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Prezentul Ghid este destinat agenților economici care exportă mărfuri din RM pe piața UE în condițiile
preferențiale stipulate în Acordul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). Originea RM
oferă produselor exportate în UE un avantaj competitiv substanțial și anume scutire sau reducere de taxe vamale la
mărfurile importate pe teritoriul statelor membre UE.
Prezentul Ghid oferă informații despre regulile de origine preferențiale aplicabile în comerțul dintre RM și UE, conform
DCFTA, și cuprinde date despre cadrul normativ, referințe la surse on-line cu informații ce clarifică aplicarea procedurilor de
confirmare a originii precum și procedura de vămuire. De asemenea în Ghid sunt expuse recomandări ce vor acorda sprijin
producătorilor și exportatorilor să se conformeze cerințelor regulilor de origine preferențiale și simplifica procedurile de
perfectare a actelor la export.
Pentru o mai bună înțelegere a procesului de determinare a originii mărfurilor, Ghidul oferă mai multe exemple care reflectă
specificul criteriilor de origine și explică modul de utilizare a legislației. Aceste exemple sunt prezentate doar în scopul exemplificării unor reguli, și nu neapărat coincid cu situațiile punctuale.
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I.

În scopul obținerii originii preferențiale, în general, regulile prevăd că mărfurile trebuie să fie obținute în întregime în țara respectivă. Dacă la fabricarea mărfii au participat două sau mai

NOȚIUNEA DE ORIGINE
A MĂRFURILOR

multe țări, originea se determină în baza criteriului de prelucrare
suficientă. Aceste reguli vor fi analizate în detaliu în ceea ce urmează.

REGULI DE ORIGINE

Mărfuri produse
integral în țară

Mărfuri prelucrate
suficient

1. Definiția
și categoriile originii
Regulile de origine și procedura de certificare a originii au importanță majoră în comerțul
cu UE și alte state cu care RM are regim de comerț liber, ori scutirea de taxe se acordă
doar dacă mărfurile sunt originare.

2. Cadrul normativ privind originea mărfurilor

Datorită prevederilor DCFTA exportatorii de mărfuri de origine RM sunt mai competitivi
pentru partenerii din EU, avînd în vedere că importatorii din statele-membre UE nu mai
trebuie să achite taxe vamale la import. Definiția țării de origine este prevăzută în Legea
cu privire la tariful vamal Nr. 1380 din 20.11.1997, care stipulează:

Regulile de origine aplicabile în comerțul dintre RM și UE sunt
stipulate în Convenția regională cu privire la re¬gulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (Convenția PEM). RM a
aderat la această Convenție prin Legea nr.111 din 28 mai 2015 și
aceasta a intrat în vigoare de la 1 septembrie 2015.

Drept ţară de origine a mărfii se consideră ţara în care ea a fost
obţinută integral sau a fost supusă unei prelucrări suficiente conform criteriilor stabilite de prezenta lege şi de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Membrii Convenției PEM sunt 42 de state, inclusiv statele-membre UE, dar și Turcia și țările CEFTA cu care RM are semnate acorduri de comerț liber. RM, UE și alte state membre la Convenţia
PEM aplică acelaşi set de reguli de origine unificate, ceea ce oferă
mai multe avantaje și perspective în dezvoltarea relațiilor comerciale în regiune.

Regulile de origine se clasifică în două categorii:
- preferențiale, în cazul în care acestea sunt stipulate în acorduri de comerț liber și prevăd acordarea unui trantament rpeferențial
- nepreferențiale care se aplică în afara comerțului preferențial.

Legislația națională în domeniul originii:
• Codul Vamal al RM, Legea Nr. 1149 din 20.07.2000
• Legea Nr. 1380 din  20.11.1997 cu privire la tariful vamal

ȚARA DE ORIGINE A MĂRFURILOR

6

PREFERENȚIALĂ

NEPREFERENȚIALĂ

prevede scutire sau reducere
de taxe vamale se aplică
în cadrul zonelor
de comerț liber

nu oferă scutiri de taxe
vamale se aplică comerțului
în afară zonelor
de liber schimb

• Hotărârea Guvernului Nr. 1599  din 13.12.2002 cu privire la regulile
de origine a mărfurilor
• Hotărîrea Guvernului RM pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor, nr.761,
17.09.2014.
• Hotărîrea Guvernului RM nr.385 din 16 iunie 2015 pentru punerea
în aplicare a prevederilor secţiunii 342 din Codul vamal al Republicii Moldova

• Ordinul SV nr.502-O din 23 decembrie 2015 cu privire la aprobarea
Instrucțiunii cu privire la procedura de plată a taxelor vamale sau
taxelor vamale cu efect echivalent prevăzute de art.12711 lit.e) din
Codul vamal
• Norme tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor: Ordinul SV nr.412-O din 23.09.2014.
Nota: Cît privește zona de liber schimb cu statele CSI - se aplică alte reguli de
origine, prevăzute în Acordul privind regulile de determinare a ţării de origine a
mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente la care RM este parte.

• Regulile de origne preferențiale în comerț cu CSI și cel cu UE sunt
diferite, și în aceste condiții, la determinarea originii se vor aplica
regulile din Acordul corespunzător. Astfel, originea preferențială
confirmată în baza unui Acord nu neapărat va fi valabilă și în cazul
regimului preferențial cu alte state.
• În cazul exportului mărfurilor în țările cu care RM nu are acorduri de liber schimb, se aplică regulile de origine nepreferențiale,
care sunt stipulate în Legea cu privire la tariful vamal Nr. 1380 din  
20.11.1997 și alte acte normative naționale.
În continuare vom examina prevederile Convenției PEM care cuprinde principiile generale de determinare a orignii dar și lista regulilor de prelucrare suficientă aplicabile mărfurilor în comerțul
dintre RM și UE.
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Operațiuni ce nu corespund criteriului de prelucrare suficientă:

3. Mărfuri produse integral în țară
Pentru produse agricole exportate din RM, în stare proaspătă, neprelucrate, în majoritatea cazurilor întrebarea privind originea nu prezintă dificultate. De exemplu plantele
şi produsele vegetale crescute sau recoltate pe teritoriul
RM fac parte din categoria mărfurilor produse integral
într-o țară. Alte exemple de mărfuri obținute integral în
RM sunt:
• produsele minerale extrase din sol;
• produsele din regnul vegetal care sunt recoltate în țară;
• animalele vii care s-au născut și au crescut pe teritoriul
țării și produsele care provin de la animalele vii;
• produsele obținute din activități de vânătoare sau pescuit.
Lista completă a mărfurilor obținute integral este prevăzută în art. 4 din Convenția PEM.
Pentru a fi considerate ca produse integral, mărfurile nu
trebuie să conțină componente de origine străină.

Marfa obținută integral poate fi fabricată din produse
menționate în lista de mai sus. De exemplu pasta de roșie,
produsă din roșii recoltate în RM fără adaosuri de componente de origine străină; mobila din lemn produsă exclusiv
din plante/arbori crescute în RM; produsele de patiserie
(biscuiți) obținute din ouă de găini crescute în țară, lapte
de vaci crescute în țară, unt din lapte de vaci crescute în
țară, făină de grâu recoltat în țară. Astfel de biscuiți vor fi
considerați produși integral în RM.
De asemenea, prunele uscate umplute cu nuci sunt
obținute integral avînd originea RM, dacă acestea sunt
fabricate exclusiv din prune și nuci crescute și recoltate
în RM. Întrebarea apare atunci cînd, de exemplu, prunele
uscate sunt în ciocolată fabricată din cacao importată în
RM. Cum să determinăm originea acestui produs?
În astfel de cazuri, cînd la fabricarea mărfii au fost utilizate
componente din alte țări (componente neoriginare), originea se determină în baza regulii de prelucrare suficientă.

• operațiunile de conservare destinate să asigure păstrarea în stare bună a produselor în timpul
transportului și depozitării;
• divizarea și gruparea pachetelor;
• spălarea, curățarea, îndepărtarea prafului, a oxidului, a uleiului, a vopselei sau a altor straturi
acoperitoare;
• călcarea sau presarea textilelor;
• operațiunile simple de vopsire și șlefuire;
• decorticarea, albirea parțială sau completă, netezirea și glasarea cerealelor și a orezului;
• operațiunile de colorare a zahărului sau de formare a bucăților de zahăr;
• decojirea, scoaterea sâmburilor și înlăturarea cojii fructelor, nucilor și legumelor;
• ascuțirea, simpla măcinare sau simpla tăiere;
• cernerea, strecurarea, trierea, clasarea, aranjarea pe clase și pe sortimente (inclusive alcătuirea
de seturi de articole);
• simpla îmbuteliere în sticle, doze, flacoane, ambalarea în saci, lăzi, cutii, fixarea pe cartoane sau
planșete și orice alte operațiuni simple de ambalare;
• aplicarea sau imprimarea pe produse sau pe ambalajele lor de mărci, etichete, sigle și alte semne distinctive similare;
• simpla amestecare a produselor, chiar din categorii diferite;
• amestecarea zahărului cu orice material;

4. Mărfuri prelucrate suficient
În cazuri cînd la fabricarea unui produs se utilizează materie primă neoriginară, se aplică regula prelucrării suficiente.
Prin neoriginară se întelege marfa importată din orice țara
terță. De asemenea dacă nu se cunoaște sau nu există acte
ce confirmă originea mărfii, aceasta se va considera neoriginară.
În cazul cînd în procesul de producere a fost utilizată doar
materie prima neroriginară sau cînd materia primă neoriginară se transformă împreună cu materia primă originară, produsul final poate obține origine preferențială RM.
Deci, pentru ca produsul să fie considerat originar, trebuie
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să fie îndeplinită condiția principală - respectarea regulilor
de prelucrare suficientă.

• simpla asamblare a părților de articole în vederea constituirii unui articol complet sau demontarea produselor în părți componente;
• o combinare a două sau mai multe operațiuni prevăzute mai sus;
• sacrificarea animalelor.
Operațiunile menționate în listă se consideră simple dacă pentru realizarea acestora nu sunt necesare abilități speciifice sau mașini, aparate speciale, sau echipament produs sau instalat special
pentru a desfășura activitatea respectivă.

a) lista operațiunilor de prelucrare insuficientă
Inițial trebuie de specificat, că unele operațiuni de prelucrare/transformare sunt catalogate drept prelucrare insuficentă, care nu schimbă originea componentelor utilizate.

b) Lista regulilor de prelucrare suficientă

Astfel de operațiuni sunt atît de minore încît nu pot acorda
produsului finit statutul de marfă originară. Lista integrală
a acestor operațiuni este prevăzută în art. 6 al Convenției
PEM, după cum urmează:

Pentru a constata respectarea criteriului este necesar de a cunoaște poziția tarifară a produsul
finit, a materiei prime utilizate, originea componentelor precum și în unele cazuri, prețul componentelor și a mărfii fabricate.

Criteriul de prelucrare suficientă se aplică exclusiv materialelor neoriginare și se determină conform listei operațiunilor de prelucrare prevăzute în Anexa II la Convenția PEM.

Convenția PEM cuprinde în Anexa II lista operațiunilor de prelucrare, ce trebuie aplicată materialelor  neoriginare importate, astfel încât produsul finit să obțină statutul de marfă originară din
țara unde are loc procesul de producție.
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Structura Anexei II se prezintă astfel:

c) rolul clasificării mărfurilor în stabilirea țării de origine

COLONIȚA 1 ȘI 2
se descrie produsul final care se exportă și pentru care se solicită origine preferențială.

Poziția în SA

Denumirea produselor

1

2

COLONIȚA 3 ȘI 4
se specifică criteriul de prelucrare suficientă .
Prelucrare sau transformare aplicată materialelor neoriginare care ii conferă produsului caracterul originar
3

4

Se indică poziția tarifară la nivel de 4 cifre sau capi- Se indică denumirea mărfurilor Regula indicată în listă stabilește nivelul minim de prelucrare
tolul de 2 cifre din Sistemul armonizat de descriere corespunzătoare poziției în pri- sau de transformare necesar care se aplică materiei prime
și clasificare a mărfurilor (SA).
ma coloană.
neoriginare (de import).
Dacă se indică un număr de capitol, iar denumirea
produselor din coloana 2 este dată în termeni generali, regulile corespunzătoare din coloana 3 sau 4 se
aplică tuturor produselor din acest capitolul (a se
vedea exemplu 1 mai jos)

Aceste reguli se referă doar la componente neoriginare.
Dacă pentru o poziție tarifară sunt menționate reguli în coloana 3 și 4, se aplică doar una dintre acestea la alegerea exportatorul (a se vedea exemplu 3 mai jos).

Articole din piele; articole de cure- Fabricare din materiale de la orice
lărie sau de șelărie; articole de voiaj, poziție, cu excepția celor de la aceeași
poșete și articole similare; articole poziție cu produsul
din intestine de animale (altele decât cele de la viermi de mătase)

Accesoriile, piesele de schimb și uneltele livrate cu un echipament, o mașină, un aparat
sau un vehicul, care fac parte din echipamentul normal și sunt incluse în preț sau nu sunt
facturate separat, sunt considerate ca formând un tot cu echipamentul, mașina, aparatul
sau vehiculul în cauză.

Exemplu 2
ex capitolul 17

Zaharuri și produse zaharoase; Fabricare din materiale de la orice
cu următoarele excepții:
poziție, cu excepția celor de la aceeași
poziție cu produsul

Ex1701

Zahăr din trestie sau din sfeclă
și zaharoză chimic pură, în stare solidă, cu adaos de substanțe
aromatizante sau de coloranți

Fabricare în cadrul căreia valoarea
tuturor materialelor de la capitolul 17
utilizate nu depășește 30 % din prețul
franco fabrică al produsului

Nota la Exemplu 2: Prima coloniță specifică „ex-1701” căreia îi corespudne descrierea mărfii în colonița 2. „ex” indică asupra faptului că nu pentru toate
mărfurile din poziția 1701 se aplică regula respectivă din colonița 3. Astfel, de exemplu pentru Zahăr brut fără adaos de aromatizanţi sau coloranţi sau
la zahar alb care sunt specificate în SA la poziția 1701, se va aplica regula generală aferentă capitolului 17, indicată mai sus.
Exemplu 3
Îngrășăminte; cu următoarele Fabricare din materiale de la orice
excepții:
poziție, cu excepția celor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate acestea,
pot fi utilizate materiale de la aceeași
poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 %
din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul
căreia
valoarea
tuturor
materialelor utilizate nu
depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produsului

Nota la Exemplu 3: În acest exemplu regula este stabilită atît în colonița 3 cît și 4. În acest caz exportatorul trebuie să aleagă doar una din acestea.
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Poziția tarifară se atribuie conform Sistemului armonizat de descriere şi codificare a
mărfurilor,elaborat și aprobat de Organizaţia Mondială a Vămilor, la care RM este parte
și care stă la baza Nomenclaturii combinate a RM (Legea nr. 172 din 25 iulie 2014 privind
aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor).
Alt exemplu de aplicare a SA în determinarea originii se referă la ambalaje și seturi
compuse din mai multe mărfuri. Astfel, conform SA ambalajele se clasifică împreună
cu produsul pe care îl conțin dacă ambalajul este destinat pentru utilizare îndelungată,
se utilizează în mod obişnuit pentru acest tip de mărfuri și în mod normal se vinde împreună cu acesta (de exemplu cutii pentru instrumente, pentru bijuterie etc). Ca urmare
ambalajul trebuie să fie considerat ca formând un tot cu produsul în scopul stabilirii
originii. Această dispoziţie nu este obligatorie, atunci cînd ambalajele pot fi utilizate
în mod repetat.

Exemplu 1

ex capitolul 31

Poziția tarifară este un element obligatoriu nu doar pentru determinarea originii dar și
pentru vămuirea mărfurilor în general. SA este necesar și pentru utilizarea bazelor de
date vamale online precum Tariful Vamal integrat al RM (TARIM) sau cel al UE (TARIC sau
Trade Help Desk).

SA cuprinde 1200 de poziții tarifare, care sunt încadrate în 97 capitole, și 21 de secțiuni.

Acolo unde numărul din prima coloană este precedat de un „ex”, acesta înseamnă că regula din coloana 3 sau 4 se aplică numai unor mărfuri din poziția
descrisă în coloana 2 (a se vedea exemplu 2 mai jos).
Capitolul 42

După cum se vede din structura Anexei II a Convenției PEM (tabelul mai sus), regulile de
prelucrare suficientă sunt stabilite pentru anumite poziții tarifare, determinate conform
Sistemului armonizat de descriere și clasificare a mărfurilor (SA). Astfel, exportatorul trebuie întîi să stabilească corect poziția tarifară a produsului exportat, precum și a materiei
prime neoriginare utilizate în procesul de producere.

Mărfurile prezentate în set, conform SA se clasifică la o singură poziție, reieșind după
materialul care le conferă caracterul esențial. De exemplu, setul din diverse produse
alimentare destinate a fi utilizate împreună pentru pregătirea unui fel de mîncare (cutie care cuprinde alimente necesare prepărării „spaghetti”, și care cuprinde spaghetti
nefierte (poziţia 1902), un săculeţ de brînză rasă (poziţia 0406) şi o cutie mică cu suc
de roşii (poziţia 2103), se va clasifica la poziţia 1902 - paste alimentare. Totodată, astfel
de set se va considera originar doar dacă toate articolele care intră în componența
setului sunt originare. În același timp se acceptă și includerea în set a componentelor
neoriginare cu condiția că valoarea acestora să nu depășească 15 % din prețul franco
fabrică al setului.
În mai multe criterii de origine se face referința la noțiunea de “preț franco fabrică”.
Aceasta este una din condițiile de livrare INCOTERMS și anume EXW (Ex Works sau franco fabrica), conform căreia vînzătorul pune marfa la dispoziția cumpărătorului, la sediul
său, iar încărcarea și livrarea se face din contul cumpărătorului. Astfel, prețul franco fabrică este prețul de vînzare a produsului final destinat exportului care include valoarea
tuturor materialelor utilizate în proces de fabricație și toate costurile suportate efectiv
de către producător.
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d) criteriile de prelucrare suficientă
Operațiuni de prelucrare suficientă sunt diverse și se determină
pentru fiecare produs în parte, conform Anexei II la Convenția

PEM. Cele mai des utilizate tipuri de reguli sunt prezentate în
exemplele ce urmează. De menționat că în unele cazuri se aplică
o combinație de criterii.

Poziția în SA

Denumirea produselor

1

2

Prelucrare sau transformare aplicată materialelor neoriginare care ii
conferă produsului caracterul originar
3

4

Exemplu 7
ex 2104
• În Anexa II din Convenția PEM această regulă se expune în colonița 3 sau 4 în
următoare redacție: Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor
de la aceeași poziție cu produsul
• Conform regulii materia prima neoriginara din componența produsului finit trebuie sa se clasifice la o alta poziție tarifară decât cea a produsului finit (se ia în
considerație codul mărfii la nivel de 4 cifre).

SCHIMBAREA
POZIȚIEI TARIFARE

Supe, ciorbe sau supe concentrate preparate

Nota la Exemplu 7: Expresia utilizată în regulă: „Fabricare din materiale de la orice poziție”, permite să fie utilizate materiale de la orice poziții, chiar
materiale cu aceeași denumire și de la aceeași poziție cu produsul, însă sub rezerva restricțiiei specifice în această regulă (pozițiile 2002-2005 cuprind
tomate, ciuperci și alte legume preparate sau conservate conform SA).
Exemplu 8
1905

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu Fabricare din materiale de la orice poziție, cu
adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utili- excepția celor de la capitolul 11
zate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate
din făină, din amidon sau din fecule în foi și alte produse similare

• Aceasă regulă este prezentată în exemple 1 și 2 din tabelul mai sus, precum și în
ceea ce urmează

Poziția în SA

Denumirea produselor

1

2

Prelucrare sau transformare aplicată materialelor neoriginare care ii
conferă produsului caracterul originar
3

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția
legumelor preparate sau conservate de la pozițiile
2002-2005

Nota la Exemplu 8: Regula permite utilizarea oricăror materiale neoriginare cu excepția celor din capitolul 11 (produse ale industriei moraritului)

4

Exemplu 4
2103

- Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; con- Fabricare din materiale de la orice poziție, cu
dimente și produse de asezonare, amestecate; excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu
făină de muștar și muștar preparat
toate acestea, pot fi utilizate făina de muștar sau
muștarul preparat.

Nota la Exemplu 4: În exemplu 4 sosul ketchup va fi considerat originar și în cazul daca este produs din tomate importate, care se clasifică la poziția
0702, deoarece urmare prelucrării se schimbă poziția tarifară a acestora și se obține produsul clasificat la poziția 2103.

REGULA
VALORII ADAUGATE

Exemplu 5
ex capitolul 48

• Conform regulii materia prima neoriginară va fi considerată prelucrată suficinet,
dacă valoarea produsului sa mărit pînă la un anumit procent. Procentul respectiv
se determină pentru fiecare produs în parte.
• Regula poate fi exprimată în valoarea maximă a materialelor neoriginare acceptate sau valoarea minimă a produselor originare, care trebuie să să regăsescă în
produsul finit.

Hîrtie și carton; articole din pastă de celuloză, din Fabricare din materiale de la orice poziție, cu
hîrtie sau din carton; cu următoarele excepții:
excepția celor de la aceeași poziție cu produsul.

• Valoare se calculează la condiția EXW- franco fabrica

Nota la Exemplu 5: În acest exemplu hîrite cretă care se clasifică la poziția 4810 poate fi fabricată din materie prima de import (Fibre de lemn- poziția
4405; Celuloză din lemn- poziția 4703; Latex- 4002; Caolin-2507; Cretă-2509) dat fiind fiecare component are altă poziție tarifară decît produsul finit.
Exemplu 6
ex capitolul 30

Produse farmaceutice; cu următoarele excepții

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu
excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. Cu
toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași
poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al
produsului

Nota la Exemplu 6: În cazul produselor farmaceutice, cu unele excepții prevăzute în listă, se aplică regula schimbării poziției tarifare cu unele completări. Astfel, în exemplu mai sus se permite utilizarea produselor farmaceutice de la aceiași poziție (la nivel de 4 cifre) cum și produsul finit, însă
valoarea acestor componente nu trebuie să depășească 20 % din prețul EXW a produsului farmaceutic exportat.

Pentru unele mărfuri regula prelucrării suficiente permite utilizarea oricăror produse, inclusiv celor cu aceeași denumire cu produ12

sul final, sau interzice utilizarea unor componente. Drept exemple
sunt următoarele

Poziția în SA

Denumirea produselor

1

2

Prelucrare sau transformare aplicată materialelor neoriginare care ii
conferă produsului caracterul originar
3

4

Exemplu 9
3808

Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, inhibitori Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materiade germinare și regulatori de creștere pentru plante, lelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco
dezinfectanți și produse similare, prezentate în forme fabrică al produsului
sau ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul sau ca
preparate sau ca articole (de exemplu, panglici, meșe
și lumânări cu sulf și hârtie specială contra muștelor)

Nota la Exemplu 9: În acest exemplu, produsele industriei chimice, precum erbicide herbicide produse în țară din componente importate vor obține
originea țării de producere dacă valoarea componentelor de import nu este mai mare decît 50 % din prețul herbicidului produs. Se ia în considerare
prețul la condiția INCOTERMS EXW.
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Poziția în SA

Denumirea produselor

1

2

Prelucrare sau transformare aplicată materialelor neoriginare care ii
conferă produsului caracterul originar
3

4

Exemplu 10
2009

Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) și sucuri Fabricare:
de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu - din materiale de la orice poziție, cu excepția celor
sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori
de la aceeași poziție cu produsul și
- în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de
la capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produsului

Nota la Exemplu 10: Pentru obținerea originii preferențiale din țara de producere sucul trebuie să corespundă la 2 criterii din colonița 3 și anume:
schimbarea poziției tarifare a componentelor importate neoriginare și criteriul valorii. De exemplu dacă portocalele clasificate la poziția 0805 sunt
importate și utilizate la producerea sucului de portoclae clasificat la poziția 2009, atunci criteriul de schimbare a poziției tarifare este respectat. Criteriul al doilea va fi respectat dacă valoarea produselor zaharoase din capitolul 17 al Sistemului armonizat nu va depăși 30% din prețul EXW a sucului.
Dacă produsele zăharoase sunt originare din țara de producție, atunci se va aplica doar prima condiție
Cacao și preparate din cacao

Fabricare:
- din materiale de la orice poziție, cu excepția celor
de la aceeași poziție cu produsul, și
- în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de
la capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produsului

Nota la Exemplu 11: Această regulă se aplică tuturor produselor ce conțin cacao. De exemplu batoane, tablete sau bomboane de ciocolată care se
clasifică la poziția 1806 din capitolul 18, vor putea obține origine din țara de producere, chiar dacă produsele din cacao (care se regăsesc în pozițiile
1801-1805 din capitolul 18) au fost importate, deoarece se respectă regula schimbării poziției tarifare. Suplimentar pentru a respecta regula prelucrării
suficiente valoarea produselor zaharoase, dacă acestea au fost importate, nu trebuie să depășească 30% din prețul EXW a bomboanelor.

REGULA OPERAȚIUNILOR
DE PRODUCERE

Denumirea produselor

1

2

Prelucrare sau transformare aplicată materialelor neoriginare care ii
conferă produsului caracterul originar
3

Exemplu 12
Ex 4415

Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare din Fabricare din scânduri netăiate pe dimensiune
lemn

Mărfurile care nu intră în compoziția finală a produsului, precum energia, combustibilul,
echipamentul, utilizate la fabricarea produsului, nu se iau in considerare la determinarea
orignii produsului finit.

Exemplu de atribuire a originii cînd ultima prelucrare sau transformare nu depășește
operațiunile minime și se recurge la cea mai mare valoare a materialelor utilizate în procesul de fabricare se prezintă astfel.
Diferite părți ale unui ansamblu, originare din mai multe țări, sunt ambalate în RM.
Pantalonii și o fustă, originare din Turcia, au o valoare de 180 EUR; jacheta, originară
din UE, are o valoare de 100 EUR. Operațiunea minimă efectuată în RM („ambalarea”)
are un preț de 2 EUR. Operatorul folosește pungi de plastic provenind din Ucraina, cu o
valoare de 0,5 EUR. Prețul franco fabrică al produsului finit este de 330 EUR. Deoarece
operațiunea efectuată în RM este una minimă, pentru a atribui originea produsului,
valoarea adăugată trebuie să fie comparată cu valoarea în vamă a celorlalte materiale
utilizate:
Valoarea adăugată în RM (care include 2 EUR pentru operațiune și 0,5 EUR pentru pungă)
= 330 EUR (prețul franco fabrică) — (minus) 280 EUR (180 + 100) = 50 EUR = „valoarea
adăugată” în RM.

• Se cere derularea de activități specifice în cadrul  procesului de producție

Poziția în SA

Suplimentar la regulile de prelucrare suficientă, poate fi aplicată și regula toleranței, care
permite utilizarea materialelor neoriginare interzise a fi utilizate, conform condițiilor
prevăzute în lista din anexa II, cu condiția ca valoarea acestora să nu depășească 10%
din valoarea produsului finit exportat la condiții EXW. Această regulă permite producătorului să utilizeze produse neoriginare cu valoare nesemnificativă. Totodată dacă în
reguă de prelucrare suficientă aplicată este prevăzută deja valaorea acceptată de 10%
a materialelor neoriginare, regula toleranței nu poate fi aplicată pentru a nu depăși
procentul prevăzut. Astfel procentul maximal va fi cel indicat în regula stabilită în anexa
II. Această regulă nu se aplică produselor textile de la capitolele 50 – 63, în acest caz
se aplică nota 5.

Dacă procesul de producere nu corespunde criteriului de prelucrare suficientă, atunci țara de origine se consideră țara care a
contribuit cu valoarea materialelor cea mai mare.

Exemplu 11
Capitolul 18

Utilizarea materialelor neoriginare.

4

Valoarea turcească (180) este superioară valorii adăugate în RM (50) și valorilor tuturor
celorlalte materiale originare utilizate (100). În consecință, produsul finit va avea origine
Turcia și poate fi exportat către alte țări cu care se aplică cumulul.
Dacă în acest exemplu nu ar fi existat un acord de liber schimb care prevede reguli de
origine pan-euromediteraneene între RM și Turcia, ansamblul ar trebui tratat ca neoriginar, deoarece materialele originare turcești nu au fost suficient transformate și nici nu au
beneficiat de cumulul de origine.

Exemplu 13
Ex 4416

14

Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile Fabricare din lemn de doage, tăiat pe cele două fețe prinlor din lemn
cipale, dar fără alte prelucrări

e) cumulul originii
Convenția PEM creează o zonă imensă pentru aplicarea principiului de cumul de origine dintre membrii acesteia (art. 3 din Convenția PEM). Astfel și RM poate beneficia
15

de cumulul de origine cu statele membre ale UE, statele
membre CEFTA și Republica Turcia cu care RM are acorduri de comerț liber, și care toate aplică aceliași reguli
de origine.

zătoare. Excepție sunt situațiile cănd se prezintă dovezi
că mărfurile returnate sunt aceleași ce au fost exportate
și acestea nu au fost supuse unor operațiuni de prelucrare.

De exemplu mărfa produsă în RM, cu utilizarea componentelor originare din statele-membre UE, va obține originea
RM, indiferent de complexitatea operațiunilor de prelucrare și va putea fi exportată în UE cu aplicarea regimului
preferințial. Operațiunile cu mărfurile din UE trebuie să
fie mai complexe decît cele prevazute în lista operațiunilor
de prelucrare insuficientă, dar totodată nu este necesară
respectarea operațiunilor din lista prelucrării suficiente
stipulate în anexa II la Convenția PEM.

Transport direct (art 12 din Convenția PEM)

Cu toate acestea, dacă același produs va fi exportat în alt
stat, care nu este membru al Convenției PEM (de ex țările
CSI, SUA, China etc.), atunci vor fi aplicate regulile de origine prevăzute în acord de liber schimb cu CSI. În cazul
țărilor cu care RM nu are acorduri de comerț liber, atunci
se vor aplica regulile de prelucrare suficientă prevăzute în
Legea RM cu privire la tariful vamal.

Conform principiului mărfurile trebuie să fie transportate
din țara de export direct spre țara de import. Transportul direct asigură că în țara de destinație au ajuns aceleași
mărfuri care au părăsit țara de export, eliminănd riscurile
aferente fraudelor în domeniul orignii.
Totodată, Convenția PEM permite tranzitarea teritoriului altor state care nu sunt membre ale Convenției
PEM, precum și depozitarea temporară a mărfurilor,
dacă acest lucru este necesar, efectuată sub supravegherea vamală. În acest caz mărfurile trebuie să rămînă
în aceeași stare, fără careva modificări, prelucrări, cu
excepția celor ce asigură păstrarea mărfurilor (descărcare, reîncărcare sau orice altă operațiune destinată
să asigure păstrarea lor în stare bună). Aceste situații
trebuie să fie confirmate documentar, prin acte vamale
corespunzătoare.

II.
CONFIRMAREA ORIGINII
1. Certificat EUR1
Originea mărfurilor se confirmă printr-un certificat de forma stabilită în Acordurile de
comerț liber.
În comerțul cu UE și alte state membre ale Convenției PEM se utilizează certificatul de
circulație EUR1, care se eliberează de către autoritatea vamală a țării de export.

f) principiile aplicării regimului preferențial
Corespunderea regulilor de origine nu este suficientă pentru a beneficia de scutire de taxe în cadrul comerțului liber.
Suplimentar trebuie respectate și următoarele principii:
- Principiul teritorialității
- Transport direct
- Regula no drawback
Principiul teritorialității (art 11 din Convenția PEM).
Conform principiului teritorialității operațiunile de prelucrare trebuie să fie realizate integral pe teritoriul statului
de export, fără întrerupere. Totodată se permite efectuarea unor operațiuni și în alte state membre ale Convenției
PEM.
Cu toate acestea în cazul în care mărfurile au fost exportate și prelucrate în țările terțe, care nu sunt membrii ai
Convenției PEM iar ulterior reintroduse în aceeași țară,
produsele respective își pierd statutul de marfă originară
și vor fi considerate neoriginare cu consecințele corespun-
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Restituirea taxelor și "No drawback"
(art. 14 din Convenția PEM)
Conform principiului general, mărfurile străine importate
în țară se supun taxelor vamale. Această regulă se aplică și
dacă mărfurile neoriginare (de origine din alte state decît
membrii Convenției PEM) au fost utilizate la fabricarea
produsului destinat exportului în cadrul zonei de liber
schimb.
Astfel, dacă compania X a importat materia primă în regim de perfecționare activă, pentru producerea mărfurilor ce obțin origine RM și se exportă în alt stat membru
al Convenției PEM, atunci pentru a obține dovada de origine preferențială această companie X trebuie să achite
taxe vamale pentru materia primă neoriginară introdusă
în țară. Dacă aceeași materie primă a fost introdusă anterior în regim de import, taxele vamale achitate inițial
nu se vor restitui. Aceste reguli se aplică doar dacă exportatorul solicită certificatul preferențial de origine la
export.

Prezentarea Certificatului EUR1 la etapa vămuirii mărfurilor de import este o precondiție obligatorie pentru scutire de taxă vamală. În lipsa acestui document mărfurile vor fi considerate
neoriginare ceea ce va duce la aplicarea taxei vamale, conform legislației țării de import.
Totodată, exportul poate fi validat de autoritatea vamală din RM și fără prezentarea certificatului de origine. Astfel, vămuirea mărfurilor la export se declară în baza doar a 3 documente, și anume: invoice, document de transport, și după caz actul permisiv, iar anexarea
EUR1 la declarație vamală de export nu este obligatorie.
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Formularul EUR1 se eliberează exportatorului de către autoritatea
vamală în baza cererii-declarație, completate de către exportator
sau reprezentantul acestuia (broker vamal) conform modelului
prevăzut în anexa la Hotărîrea Guvernului RM pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea
şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor, nr.761 din 17.09.2014.

Aceste informații pot fi confirmate prin mai multe acte inclusiv:
facturi de expediţie, facturi fiscale, dispoziţii de plată, acte de
achiziţii, certificat de origine, extrase din conturile contabile, declaraţia producătorului/exportatorului care conţine operaţiunile
efectuate pentru a obţine mărfurile, contractele de livrare, declaraţiile vamale, documentele conform cărora se efectuează procesul de producere a mărfii; autorizaţiile de perfecţionare pasivă,
calculaţiile, raportul de expertiză etc.

2. Declarație de origine
pe factură

Exportatorul poate apela la Camera de Comerț și Industrie pentru
a solicita raportul de expertiză a originii mărfurilor, de determinare a producătorului, sau a procesului de producție inclusiv a
cantităţii componentelor şi a materialelor utilizate la producerea
mărfurilor destinate exportului;  ţării de origine a componentelor
utilizate, valorii fiecărui component, cotei-părţi a componentelor
importate utilizate la fabricarea produselor exportate în raport cu
preţul franco-uzină al producţiei finite, a duratei ciclului tehnologic şi a consumului de materie primă pentru producţia finită (raportul cantitativ dintre materia primă şi produsul finit); poziţiilor
tarifare ale fiecărui component utilizat la fabricarea produsului
finit, precum şi ale produsului finit.

Astfel, în cazul exportului de produse originare din RM, valoarea cărora nu depășește 6000 Euro (se ia în considerare valoare unei partide/expediții la condiții franco fabrică), exportatorul
poate declara originea pe proprie răspundere, fără a fi necesară
obținerea certificatului EUR1.

În baza actelor prezentate autoritatea vamală eliberează Certificatul EUR1 și pentru aceasta se percepe taxa pentru proceduri
vamale conform Legii cu privire la tariful vamal anexa nr. 2, care
constituie 6 Euro. De menționat că Formularul EUR1 conţine simboluri de protecţie care îi protejează impotrivă falsificării.

Convenția PEM (art. 21 Convenția PEM) permite confirmarea originii fără certificatul EUR1, conform unei proceduri simplificate.

Declarația de origine reprezintă o reproducere a textului stipulat
în Convenția PEM (anexa IV a) pe factură sau în alt document comercial în care marfa exportată este descrisă suficient de detaliat
pentru a permite identificarea acesteia.
Textul declarației care trebuie să fie reprodus exact și în limba corespunzătaroare se prezintă astfel:
„Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document declară
că, exceptînd cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste
produse sînt de origine preferenţială (se menționează țara de origine
(Locul şi data), (Semnătura exportatorului, Numele persoanei care
semnează declaraţia).

EUR1 este valabil timp de 4 luni, și doar în cazuri excepționale poate fi acceptat de vama țării de import la expirarea acestui termen.
Exportatorul completează rubricile EUR1 conform cerințelor stipulate în Convenția PEM și Normele tehnice privind completarea
certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor, aprobate prin
Ordinul Serviciului Vamal nr.412-O din 23.09.2014.
Conform cerințelor, exportatorul trebuie să dețină documente
care confirmă originea produselor respective, precum și îndeplinirea tuturor celorlalte condiții prevăzute de Convenția PEM. Toate
aceste acte și informații pot fi solicitate de către autoritatea vamală. De asemenea autoritatea vamală este în drept să efectueze controalele necesare pentru a asigura respectarea cerințelor
Convenției PEM. (art 27 din Convenția PEM), inclusiv să viziteze
întreprinderea, să asiste la procesul de producere, să verifice documentele contabile etc.
Exportatorul are mai multe responsabilități în procesul de confirmare a originii, astfel acesta trebuie să dețină documentele care
atestă originea materialelor utilizate la producerea mărfii; documentele care dovedesc prelucrarea sau transformarea materialelor; documentele ce conţin date/informaţii ce justifică respectarea criteriilor de determinare a originii.
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EUR1 poate fi eliberat, în cazuri excepționale, și după exportul
efectiv al mărfii, dacă nu a fost emis la etapa exportului sau dacă
certificatul emis anterior nu a fost acceptat în statul de import
din motive tehnice. În caz de refuz al unui certificat auoritatea
vamală aplică mențiune „DOCUMENT REFUZAT”, cu indicarea
motivelor și restituie acesta importatorului, pentru a-i permite
acestuia să obțină un nou certificat emis retroactiv. În aceste
cazuri în Certificatul se face mențiune „ISSUED RETROSPECTIVELY”.
În cazul furtului, pierderii sau deteriorării certificatelor EUR1 la cererea scrisă a exportatorului poate fi eliberat un duplicat de EUR1.
În astfel de situații se face mențiune „DUPLICATE”.
Exportatorului îi revine responsabilitatea asigurării păstrării copiei EUR1 și a documentelor ce confirmă originea cel puțin 3 ani,
luînd în considerare că vama poate efectua controlul ulterior al
originii. Astfel de control poate fi inițiat de vama țării de import,
care are suspiciuni justificate cu privire la autenticitatea certificatului EUR1 sau la respectarea celorlalte condiții ale Convenției
PEM.
19

III.
PROCEDURI SIMPLIFICATE:
EXPORTATOR APROBAT

• desemnarea persoanei responabile din cadrul întreprinderii
competentă în domeniul originii;
• nu face obiectul unei proceduri de insolvabilitate.
Proceduri de urmat
Certificatul de exportator aprobat se eliberează la cererea agentului economic, la care se anexează documente ce confirmă respectarea condițiilor de obținere a statutului respectiv.
Autoritatea vamală verifică cererea și documentele anexate, de
asemenea poate efectua controlul activității solicitantului.

Statutul de exportator aprobat oferă mai multe beneficii la confirmarea originii. Astfel,
întreprinderea care deține acest statut are dreptul de a declara originea pe proprie răspundere prin completarea unei declaraţii de origine pe factură, fără necesitatea obținerii
certificatului EUR1. Mărfurile însoțite de astfel de declarație pe factura vor beneficia de
scutire de taxe vamale la importul în UE.
Beneficiile statului de Exportator aprobat:
-

reduce timp, bani, și contact cu autoritatea vamală
nu este necesară solicitarea EUR1 pentru fiecare export
mai puține formalități
simplificarea se aplică exporturilor indiferent de valoarea acestora
statutul de exportator autorizat se acordă pe un termen nelimitat

Certificatul se eliberează pe un termen nelimitat, totodată autoritatea vamală monitorizează utilizarea certificatului și în baza
analizei riscurilor poate dispune efectuarea controlului ulterior.
La perfectarea operațiunilor vamale, exportatorul trebuie să
indice pe factură, sau alt document comercial, textul exact al
declarației de origine, conform modelului stipulat în Convenția
PEM (anexa IV a)
Declarația se înscrie pe factură sau în alt document comercial în
care marfa exportată este descrisă suficient de detaliat pentru a
permite identificarea acesteia, indicînd şi numărul certificatului.

Textul declarației:
„Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (se
menționează numărul autorizației exportatorului respectiv) declară că, exceptînd cazul în care în mod expres este indicat altfel,
aceste produse sînt de origine preferenţială (se menționează țara
de origine)
(Locul şi data), (Semnătura exportatorului, Numele persoanei care
semnează declaraţia).
Declarația se semnează de către exportator. Totuşi, unui exportator aprobat nu i se cere să semneze asemenea declaraţii, cu condiţia că el oferă autorităţilor vamale un angajament în scris prin care
acesta acceptă responsabilitatea deplină pentru orice declaraţie
de origine în care el este identificat ca şi cum ar fi semnat declaraţia respectivă de mînă.
Exportatorul aprobat trebuie să asigure păstrarea unei copii a
declarația de origine și a actelor ce confirmă originea preferențială,
pe un termen de cel puțin 4 ani de la data emiterii acesteia; să
prezinte, până la data de 10 a lunii ulterioare celei de gestiune,
raportul cu privire la documentele pe care au fost completate
declarațiile de origine, conform modelului.

Cine poate beneficia
Condițiile de obținere a acestui statut sunt stipulate în Convenția PEM (art 22) și
legislația națională (Secţiunea a 342-a Codului vamal, și Hotarârea Guvernului Nr. 385
din 16.06.2015 pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 342 din Codul vamal al
Republicii Moldova).
Statutul de exportator aprobat poate fi solicitat de întreprinderile care corespund anumitor cerințe prestabilite, în special:
• efectuarea operațiunilor de export de cel puțin 1 an.
• un istoric al respectării legislației vamale și absența în ultimele 12 luni a încălcărilor
legislației vamale
• un istoric al exportului de cel puțin un an. Totodată se cere o anumită frecvență și regularitatea operațiunilor de exporturilor preferențiale (cel puțin 5 exporturi la fiecare 3
luni calendaristice consecutive, pe parcursul celor 12 luni anterioare prezentării cererii).
Totodată în cazul exportatorilor de mărfuri obținute integral în RM se acceptă cel puțin
3 exporturi la fiecare 12 luni calendaristice consecutive, pe perioada celor 36 de luni
anterioare prezentării cererii.
• întrunirea regulilor de origine preferențială și asigurarea accesului vămii la toate documentele ce dovedesc originea mărfurilor (inclusiv la documentele contabile, la sistemul
informatic de evidență a operațiunilor vamale și la procesul de producție);
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IV.
RECOMANDĂRILE PENTRU
EXPORTATORII ȘI IMPORTATORII
Antreprenorii care exportă sau importă mărfuri în cadrul regimului de comerț liber cu UE,
trebuie să cunoască cerințele privind determinarea și confirmarea țării de origine. Totodată
agenții economici pot beneficia de asistența și serviciile specialiștilor în domeniu din cadrul
Camerei de Comerț și Industrie, a brokerilor vamali, precum și să apeleze la autoritatea
vamală pentru consultație și îndrumările necesare. De asemenea sunt foarte utile bazele
de date online, care oferă informații utile despre regulile de origine pentru toate mărfurile.
În acest scop se recomandă accesarea portalului informațional al UE-Tradehelp, link
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/. Prin introducerea codului mărfii și țării de export
puteți afla despre taxele vamale la import în UE, dar și regulile de origne pentru marfa
respectivă. Mai jos este prezentat exemplul regulilor de origine la exportul mierii naturale
din RM în UE (Franța).

Pentru a aplica regulile de origine exportatorilor li se recomandă
părcurgerea următoarelor etape:

perfecta declarație de origine pe factură, fără a solicita certificatul EUR1.

- determinarea codului mărfii exportate conform Sistemului Armonizat

- Exportatorul trebuie să păstreze documentele ce confirmă originea cel puțin 4 ani.

- verificarea regulii de origine din Anexa II la Convenția PEM.
În cazul exportului în Turcia, țările CEFTA, la fel se aplică
Convenția PEM.
- dacă nu se respectă regula prelucrării suficiente din anexa II,
mărfurile se vor exporta în regim nepreferențial, fără scutire de
taxa vamală în țara de import.
- dacă se respecă regulile de origine și valoarea mărfurilor este
mai mică de 6000 euro atunci exportatorul poate să perfecteze declarația de origine pe factură și să nu solicite certificatul
EUR1.
- dacă valoarea mărfurilor este mai mare de 6000 Euro se va solicita Certificatul EUR1 de la autoritatea vamală.
- dacă exportatorul are statut de exportator autorizat, acesta va
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Depunerea declaraţiei vamale sau a documentelor însoţitoare ce
conţin date eronate despre originea mărfurilor transportate constitue contravenție vamală și se sancționează conform Codului
Vamal și Codului Contravențional.
Importatorul pentru a beneficia de regim preferențial și scutire de
taxa vamală trebuie să respecte următoarele cerințe: să se asigure
că marfa este insoțită de EUR1, saude declarația de origine pe
factură și să prezinte această cu toate alte acte necesare vămuirii
în vederea acordării scutirii de taxa vamală. Doar dacă EUR1 nu va
fi acceptat de vamă, din motive întemeiate, conform Convenției
PEM, importatorul va fi obligat să achite taxa. Importatorul trebuie să păstreze documentele ce confirmă originea cel puțin 3 ani.
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str. Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
Chișinău, Republica Moldova, MD-2033
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Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, et. 3 (sediul Poșta Moldovei)
Chișinău, Republica Moldova, MD-2012
Tel: (+ 373 22) 29 57 41
Fax: (+ 373 22) 29 57 97
e-mail: office@odimm.md
www.odimm.md

INSTITUȚIE PARTENERĂ
Serviciului Vamal al Republicii Moldova
str. N. Starostenco, nr.30
Chișinău, Republica Moldova, MD-2065
Tel: (+373 22) 57 41 11
Fax: (+373 22) 27 30 61
e-mail: vama@customs.gov.md
www.customs.gov.md
24

