PROPUNERE EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE,
ÎN RELAȚIE DIRECTĂ CU ANALIZA EFECTUATĂ

Furnizorul livrează clientului prodeuse finite, mărfuri pentru client în valoare de 30000 de lei
+TVA. Pe factură se înregistrează un rabat în valoare de 10%, respectiv un risturn în valoare de
7%. Ulterior clientul acordă furnizorului un scont de 3% pentru plata anticipată prin bancă. Prețul
de înregistrare al produselor vândute este de 18000 de lei.
1. Să se calculeze reducerile de preț: să se înregistreze scontul
2. Înregistrări în contabilitatea furnizorului
1. Rabat: 30000x10%=3000
Valoarea produselor după deducerea rabatului: 30000-3000=27000
Risturn: 27000x7%=1890
Valoarea produselor după deducerea remiziei: 25110
TVA: 4470,90
Total factură: 25110+4770,90=29880,90
Scont brut: 29880,90x3%=896,43
2. Înregistrări în contabilitatea furnizorului
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Descărcarea gestiunii la produsele vândute
Încasarea facturii mai puțin scontul

Regularizarea TVA aferent scontului

Înregistrări în contabilitatea clientului
Achiziționarea mărfurilor conform facturii %=401
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Plata furnizorului mai puțin scontul:
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Regularizarea TVA aferentă scontului
4426=767-143,13
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Rezultatele învățării:
Prezentarea conturilor specifice operațiilor economice-financiare:
-

Identificarea conturilor, cu ajutorul planului general de contrui, în corelație cu operațiile
economico-finanaciare desfășurate de entitate.

-

Interpretarea informațiilor rezultate din documentele justificative ale operațiilor
economico-finanaciare.

Descrierea operațiilor economico-financiare și funcționarea conturilor:
-

Aplicarea reglementărilor contabile privind înregistrarea operațiilor economico-financiare
pe baza documentelor specifice

-

Utilizarea unui raționament matematic în descrierea analizaei și formulei contabile.

Conținut:
Înregistrarea operațiilor economico-financiare în contabilitate
Contabilitatetea decontărilor cu terții
În prima parte a activității de predare –învățare se integrează rezultatele învățării
Calcularea prețurilor și tarifelor precum și a reducerilor de preț oferite clienților (SPP 3.2.4) din
clasa a X-a privind reducerile de preț aplicate, respectiv aplicarea reglementărilor contabile
privind înregistrarea operațiilor economico-financiare pe baza documentelor specifice (SPP
10.2.3) Utilizarea unui raționament matematic în descrierea analizaei și formulei contabile (SPP
10.2.4) din clasa a XI-a, referitor la contabilitatea decontările cu terții.
Consider că această parte din clasa a X-a privind reducerile de preț trebuiesc aprofundate iar la
rândul lor pot fi corelate cu decontările privind TVA-ul din clasa a XI-a.
De exemplu: La furnizor:
Avem TVA de recuperat din luna precedentă în valoare de 1000 de lei. Cum se regularizează
TVA?
4427=4423

4470,90

4423=4424

1000

La client:
Avem TVA de plată din luna precedentă în valoare de 1000 de lei. Cum se regularizează TVA?
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