
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Cu privire la modificarea Regulamentului privind restituirea 

drepturilor de import sau de export plătite în plus, aprobat 

 prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2014 

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

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Regulamentul privind restituirea drepturilor de import sau de export

plătite în plus, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2014 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 937), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) în punctul 2 litera a), textul „(sau a creditorilor lor)” se exclude;

2) în punctul 4, textul „datoriilor creditorilor lui față de bugetul public

național,” se exclude; 

3) în punctul 5:

a) textul „nr.1” se exclude;

b) subpunctul 4):

la litera a), textul „anexa nr.1 la prezentul Regulament” se substituie cu 

cuvântul „anexă”; 

litera b) se abrogă; 

la litera c), textul „litera c) din anexa nr.1 la prezentul Regulament” se 

substituie cu textul „litera b) din anexă”; 

la litera d), textul „litera d) din anexa nr.1 la prezentul Regulament” se 

substituie cu textul „litera c) din anexă”; 

c) în subpunctul 7) litera a), textul „ , autentificată cu ștampila,” se

exclude; 

4) în punctul 6 subpunctul 1), literele b), c) și d) se abrogă;
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5) punctul 7 se abrogă;

6) în punctul 13:

a) cuvintele „dispune de” se substituie cu cuvântul „are”, iar cuvântul

„parcurge” – cu cuvântul „purcede”; 

b) litera a) se abrogă;

c) la litera b), cuvântul „sau” se substituie cu textul „și/sau”;

7) anexa nr.1 devine anexă unică și va avea următorul cuprins:

„Anexă 

la Regulamentul privind restituirea drepturilor 

de import sau export plătite în plus 

către Serviciul Vamal 

CERERE DE RESTITUIRE 

A DREPTURILOR DE IMPORT SAU DE EXPORT PLĂTITE ÎN PLUS 

Denumirea plătitorului vamal _________________________________________________________________ 

Codul fiscal _______________________________________________________________________________ 

Adresa ___________________________________________________________________________________ 
(adresa juridică, telefonul de contact, adresa electronică) 

În baza (legii, articolului) ____________________________________________________________________ 

Solicit ca suma plătită în plus în mărime de___________________________________________________(lei), 
 (cu cifre și în litere) 

formată în urma transferării (constatării etc.)  la data  _________ luna _____ anul ________: 

 _________________________________________________________________________________________ 
(se indică data și numărul dispoziției de plată (dispoziției incaso), data și numărul DV, data și numărul deciziei de regularizare, 

 data și numărul deciziei instanței judecătorești (altei instanțe) și alte date, care pot confirma justețea depunerii Cererii prezente) 

a) să fie utilizată la stingerea prin compensare a datoriilor față de bugetul public național

_________________________________________________________________________________________ 

(se indică denumirea impozitului și/sau a altor plăți obligatorii, codul IBAN și suma) 

b) să fie trecută în contul viitoarelor obligații la bugetul public național

_________________________________________________________________________________________ 

(se indică denumirea impozitului și/sau a altor plăți obligatorii, codul IBAN și suma) 

c) să fie restituită la contul bancar al plătitorului vamal, cod IBAN ____________________________________

în _______________________________________________________________________________________ 

(se indică denumirea băncii, suma) 

La cerere se anexează următoarele documente: 

1. _______________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________

Administratorul __________________________________________________________________ 

(numele, prenumele și semnătura administratorului) 

Contabilul ______________________________________________________________________”. 
(numele, prenumele și semnătura persoanei cu funcție de răspundere) 

8) anexa nr. 2 se abrogă.
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2. Prezenta hotărâre întră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

Ministrul economiei Sergiu Gaibu 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului  

privind restituirea  drepturilor de import sau de export plătite în plus, aprobat prin  

Hotărîrea Guvernului nr.876/2014  

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal). 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

 Scopul prezentului proiect de Hotărîre a Guvernului este aducerea în concordanță a 

prevederilor Regulamentului privind restituirea  drepturilor de import sau de export 

plătite în plus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 876/2014, cu prevederile art.130 

al Codului vamal în redacția Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte 

legislative nr.138/2016. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul nu prevede armonizarea la legislația Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Modificările operate prin Legea nr.138/2016 prevăd interzicerea stingerii datoriilor 

creditorilor plătitorului vamal din contul drepturilor de import-export plătite în plus de 

către plătitorul vamal. 

Astfel, în contextul modificărilor propuse la pct.6 din Regulament, se va micșora lista 

documentelor necesare a fi anexate de plătitorul vamal la cererea de restituire a 

drepturilor de import sau de export plătite în plus, fiind excluse documentele aferente 

cesiunii creanței, notificarea privind cesiunea creanței  și solicitarea de a efectua 

stingerea datoriilor față de bugetul public național, contractul de cesiune a creanțelor și 

actul de verificare în original între plătitorul vamal și creditor, întocmit la ziua 

depunerii cererii. Menționăm, că în caz de necesitate, Serviciul Vamal verifică această 

informație în sistemele sale informaționale. 

Deasemenea, se va simplifica formularul cererii de restituire, prezentat în anexa nr.1 la 

Regulament, iar anexa nr.2 se abrogă. 

Urmare a aprobării proiectului respectiv, adițional la scopul principal de aducere în 

concordanță cu prevederile Codului vamal, va fi îmbunătățit cadrul normativ în partea 

ce ține de lista de acte necesar a fi prezentate Serviciului Vamal de către plătitorul 

vamal, pentru a beneficia de  restituirea drepturilor de import sau de export plătite în 

plus. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul nu va necesita cheltuieli financiare şi alocarea mijloacelor financiare 

suplimentare. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul nu necesită abrogarea sau aprobarea altor acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul a fost consultat și expertizat la Ministerul Justiției, Centrul Național 

Anticorupție și Ministerul Economiei. 

 8.Constatările expertizei anticorupţie 

Concluziile expertizei anticorupție sînt incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor la 

proiect. 



 9. Constatările expertizei de compatibilitate 

 Proiectul nu urmează a fi examinat sub aspect de compatibilitate.  

10. Constatările expertizei juridice 

Concluziile expertizei juridice aferent respectării normelor de tehnică legislativă sînt 

incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect. 

11. Constatările altor expertize 

Concluziile altor expertize sînt incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect. 

 

  

Ministru                       (semnat electronic)                  Dumitru BUDIANSCHI 




