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Proiect

LEGE

pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul adopti prezenta lege organic[.

Art. I. - Codul vamal nr. rr4gl2ooo (republicat in Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, edilie speciall din r ianuarie 2oo7), cu modificlrile
ulterioare, se modificX dup[ cum urmeaz5:

r. La articolul 3o alineatul (6), textul "situaliilor prevlzute la art.5o
alin.(z) lit.d) qi e)," se exclude.

z. La articolul5o alineatul (z) litera d) Si e) se abrogi.

3. La articolul56litera c) se abrog5.

4. Articolul 93 va avea urmltorul cuprins:

"Articolul 93. Dispozi[ii generale

(r) Magazinul duty-free constl in plasarea Ei comercializarea mlrfurilor
sub supraveghere vamald, fIr[ aplicarea m[surilor de politic[ economic[ in
locuri special amenajate, amplasate in aeroporturile internafionale, la bordul
aeronavelor sau la punctele internalionale de trecere a frontierei de stat,
precum qi in locurile specificate la art.g7 alin.(t).

(z) In magazinele duty-free mirfurile se comercializeazd, contra lei
moldoveneqti qi contra valutd strlin[ (in numerar qi in cecuri de cllStorie),
precum qi cu utilizarea cardurilor bancare, exclusiv persoanelor care pleac[
in strXinltate qi au trecut controlul vamal, controlul actelor de identitate gi al
biletelor de cllStorie, cu exceplia cazurilor prev[zute la art.95, a]in.(t,) qi

art.97 alin.(r).
(3) in magazinul duty-free pot fi plasate gi comercializate orice mdrfuri,

cu exceplia celor prohibite de a fi introduse qi scoase de pe teritoriul vamal,
de a fi comercializate in Republica Moldova, precum qi a altor mirfuri stabilite
de legislalie."

5. Articolul 94 va avea urmltorul cuprins:

"Articolul g+. Condiliile plaslrii gi comercializlrii mlrfurilor in
magazinul duty-free
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(r) Plasarea m[rfurilor striine in destinalia vamalX magazin duty-free se
efectueaz5 cu achitarea drepturilor de import.

(z) Plasarea mXrfurilor autohtone in destinalia vamal5 magazin duty-
free se efectueazl f5r[ achitarea drepturilor de import, cu exceplia taxei
pentru efectuarea procedurilor vamale.

(3) Comercializarea mlrfurilor in magazinul duty-free amplasat in zona
pleclrii de pe teritoriul Republicii Moldova, se realizeazi in limita cantit[lilor
destinate uzului personal, la preluri care nu includ drepturile de import
percepute. In sensul prezentului articol, prin noliunea de cantitlli destinate
uzului personal se inlelege cantit5li care sunt destinate folosirii la un nivel
rezonabil pentru consumul individual, familial ori pentru cadouri, frrd a fi
utilizate in scopul revAnzlrii. Pentru produsele din tutun gi cele alcoolice,
cantititile destinate uzului personal pentru o persoan[, intr-un interval de z4
de ore, sunt limitate la:

r) bere fabricat[ din mal! - S litri;
z) vinuri naturale din struguri, inclusiv vinuri alcoolizate; must din

struguri, altul dec6t cel de la pozilia 2oo5 - vermuturi; bluturi alcoolice tari,
lichioruri qi alte bduturi spirtoase - z litri;

3) lig[ri de foi, trabucuri- 5o buc5fi;
+) ligdri din tutun sau din substituen[i de tutun - zoo buc[[i.
(+) M5rfurile comercializate in magazinul duty-free amplasat in zona

pleclrii de pe teritoriul Republicii Moldova sunt plasate sub regimul vamal de
export.

(S) Mlrfurile comercializate in magazinul duty-free amplasat in zona
intrlrii pe teritoriul Republicii Moldova sunt plasate sub regimul vamal de
import.

(6) Plasarea m[rfuri]or strline in destina[ia vamall magazin duty-free
amplasat in zona pleclrii de pe teritoriul Republicii Moldova se efectueazl cu
achitarea drepturilor de import, cu scutirea taxei vamale. Comercializarea
mdrfurilor in aceste magazine se efectueaz[ cu restituirea drepturilor de
import achitate, cu exceplia taxei pentru efectuarea procedurilor vamale,
fiind plasate in regim vamal de export. Titularul licen[ei pentru activitatea
magazinului duty-free amplasat in zona plecdrii de pe teritoriul Republicii
Moldova, poate solicita restituirea taxei pe valoare adlugatd gi a accizei, dupl
caz, aferente mdrfurilor comercializate in limita cantit[lii destinate uzului
personal prevlzuti la alin.(g). Restituirea taxei pe valoare adlugatd gi a
accizei se efectueazX de c[tre Serviciul Fiscal de Stat conform procedurii
stabilite de Guvern.

(Z) Mlrfurile autohtone, comercializate in magazinul duty-free amplasat
in zona pleclrii de pe teritoriul Republicii Moldova, sunt plasate sub regimul
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vamal de export, fhrd perceperea drepturilor de import, cu exceplia taxei
pentru efectuarea procedurilor vamale.

(8) M5rfurile autohtone, comercializate in magazinul duty-free amplasat
in zona intrdrii pe teritoriul Republicii Moldova, sunt plasate sub regimul
vamal de import fhrX perceperea drepturilor de import, cu excepfia taxei
pentru procedurile vamale.

(9) Transferul mirfurilor dintr-un magazin duty-free in alt magazin
duty-free se efectueazX in dependentX de amplasarea acestuia, zona
intrare/iegire, fhr[ achitarea drepturilor de import gi a taxei vamale dupl caz,
cu exceplia taxei pentru proceduri vamale."

6. La articolul 95'alineatul (r,), textul "Magazinul duty-free poate crea
condilii pentru plasarea mXrfurilor cumpdrate de cdtre pasageri la depozit, in
vam5, pAn[ la reintoarcerea in lara de unde a plecat/sosit pasagerul ori pAnd
la plecarea in fara de destinafie. Magazinul duty-free trebuie s[ fie amenajat
cu spalii necesare depozit[rii mlrfurilor cump[rate de pasageri, in
corespundere cu cerinlele alin.(z)" se exclude.

7. La arficolul 96 cuvAntul "autorizaliei" se substituie cu cuvintul
"licen!ei".

Art. II. - Codul fiscal nr.rr63/r997 (republicat in Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, edilie special[ din 8 februarie 2oo7), cu modific[ri]e
ulterioare, se modific[ dup[ cum urmeazS:

r. Se completeaz[ cu art. (ror0 ) in urm[toarea redaclie:

"Articolul (roro). Restituirea TVA pentru m[rfurile plasate gi

comercializate in magazinul duty-free amplasat in zona pleclrii de pe

teritoriul Republicii Moldova.

Plasarea m[rfurilor str[ine in destina]ia vamal[ magazin duty-free
amplasat in zona plecdrii de pe teritoriul Republicii Moldova se efectueaz5 cu
achitarea TVA.

Comercializarea mdrfurilor in aceste magazine se efectueaz[ cu restituirea
TVA achitate. Pentru a obfine restituirea TVA achitate pentru m[rfurile
comercializate in magazinul duty-free amplasat in zona plec5rii de pe

teritoriul Republicii Moldova, titularul licenlei pentru activitatea magazinului
duty-free prezint[ Serviciului Fiscal de Stat documente justificative stabi]ite
de Guvern."

z. Articolul ro3, alineatul (6) se abrog5;
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3. Articoiul rz4:

Alineatul (5) va avea urmltorul cuprins:

"(S) Accizele nu se achit[ la plasarea m5,rfurilor sub regimurile vamale de
tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, sub destinaliile
vamale de distrugere, abandon in folosul statului."

Se completeazl cu alin. (5') cu urm[toru] confinut:

"15t) Accizele nu se achit[ la liwarea de pe teritoriul vamal in magazinele
duty free Ei comercializarea de cltre acestea a mirfurilor autohtone supuse
acizelor."

4. Articolul rz5:

se completeazd cu alineatul (4,) cu urmitorul cuprins:

"142) Pentru a obtine restituirea accizei achitate pentru mdrfurile
comercializate in magazinul duty-free amplasat in zona plecirii de pe
teritoriul Republicii Moldova, titularul licenlei pentru activitatea magazinului
duty-free prezint[ Serviciului Fiscal de Stat documente justificative stabilite
de Guvern."

Art.III. - Legea nr.rgSoltggT cu privire Ia tariful vamal (republicatd in
Monitorul Oficial al Republicii Moldova edilie special[ din i ianuarie zoo7),
cu modificdrile ulterioare, se modific[ dupl cum urmeazl:

r. La articolul 28, litera k) va ava urmltorul cuprins:

"k) mlrfurile strline plasate gi comercializate in magazinele duty-free,
amplasate in zona pleclrii de pe teritoriul Republicii Moldova;

Art.fv. - La compartimentul I din anexa nr.r la Legea nr.r6o/zorr
privind reglementarea prin autorizare a activitbtii de intreprinz[tor
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.17o-t75, art.494), cu
modiflclrile ulterioare, poziliile 9'-9' se exclud.

Art.V. - (r) Prezenta Lege intrl in vigoare in conformitate cu art.56
alin.(z) din Legea nrloof zotT cu privire la actele normative.

(z) Mdrfurilor plasate anterior in destina[ia vamall magazinul duty-free
f5r[ achitarea drepturilor de import li se vor aplica prevederile valabile pAnI
la data intr[rii in vigoare a prezentei legi.

(3) Guvernul, in termen de z luni de Ia data publicdrii prezentei legi, va

adopta actele normative necesare executdrii acesteia.
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