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Nr. 107 din 24 septembrie 2020
Ref.: Simplificarea procedurii de achitare a drepturilor de import pentru persoanele fizice care, în cadrul
tranzacțiilor comerciale (B2C – de la business la consumator), introduc prin intermediul trimiterilor poștale
internaționale mărfuri cu caracter comercial
Stimate domnule Viceprim-ministru,
Prin prezenta adresare, A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham
Moldova”) propune simplificarea procedurii de achitare a drepturilor de import pentru persoanele fizice
care, în cadrul tranzacțiilor comerciale (B2C – de la business la consumator), introduc prin intermediul
trimiterilor poștale internaționale mărfuri cu caracter comercial.
Din perspectivă regulatorie, prin Legea nr. 122/2019 a fost modificat art. 101 alin. (71) și art. 124 alin. (11) Cod
Fiscal, Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal și Legea nr. 1569/2002, astfel începând cu 1 ianuarie 2020
fiind diminuată limita neimpozabilă pentru bunurile introduse prin intermediul trimiterilor poștale
internaționale la 200 EUR.
Tendința în Uniunea Europeană este de diminuare constantă a valorii neimpozabile a mărfii importate prin
trimiteri poștale, precum renunțarea la stabilirea limitei neimpozabile de 22 EUR. Paralel, începând cu 1 iulie
2019, în Ucraina sunt impozitate coletele poștale cu o valoare intrinsecă ce depășește 100 EUR, fiindu-le
aplicate cota TVA standard (20%) și o taxă de import (10%)1. Remarcăm că pînă la introducerea respectivului
amendament, suma maximă neimpozabilă constituia 150 EUR. Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 324/2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (documentul de politică fiscal-vamală 2014) plafonul
neimpozabil din punct de vedere a TVA, accize și a taxei de import constituia 200 EUR.
Din perspectivă comercială, Raportul statistic privind evoluția pieței comunicațiilor poștale în anul 2019, indică
o creștere a numărului de trimiteri poștale de 7,6% în comparație cu anul precedent2. Conform discuțiilor avute
cu unii operatori poștali, acest trend continuă și se evidențiază în 2020, mai cu seamă comerțul on-line, care
înregistrează un interes sporit din cauza pandemiei COVID-19.
Așadar, atât operatorii poștali (ce asistă și consultă consumatorii cu privire la procedura de vămuire), cât și
funcționarii vamali sunt în condițiile de a face față unui număr mai mare de procesări a documentelor
comerciale, chitanțelor în scopul vămuirii coletelor poștale.
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Procedura actuală de vămuire a coletelor poștale este reglementată în detaliu în Ordinul Serviciului Vamal Nr.
56/2008. Acest document stabilește forma formularului tipizat TV-14 precum și normele de completare a
acestuia.
Schematic, au loc următoarele acțiuni:
i. Posesorul mărfii prezintă actul de identitate (paşaportul sau buletinul de identitate) ale persoanei care va
efectua declararea bunurilor la organele vamale; documentul ce confirmă dreptul de proprietate sau
folosinţă asupra bunurilor (contractul, sau factura comercială, sau documentul de plată), și alte acte după
caz.
ii. Inspectorul vamal, în prezența posesorului mărfii sau a persoanei împuternicite legal, completează
„Chitanța de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice”3
iii. Posesorul mărfii achită drepturile de import în baza Chitanței, și prezintă documentele confirmative
inspectorului vamal
iv. Inspectorul vamal încheie operațiunea de import, mărfurile primind liber de vamă pentru
liberă circulaţie.
Această abordare prezintă două complicații:
1. Este obligatorie prezența fizică a destinatarului sau a reprezentantului acestuia în fața organului vamal.
2. Punctele 1, 2 conțin date cu caracter personal necesare pentru formalitățile vamale care prin formularea
curentă a normei exclud ca acestea să fie prezentate într-un oarecare alt mod decât în prezența
destinatarului/reprezentantului.
În acest sens, propunem simplificarea procesului de interacțiune Serviciul Vamal – persoană fizică – operator
poștal, atunci când posesorul mărfurilor nu are obiecții la cuantumul obligațiilor vamale, iar inspectorul
vamal nu are nevoie de alte date decât cele conținute în informația prealabilă cu privire la trimiterile poștale:
i.
Utilizând informația prealabilă cu privire la trimiterile poștale care se introduc în Republica Moldova 4,
inspectorul vamal prin intermediul sistemului informaţional “Asycuda World” (asigurându-se conexiunea
cu M-Pay) întocmește nota de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice (în continuare „Notă”),
aceasta fiind înregistrată în sistemul de plăți guvernamentale MPAY.
ii. Numărul unic al Notei, prin intermediul operatorului poștal, este transmis către posesorul mărfii/
reprezentantul legal;
iii. Posesorul mărfii achită drepturile de import prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice
(MPay), identificând Nota în baza codului unic transmis de operatorul poștal.
iv. Odată ce inspectorul vamal vizualizează că drepturile de import aferente unui colet poștal sunt achitate,
acesta încheie operațiunea de import, mărfurile primind liber de vamă.
În baza conceptului prezentat mai sus, AmCham Moldova vine cu propunerea de a analiza oportunitatea
modificării cadrului normativ și asigurarea integrării MPAY cu sistemului informaţional “Asycuda World”,
pentru a oferi posibilitatea achitării drepturilor de import și plasarea mărfurilor în liberă circulație fără
interacțiunea dintre Serviciul Vamal – posesorul mărfii.
Vă mulţumim şi Vă rugăm să nu ezitaţi a ne contacta pentru orice informaţii adiţionale.
Cu respect,
Mila Malairău
Director Executiv
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”
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