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REZUMAT
Taxa pe valoare adăugată reprezintă un mod de colectare la buget a unei părţi 

din valoarea mărfurilor livrate, serviciilor prestate, supuse impozitării pe terito-
riul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor 
impozabile importate în Republica Molodva. Astfel fiind un impozit pe consum, 
se aplică asupra unui spectru larg de mărfuri şi servicii, desigur cu excepţia celor 
ce sunt scutite de impozitare. Impozitul poate fi achitat la fiecare dintre etapele de 
circulaţie a mărfurilor până la consumul lor final. Aceeaşi ordine se aplică şi în 
cazul prestării serviciilor, dacă în procesul de prestare a serviciilor consumatoru-
lui final participă mai mult de un subiect impozabil.
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SUMMARY
Value Added Tax is a way of collecting to the budget a part of the value of goods 

delivered, services rendered, subject to taxation on the territory of the Republic of 
Moldova, as well as a part of the value of the goods, taxable services imported into 
the Republic of Molodva. Such a consumption tax applies to a wide range of goods 
and services, of course, except for those exempt from taxation. The tax may be paid 
at each stage of the movement of the goods until their final consumption. The same 
order also applies to the provision of services if more than one taxable person is 
involved in the final consumer service.
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Actualitatea temei rezultă 
din faptul că taxa pe va-

loarea adăugată este o taxă care 
cuprinde toate fazele circuitului 
economic, respectiv producția, 
serviciile și distribuția până la 
vânzările către consumatorii finali, 
inclusiv. Din punct de vedere al 
bugetului de stat, taxa pe valoarea 
adaugată este un impozit indirect 
care se stabilește asupra operațiilor 
privind transferul proprietății bu-
nurilor și asupra prestărilor de 

servicii, fiind o taxă unică ce se 
percepe în mod fracționat cores-
punzator valorii adăugate la fieca-
re stadiu al circuitului economic. 
Valoarea adaugată este echivalen-
tă cu diferența dintre vânzarile și 
cumpărările aferente aceluiași sta-
diu al circuitului economic.

Materialul de bază. Impozi-
tarea fiscală a bunurilor și servi-
ciilor cu taxa pe valoare adăugată 
este regelementat de:

Codul Fiscal al Republicii 1. 
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Moldova, nr. 1163 din 24.04.1997. 
În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2005, nr. ediţie specia-
lă.

Legea Republicii Moldo-2. 
va cu privire la tariful vamal, nr. 
1380-XIII din 20.11.1997. În: Mo-
nitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, 2007, nr. ediţie specială.

Hotărârea Guvernului Re-3. 
publicii Moldova pentru aprobarea 
Regulamentului privind restitui-
rea taxei pe valoare adăugată, nr. 
93 din 01.02.2013. In: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova din 
2013, nr. 27-30, art. nr. 140.

Taxă pe valoarea adăugată (în 
continuare - T.V.A.) - impozit de 
stat care reprezintă o formă de co-
lectare la buget a unei părţi a va-
lorii mărfurilor livrate, serviciilor 
prestate care sunt supuse impozi-
tării pe teritoriul Republicii Mol-
dova, precum şi a unei părţi din 
valoarea mărfurilor, serviciilor 
impozabile importate în Republi-
ca Moldova [1, p. 20].

Perioada fiscală privind T.V.A. 
constituie o lună calendaristică, 
începând cu prima zi a lunii.

În cazul anulării înregistrării, 
ultima perioadă fiscală începe în 
prima zi a lunii în care a avut loc 
anularea şi se termină în ultima zi 
a lunii când a intrat în vigoare ac-
tul cu privire la anularea înregis-
trării.

Data obligaţiei fiscale privind 
T.V.A. este data livrării care se 
consideră data predării mărfurilor, 
prestării serviciilor [2, p. 15], pen-
tru mărfurile de export data livră-
rii se consideră data scoaterii lor 
de pe teritoriul Republicii Moldo-
va. În cazul livrării de bunuri imo-
biliare, data livrării se consideră 
data trecerii bunurilor imobiliare 
în proprietatea cumpărătorului la 
data înscrierii lor în registrul bu-
nurilor imobiliare. Pentru servi-
cii, data livrării se consideră data 

prestării serviciului, data eliberării 
facturii fiscale [3, p. 20] sau data 
la care plata se efectuează subiec-
tului impozabil, parţial sau în în-
tregime, în dependenţă de ce are 
loc mai înainte.

Excepţie:
1) data livrării se consideră 

data eliberării facturii fiscale sau 
data primirii plăţii, în dependenţă 
de ce are loc mai înainte:

- dacă factura fiscală este elibe-
rată sau plata este primită până la 
momentul efectuării livrării.

- dacă mărfurile, serviciile sunt 
livrate regulat pe parcursul unei 
anumite perioade de timp stipulate 
în contract. 

2) în cazul livrării de mărfuri 
şi servicii în cadrul unui contract 
de leasing (financiar sau operaţio-
nal), data livrării se consideră data 
specificată în contract pentru plata 
ratei de leasing. În cazul încasării 
ratei de leasing în avans, data li-
vrării se consideră data încasării 
avansului.

3) pentru mărfurile importate 
[4, p. 13]utilizate pentru desfăşu-
rarea activităţii de întreprinzător, 
termenul obligaţiei fiscale se con-
sideră data declarării mărfurilor la 
punctele vamale, iar data achitării 
- data depunerii de către importa-
tor (declarant) sau de către un terţ 
a mijloacelor băneşti la casieria or-
ganului vamal sau la Contul Unic 
Trezorerial, confirmată printr-un 
extras din contul bancar. 

4) la serviciile importate, utili-
zate pentru desfăşurarea activităţii 
de întreprinzător, termenul obliga-
ţiei fiscale şi data achitării T.V.A. 
se consideră data efectuării plăţii, 
inclusiv a plăţii prealabile pentru 
serviciul de import.

Locul livrării:
1) mărfurilor:
- se consideră locul de aflare a 

mărfurilor la momentul predării 
(transmiterii) sau la momentul tre-

cerii lor în posesia cumpărătorului 
(beneficiarului). 

- dacă mărfurile sunt furniza-
te cu transportul cumpărătorului 
(beneficiarului) sau de către o or-
ganizaţie de transport, atunci lo-
cul livrării mărfurilor este locul 
de aflare a mărfurilor la începutul 
transportării.

2) energiei electrice, a celei 
termice şi a gazului se consideră 
locul primirii lor.

3) serviciilor:
a) locul aflării bunurilor imobi-

le - dacă serviciile sunt legate ne-
mijlocit de aceste bunuri;

b) calea pe care se efectuează 
transportul, luându-se în conside-
rare distanţa parcursă - la presta-
rea serviciilor de transport;

c) locul prestării efective a ser-
viciilor [5, p. 12]. 

d) locul utilizării şi posedării 
serviciului - la darea în arendă a 
bunurilor mobile tangibile;

e) sediul, iar în cazul în care 
acesta lipseşte - domiciliul sau re-
şedinţa beneficiarului.

f) locul destinaţiei mărfurilor, 
expediate după prelucrare – la 
prelucrarea mărfurilor pe terito-
riul vamal şi în afara teritoriului 
vamal.

g) locul livrării serviciilor (se-
diul), iar în cazul în care un ase-
menea loc lipseşte – domiciliul sau 
reşedinţa persoanei care prestează 
servicii de telefonie IP, etc.

 Înregistrarea subiectului im-
pozabil. Subiectul care desfăşoară 
activitatea de întreprinzător, cu 
excepţia autorităţilor publice, in-
stituţiilor publice, exclusiv insti-
tuţiilor de învăţământ public, in-
stituţiilor medico-sanitare publice 
şi private, şi deţinătorilor patentei 
de întreprinzător, este obligat să 
se înregistreze ca contribuabil al 
T.V.A. dacă el, într-o oricare pe-
rioadă de 12 luni consecutive, a 
efectuat livrări de mărfuri, servicii 
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în sumă ce depăşeşte 600000 lei, 
cu excepţia livrărilor scutite de 
T.V.A. Subiectul este obligat să 
înştiinţeze oficial organul fiscal, 
completând formularul respectiv, 
şi să se înregistreze nu mai tîrziu 
de ultima zi a lunii în care a avut 
loc depăşirea. Subiectul se consi-
deră înregistrat din prima zi a lunii 
următoare celei în care a avut loc 
depăşirea.

Subiectul care desfăşoară acti-
vitatea de întreprinzător are drep-
tul să se înregistreze în calitate de 
contribuabil al T.V.A., dacă el pre-
conizează efectuarea livrărilor im-
pozabile de mărfuri sau servicii. 
Subiectul se consideră înregistrat 
din prima zi a lunii următoare ce-
lei în care a fost depusă la organul 
fiscal cererea de înregistrare, cu 
excepţia cazurilor menţionate mai 
sus.

Subiectul care desfăşoară ac-
tivitatea de întreprinzător şi care 
beneficiază de import de servicii, 
cu excepţia celor scutite de T.V.A. 
a căror valoare fiind adăugată la 
valoarea livrărilor de mărfuri, ser-
vicii, efectuate pe parcursul orică-
ror 12 luni consecutive, depăşeşte 
600000 de lei este obligat să se în-
registreze ca contribuabil al T.V.A. 
în modul stabilit.

La înregistrarea subiectului 
impozabil, organul fiscal este 
obligat să-i elibereze certificatul 
de înregistrare, aprobat în modul 
stabilit, cu indicarea:a) denumirii 
(numelui) şi adresei juridice ale 
subiectului impozabil; b) datei 
înregistrării; c) codului fiscal al 
subiectului impozabil. Anularea 
înregistrării. În cazul suspendării 
livrărilor supuse T.V.A., subiectul 
impozabil este obligat să informe-
ze despre aceasta organul fiscal. 
Anularea înregistrării ca contribu-
abil al T.V.A. se efectuează în mo-
dul stabilit de Serviciul Fiscal de 
Stat. În momentul anulării înregis-

trării contribuabilului T.V.A., el se 
consideră ca subiect care a efectuat 
o livrare impozabilă[1, pag. 20] a 
stocurilor sale de mărfuri şi a mij-
loacelor fixe pentru care, la mo-
mentul procurării lor, T.V.A. a fost 
trecută în cont şi trebuie să achite 
datoria la T.V.A. pentru această li-
vrare. Valoarea impozabilă a livră-
rii respective se consideră valoa-
rea ei de piaţă, iar pentru activele 
supuse uzurii – valoarea cea mai 
mare dintre valoarea contabilă şi 
valoarea de piaţă.

Organul fiscal este în drept să 
anuleze de sine stătător înregistra-
rea contribuabilului T.V.A. în ca-
zul în care:

- subiectul impunerii nu a pre-
zentat declaraţie privind T.V.A. 
pentru fiecare perioadă fiscală;

- informaţia prezentată despre 
sediul subiectului şi sediul subdi-
viziunilor acestuia este neveridi-
că.

Elementele T.V.A ca şi la cele-
lalte impozite şi taxe sunt: subiect, 
obiect, baza impozabilă, termenul 
de achitare, etc. Subiecţii impoza-
bili cu TVA sunt: [1, p. 21]

a) persoanele juridice şi fizi-
ce care desfăşoară activitatea de 
întreprinzător, nerezidenţii care 
desfăşoară activitatea de întreprin-
zător în Republica Moldova prin 
intermediul reprezentanţei perma-
nente conform art. 5 pct. 15), care 
sunt înregistraţi sau trebuie să fie 
înregistraţi în calitate de plătitori 
de T.V.A.; 

b) persoanele juridice şi fizi-
ce care desfăşoară activitatea de 
întreprinzător, nerezidenţii care 
desfăşoară activitatea de între-
prinzător în Republica Moldova 
prin intermediul reprezentanţei 
permanente [7, p. 4], care importă 
mărfuri, cu excepţia persoanelor 
fizice care importă mărfuri de uz 
sau consum personal [8, p. 6] a 
căror valoare nu depăşeşte limita 

stabilită de legislaţia în vigoare; 
c) persoanele juridice şi fizice, 

cu excepția organizațiilor social-
politice, nerezidenţii care desfă-
şoară activitatea de întreprinzător 
în Republica Moldova prin inter-
mediul reprezentanţei permanen-
te, care importă servicii, indiferent 
de faptul dacă sunt sau nu sunt în-
registraţi în calitate de plătitori de 
T.V.A.

Obiecte impozabile constituie 
[9, p. 6]: a) livrarea mărfurilor, 
serviciilor de către subiecţii im-
pozabili, reprezentând rezultatul 
activităţii lor de întreprinzător în 
Republica Moldova; b) importul 
mărfurilor, în Republica Moldo-
va, cu excepţia mărfurilor de uz 
sau consum personal importate de 
persoane fizice, a căror valoare nu 
depăşeşte limita stabilită de legis-
laţia în vigoare, importate de către 
persoanele fizice.c) importul ser-
viciilor în Republica Moldova.

Nu constituie obiecte impoza-
bile: a) livrarea mărfurilor, servi-
ciilor efectuată în interiorul zonei 
economice libere sau în cadrul 
regimului de antrepozit vamal; b) 
venitul sub formă de dobândă ob-
ţinut de către locator în baza unui 
contract de leasing; c) livrarea de 
mărfuri şi servicii efectuată cu titlu 
gratuit în scopuri de publicitate şi/
sau de promovare a vânzărilor în 
mărime anuală de 0,2% din veni-
tul din vânzări obţinut pe parcur-
sul anului precedent anului în care 
se efectuează această livrare; d) 
transmiterea proprietăţii în cadrul 
reorganizării agentului economic.

Cotele T.V.A. [10, p. 7]: a) co-
ta-standard - în mărime de 20% 
din valoarea impozabilă a măr-
furilor şi serviciilor importate şi 
a livrărilor efectuate pe teritoriul 
Republicii Moldova; b) cote redu-
se în mărime de:

- 8% - la pâinea şi produsele de 
panificaţie; la laptele şi produsele 
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lactate, livrate pe teritoriul Repu-
blicii Moldova;

- 8% - la medicamentele indi-
cate atât în Nomenclatorul de stat 
de medicamente, cât şi autorizate 
de Ministerul Sănătăţii, la alcoo-
lul etilic nedenaturat destinat pro-
ducerii farmaceutice şi utilizării 
în medicină, în limita volumului 
contingentului anual stabilit de 
Guvern, importate şi/sau livrate pe 
teritoriul Republicii Moldova, pre-
cum şi medicamentele preparate 
în farmacii conform prescripţiilor 
magistrale, cu conţinut de ingredi-
ente (substanţe medicamentoase) 
autorizate;

- 8% – la mărfurile, importate 
şi/sau livrate pe teritoriul Republi-
cii Moldova;

- 8% - la gazele naturale şi ga-
zele lichefiate, atât la cele impor-
tate, cât şi la cele livrate pe terito-
riul Republicii Moldova;

- 8% - la producţia din zooteh-
nie în formă naturală, masă vie, 
fitotehnie şi horticultură în formă 
naturală, produsă, importată şi/
sau livrată pe teritoriul Republicii 
Moldova,– sfeclă de zahăr proas-
pătă sau refrigerată;

- 8% – la zahărul din sfeclă de 
zahăr, produs, importat şi/sau li-
vrat pe teritoriul Republicii Mol-
dova;

c) cota zero - la mărfurile şi 
serviciile livrate [1, p. 26].

Valoarea impozabilă a livrării 
impozabile, reprezintă valoarea li-
vrării achitate sau care urmează a 
fi achitată (fără T.V.A.).

Dacă plata pentru livrare este, 
în totalitate sau parţial, achitată în 
expresie naturală, valoarea impo-
zabilă a livrării impozabile con-
stituie valoarea ei de piaţă, care 
se determină în conformitate cu 
preţul de piaţă, valoarea de piaţă 
[11, p. 5] şi livrările efectuate la 
un preţ mai mic decât cel de pia-
ţă, fără efectuarea plăţii, în contul 

retribuirii muncii [12 p. 10] impo-
zitelor şi taxelor care urmează a fi 
achitate, cu excepţia T.V.A. În ca-
zul aplicării metodelor şi surselor 
indirecte de estimare a sumei obli-
gaţiei fiscale, valoarea impozabilă 
a livrării impozabile se consideră 
valoarea estimată în conformitate 
cu metodele şi sursele indirecte de 
estimare a sumei obligaţiei fiscale 
[13, p. 7].

Valoarea impozabilă a livră-
rii impozabile a activelor supuse 
uzurii reprezintă valoarea cea mai 
mare din valoarea lor contabilă şi 
valoarea de piaţă. La stabilirea va-
lorii impozabile a livrării impoza-
bile contractate în valută străină, 
cursul de schimb valutar care se 
aplică este cursul oficial al leului 
moldovenesc valabil la data la 
care apare obligația fiscală privind 
T.V.A.

Dacă operațiunea se efectuea-
ză în valută străină față de care 
Banca Națională a Moldovei nu 
cotează leul moldovenesc, atunci 
conversiunea are loc în două eta-
pe. Inițial, valuta străină este re-
calculată în altă valută străină față 
de care Banca Națională a Mol-
dovei cotează leul moldovenesc. 
Pentru aceasta se folosește meto-
da directă de corelație între cur-
surile respectivelor valute străine. 
Suma obținută astfel în altă valută 
străină este recalculată în moneda 
națională la cursul oficial al leu-
lui moldovenesc valabil la data la 
care apare obligația fiscală privind 
T.V.A.

Valoarea impozabilă a livrării 
impozabile a mărfurilor, servicii-
lor, după livrarea sau achitarea lor, 
urmează a fi ajustată, cu condiţia 
prezentării documentelor de con-
firmare prevăzute în Codul fiscal 
[14, p. 24]. Livrarea efectuată la 
un preţ mai mic decât cel de piaţă 
din cauza relaţiilor specifice sta-
bilite între furnizor şi consumator 

sau din cauză că consumatorul este 
un angajat al furnizorului consti-
tuie o livrare impozabilă. Valoarea 
impozabilă a livrării respective 
constituie valoarea ei de piaţă.
Valoarea impozabilă a mărfurilor 
importate constituie valoarea lor 
vamală, determinată în conformi-
tate cu legislaţia vamală, precum 
şi impozitele şi taxele care urmea-
ză a fi achitate la importul acestor 
mărfuri, cu excepţia T.V.A. Pentru 
livrări de mărfuri și servicii pe te-
ritoriul Republicii Moldova, con-
tractate în valută străină cu decon-
tare în monedă națională, se aplică 
cursul oficial al leului moldove-
nesc la data plății, iar diferențele 
dintre valoarea calculată a mărfu-
rilor, serviciilor la data eliberării 
facturii fiscale și valoarea calcula-
tă a mărfurilor, serviciilor la cur-
sul oficial al leului moldovenesc 
stabilit la data plății constituie va-
loare impozabilă a livrării de măr-
furi, servicii contractate în valută 
străină [15, p. 46].

Modul de calculare şi achitare 
a T.V.A. Subiecţii impozabili sunt 
obligaţi să declare şi să achite la 
buget pentru fiecare perioadă fis-
cală, stabilită, suma T.V.A., care 
se determină ca diferenţă dintre 
sumele T.V.A. achitate sau ce ur-
mează a fi achitate de către cumpă-
rători (beneficiari) pentru mărfuri-
le, serviciile livrate lor şi sumele 
T.V.A. achitate sau ce urmează a 
fi achitate furnizorilor la momen-
tul procurării valorilor materiale, 
serviciilor (inclusiv T.V.A. la va-
lorile materiale importate) folosite 
pentru desfăşurarea activităţii de 
întreprinzător în perioada fisca-
lă respectivă, ţinându-se cont de 
dreptul de trecere în cont.

Subiecţii impozabili care im-
portă servicii achită T.V.A. la data 
efectuării plăţii, inclusiv a plăţii 
prealabile pentru serviciul de im-
port.
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Dacă suma T.V.A. achitată sau 
ce urmează a fi achitată furnizo-
rului la procurarea valorilor ma-
teriale, serviciilor depăşeşte suma 
T.V.A. primită sau care urmează să 
fie primită de la cumpărători (be-
neficiari) pentru mărfurile, servi-
ciile livrate, diferenţa se reportea-
ză în următoarea perioadă fiscală 
şi devine o parte a sumei T.V.A. 
ce urmează a fi achitată pe valo-
rile materiale, serviciile procurate 
în această perioadă cu următoarele 
excepţii:

- Dacă suma T.V.A. la valorile 
materiale şi la serviciile procurate 
de către întreprinderile ce produc 
pâine şi produse de panificaţie şi 
întreprinderile ce prelucrează lap-
te şi produc produse lactate depă-
şeşte suma T.V.A. la livrările de 
pâine, produse de panificaţie, lap-
te şi produse lactate, diferenţa se 
restituie din buget în limitele co-
tei-standard a T.V.A., înmulţite cu 
valoarea livrării ce se impozitează 
la cota redusă. T.V.A. se restituie 
în modul stabilit de lege, într-un 
termen ce nu va depăşi 45 de zile.

- Dacă depăşirea sumei T.V.A. 
la valorile materiale, serviciile 
procurate se datorează faptului 
că subiectul impozabil a efectu-
at o livrare care se impozitează 
la cota zero, acesta are dreptul la 
restituirea sumei cu care a fost de-
păşită T.V.A. la valorile materiale, 
serviciile procurate achitată prin 
intermediul contului bancar şi/
sau al stingerii sumelor din contul 
restituirii impozitelor, în limitele 
cotei-standard a T.V.A., sau cotei 
reduse a T.V.A., înmulţite cu va-
loarea livrării, ce se impozitează 
la cota zero. Restituirea T.V.A. 
se efectuează în modul stabilit de 
lege, într-un termen care nu depă-
şeşte 45 de zile. La exportul măr-
furilor supuse accizelor, fabricate 
din materia primă supusă accizu-
lui, limita valorii maxime a T.V.A. 

apreciate spre restituire se majo-
rează cu suma ce se apreciază prin 
înmulţirea cotei standard a T.V.A. 
la valoarea accizelor achitate fur-
nizorilor la procurarea materiei 
prime utilizate la producerea măr-
furilor exportate.

- Dacă suma T.V.A. la valorile 
materiale şi/sau la serviciile pro-
curate de către întreprinderile ce 
desfăşoară activitatea de leasing 
depăşeşte suma T.V.A. la livrări-
le de bunuri sau servicii efectuate 
în cadrul contractelor de leasing 
financiar şi/sau operaţional, dife-
renţa se restituie din buget în limi-
tele cotei-standard a T.V.A. înmul-
ţite cu valoarea acestor livrări de 
bunuri sau servicii. T.V.A. se resti-
tuie în modul stabilit de Guvern, 
într-un termen ce nu va depăşi 45 
de zile.

Persoanele juridice şi fizice 
care importă mărfuri pentru desfă-
şurarea activităţii de întreprinzător 
achită T.V.A. până la sau în mo-
mentul prezentării declaraţiei va-
male, adică până la momentul in-
troducerii mărfurilor pe teritoriul 
Republicii Moldova. Persoanele 
fizice care importă mărfuri a căror 
valoare depăşeşte limita neimpo-
zabilă de 300 de euro achită T.V.A. 
în funcţie de valoarea impozabilă 
a mărfurilor (limita neimpozabilă 
nu micşorează valoarea impozabi-
lă a mărfurilor). Restituirea T.V.A. 
conform normei indicate mai sus 
se efectuează numai subiectului 
impozabil care dispune de deci-
zie de restituire a T.V.A. în contul 
stingerii datoriilor față de bugetul 
public național, iar în lipsa datorii-
lor, la cererea subiectului impoza-
bil, în contul viitoarelor obligații 
ale acestuia față de bugetul public 
național sau la contul bancar al 
subiectului impozabil respectiv. 
Se interzice restituirea T.V.A. în 
contul stingerii datoriilor credi-
torilor subiectului impozabil care 

dispune de decizie de restituire a 
T.V.A., inclusiv persoanelor juri-
dice și fizice cesionari. 

Concluzii. Mărfurile, valorile 
materiale importate, pot fi destina-
te consumului direct în interiorul 
ţării de către consumator, inclu-
zând şi utilizarea acestora în pro-
cesul de producţie, care duce (sau 
nu) la realizarea ulterioară. TVA 
se colectează la import, deoarece 
este un impozit pe consum şi este 
trecut în cont, dacă mărfurile, va-
lorile materiale sunt importate de 
subiecţii impozabili în scopuri de 
întreprinzător. TVA pe mărfurile, 
valorile materialele importate ur-
mează a fi achitată în momentul 
trecerii procedurilor vamale, iar 
valoarea care constituie baza pen-
tru determinarea şi achitarea im-
pozitului, este preţul mărfurilor şi 
valorilor materiale, inclusiv toate 
cheltuielile ce însoţesc furnizarea 
acestor mărfuri şi valori materiale, 
impozitele şi taxele care urmează 
a fi achitate la importul acestor 
mărfuri, valori materiale. Valoarea 
efectivă se determină în baza fac-
turii furnizorului, altor documente 
comerciale, cum ar fi contractele, 
facturile de expediţie pentru măr-
furi, broşurile cu preţuri sau în 
baza altei ordine stabilite de legis-
laţie. Cheltuielile de însoţire in-
clud cheltuielile aferente furniză-
rii mărfurilor, valorilor materiale, 
cheltuielile de asigurare, precum 
şi orice alte taxe care urmează a 
fi achitate la momentul procurării 
mărfurilor şi valorilor materiale.
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