de import pentru categoria dată de bunuri, nu poate fi declarată de persoana 
fizică în regim de import vamal.  

Importul/recepționarea bunurilor (producție publicitară, suvenire, demonstrativă) de către
persoanele juridice.

Importul pe teritoriul RM a bunurilor în adresa persoanelor juridice nu se supun perfectării 
vamale și achitării taxelor vamale în cazul în care costul în vamă a trimiterii nu depășește 100 EUR. 
Aceste produse nu trebuie să fie obiecte a tranzacțiilor comerciale, să nu fie recepționate pentru 
comercializare sau pentru necesitățile de producere acompaniei destinatare. 
Nu se supun perfectării vamale bunurile care au confirmare documentală că nu sunt obiect al unei 
tranzacții comerciale, iar costul acestora în vamă nu depășește 100 EUR.

În cazul în care, costul în vamă a bunurilor depășește limita neimpozabilă indicată, atunci 
taxele vamale se calculează reieșind din costul în vamă a bunurilor, iar limita neimpozabilă indicată nu
diminuează costul în vamă al acestora. 

Importul/recepționare mostrelor de bunuri și materiei brute de către persoanele juridice.

La importul pe teritoriul RM, sunt scutite de achitarea taxelor vamale mostrele de bunuri recepționate
de persoane juridice în scopuri non-comerciale, dacă, costul lor învamă nu depășește suma de 100 
EUR. Valoare estimată a însuși mostrelor nu trebuie să depășească 22 EUR (sau echivalentul în altă 
valută). Această sumă convențională pentru evaluarea mostrelor, care din start nu trebuie să fie 
comercializate de către persoana juridică sau ca urmare să fie utilizate pentru producere pentru 
comercializare ulterioară.


