Clasa 9 B, Lecția 1, Săptămâna 15- 19 iunie 2020, Prof. ec. Stănescu Diana
Întocmirea documentelor care privesc operațiile cu mărfuri

Mărfurile fac parte din categoria stocurilor și sunt bunuri cumpărate din afara firmei în
scopul revânzării sau bunuri obținute din producție proprie.
Se exemplifică mărfurile care sunt obținute din producție proprie și vândute apoi prin
magazinul propriu.
Magazinul ”Panipat” SRL, este magazin de vânzare la prețul cu amănuntul a mărfurilor
obținute în cadrul S.C”BOROMIR” SRL.
Magazinul se aprovizionează de la magazia de produse finite pe baza Dispoziției de
livrare cu următoarele mărfuri:
 Pâine albă 700 g, în cantitate de 600 bucăți,
 Pâine intermediară 500 g, în cantitate de 800 bucăți.
Mărfurile se recepționează și se stabilește prețul de vânzare cu amănuntul astfel:
 Pâine albă 700 g, cu prețul de 2,00 lei,
 Pâine semialbă 500 g, cu prețul de 1,50 lei.
Magazinul mai are în stoc și alte mărfuri alimentare în valoare de 27.450,75 lei, și
ambalaje în valoare de 340,50 lei.
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.
1. Situație calcul preț cu amănuntul la mărfurile aprovizionate
Operație înregistrată: Calcularea prețului de vânzare cu amănuntul la mărfurile primite.
a) Norme specifice de utilizare a documentului. Servește ca document intern de calcul
b)Completarea documentului
Indicații de calcul
Coloana 1: Se preiau datele din Dispoziția de livrare
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Coloana 2: Prețul unitar de cumpărare sau de achiziție este prețul de producție al unității
producătoare.
Coloana 3: Adaosul comercial este un element de calcul al prețului de vânzare care reprezintă
marja comercială. Adaosul comercial se adaugă la prețul de cumpărare al mărfurilor
Se determină după relația:
Adaos comercial = Preț de achiziție x cota
 Pentru sortimentul Pâine albă 700 g:
Adaosul comercial = 1,40 x 25% = 0,35
 Pentru sortimentul. Pâine intermediară 500 g
Adaosul comercial = 1,20 x 25% = 0,30
Coloana 4: TVA aferentă aprovizionărilor se numește TVA deductibilă și se plătește
furnizorului odată cu plata bunurilor aprovizionate. TVA aferentă vânzărilor se numește TVA
colectată și se încasează de la client odată cu vânzarea bunurilor.
În funcție de raportul dintre ele se stabilește :
TVA de plată către bugetul de stat dacă : TVA colectată este mai mare ca TVA deductibilă
TVA de recuperat care se încasează de la bugetul de stat : dacă TVA colectată este mai mică
ca TVA deductibilă.
TVA neexigibilă este o categorie de TVA care nu a ajuns la exigibilitate, este în curs de
stabilire definitivă. După determinarea finală, ea se transformă fie în TVA deductibilă, fie în
TVA colectată.
În cazul comerțului cu amănuntul TVA neexigibilă este un element de calcul care se include
în prețul de vânzare cu amănuntul, care se încasează la vânzarea efectivă de la clienți. Se
transformă în TVA colectată
Astfel: TVA aferentă mărfii de pe raft se numește TVA neexigibilă iar aceeași TVA aferentă
mărfii vândute se numește TVA colectată.
TVA neexigibilă = ( Preț de achiziție + Adaos comercial ) x cota
 Pentru sortimentul: Pâine albă 700 g
TVA neexigibilă = ( Preț de achiziție + Adaos comercial) x 9% = ( 1,40 + 0,35) X 9 % =
1,75 X 9% = 0,15
 Pentru sortimentul: Pâine intermediară 500 g
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TVA neexigibilă = ( Preț de achiziție + Adaos comercial) x 9% = ( 1,20 + 0,30) X 9 % =
1,50 x 9% = 0,13
Coloana 5: Prețul de vânzare cu amănuntul este format prin însumarea celor 3 componente
Preț de achiziție + Adaos comercial + TVA neexigibilă = Prețul de vânzare cu amănuntul
Pentru sortimentul : Pâine albă 700 g
PVA = 1,40 + 0,35 + 0,15 =1,90 lei / bucată
Pentru sortimentul: Pâine intermediară 500 g
PVA = 1,2 + 0,30 + 0,13 = 1,63 lei/bucată
………………………………
SITUAȚIE CALCUL PREȚ CU AMĂNUNTUL
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Compartiment comercial
Amariei Cătălina
Amariei Cătălina.

A C = Preț unitar x 25% = 1,40 x 25% = 0,35
TVA = ( Preț unitar + Adaos comercial) x 9% = ( 1,40 + 0,35) x 9% = 1,75 x 9% = 0,15
PVA = Preț unitar + AC + TVA = 1,40 + 0,35 + 0,15 = 1,90 lei/buc.
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