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Completarea documentelor pentru principalele tranzacții economice
Evenimentele și tranzacțiile economice se înregistrează în documente care fac dovada
desfășurării lor. Alegerea formularului, a suportului de informații, depinde de felul operației
economice.
Pentru exemplificare se va lua S.C.„BOROMIR„S.RL, care are ca obiect de activitate
realizarea și comercializarea produselor de panificație.
Unitatea dispune de o brutărie și de un magazine de vânzare la prețul de vânzare cu
amănuntul.
Sediul social se află în Buzău, strada Păcii,nr,34,
 Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului : J40/321/2018
 Codul de înregistrare fiscal: RO3454323
 Cod IBAN: RO12RNCB3322765434876665
 Banca: BCR
 Capital social: 25.990 lei
I. Documente privind operațiile de imobilizări
Imobilizările corporale sunt active imobilizate care îmbracă fizic o formă materială și
îndeplinesc condiții de durată și de valoare stabilite de legislație. Conform reglementărilor
actuale sunt incluse în categoria imobilizărilor corporale bunuri materiale care au o durată de
folosință de peste un an și o valoare de minim 2.500 lei.
Prezintă caracteristici aparte față de celelalte elemente patrimoniale.
1. Se folosesc la mai multe circuite economice
2. Nu își schimbă forma fizică în timpul folosirii lor,
3. Își transmit valoarea asupra noilor produse obținute în procesul economic sub formă
de amortizare .
Aceste particularități determină folosirea documentelor specifice pentru acest segment
de activitate în cadrul entității.








Factura fiscală
Proces verbal de recepție,
Registru numerelor de inventar
Fișa mijlocului fix,
Planul de amortizare
Proces verbal de punere în funcțiune,
Proces verbal de scoatere din funcțiune
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APLICAȚIE
Pentru luna aprilie 2020, S.C.”BOROMIR„ SRL, achiziționează de la furnizorul
”MECANICA” S.A, următoarele utilaje pentru panificație:
Cuptor pâine MK 80, la preț de achiziție de 15.000 lei, TVA – 19%, cantitate – 1 buc.
Malaxor universal, la preț de achiziție de 7.000 lei, TVA – 19%, cantitate – 1 buc.
Aprovizionarea se face cu factura fiscală nr. 876 /10.04.2020. La primirea în unitate
utilajele se recepționează de o comisie de recepție și li se atribuie numere de inventar.
Conform normelor legislative se stabilesc următoarele durate de utilizare: Cuptor pâine – 10
ani, Malaxor – 8 ani.
1) Factura fiscală
Este un formular cu regim special de tipărire, înseriere și numerotare. Tipărit în blocuri cu
câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file în culori diferite: albastru - exemplarul 1,
roșu - exemplarul 2, verde -exemplarul 3.
1. Servește ca:
 document pe baza căruia se întocmește documentul de decontare a produselor și mărfurilor
livrate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate;
 document de însoțire a mărfii pe timpul transportului;
 document de încărcare în gestiunea primitorului;
 document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului și a cumpărătorului;
2. Se întocmește manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, în 3 exemplare, la livrarea
produselor și a mărfurilor la executarea lucrărilor și la prestarea serviciilor, pe baza dispoziției
de livrare, a avizului de însoțire a mărfii sau a altor documente care atestă executarea lucrărilor
și prestarea serviciilor, și se semnează de emitent.
Atunci când factura nu se poate întocmi în momentul livrării din cauza unor condiții obiective
și cu totul excepționale, produsele și mărfurile livrate sunt însoțite pe timpul transportului de
avizul de însoțire a mărfii. În vederea corelării documentelor de livrare, numărul și data avizului
de însoțire a mărfii se înscriu în formularul de factură.
3. Circulă:
- exemplarul 1 la cumpărător;
- exemplarul 2 la desfacere;
- exemplarul 3 pentru înregistrarea în contabilitate;

1. Factura fiscală
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Furnizor:S.C.”MECANICA„ S.A.
(Denunire, formă juridica)
Nr.ordine Reg. Comerțului J37/321/2015
Cod de înregistrare fiscală :RO4378329
Sediul: Iași, strada Ceferiștilor , nr. 4
Județul:……Iași
Cod IBAN:RO67BRDE6655897623422100
Banca:…BRD
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Cumpărător:S.C.”BOROMIR”S.R.L.
(Denunire, formă juridica)
Nr.ordine Reg. Comerțului : J40/321/2018
Cod de înregistrare fiscală : RO3454323
Sediul:Buzău, strada Păcii, nr.34
Județul:……Buzău……………
Cod IBAN:

FACTURA
FISCALĂ
Nr. …876.......
Data 10.04.2020.

RO12RNCB3322765434876665
Banca: BCR……………………….…..

.

Cota TVA …19….%
Nr.
Crt.

Denumirea produselor sau a serviciilor

U.M.

Cantitate

0

1

3

4

1

Cuptor pâine MK 80

buc.

1

15.000

2

Malaxor

buc.

1

7.000

Semnătura și ștampila
furnizorului
Amariei Daniel

Date privind expediția……………………....
Numele delegatului…Mihăilescu Daria
…....................………
BI/CI, seria MZ…….., nr…...876788............
Mijloc de transport……auto.,nr …IS-04-ACG
Expedierea s-a făcut la data
de……10.04.2020….ora……….14.00………
Semnătura……Diaconu Matei………

Fișă de lucru

Preț unitar
fără TVA
-lei5

Total

Semnătura
de primire
Agachi
Andrei

Valoare
-lei6

Valoare
TVA
-lei7

15.000

2.850

7.000

1.330

22.000

4.180

Total de plată
26.180
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S.C.”Clasa 9„ S.R.L. achiziționează de la furnizorul „Matrix”S.A. un strung, conform
Facturii fiscale nr. 582/ 04.05.2020, la un preț de achiziție de 8.800 lei, TVA 19%, cu o durată
de funcționare de 9 ani ( 18 luni).
S.C „Clasa 9„, are ca obiect de activitate confecționarea pieselor metalice și prezintă
următoarele date:






Număr ordine în Registrul Comerțului: J22/5765/2018,
Cod înregistrare fiscală: RO4673983
Sediul: Pașcani, strada Grădiniței, nr.8
IBAN: RO80BRDE4490448055673400
Banca : BRD

Întocmiți factura fiscală
1. Factura fiscală
Furnizor:………………………………………….
(Denunire, formă juridica)
Nr.ordine Reg. Comerțului ……………………
Cod de înregistrare fiscală :…………………..
Sediul: Iași, strada Ceferiștilor , …………….
Județul:…………………………………………
Cod IBAN:………………………………………
Banca:………………………………………….

.

Cumpărător:…………………………………..
(Denunire, formă juridica)
Nr.ordine Reg. Comerțului : ……………
Cod de înregistrare fiscală : ……………
Sediul:……………………………………
Județul:…………………….. ……………
Cod IBAN:……………………………….
Banca: …………………………………….…..

FACTURA
FISCALĂ
Nr. …………...
Data ……….

Cota TVA …….%
Nr.
Crt.

Denumirea produselor sau a serviciilor

U.M.

Cantitate

0

1

3

4

Semnătura și ștampila
furnizorului
………………

Date privind expediția……………………....
Numele delegatului…... …....................………
BI/CI, seria ....…….., nr…....................
Mijloc de transport………..…..…....,nr ………
Expedierea s-a făcut la data
de………….….ora…………..………
Semnătura………….

Preț unitar
fără TVA
-lei5

Valoare
-lei6

Valoare
TVA
-lei7

Total

Semnătura
de primire
………

Total de plată

