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În leg tur cu prevederile Ordinului comun
al Ministerului Finan elor nr.32 din 11 martie 2002
i al Departamentului Statistic i Sociologie nr.30 din 13 martie 2002

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în leg tur cu prevederile Ordinului comun al
Ministerului Finan elor nr.32 din 11 martie 2002 i al Departamentului Statistic i
Sociologie nr.30 din 13 martie 2002 “Cu privire la 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 T.V.A.” comunic urm toarele.
Potrivit punctului 22 din Ordinul men ionat, la fiecare etap de comercializare a
rfurilor social-importante, pentru care de c tre Guvern este reglementat adaosul
comercial, de c tre furnizor în factura fiscal în coloana 10.2 „Denumire” se indic pre ul
liber de livrare pentru o unitate fixat de produc tor, inclusiv T.V.A., sau pre ul de
procurare în cazul m rfurilor importate, inclusiv T.V.A. Informa ia în cauz se înscrie
ini ial de c tre produc tor sau importator, fiind transcris ulterior de fiecare furnizor.
Concomitent, pct.42 din Ordinul men ionat stabile te c , agen ii economici ce
dispun de un sistem computerizat al eviden ei primare i care î i execut dreptul la
imprimarea de sine st tor a facturilor fiscale pe hîrtia special , (cu condi ia reflect rii
în factura fiscal a informa iei necesare, prev zut prin Titlul III al Codului fiscal), pot s
includ informa ie ad ug toare, reie ind din specificul activit ii desf urate.
Luînd în considera ie cele expuse, contribuabilii care comercializeaz m rfuri socialimportante i, totodat , beneficiaz de dreptul la imprimarea de sine st tor a facturilor
fiscale pe hîrtia special (pentru anul 2009 - ordinul IFPS nr.99 din 09.04.2009), i au
posibilitatea de a include în factura fiscal într-un rînd separat pre ul liber de livrare pentru
o unitate fixat de produc tor sau pre ul de procurare în cazul m rfurilor importate, nu vor
dubla înscrierea referitor la pre urile în cauz i în rîndul 10.2 „Denumirea” al facturii
fiscale.
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