
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a facilităților 

fiscale și vamale la importul obiectelor de cult și a Listei beneficiarilor de 

facilități fiscale și vamale la importul obiectelor de cult 

-------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art.103 alin.(99) din Codul fiscal nr.1163/1997 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), precum și al 

art.28 lit.z3) și pct.12 din nota la anexa nr.2 la Legea nr.1380/1997 cu privire la 

tariful vamal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție 

specială), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă: 

 

1) Regulamentul privind modul de acordare a facilităților fiscale și vamale 

la importul obiectelor de cult, conform anexei nr.1; 

 

2) Formularul-tip al tabelei privind Lista beneficiarilor de facilități fiscale 

și vamale la importul obiectelor de cult, conform anexei nr.2. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 
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                                                                                                                             Anexa nr.1 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

 

REGULAMENT 

privind modul de acordare a facilităților fiscale și vamale  

la importul obiectelor de cult 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Regulamentul privind modul de acordare a facilităților fiscale și vamale 

la importul obiectelor de cult (în continuare – Regulament) reglementează 

mecanismul de introducere, plasare sub regim vamal de import a obiectelor de cult 

și de beneficiere de scutirea de taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor 

vamale și de scutirea de TVA fără drept de deducere. 

 

2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni: 

beneficiar – cultele religioase și părțile componente ale acestora, definite 

în art.3 din Legea nr.125/2007 privind libertatea de conștiință, de gîndire și de 

religie, care importă obiectul de cult atît direct, cît și prin intermediul persoanelor 

terțe sau a reprezentanților; 

obiecte de cult – obiecte folosite în cadrul serviciilor religioase; 

persoană terță – persoană fizică sau juridică rezidentă, care importă 

obiectele de cult, cu condiția predării obiectelor de cult respective beneficiarului; 

reprezentant – persoană fizică sau juridică care reprezintă interesele 

beneficiarului sau ale persoanei terțe la vămuirea obiectelor de cult în baza unei 

procuri. 

 

3. Scutirea de taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și 

scutirea de TVA fără drept de deducere se aplică la importul obiectelor de cult 

confirmate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

 

4. Pot beneficia de facilitatea fiscală și vamală prevăzută în art.103 

alin. (99) din Codul fiscal și art.28 lit.z3) și pct.12 din nota la anexa nr.2 la Legea 

nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal doar beneficiarii incluși în Lista 

beneficiarilor de facilități fiscale și vamale la importul obiectelor de cult, conform  

anexei nr.2 la prezenta hotărîre (în continuare – Listă), cu condiția neînstrăinării 

pe o perioadă de 3 ani a obiectelor de cult importate. Lista conține denumirea 

beneficiarului, importatorului, furnizorului, tipul contractului, obiectele de cult ce 

urmează a fi importate și pozițiile tarifare aferente acestora. 
 

5. În cazul înstrăinării de către beneficiar a obiectelor de cult importate cu 

acordarea facilităților fiscale și vamale, TVA, taxa vamală și taxa pentru 
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efectuarea procedurilor vamale se calculează și se achită de către acesta, pornind 

de la valoarea în vamă calculată la momentul depunerii declarației vamale. 
 

II. CERINȚELE OBLIGATORII PRIVIND PREZENTAREA ȘI 

EXAMINAREA SOLICITĂRILOR DE ACORDARE A UNOR 

CATEGORII DE FACILITĂȚI FISCALE ȘI VAMALE 

 

6. Pentru a fi incluși în Listă, beneficiarii depun o cerere la Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării în vederea confirmării mărfurilor ce urmează a fi 

importate drept obiecte de cult și prezintă informația conform anexei nr.2, cu 

anexarea următoarelor documente: 
1) copia certificatului de înregistrare al beneficiarului; 
2) copia contractului în baza căruia sînt importate obiectele de cult; 
3) copia contractului încheiat între persoana terță și beneficiar – în cazul 

în care importul se efectuează de către persoana terță; 
4) copiile procurii și actului de identitate ale reprezentatului – în cazul în 

care importul se efectuează prin intermediul reprezentantului; 
5) lista mărfurilor ce urmează a fi confirmate ca obiecte de cult și ulterior 

importate.  
 

7. Cererea se depune de către beneficiar pentru fiecare contract nou aferent 

importului obiectelor de cult, chiar dacă beneficiarul se regăsește deja în Listă. 

 

8. În cazul în care se confirmă că mărfurile ce urmează a fi importate 

reprezintă obiecte de cult, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării remite pe 

adresa Ministerului Finanțelor informația cu privire la beneficiarii de facilități 

fiscale și vamale la importul obiectelor de cult, conform anexei nr.2.  
 

9. Ministerul Finanțelor, în baza informației prezentate de către Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării, elaborează, în termen de 10 zile, proiectul hotărîrii 

Guvernului pentru modificarea Listei. 
 

10. În conformitate cu prevederile Legii nr.100/2017 cu privire la actele 

normative, proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Listei se prezintă 

pentru avizare și consultare publică, precum și pentru efectuarea expertizei 

anticorupție și a expertizei juridice. 
 

11. După recepționarea avizelor, a expertizei anticorupție și a expertizei 

juridice, Ministerul Finanțelor definitivează proiectul hotărîrii i și îl remite spre 

aprobare Guvernului. 
 

12. Beneficiarul, persoana terță sau reprezentantul au dreptul să importe 

obiectele de cult cu scutire de TVA fără drept de deducere, scutire de taxa vamală 

și de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale doar după aprobarea de către 
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Guvern a proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea Listei și intrarea în 

vigoare a acestuia. 
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Anexa nr.2 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

 

LISTA  

beneficiarilor de facilități fiscale și vamale la importul obiectelor de cult 

 
Nr. 

crt. 

Beneficiarul  Importatorul 

(persoana 

terță/ 

reprezentantul) 

Furnizorul 

/donatorul 

Numărul, 

data, tipul 

contractului 

în baza 

căruia se 

efectuează 

importul 

Lista obiectelor de cult importate 

 

Nr. 

crt. 

Poziția 

tarifară 

Obiectul 

de cult 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          

2.           

 



Nota informativă
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de

acordare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul obiectelor de cult şi a Listei 
beneficiarilor de facilităţi fiscale şi vamale la importul obiectelor de cult

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de 
acordare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul obiectelor de cult şi a Listei beneficiarilor 
de facilităţi fiscale şi vamale la importul obiectelor de cult este elaborat în vederea executării 
prevederilor art.103 alin.(99) din Codul fiscal nr.l 163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.z3) 
şi pct.12 din Nota din Anexa nr.2 la Legea nr.l380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la 
tariful vamal.

în aceeaşi ordine de idei, proiectul Hotărîrii Guvernului prevede modalitatea de acordare 
a facilităţilor fiscale şi vamale aferent importului obiectelor de cult, precum şi Lista 
beneficiarilor de facilităţi fiscale şi vamale la importul obiectelor de cult.

Totodată, menţionăm că vor putea beneficia de facilităţile fiscale şi vamale doar 
beneficiarii -  cultele religioase, precum şi persoanele terţe (intermediari) care sunt incluse în 
Lista beneficiarilor de facilităţi fiscale şi vamale pentru importul obiectelor de cult, care se 
aprobă de către Guvern.

Astfel, pentru a fi incluşi în Lista respectivă, beneficiarii vor depune o cerere la 
Ministerul Educaţiei, Culturii si Cercetării în vederea confirmării mărfurilor ce urmează a fi 
importate drept obiecte de cult şi vor prezintă informaţia conform tabelului stabilit de Guvern, 
cu anexarea documente confirmative.

După emiterea confirmării despre apartenenţa la obiecte de cult a mărfurilor ce urmează 
a fi importate, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării va remite în adresa Ministerului 
Finanţelor informaţia cu privire la beneficiarii de facilităţi fiscale şi vamale la importul 
obiectelor de cult, conform tabelului stabilit de Guvern.

Respectiv, în baza informaţiei prezentate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, 
Ministerul Finanţelor va elabora, în termen de 10 zile, proiectul Hotărîrii Guvernului privind 
modificarea Listei şi îl va prezenta spre examinare şi avizare conform procedurii stabilite în 
legislaţia în vigoare.

De remarcat faptul că, în cazul înstrăinării de către beneficiar a obiectelor de cult 
importate cu acordarea facilităţilor fiscale şi vamale, TVA, taxa vamală şi taxa pentru 
efectuarea procedurilor vamale se calculează şi se achită de către acesta, pornind de la valoarea 
în vamă calculată la momentul depunerii declaraţiei vamale.

Ţinînd cont de cele expuse mai sus, se consideră oportun aprobarea proiectului de 
Hotărîre a Guvernului respectiv.

MINISTRU Octavian ARMAŞU
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