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FIȘA DE PROBLEME 

CONTABILITATEA  DATORIILOR COMERCIALE 

APLICAȚIA NR.1: 

Societatea comercială X. achiziţionează piese de schimb în valoare de 20.000 lei, 

materiale pentru ambalat în valoare de 500 lei și furaje în valoare de 15.000 lei,TVA 19% (F. 

23/1.03.2020). După trei zile se achită datoria furnizorului din contul de disponibil de la 

bancă în proporție de 50% și dintr-un acreditiv în lei în proporție de 50% (OP NR.5)  

APLICAȚIA 2 : 

S.C. Ana SRL achiziţionează conform facturii nr. 34/ 2.03.2020: 

▪ materii prime  în valoare de 24.000 lei, TVA 9%.; 

▪ mărfuri  în valoare de 18.000 lei, TVA 9%.; 

▪ ambalaje în valoare de 5.000 lei, TVA 19%.. 

După 5 zile societatea achită datoria către furnizor astfel: 

▪ din contul de disponibil de la bancă 60%; 

▪ din casieria unităţii 25%; 

▪ dintr-un acreditiv 15% . 

APLICAȚIA 3  

S.C. Ana SRL primeşte factura nr. 4/24.03.2020 de energie electrică în valoare de 8.000 lei+ 

TVA, pe care o achită din casieria unităţii (Chitanta nr. 3). 

APLICAȚIA 4 

Societatea comercială  achiziţionează cu F. Nr. 45/26.02.2020 materiale auxiliare în 

valoare de 13.000 lei+TVA 19%. Furnizorul acceptă decontarea pe bază de efect comercial, 

care este plătit la scadență. (Cambia) 

APLICAȚIA 5 

SC Clima SA achiziţionează cu F. 34/23.03.2020 un teren în valoare de 10.000 lei, o 

construcție în valoare de 300.000 lei  şi o licenţă în valoare de 5.000 lei, TVA 19%. 

Furnizorul acceptă în vederea stingerii datoriei un efect comercial (Bilet la ordin), care 

se plătește la scadență. 

APLICAȚIA 6 

Se primesc mărfuri de la furnizori fără să sosească factura, în valoare de 19.000 lei, TVA 

9%. Întrucât nu s-a primit factura, TVA are caracter neexigibil. După 2 zile se primeşte factura 

nr. 34/27.03.2020 de la furnizori, iar după alte 3 zile se achită conform chitanţei fiscale. 

APLICAȚIA7 

Societatea comercialã ANA acordã un avans societăţi comerciale Valdo, care are 

calitatea de furnizor, în valoare de 4.760 lei (TVA inclus)- OP nr. 24/27.03.2020. Ulterior SC 

ANNA primeşte de la societatea Valdo mărfuri în valoare de 8.000 lei, TVA 19%, conform 

facturii nr. 45/31.03.2020. Se plătește diferența din cont bancar (OP nr. 25/31.03.2020). 

 

 


