
Limitele neimpozabile a valorii în vamă pentru importul de mărfuri, bunuri pe teritoriul
Republicii Moldova (RM) prin trimiteri poștale internaționale (TPI).

Costul vamal - valoarea totală a mărfurilor, informații despre care expeditorul, indiferent dacă este 
sau nu parte la o tranzacție comercială, indică în documentația însoțitoare pentru mărfuri sau 
bunuri.
Valoarea în vamă este formată din: valoarea facturii a mărfurilor, costul transportului / livrarea 
acestuia și valoarea taxei de asigurare, dacă este cazul, a fost plătită în conformitate cu condițiile de
livrare.
Stabilirea valorii drepturilor vamale, taxelor și taxelor 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, deoarece o încercare de subestimare a dimensiunii sale poate conduce la 
consecințe grave din partea beneficiarului.

Importul / primirea bunurilor sau a mărfurilor de către persoane fizice.

Importul pe teritoriul Republicii Moldova, bunuri sau bunuri adresate persoanelor fizice prin
TPI este scutită de plata vamală pentru importuri, în cazul în care valoarea în vamă a parcelei nu 
depășește:
430 de euro, iar parcela a ajuns pe calea aerului;
300 de euro și parcela a ajuns în țară prin transport terestru.
În ambele cazuri, mărfurile sau bunurile ar trebui să fie destinate scopurilor personale, de consum 
ale destinatarului și să nu fie utilizate pentru: vânzarea, producția pentru vânzare ulterioară, 
activități comerciale.

Aceste limite neimpozabile se extind la fiecare TPI primită, sosită pe o factură de 
corespondență. Costurile vamale ale TPI pot fi adăugate doar dacă sosesc în RM într-o singură 
consolidare, iar conținutul parcelelor este determinat de inspectorul vamal, ca de exemplu un 
transport omogen sau alte bunuri.

Pentru informații !!!
- în cazul în care valoarea în vamă TPI depășește limitele neimpozabile, persoana fizică are dreptul 
de a primi bunuri sau mărfuri prin TPI, cu condiția ca acesta nu este destinat pentru activități 
comerciale sau industriale, precum și sub rezerva plății taxelor vamale și o declarație în modul 
prevăzut.
- în cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depășește suma specificată de limita neimpozabilă, 
taxele vamale calculate pe baza valorii în vamă a mărfurilor și limitele neimpozabile iar aceste 
sume nu reduc valoarea impozabilă.
- bunurile destinate activității comerciale sau industriale pot fi declarate în regim vamal numai de 
persoane fizice, ca entități economice înregistrate în ordinea stabilită ca subiecte de activitate 
antreprenorială.

Importul / primirea de bunuri (suvenire, produse demonstrative și promoționale) de către
persoane juridice.

Primirea mărfurilor, obiectelor pe teritoriul Republicii Moldova, dde către persoanele 
juridice nu este supusă vămuirii și plăților vamale, în cazul în care valoarea în vamă a transportului 
nu depășește 100 euro.
Aceste bunuri nu trebuie să fie obiectul unor tranzacții comerciale, nu sunt obținute pentru 
necesitățile de vânzare sau de producție a companiei destinatarului.



Bunurile care au dovezi documentare că nu sunt obiectul unei tranzacții comerciale și ale căror 
valori în vamă nu depășesc 100 de euro nu sunt supuse vămuirii.

În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depășește limita neimpozabilă specificată, 
plățile vamale se calculează pe baza valorii în vamă a mărfurilor, iar această limită neimpozabilă nu
reduce costurile impozabile.

Importul / primirea eșantioanelor de bunuri și materii prime de către persoane juridice.

La importarea pe teritoriul Republicii Moldova, sunt scutite de la plata taxelor vamale și de taxe 
eșantioanele de bunuri produse de către persoane juridice în scopuri necomerciale, în cazul în care
valoarea lor în vamă nu depășește 100 de euro. Valoarea estimată a eșantioanelor în sine nu trebuie 
să depășească 22 euro (sau echivalentul în orice monedă). Aceasta este o sumă condiționată pentru 
evaluarea eșantioanelor care, în mod implicit, nu ar trebui să fie vândute de această entitate juridică 
sau utilizate ulterior de aceasta pentru producție pentru vânzare ulterioară.


