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Pe scurt
A fost aprobat Regulamentul de formare a prețurilor de comercializare a produselor social importante
(„PSI”).

În detaliu



20 % pentru PSI care nu
sunt menționate mai sus.

comercial cumulativ aplicat la
comercializarea PSI.

Regulamentul* stabilește lista
PSI pentru care se aplică
adaosul comercial limitat.

În scopul regulilor de formare
a prețurilor la PSI:

Inspecția Financiară și
Inspectoratul Fiscal Principal
de Stat sunt responsabile de
controlul asupra respectării
prevederilor Regulamentului.

În prezent, lista PSI include
doar produse alimentare.
Totodată, unele produse
alimentare au fost excluse din
listă (de exemplu, carnea și
produsele din carne, zahărul,
etc).
De asemenea, au fost stabilite
caracteristicile de consum ale
unor PSI care sunt exceptate
de la regulile de formare a
prețurilor de comercializare.
Pragurile adaosului comercial
la comercializarea PSI sunt
următoarele:



10 % pentru pâine și
colaci;
40 % cumulativ, pentru
comercializarea produselor
procesate, provenite atât
din import, cât și
autohtone;

 prețul de achiziție a PSI de
import și prețul de livrare a
PSI autohtone nu includ
TVA;
 comercianții cu ridicata nu
sunt considerați
producători dacă efectuează
operațiuni de procesare fără
a modifica caracteristicile
produselor. Aceștia vor fi
considerați producători
doar în cazul depistării pe
piață a produselor
defectuoase din import,
livrate pe piața internă de
către comercianții
respectivi, în special dacă
aceștia aplică pe ambalaj
logotipul lor.
Se menține cerința indicării în
facturi / facturi fiscale a
prețului de achiziție / prețului
de livrare și a valorii adaosului

[Sursa: Hotărârea
Guvernului nr. 774 din 20
iunie 2016 cu privire la
prețurile de comercializare a
produselor social importante*,
Monitorul Oficial Nr. 169-183
din 24 iunie 2016].

De reținut
Regulamentul a intrat în
vigoare la 24 iunie 2016.
Prin noul Regulament sunt
actualizate reglementările
anterioare și mecanismul de
formare a prețurilor pentru
PSI, abrogându-se totodată şi o
serie de acte normative din
domeniu.
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Să discutăm
Pentru o discuție mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră
specific, puteți contacta următoarele persoane:

Mihaela Mitroi
Partener
Mihaela.Mitroi@ro.pwc.com

Tatiana Stavinschi
Manager
Tatiana.Stavinschi@ro.pwc.com

PricewaterhouseCoopers Moldova
Str. Maria Cibotari, 37
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: + (373 22) 25 17 00
Fax: + (373 22) 23 81 20
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