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Referitor la modific rile operate la Ordinul
Ministerului Finan elor nr.32 din 11 martie 2002
ce ine de indicarea în factura fiscal a pre ului
liber de livrare pentru m rfurile social-importante
IFS teritoriale
DACM
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în leg tur cu multiplele adres ri parvenite
din partea agen ilor economici referitor la modific rile operate la Ordinul Ministerului
Finan elor nr.32 din 11 martie 2002 ce ine de indicarea în factura fiscal a pre ului
liber de livrare pentru m rfurile social-importante, comunic urm toarele.
Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova nr.547 din 04 august 1995 “Cu privire
la m surile de coordonare i de reglementare de c tre stat a pre urilor i tarifelor”,
reglementeaz modul de formare a pre urilor pentru comercializarea m rfurilor socialimportante (conform anexei nr. 3 la Hot rîrea men ionat ) cu aplicarea adaosului
comercial limitat.
În conformitate cu prevederile pct.4 al Hot rîrii men ionate, se oblig persoanele
juridice i fizice s includ în facturi, la comercializarea m rfurilor social-importante
pre ul liber de livrare ( a m rfurilor autohtone) sau pre ul de procurare (a m rfurilor
importate) i m rimea adaosului comercial, iar la comercializarea materialelor de
construc ie - i cheltuielile de transport pe teritoriul republicii.
Concomitent, conform cerin elor stabilite în pct.22 al Ordinului comun al
Ministerului Finan elor nr.32 din 11 martie 2002 i Departamentului Statistic i
Sociologie nr.30 din 13 martie 2002 “Privind aprobarea Instruc iunii privind
completarea formularului tipizat de document primar cu regim special al facturii fiscale
pentru livr rile de m rfuri i servicii impozabile cu TVA”, la fiecare etap de
comercializare a m rfurilor social-importante, de c tre furnizorul-pl titor al TVA în
factura fiscal în coloana 10.2 „Denumire” se va indica pre ul liber de livrare pentru o
unitate fixat de produc tor, inclusiv TVA, sau pre ul de procurare în cazul m rfurilor
importate, inclusiv TVA.
Totodat , informa ia în cauz se înscrie ini ial de c tre produc tor sau importator,
fiind transcris ulterior de fiecare furnizor.
Reie ind din cele men ionate, la comercializarea m rfurilor social-importante,
specificate în Hot rîrea nominalizat , pre ul liber de comercializare stabilit de c tre
produc torul sau importatorul m rfurilor respective, se va reflecta de c tre nepl titorii
TVA - în factur , iar de c tre pl titorii TVA - în factura fiscal .
Despre cele men ionate IFS teritoriale, DACM urmeaz s aduc la cuno tin a
contribuabililor cointeresa i.
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