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CUM SE ÎNREGISTREAZĂ SCOATEREA DIN
GESTIUNE A MĂRFURILOR EXPIRATE?
Miculescu Marius – Nicolae
Title: HOW TO ACCOUNT FOR EXPIRED GOODS?
Abstract: In the activity of any trader there are inevitable situations
when the supplied goods cannot be sold during their shelf life and,
consequently, they are declared expired goods and must be
decommissioned. In this situation, traders are faced with the situation of
evaluating inventory and determining the situation of expired goods in
order to remove them from public use. Their value leads to an increase
in expenses and to the regression of deductible VAT. The paper presents
a consultative model of registering into accounting the main operations
that refer to the issue of expired goods.
Key words: expired goods, perishable goods, perishability limits, trader
Rezumat: În activitatea oricărui comerciant apar inevitabil situaţii când
mărfurile aprovizionate nu reuşesc să fie vândute în perioada lor de
valabilitate şi drept urmare sunt declarate mărfuri expirate care trebuie
scoase din gestiune. În această situaţie comercianţi sunt puşi în situaţia de
a efectua inventarul şi a determina mărfurile expirate pentru a le distruge şi
a nu intra în circuitul economic. Valoarea acestora va duce la creşterea
cheltuielilor cu mărfurile şi la stornarea TVA-ului deductibil aferent.
Lucrarea prezintă model consultativ de înregistrare în contabilitate a
principalelor operaţii referitoare la problematica marfurilor expirate.
Cuvinte cheie: comerciant, mărfuri expirate, mărfuri perisabile, limite
de perisabilitate.

În cadrul entităţilor cu activitate de comerţ pe parcursul unui an
fiscal poate apărea situaţia în care în cadrul gestiunii de mărfuri să existe
mărfuri expirate, deteriorate ca urmare a procesului de comercializare sau
de depozitare şi care nu mai pot fi vândute. În acest caz se procedează la
inventarierea gestiuni de mărfuri în vederea stabilirii concrete a
produselor care se află în această situaţie şi care sunt incluse sau nu în
categoria produselor perisabile. Se determină apoi în baza informaţiilor
desprinse din conturi rulajele mărfurilor perisabile şi se stabileşte care
sunt limitele perisabilităţilor acceptate a fi scăzute pe cheltuieli.
Perisabilitaţile reprezintă1 scăzămintele care se produc in timpul
transportului, manipulării, depozitarii si desfacerii mărfurilor,
1

Conform art. 1 din HG 831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele
admisibile de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare
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determinate de procese naturale cum sunt: uscare, evaporare,
volatilizare, pulverizare, hidroliza, răcire, îngheţare, topire, oxidare,
aderare la pereţii vagoanelor sau ai vaselor in care sunt transportate,
descompunere, scurgere, îmbibare, îngroşare, împrăştiere, fărâmiţare,
spargere, inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice, în
procesul de comercializare în reţeaua de distribuţie (depozite cu ridicata,
unitatea comerciale cu amănuntul si de alimentatie publica).
Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate mărfurilor în
procesul de comercializare sunt cele prevăzute în anexele nr. 1-3 ale
acestei normei şi se calculează prin aplicarea cotei asupra totalului
rulajelor de la ultima inventariere.
Referitor la implicaţiile fiscale acestea diferă în funcţie de
vinovăţia gestionarului existând 2 situaţii:
când mărfurile sunt imputabile direct gestionarului,
când mărfurile sunt neimputabile.
Tratamentul contabil al mărfurilor expirate, deteriorate imputate
gestionarului
Înregistrarea în contabilitate a unor mărfuri expirate în valoare de
200 lei de care se face vinovat gestionarul care nu a sesizat la timp ca
produsele expiră.

Tratamentul contabil al mărfurilor exiprate, deteriorate, peste
limitele de perisabilitate neimputabile
În cazul în care nu se găseşte nici un vinovat de faptul că
mărfurile au exirat, deteriorat pe timpul transportului, al comercializării
sau al depozitării înregistrările în contabilitate se for face ţinând cont de
deductibilitatea parţială la calculul impozitului pe profit şi a TVA-ului.
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Din punct de vedere al impozitului pe profit, pierderile sau
scaderile cantitative care depaşesc normele de perisabilitate stabilite nu
sunt deductibile fiscal.
Din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, potrivit art.
128 alin. (8) din Codul fiscal, nu constituie livrare de bunuri, bunurile
de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate.
De asemenea, nu constituie livrare de bunuri perisabilitatile, in limitele
prevazute prin lege.
Nu se consideră livrare de bunuri 2cu plata bunurile de natura
stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, dacă sunt
îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a. bunurile nu sunt imputabile;
b. degradarea calitativa a bunurilor se datorează unor cauze obiective
dovedite cu documente;
c. se face dovada că s-au distrus bunurile şi nu mai intra în circuitul
economic.
În cazul în care mărfurile expirate se încadrează în limitele de
perisabilitate înregistrarile contabile sunt urmatoarele:

Mărfurile expirate care depăşesc limitele legale de perisabilitate
nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, iar TVA-ul aferent
este deasemenea nedeductibil deoarece mărfurile expirate sunt
considerate livrări de bunuri. Înregistrările contabile se vor face astfel:

2

Potrivit pct. 6 alin. (11) la Titlul VI TVA din Normele metodologice de aplicare a
Codului fiscal,
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*suma inregistrată pe cheltuiala în contul 607.01 “Cheltuieli privind marfurile nedeductibile” este nedeductibilă la calculul impozitului pe profit întrucât nu se
încadrează în limitele perisabilităţilor admise conform HG 831/2004.

*este nedeductibilă şi suma înregistrată în contul 635 “Cheltuieli cu alte taxe, impozite
si vărsăminte asimilate”.
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