
 
MODULUL : Contabilitate 

CLASA : a XI –a  

Data: 

ELEV _________________________ 

 

 

Fișă de lucru 

privind  evidența contabilă a ambalajelor  

                    prof. Manolache Anișoara 

        Colegiul Vasile Lovinescu Fălticeni 

 

                    F.E. Eco Thinking  S.R.L. are activitate de comerţ, foloseşte în înregistrarea 

stocurilor inventarul permanent şi este plătitoare de T.V.A.. În cursul lunii martie a efectuat 

următoarele operaţii economico-financiare: 

 

1) Pe 4.03. se cumpără ambalaje de la furnizori în valoare de 50 lei, T.V.A. 19% conform 

facturii fiscale. 

2) Pe 6.03. se primesc cu titlu gratuit, ambalaje în valoare de 100 lei, conform notei de 

recepţie şi constatare de diferenţe. 

3) Pe 8.03. conform procesului verbal se constată pierderi din calamităţi la ambalaje în 

sumă de 20 lei. 

4) Conform bonului de consum din 10.03. se dau în consum consum ambalaje în sumă de 80 

lei. 

5) Conform procesului verbal de inventariere din 12.03. se dau în consum ambalaje în sumă 

de 100 lei, care se impută gestionarului la aceiaşi valoare plus T.V.A. 19%. 

Contravaloarea imputaţiei se reţine pe statul de plată. 

6) Se vând ambalaje împreună cu bunurile livrate, la preţ de vânzare 100 lei, T.V.A. 19%, 

conform facturii fiscale (100 buc. navete x 1 leu/buc.) din 15.03. Se scad din gestiune 

ambalajele livrate, conform dispoziţiei de livrare.  

7) Se vând mărfuri, conform facturii în valoare de 200 lei, T.V.A. 19% şi ambalajele 

restituite 20 lei, pe data de 18.03. 



8) Pe 20.03. clientul restituie ambalajele în valoare de 15 lei, conform bonului de restituire. 

Restul ambalajelor se cumpără de clienţi pentru care se întocmeşte o factură 

complementară cu T.V.A. 19%. 

9) Se regularizează T.V.A.-ul. 

    10) Se închid conturile de cheltuieli şi venituri 

 

 

Rezolvare 

 

1) Înregistrarea cumpărării de ambalaje: 

                       % = 401      59,5 

                     381               50 

                   4426                 9,5 

   2)  Înregistrarea primirii cu titlu gratuit a ambalajelor: 

                     381=7582     100 

   3)  Constatarea pierderilor în calamităţi la ambalaje: 

                    6582=381        20 

   4) Darea în consum a ambalajelor: 

                      608=381        80 

   5)  a: Constatarea lipsurilor la inventar a ambalajelor: 

                      608=381      100 

      b: Imputarea: 

                        4282 = %        119 

                                  7588     100 

                                  4427       19 

          c: Reţinerea pe statul de plată a imputaţiei: 

                          421=4282     119 

    6)   a: Vânzarea de mărfuri împreună cu ambalajele: 

                      411= %         119 

                              708       100            

                              4427       19 



           b:Scoaterea din evidenţă a mărfurilor vândute: 

                            608=381      100        

    7) Vânzarea mărfurilor şi ambalajele restituibile: 

                            411= %         258 

                                    707       200 

                                    4427       38 

                                    419         20    

    8)     a: Restituirea ambalajelor de către clienţi: 

                             419=411        15 

             b: Facturarea ambalajelor reţinute de clienţi: 

                             419=708          5        

                      Concomitent:  

                             411=4427    0,95  

  

    9) Regularizarea T.V.A. –ului. 

                    4427 > 4426 → 4423 

                           4427 = %        76,95 

                                     4426       9,5 

                                     4423     67,4 

 

10) Închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri: 

                             121= %           300 

     608         280 

                                      6582         20             

                                     

                              % = 121              505 

   707                  200     

   708                  105 

   7582                100 

                                   7588                100 

                                                         



                 

  

 


