FIȘĂ DE LUCRU
1. Societatea Comercială ”X”S.R.L. are ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul.
Emite bonul fiscal nr. 440 din data de 11.06.2020, către clientul X pe baza următoarelor date:
-

vânzare pixuri Pilot, 50 bucăți, preț de vânzare 11 lei/bucată, din care TVA 19%

-

vânzare creioane mecanice, 20 bucăți , preț de vânzare 14,50 lei/bucată, din care TVA 19%,

-

vânzare napolitane Alka, 10 pachete, preț de vânzare 2,30 lei/pachet, din care TVA 9 %,

-

vânzare ciocolată Poiana, 10 bucăți, preț de vânzare 3,2 lei/bucată, din care TVA 9 %

Clientul achită contravaloarea bunurilor cumpărate , plătind la casă 100 lei.

Întocmiți si înregistrați in contabilitate bonul fiscal si monetarul.
Elementele bonului fiscal
-

denumirea, adresa și codul fiscal al agentului
economic

S.C.„……………………..” S.R.L.
……………………………………………
CIF ……………………………………

-

denumirea documentului

-

denumirea fiecărui bun livrat sau a serviciului
prestat

-

cantitatea

-

prețul sau tariful unitar

-

valoarea pe fiecare operațiune inclusiv TVA

-

valoarea totală a bonului inclusiv TVA

-

valoarea TVA cu indicarea cotei acesteia,

-

valoarea totală a operațiunilor scutite de
TVA(dacă este cazul)

-

valoarea altor taxe(dacă este cazul)

-

numărul de ordine al bonului fiscal,

-

data, ora și minutul emiterii bonului,

-

numele sau codul operatorului

-

specificarea logotipului dau a seriei fiscale a
aparatului

BON FISCAL

2. S.C.”IX”SRL, întocmește Raportul Z, nr. 1.560, în data de 11.03.2020, pe baza următoarelor
date:
Vânzări totale cu cotă TVA 19%, 23.350 lei
Vânzări totale cu cotă TVA 9 %, 11.100 lei.
Întocmiți Raportul Z
Elementele Raportului fiscal(Raportul Z)
-

-

-

-

S.C.„………………………………..” S.R.L.
Denumirea, adresa și codul fiscal al
………………………….………………………………
agentului economic
…
Denumirea și numărul documentului CIF ……………………………………………………
RAPORT FISCAL Nr. …….
Valoarea parțială a operațiunilor
efectuate
Valoarea parțială a TVA, cu
precizarea nivelului cotei
Valoarea totală a
efectuate
Valoarea totală a tva

operațiunilor

Numărul bonurilor emise în ziua
respectivă
Data și ora emiterii
Specificarea
seriei
fiscale
a
aparatului

