Valori neimpozabile ale valorii în vamă pentru exportul de bunuri, mărfuri de pe teritoriul
Republicii Moldova, prin trimiteri poștale internaționale (TPI).
Costul vamal - valoarea totală a mărfurilor/bunurilor, care va fi acceptată de organul vamal
pentru stabilirea taxelor vamale la exportul bunurilor/mărfurilor din RM.
Valoarea în vamă constă din: valoarea facturii mărfii, costul transportului / livrării acesteia și
valoarea taxei de asigurare, în cazul în care a fost plătită, în conformitate cu termenii de livrare.
Valoarea facturii mărfurilor sau bunurilor, costul transportului / livrarea acestuia se indică în
documentația de însoțire a TPI.
Stabilirea valorii drepturilor vamale, taxelor și impozitelor percepute se bazează pe indicatorul
valorii în vamă a mărfurilor. Prin urmare, definiția valorii în vamă este controlată și verificată în
mod clar de autoritățile vamale.
Exportul / expedierea bunurilor sau a proprietății de către persoane fizice.
Persoanele fizice au dreptul de a exporta de pe teritoriul Republicii Moldova:
a) bunuri, indiferent de valoarea sa, trimis prin TPI, fără vămuire și plata taxelor vamale, în baza
declarării şi achitării în modul stabilit și cu condiția ca acesta nu este obiectul unei tranzacții sau
e destinat pentru activități comerciale sau industriale;
b) mărfurile trimise prin TPI, care sunt obiectul unei tranzacții sau care sunt destinate activității
comerciale sau industriale, a cărei valoare în vamă nu depășește 100.000 €, în condiţiile
respectării măsurilor de politică economică, achitarea plăților vamale și declararea acesteia în
mod corespunzător.
Bunurile destinate activităților comerciale sau industriale cu o valoare în vamă mai mare de
100.000 EUR pot fi exportate de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu procedura
stabilită numai de către întreprinderile comerciale înregistrate în întreprinderea de stat "CÎS" ca
Export / expediere de către persoane juridice a mărfurilor ca mostre, precum și suvenire,
demonstrații și produse promoționale.
Expedierea mărfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova nu este supusă vămuirii și taxelor
vamale, în cazul în care valoarea în vamă a transportului nu depășește 100 euro. Aceste bunuri
nu trebuie să fie obiectul tranzacțiilor comerciale.
Reprezentantul organului vamal poate solicita de la expeditor documentul/ele sau o explicaţie
scrisă care să confirmem sau să certifice că, conţinutul TPI nu este obiect al unei tranzacţii
comerciale, iar valoarea în vamă nu depăşeşte 100 EURO.

