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FIȘĂ DE LUCRU 

 

  Magazinul ”IOANA” SRL, este magazin de vânzare la prețul cu amănuntul a mărfurilor 

obținute în cadrul S.C”MODALI” SRL. 

          Magazinul se aprovizionează de la magazia de produse finite pe baza Dispoziției de 

livrare cu următoarele mărfuri: 

 Costume din stofă, în cantitate de 10 bucăți, preț de achiziție 250 lei/bucată 

 Bluze din in, în cantitate de 30 bucăți, preț de achiziție 80 lei/bucată 

 Fuste din catifea , în cantitate de 15 bucăți, preț de achiziție 70 lei/bucată 

         Mărfurile se recepționează și se stabilește prețul de vânzare cu amănuntul astfel: 

 Costume din stofă, cu prețul de 386,75lei/bucată, 
 Bluze din in, cu prețul de 123,76 lei/buc. 
 Fuste din catifea, cu prețul de 108,29 lei/buc. 

         Magazinul mai are în stoc și alte mărfuri alimentare în valoare de 19.950 lei, și ambalaje 
în valoare de 312 lei. 

         Magazinul practică un adaos comercial de 30 %, TVA 19%. 
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REZOLVARE 

        Pentru înregistrarea în contabilitate a aprovizionării de mărfuri, stabilirea prețului de 
vânzare cu amănuntul, înregistrarea în evidența operativă a magazinului trebuie să întocmim 
următoarele documente: 

1. Situația de calcul a prețului cu amănuntul, 
2. Nota de recepție, 
3. Raportul de gestiune. 
……………………………… 

SITUAȚIE CALCUL PREȚ CU AMĂNUNTUL 
Nr. ………….. din ……….. 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea mărfurilor UM Cantitate Preț 
de 

cump. 

Adaos comercial TVA 
neexig. 

Preț 
vânzare 

Preț vânzare 
rotunjit 

% Valoare 

0 1 2 3 4 5 6= 4 x cota 7=  
(4+6)x 9% 

8=4+6+7 9 

1 ……………… …. … ….. … … … …. …. 

2 ………………… …. …. ….. … … … …. ….. 

3 ………………. ….. ….. ….. ... ….. ….. ….. ….. 

4          

5          

6          

7          

7          

 TOTAL x x …..  …… ……. …… …… 

Compartiment comercial 
……………….. 

……………… 
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 2.  Nota de recepție 

 

……………………..                 NOTĂ RECEPȚIE COMERȚ CU AMĂNUNTUL 
Nr. ………din …………….. 

 
Document de livrare:         ………din…………….,                   Furnizor: ……………… 
 
Delegat:……………………..                     Mijloc de transport : ……………….. 
 
 

Denumirea mărfurilor UM Cantitate Preț unitar Valoare 

Factură Recepționat Preț 
cumpărare 

Preț 
vânzare 

Valoare 
cumpărare 

Adaos TVA 
neexig 

Valoare 
vânzare 

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 
7 x % 

9= 
(7 +8)x9% 

10=7=8+9 

…………………. … …… …… ….. ….. ….. …. … ….. 

……………….. …. …. ….. ….. ….. ….. …. …. ….. 

…………………… ... ….. ……… ……. …… …… ….. ….. ….. 

          

TOTAL x x x x x     ….. …… …… …… 
Comisia de recepție Primit în gestiune 

 
Numele și prenumele 

…………….. … 
………… …..… 

Semnătura 
………..…. 
…………. 

Numele și prenumele 
………………… 

……………. 

Semnătura 
……………….. 

……………… 
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3. Raportul de gestiune 

                 
Unitatea  …………………. 
Magazinul ……………. 
Gestionar …………… 

RAPORT DE GESTIUNE 
………………………… 

Nr. 
crt 

Document, 
Număr și dată 

Explicații Valoare 
Mărfuri Ambalaje 

                             Intrări Sold precedent ……….. ……. 
1 ……………. …………………………. ……… - 
     

Vânzări + Ieșiri Total intrări  +  Sold …………….. …… 
2 ……………. ……………… ……………… - 
            …………. - 
Total vânzări + Ieșiri   
Sold final …………… ….. 

Gestionar,                                                                                   Verificat, 
…………………..,   ……………                                     .……………………… 

 

 

 

 

 


