
  
Exemplu privind completarea Registrului-jurnal de vînzări şi procurări  

Anexa nr.2 

La Ordinul MF nr.2 din 9 ianuarie 2017 

  

Date iniţiale. Persoana fizică Y ce desfăşoară activităţi independente, a efectuat în decembrie 201X următoarele operaţiuni economice: la 

data 12.12.201X procurarea MCC în valoarea de 1500 lei; încasarea numerarului la 14.12.201X pentru comercializarea produselor în valoarea 

de 1000 lei; procurarea la 14.12.201X a produselor în sumă de 400 lei; încasarea la 15.12.201X a plăţilor pentru comercializarea produselor în 

valoare de 850 lei; încasarea numerarului la 16.12.201X pentru comercializarea produselor în valoarea de 700 lei; restituirea la 16.12.201X a 

mijloacelor băneşti aferent returului de produse în sumă de 100 lei; achitarea la 20.12.201X a serviciilor de reparaţie a MCC în sumă de 175 lei; 

procurarea la 21.12.201X a produselor agricole de la o persoană fizică-cetăţean care nu desfăşoară activitate de întreprinzător în sumă de 3000 

lei; comercializarea la 30.12.201X a produselor agricole în valoare de 4500 lei; încasarea la 30.12.201X a mijloacelor băneşti din 

comercializarea electronică a produselor. 

În baza datelor din exemplu, persoana ce desfăşoară activităţi independente înregistrează aceste operaţiuni în Registrul-jurnal în felul 

următor: 

Registrul-jurnal de vînzări şi procurări pentru anul 201X 

Înregistrarea Denumirea, numărul şi data documentului Conţinutul operaţiunii Venituri, 

lei 

Cheltuieli, 

lei Nr. data 

1 2 3 4 5 6 

1 12.12.201X Factura fiscală AR 56765 din 12.12.201X pentru procurarea MCC Procurarea MCC - 1500 

2 14.12.201X Raportul Z nr.112 din 14.12.201X al MCC Comercializarea produselor 1000 - 

3 14.12.201X Factura nr EM 99877 din 14.12.201X Procurarea produselor - 400 

4 15.12.201X Raportul Z nr.113 al MCC din 15.12.201X Comercializarea produselor 850 - 

5 16.12.201X Raportul Z nr.114 al MCC din 16.12.201X Comercializarea produselor 700 - 

6 16.12.201X Actul nr.3 privind sumele de bani restituite cumpărătorilor (clienţilor) 

pentru mărfurile şi bonurile de casă întoarse din 16.12.201X 

Restituirea mijloacelor băneşti 

pentru produsul returnat 

(-100) - 

7 20.12.201X Bon de plată nr.80065 din 20.12.201X Achitarea serviciilor de reparaţie 

a MCC 

- 175 

8 21.12.201X Conform borderoului Procurarea produselor agricole 

(roşii, struguri) 

- 3000 

9 30.12.201X Raportul Z nr.115 al MCC din 30.12.201X Comercializarea produselor 

agricole (roşii, struguri) 

4500 - 

10 30.12.201X Extras din cont din 30.12.201X Încasarea la contul curent a 

mijloacelor băneşti 

250 - 

Total 7200 5075 

  

Data                                                                                                                               __________________________________________     
(semnătura persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente)     

 
 


