DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: ECONOMIC
MODULUL: CONTABILITATE
CLASA: a XI-a
PROFESOR: PRACSIU TINCA DANIELA

FIȘA DE PROBLEME REZOLVATE
CREANȚE COMERCIALE
EXEMPLUL 1
SC Construct SRL livrează produse finite unui client, preţ de vânzare 20.000 lei, TVA 19% .
Preţul de înregistrare la furnizor (SC Construct SRL) este de 15.000 lei.
După 2 zile se încasează de la client contravaloarea facturii, în contul de disponibil de la bancă,
conform ordinului de plată.
a) Livrarea produselor finite pe bază de factură fiscală:
4111 Clienţi = %
23.800
7015 Venituri din vânzarea produselor finite
20.000
4427 TVA – colectată
3.800
b) Descărcarea gestiunii de produsele finite vândute:
711 Variaţia stocurilor =
345 Produse finite
15.000
c) Încasarea creanţei:
5121 Conturi curente la bănci
= 4111 Clienţi
23.800
EXEMPLUL 2
Societatea comercială Extra SRL vinde unui client semifabricate în valoare de 12.000 lei, TVA
19%. După 2 zile clientul plăteşte datoria faţă de furnizor prin efect comercial. Preţul de înregistrare
al semifabricatelor este de 10.000 lei.
a) Livrarea semifabricatelor pe bază de factură fiscală:
4111 Clienţi = %
14.280
702 Venituri din vânzarea semifabricatelor 12.000
4427 TVA – colectată
2.280
b) Descărcarea gestiunii de produsele finite vândute:
711 Variaţia stocurilor =
341 Semifabricate
10.000
c) emiterea efectului:
413 Efecte de primit
=
4111 Clienţi
14.280
EXEMPLUL 3
SC Extra SRL livrează unui client, pe baza avizului de însoţire a mărfii, produse finite în valoare
de 20.000 lei, TVA 9 %. După o săptămână se întocmeşte factura şi se trimite clientului. Iar după 5
zile se încasează creanţa în contul de la bancă.
Livrarea produselor finite pe baza avizului de însoţire a mărfii:
418
=
%
21.800
Clienţi – facturi de întocmit
7015
20.000
Venituri din vânzarea
produselor finite
4428 TVA neexigibilă
1.800
Emiterea facturii fiscale:
4111 Clienţi = 418 Clienţi – facturi de întocmit
21.800
4428 TVA neexigibilă = 4427 TVA colectată
1.800
Încasarea creanţei:
5121 Conturi la bănci în lei = 4111 Clienţi
21.800
EXEMPLUL 4
Un client acordă furnizorului său un avans în sumă de 2.380 lei (TVA 19% inclus), după 3 zile se
primeşte de la furnizor piese de schimb în valoare de 10.000 lei, TVA 19 %. Decontarea se face prin
contul de la bancă, ţinându-se cont de avansul acordat.
- încasarea avansului de la client:

5121 Conturi la bănci în lei = %
419 Clienţi – Creditori
4427 TVA colectată
- livrarea mărfurilor pe bază de factură fiscală:
4111 Clienţi = %
707 Venituri din vânzarea mărfurilor
4427 TVA colectată
-Încasarea creanţei și regularizarea avansului primit anterior:
%
=
4111 Clienţi
5121Conturi la bănci în lei
419 Clienţi – Creditori
4427 TVA colectată

2.380
2.000
380
11.900
10.000
1.900
11.900
9520
2.000
380

