
 

 

 

1 

 

3   Les compres i les vendes en el PGC de Pimes 

 
©

 M
A

C
M

IL
LA

N
 E

du
ca

tio
n 

 



 

 

 

2 

 

3   Les compres i les vendes en el PGC de Pimes 

 
©

 M
A

C
M

IL
LA

N
 E

du
ca

tio
n 

 

Suggeriments didàctics 
L’objectiu fonamental d’aquesta unitat és que l’alumne es familiaritzi amb les principals 
operacions relacionades amb les compres i les vendes que realitza una petita o mitjana 
empresa i amb els documents justificants dels quals obtenir la informació de les diverses 
operacions anteriorment esmentades. 

En primer lloc, s’exposaran els diferents comptes que intervenen en les operacions 
relatives a les compres de mercaderies o altres materials que l’empresa emmagatzema i 
s’explicaran les normes de valoració relacionades. Es completarà l’anàlisi amb el 
tractament comptable dels descomptes, devolucions i ràpels derivats de les operacions 
relacionades amb compres. Seguint el mateix plantejament, s’analitzaran les operacions 
relatives a les vendes. La unitat finalitza recordant el registre comptable de l’IVA, 
analitzant les diverses situacions que es poden plantejar en la seva liquidació. 

Al llarg de la unitat, es plantegen exemples i casos pràctics solucionats per facilitar 
l’assimilació per part dels estudiants dels continguts i que han estat curosament escollits 
pel que fa a nivell i contingut. 

Per finalitzar la unitat, es proposen activitats (resoltes en aquest solucionari) que 
serveixen per repassar els continguts estudiats amb anterioritat, detectar conceptes no 
assimilats correctament i corregir les possibles desviacions detectades en el procés 
d’ensenyament i aprenentatge. A més, s’hi inclou un cas pràctic (resolt també en aquest 
solucionari) que engloba els continguts estudiats a la unitat, i per acabar i perquè els 
estudiants puguin avaluar-se, es facilita una avaluació amb activitats tipus test. 

Per treballar els continguts, es recomana recórrer a exemples reals perquè, en tot 
moment, l’alumnat identifiqui el que fan amb l’activitat empresarial. 

A continuació, es mostra una taula resum amb tots els recursos per a aquesta unitat:  

Recursos de la Unitat 3 

ADVANTAGE:  

– Projecte curricular i programació d’aula. 
– Presentacions multimèdia. 
– Solucionari. 
– Casos pràctics extra. 

GATE Avaluacions tipus test. 

BLINK:  
– Unitat digital. 
– Activitats interactives. 
– Material de suport. 

Projecte final Projecte 1. 
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Resumeix 
Copia i completa al teu quadern el següent esquema sobre els continguts estudiats en 
aquesta unitat: 

 

 
TRACTAMENT DE LA 

DOCUMENTACIÓ 
COMPTABLE DE 

COMPRAVENDA DE 
MERCADERIES 

Valoració de 
les compres 

S’hi inclouen:  

 L’import facturat pel venedor – descomptes + 
despeses addicionals fins que els béns es trobin 
ubicats per a la seva venda. 

 L’IVA suportat no deduïble. 

No s’hi inclouen:  

 L’IVA suportat deduïble. 
 Els descomptes per pagament immediat no 

inclosos en factura. 
 Els descomptes posteriors a la recepció de la 

factura. 
 Els ràpels no inclosos en factura. 
 Els envasos amb facultat de devolució. 

Valoració de  
les vendes 

S’hi inclou:  

 L’import facturat pel venedor – descomptes. 

No s’hi inclouen:  

 Les despeses relacionades amb les vendes. 
 L'IVA meritat. 
 Els descomptes per pagament no inclosos en 

factura. 
 Els descomptes posteriors a la recepció de la 

factura. 
 Els ràpels no inclosos en factura. 

 Els envasos amb facultat de devolució. 
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Resol 

Introducció a les operacions de compravenda 
1. Indica al teu quadern si les afirmacions següents són vertaderes o falses i raona 
la teva resposta: 
1. Per poder registrar els moviments de mercaderies, només cal que es produeixi 
l’entrada o sortida d’aquestes mercaderies al magatzem, sense necessitat de cap 
documentació. 
2. Els comptes del subgrup 60 només funcionen al tancament de l’exercici i amb la 
finalitat de regularitzar les existències d’acord amb el seu inventari. 
3. Per registrar els moviments de les existències al llarg de l’exercici, s’utilitzaran 
els comptes dels subgrups 60 i 70. 
4. Les operacions relacionades amb la compravenda de mercaderies, s’han de 
registrar quan se’n produeixi el pagament o cobrament. 
5. En els comptes del grup 3 es registren els moviments de les mercaderies al llarg 
de l’exercici. 
6. Les operacions relacionades amb els moviments de les existències que s’han 
de comptabilitzar són les que suposin una variació significativa de l’Actiu d’una 
empresa. 

7. Les compres de mercaderies es comptabilitzen quan passin, imputant-se a 
l’exercici les despeses que l’afectin. 
8. Els comptes d’existències estan recollits en el PGC de Pimes en els subgrups 
60 i 70. 

1. Falsa. Per poder registrar els moviments de mercaderies seran necessaris documents 
justificants dels quals obtenir la informació de les diverses operacions relacionades amb 
la compravenda d’existències. 

2. Falsa. Són els comptes del grup 3. Existències, els que només funcionen al tancament 
de l’exercici i per tal de regularitzar les existències d’acord amb l’inventari corresponent. 

3. Vertadera. 

4. Falsa. Les operacions relacionades amb la compravenda de mercaderies s’han de 
registrar quan ocorrin, imputant a cada exercici econòmic les despeses i ingressos que 
l’afectin, sense importar el moment en què se’n produeixi el pagament o el cobrament. 

5. Falsa. Els moviments de les existències al llarg de l’exercici es comptabilitzaran en els 
comptes del subgrup 60. Compres i del subgrup 70. Vendes. 

6. Falsa. Les operacions relacionades amb els moviments de les existències que s’han 
de comptabilitzar són les que suposin una variació significativa del patrimoni de 
l’empresa. 

7. Vertadera. 

8. Falsa. Els comptes d’existències estan recollits al PGC de Pimes, al grup 3. 
Existències. 
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Tractament comptable de la documentació relativa a 
les compres 
2. Comptabilitza en el llibre Diari les operacions realitzades per l’empresa JJP, SA 
(IVA: 21 %): 
1. Compra de mercaderies a crèdit per 25 000 €. 
2. Compra de mercaderies per 15 000 €, en paga la meitat per banc i la resta queda 
pendent. 
3. Compra de mercaderies a crèdit per 12 000 €. 
4. Per incompliment de les condicions de la comanda, el nostre proveïdor ens 
concedeix un descompte de 1000 €. 
5. Compra de mercaderies a crèdit per 14 000 €. 
6. Les mercaderies anteriors són retornades al proveïdor. 
7. Compra de mercaderies a crèdit per 18 000 €. 
8. Pel volum d’operació assolit, el nostre proveïdor ens descompta 1200 €. 
9. Compra de mercaderies a crèdit per 30 000 €. 
10. Paga el deute del proveïdor anterior per banc, per la qual cosa se’ns concedeix 
un descompte per pagament immediat de 1815 €. 
11. Compra de mercaderies a crèdit per 19 000 € amb unes despeses de transport 
incloses en factura per 1000 €. 
12. Compra de mercaderies a crèdit per 22 000 €. 
13. Les despeses de transport de la compra anterior ascendeixen a 2000 € més 
IVA, que queden pendents de pagament. 
14. Compra de mercaderies a crèdit per 12 000 €, amb un descompte comercial del 
10 % en factura. 
15. Compra de mercaderies a crèdit per 25 000 €, amb un descompte comercial del 
5 % i unes despeses de transport de 750 €, incloses en factura. 
16. Compra de mercaderies per 20 000 €, paga per xec, de manera que el proveïdor 
concedeix, en factura, un descompte per pagament immediat del 8 % de l’import 
de la compra. 

 1  

25 000,00 (600) Compres de 
mercaderies 

    

5250,00 (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 25 000,00) 

    

   a (400) Proveïdors 30 250,00 

 X  
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 2  

15 000,00 (600) Compres de 
mercaderies 

    

3150,00 (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 15 000,00) 

    

   a (572) Bancs c/c 9075,00 

    (400) Proveïdors 9075,00 

 3  

12 000,00 (600) Compres de 
mercaderies 

    

2520,00 (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 12 000,00) 

    

   a (400) Proveïdors 14 520,00 

 4  

1210,00 (400) Proveïdors     

   a (608) Devolucions de c/ i 
operacions similars 

1000,00 

    (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 1000,00) 

210,00 

 5  

14 000,00 (600) Compres de 
mercaderies 

    

2940,00 (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 14 000,00) 

    

   a (400) Proveïdors 16 940,00 

 6  

16 940,00 (400) Proveïdors     

   a (608) Devolucions de c/ i 
operacions similars 

14 000,00 

    (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 14 000,00) 

2940,00 

 7  
18 000,00 (600) Compres de 

mercaderies 
    

3780,00 (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 18 000,00) 

    

   a (400) Proveïdors 21 780,00 

 X  
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 8  
1452,00 (400) Proveïdors 

 
    

   a (609) Ràpels per compres 1200,00 

    (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 1200,00) 

252,00 

 9  
30 000,00 (600) Compres de 

mercaderies 
    

6300,00 (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 30 000,00) 

    

   a (400) Proveïdors 36 300,00 

 10  
36 300,00 (400) Proveïdors     

   a (606) Descomptes s/ c/ per 
pagament immediat 

1815,00 

    (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 1815,00) 

381,15 

    (572) Bancs c/c 34 103,85 

 11  
20 000,00 (600) Compres de 

mercaderies 
    

4200,00 (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 20 000,00) 

    

   a (400) Proveïdors 24 200,00 

 12  
22 000,00 (600) Compres de 

mercaderies 
    

4620,00 (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 22 000,00) 

    

   a (400) Proveïdors 26 620,00 

 13  
2000,00 (600) Compres de 

mercaderies 
    

420,00 (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 2000,00) 

    

   a (400) Proveïdors 2420,00 

 14  
10 800,00 (600) Compres de 

mercaderies 
    

2268,00 (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 10 800,00) 

    

   a (400) Proveïdors 13 068,00 

 X  
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 15  
24 500,00 (600) Compres de 

mercaderies 
    

5145,00 (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 24 500,00) 

    

   a (400) Proveïdors 29 645,00 

 16  
18 400,00 (600) Compres de 

mercaderies 
    

3864,00 (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 18 400,00) 

    

   a (400) Proveïdors 22 264,00 

 X  

Tractament comptable de la documentació relativa a 
les vendes 
3. Comptabilitza en el llibre Diari les operacions realitzades per l’empresa 
ALCÚDIA, SA (IVA: 21 %): 
1. Venda de mercaderies a crèdit per 2000 €. 
2. Per incompliment de les condicions de la comanda, concedeix un descompte de 
100 €. 
3. Venda de mercaderies a crèdit per 5000 €. 
4. Pel volum de l’operació descomptem 150 €. 
5. Venda de mercaderies a crèdit per 8000 €. 
6. Cobra anticipadament el deute anterior per banc, per la qual cosa concedeix un 
descompte per pagament immediat de 968 €. 
7. Venda de mercaderies a crèdit per 10 000 €. En factura s’inclouen despeses de 
transport realitzat per l’empresa venedora, per import de 500 €, repercutits al 
comprador. 
8. Venda de mercaderies a crèdit per 8000 €. 
9. Les despeses de transport de la venda anterior ascendeixen a 100 € més IVA. 
Corresponen a l’empresa venedora. 
10. Venda de mercaderies a crèdit per 9000 € amb un descompte comercial del 5 % 
en factura. 
11. Venda de mercaderies a crèdit per 10 000 € amb un descompte comercial del 3 
% en factura. Les despeses de transport de la venda són 150 € més IVA a càrrec de 
l’empresa venedora. 
12. Venda de mercaderies per 12 000 €; cobra per banc, de manera que concedeix 
als clients un descompte per pagament immediat del 5 %. 
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 1  

2420,00 (430)   Clients     

   a (700) Vendes de 
mercaderies 

2000,00 
 
 

    (477) HP, IVA repercutit 
(21 % s/ 2000,00) 

420,00 

 2  
100,00 (708) Devolucions de v/ i 

operacions similars 
    

21,00 (477) HP, IVA repercutit 
(21 % s/ 100,00) 

    

   a (430) Clients  121,00 

 3  
6050,00 (430) Clients     

   a (700) Vendes de 
mercaderies 

5000,00 

    (477) HP, IVA repercutit 
(21 % s/ 5000,00) 

1050,00 

 4  
150,00 (709) Ràpels sobre vendes     
31,50 (477) HP, IVA repercutit 

(21 % s/ 150,00) 
    

   a (430) Clients 181,50 

 5  
9680,00 (430) Clients     

   a (700) Vendes de 
mercaderies 

8000,00 

    (477) HP, IVA repercutit 
(21 % s/8000,00) 

1680,00 

 6  
968,00 (706) Descomptes s/ v/ per 

pagament immediat 
    

203,28 (477)   HP, IVA repercutit 
(21 % s/ 968,00) 

    

8508,72 (572)   Bancs c/c     
   a (430) Clients 9680,00 

 X  
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 7  
12 705,00 (430) Clients     

   a (700) Vendes de 
mercaderies 

10 000,00 

    (759) Ingressos per serveis 
diversos 

500,00 

    (477) HP, IVA repercutit 
(21 % s/ 10 500,00) 

2205,00 

 8  
9680,00 (430) Clients     

   a (700) Vendes de 
mercaderies 

8000,00 

    (477) HP, IVA repercutit 
(21 % s/ 8000,00) 

1680,00 

 9  
100,00 (624) Transports     
21,00 (472) HP, IVA suportat 

(21 % s/ 100,00) 
    

   a (410) Creditors per 
prestacions de serveis 

121,00 

 10  
10 345,50 (430) Clients     

   a (700) Vendes de 
mercaderies 
(9000,00 - 5 %  
s/ 9000,00) 

8550,00 

    (477) HP, IVA repercutit 
(21% s/ 8550,00) 

1795,50 

 11  
11 737,00 (430) Clients     

   a (700) Vendes de 
mercaderies 
(10 000,00 - 3 %  
s/ 10 000,00) 

9700,00 

    (477) HP, IVA repercutit 
(21 % s/ 9700,00) 

2037,00 

 X  
150,00 (624) Transports     
31,50 (472) HP, IVA suportat  

(21 % s/ 40,00) 
    

   a (410) Creditors per 
prestacions de serveis 

181,50 

 X  
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 12  
13 794,00 (572) Bancs c/c     

   a (700) Vendes de 
mercaderies 
(12 000,00 - 5 %  
s/ 12 000,00) 

11 400,00 

    (477) HP, IVA repercutit 
(21% s/ 11 400,00) 

2394,00 

 X  

 

Liquidació de l’IVA en les operacions de 
compravenda 
 

4. Comptabilitza l’IVA dels quatre trimestres d’una empresa que presenta les 
dades següents: 

 
Si les declaracions-liquidacions són positives, els pagaments es realitzaran per 
banc. 

Primer trimestre 

Per la declaració-liquidació realitzada en finalitzar el primer trimestre: 

 X  
18 000,00 (477) HP, IVA 

repercutit 
    

   a (472) HP, IVA 
repercutit 

16 000,00 

    (4750) HP, creditora 
per IVA 

2000,00 

 X  

En la declaració del primer trimestre, l’IVA repercutit és més gran que l’IVA suportat 
deduïble; la diferència dona com a resultat un IVA a ingressar. 

En el moment de la presentació, i pel pagament de la declaració, l’assentament a 
realitzar seria: 

 Del 1 al 20/04/X0  
2000,00 (4750) HP, creditora 

per IVA 
    

   a (572) Bancs c/c 2000,00 

 X  
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Segon trimestre 

Per la declaració-liquidació realitzada en finalitzar el segon trimestre: 

 30/06/X0  
13 000,00 (477) HP, IVA 

repercutit 
    

7000,00 (4700) HP, deutora per 
IVA 

    

   a (472) HP, IVA suportat 20 000,00 

 X  

En ser l’IVA repercutit menor que l’IVA suportat deduïble, sorgeix un dret de cobrament 
enfront de la Hisenda Pública. Com que ens trobem en el segon trimestre del l’exercici, 
l’IVA suportat en excés es pot compensar en les declaracions-liquidacions que es 
presentaran en trimestres posteriors. Per tant, no és procedent fer cap apunt comptable 
en el moment de presentació de la declaració, que serà de l’1 al 20 de juliol de l’any X0. 

Tercer trimestre 

Per la declaració-liquidació realitzada en finalitzar el tercer trimestre: 

 30/09/X0  
12 000,00 (477) HP, IVA 

repercutit 
    

   a (472) HP, IVA suportat 8000,00 
    (4750) HP, creditora 

per IVA 
4000,00 

 x  

En la declaració del tercer trimestre, l’IVA repercutit és més gran que l’IVA suportat 
deduïble, de manera que el resultat seria un IVA a ingressar per import de 4000 €. Però 
l’empresa posseeix un dret sobre la Hisenda Pública per import de 7000 € amb origen en 
la declaració presentada al final del segon trimestre. Compensarem l’IVA que 
correspondria ingressar quan es presenti la declaració del tercer trimestre amb el dret 
sorgit en el trimestre anterior, quedant per compensar 3000 € (7000 € - 4000 €) per  a 
trimestres posteriors. 

L’assentament a realitzar seria: 

 
 

 De l’1 al 20/10/X0  
4000,00 (4750) HP, creditora 

per IVA 
    

   a (4700) HP, deutora per 
IVA 

4000,00 

 X  
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Quart trimestre 

Per la declaració-liquidació realitzada en finalitzar el quart trimestre: 

 31/12/X0  
17 000,00 (477) HP, IVA 

repercutit 
    

   a (472) HP, IVA suportat 8000,00 
    (4750) HP, creditora 

per IVA 
9000,00 

 X  

 

Al quart trimestre, l’IVA repercutit és més gran que l’IVA suportat deduïble; el resultat 
seria, de nou, un IVA a ingressar per import de 9000 €. 

Com que es posseeix un dret sobre la Hisenda Pública per import de 3000 € procedent 
de les declaracions anteriors, compensarem part de l’IVA que correspondria ingressar 
quan es presenti la declaració del quart trimestre amb el dret anterior, i la diferència 
s’haurà d’ingressar en el moment de presentar la declaració. Per tant, l’assentament a 
realitzar seria: 

 De l’1 al 30/01/X1  
9000,00 (4750) HP, creditora 

per IVA 
    

   a (4700) HP, deutora per 
IVA 

3000,00 

    (572) Bancs c/c 6000,00 

 X  

i Practica 
1. Comptabilitza les operacions realitzades per l’empresa ACEOR, SA, durant 
l’exercici 20X0 (IVA: 21 %): 
1. Compra de mercaderies per import de 6000 € que paga per banc. 
2. Venda de mercaderies per import de 10 000 €, que cobra per banc. 
3. Compra de mercaderies per import de 8000 €, que queden pendents de 
pagament. 
4. Venda de mercaderies per import de 12 000 €, que queden pendents de 
cobrament. 
5. Es paga a través del compte corrent bancari la factura de la llum, que ascendeix 
a 200 € més IVA. 
6. El 31 de març es realitza la liquidació de l’IVA de les operacions realitzades 
durant el primer trimestre. 
7. Es paga a través del compte corrent bancari l’import de la liquidació de l’IVA del 
primer trimestre. 
8. Compra de mercaderies per import de 15 000 €, que queden pendents de 
pagament. 
9. Per incompliment de les condicions de la comanda per part del proveïdor, es 
retornen les mercaderies anteriors. 
10. Compra de mercaderies per import de 7000 €, que es paguen a través del 
compte corrent bancari. 
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11. Venda de mercaderies per import de 9000 €, que queden pendents de 
cobrament. 
12. Compra de mobiliari per a l’oficina per import de 15 000 € més IVA, que es 
pagarà d’aquí a 6 mesos. 
13. Es cobra a través del compte corrent bancari el lloguer d’un local de l’empresa, 
que ascendeix a 1000 € més IVA. 
14. El 30 de juny es duu a terme la liquidació de l’IVA de les operacions realitzades 
durant el segon trimestre. 
15. Compra de mercaderies per import d’11 000 €, que queden pendents de 
pagament. 
16. Venda de mercaderies per import de 20 000 €, que queden pendents de 
cobrament. 
17. Compra de mercaderies per 18 000 €, amb un 10 % de descompte comercial en 
factura. Queden pendents de pagament. 
18. Venda de mercaderies per 25 000 €. S’acorda amb el client el cobrament 
mitjançant transferència bancària, per la qual cosa es concedeix un descompte del 
5 % per pagament immediat. 
19. Es paga a través del compte corrent bancari la factura de telèfon, que 
ascendeix a 150 € més IVA. 
20. El 30 de setembre es realitza la liquidació de l’IVA de les operacions realitzades 
durant el tercer trimestre. 
21. Es paga a través del compte corrent bancari l’import de la liquidació de l’IVA 
del tercer trimestre. 
22. Compra de mercaderies per import de 13 000 €. En la pròpia factura, s’inclou 
un 5 % de descompte comercial i unes despeses de transport per valor de 250 €. 
Les mercaderies queden pendents de pagament. 
23. Venda de mercaderies per import de 30 000 €. El transport de la venda, a càrrec 
del venedor, ascendeix a 200 €, més IVA. 
24. Concedeixen a l’empresa un descompte de 600 € pel volum d’operació realitzat 
durant l’exercici. 
25. Es paga a través del compte corrent bancari la factura de l’aigua: 100 €, més un 
10 % d’IVA. 
26. El client del punt 23 salda anticipadament l’import del seu deute per banc. 
L’empresa li concedeix un descompte de 200 € més IVA. 
27. El 31 de desembre es realitza la liquidació de l’IVA de les operacions 
realitzades durant el quart trimestre. 
28. Es paga a través del compte corrent bancari l’import de la liquidació de l’IVA 
del quart trimestre. 

 1  
6000,00 (600) Compres de 

mercaderies 
    

1260,00 (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 6000,00) 

    

   a (572) Bancs c/c  7260,00 

 X  
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 2  
12 100,00 (572)   Bancs c/c     

   a (700) Vendes de 
mercaderies 

10 000,00 
 
 

    (477) HP, IVA repercutit 
(21 % s/ 10 000,00) 

2100,00 
 

 3  
8000,00 (600) Compres de 

mercaderia 
    

1680,00 (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 8000,00) 

    

   a (400) Proveïdors  9680,00 

 4  
14 520,00 (430) Clients     

   a (700) Vendes de 
mercaderies 

12 000,00 

    (477) HP, IVA repercutit 
(21 % s/ 12 000,00) 

2520,00 

 5  
200,00 (628) Subministraments     
42,00 (472) HP, IVA suportat 

(21 % s/ 200,00) 
    

   a (572) Bancs c/c 242,00 

 6  
4620,00 (477) HP, IVA repercutit     

   a (472) HP, IVA suportat 2982,00 
    (4750) HP, creditora per 

IVA 
1638,00 

 7  
1638,00 (4750)   HP, creditora per 

IVA 
1638,00    

   a (572) Bancs c/c 1638,00 

 8  
15 000,00 (600) Compres de 

mercaderies 
    

3150,00 (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 15 000,00) 

    

   a (400) Proveïdors 18 150,00 

 x  
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 9  
18 150,00 (400) Proveïdors     

   a (608) Devolucions de c/ i 
operacions similars 

15 000,00 

    (472) HP, IVA suportat 
(21% s/ 15 000,00) 

3150,00 

 10  
7000,00 (600) Compres de 

mercaderies 
    

1470,00 (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 7000,00) 

    

   a (572) Bancs c/c 8470,00 

 11  
10 890,00 (430) Clients     

   a (700) Vendes de 
mercaderies 

9000,00 

    (477) HP, IVA repercutit 
(21 % s/ 9000,00) 

1890,00 

 12  
15000,00 (216) Mobiliari     
3150,00 (472) HP, IVA suportat 

(21 % s/ 15 000,00) 
    

   a (523) Proveïdors 
d’immobilitzat a c/t 

18 150,00 

 13  
1210,00 (572) Bancs c/c     

   a (752) Ingressos per 
arrendament 

1000,00 

    (477) HP, IVA repercutit 
(21 % s/ 1000,00) 

210,00 

 X  
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 14  

2100,00 (477) HP, IVA repercutit     
2520,00 (4700) HP, deutora per IVA     

   a (472) HP, IVA suportat 4620,00 

 15  
11 000,00 (600) Compres de 

mercaderies 
    

2310,00 (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 11 000,00) 

    

   a (400) Proveïdors 13 310,00 

 16  
24 200,00 (430)   Clients     

   a (700) Vendes de 
mercaderies 

20 000,00 
 

    (477) HP, IVA repercutit 
(21 % s/ 20 000,00) 

4200,00 
 

 17  
16 200,00 (600) Compres de 

mercaderies 
(18 000,00 - 10 % 
s/ 18 000,00) 

    

3402,00 (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 16 200,00) 

    

   a (400) Proveïdors  19 602,00 

 18  
28 737,50 (572) Bancs c/c     

   a (700) Vendes de 
mercaderies 
(25 000,00 - 5 % 
s/ 25 000,00) 

23 750,00 

    (477) HP, IVA repercutit 
(21 % s/ 23 750,00) 

4987,50 

 X  
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 19  
150,00 (629) Altres serveis     
31,50 (472) HP, IVA suportat 

(21 % s/ 150,00) 
    

   a (572) Bancs c/c 181,50 

 20  
9187,50 (477) HP, IVA repercutit     

   a (472) HP, IVA suportat 5743,50 
    (4750) HP, creditora per 

IVA 
3444,00 

 21  
3444,00 (4750)   HP, creditora per 

IVA 
    

   a (4700) HP, deutora per 
IVA 

2520,00 

    (572) Bancs c/c 924,00 

 22  
12 600,00 (600) Compres de 

mercaderies 
(13 000,00 - 5 %  
s/ 13 000,00 + 250,00) 

    

2646,00 (472) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 12 600,00) 

    

   a (400) Proveïdors 15 246,00 

 23  
36 300,00 (430) Clients     

   a (700) Vendes de 
mercaderies 

30 000,00 

    (477) HP, IVA repercutit 
(21 % s/ 30 000,00) 

6300,00 

 X  
200,00 (624) Transports     
42,00 (472) HP, IVA suportat 

(21 % s/ 200,00) 
    

   a (410) Creditors per 
prestacions de 
serveis 

242,00 

 X  
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 24  
726,00 (400) Proveïdors     

   a (609) Ràpels sobre 
compres  

600,00 

    (477) HP, IVA suportat 
(21 % s/ 600,00) 

126,00 

 25  
100,00 (628) Subministraments     
10,00 (472) HP, IVA suportat 

(10 % s/ 100,00) 
    

   a (572) Bancs c/c 110,00 

 26  
200,00 (706) Descomptes s/ v/ 

per pagament 
immediat 

    

42,00 (477) HP, IVA repercutit 
(21 % s/ 200,00) 

    

36 058,00 (572) Bancs c/c     
   a (430) Clients 36 300,00 

 27  
6258,00 (477) HP, IVA repercutit     

   a (472) HP, IVA suportat 2572,00 
    (4750) HP, creditora per 

IVA 
3686,00 

 28  
3686,00 (4750)   HP, creditora per 

IVA 
    

   a (572) Bancs c/c 3686,00 

 X  
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Cas pràctic de recapitulació 
L’empresa JJP, SA, presenta, el dia 01/01/20X0, els comptes següents al seu 
Balanç de situació: 
– Terrenys: 80 000 €. 
– Construccions: 150 000 €. 
– Maquinària: 20 000 €. 
– Mobiliari: 7000 €. 
– Clients: 3000 €. 
– Caixa, €: 4000 €. 

– Bancs c/c: 80 000 €. 
– Article A: 800 unitats a 5 €/unitat. 
– Proveïdors: 2000 €. 
– Capital social: per determinar. 
Durant l’exercici, realitza les operacions següents: 
1. 15/01/20X0. Compra de l’article A a CLAUDIASA, segons factura núm. 12. 
2. 20/01/20X0. Rebuda la mercaderia anterior, s’observen defectes de qualitat en 
200 unitats. Se’n procedeix a la devolució, segons factura de rectificació núm. 
R/12. 
3. 25/01/20X0. Paga el deute del proveïdor de l’assentament d’obertura mitjançant 
transferència bancària. 
4. 12/02/20X0. Venda de l’article A a ALBAGÉS, SA, segons factura núm. 1. 
5. 15/02/20X0. Rebuda la mercaderia anterior, el client observa que no es 
correspon amb la comanda sol·licitada. Se’n procedeix a la devolució segons 
factura de rectificació núm. R/1. 
6. 05/03/20X0. Cobra el deute del client de l’assentament d’obertura mitjançant 
transferència bancària. 
7. 15/03/20X0. Paga per banc la factura núm. 12 a CLAUDIASA. 
8. 25/05/20X0. Compra de l’article A a JOSPISA, SA, segons factura núm. 30. 
9. 15/06/20X0. Venda de l’article A a ALBAGÉS, SA, segons factura núm. 2. 
10. 15/06/20X0. Els transports de la venda anterior els realitza l’empresa CONDOR 
IMPORT segons factura núm. 45. 
11. 05/07/20X0. Paga anticipadament la factura núm. 30 a JOSPISA mitjançant 
transferència bancària. L’empresa concedeix un descompte segons factura de 
rectificació núm. R/30. 
12. 15/08/20X0. Cobra per banc la factura núm. 2 d’ALBAGÉS, SA. 
13. 05/11/20X0. Compra de l’article A a CLAUDIASA, segons factura núm. 38. 
14. 25/11/20X0. Venda de l’article A a ALBAGÉS, SA, segons factura núm. 3. 
15. 29/12/20X0. Es concedeix a l’empresa ALBAGÉS, SA, un descompte per haver 
superat el volum de compres pactat a principis d’any. El detall s’especifica a la 
factura de rectificació núm. R/2. 

Pàgina 79 
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16. 31/12/20X0. Regularitza existències segons fitxa de magatzem. 
17. 31/12/20X0. Liquida l’IVA segons les dades del model 303. 
Realitza el cicle comptable de l’empresa.  
Nota: els documents que cal comptabilitzar es troben en la versió digital d’aquest 
llibre. 

Balanç de situació inicial 

Balanç de situació inicial 

Actiu no corrent 257 000,00 
Immobilitzat material 
(210) Terrenys i béns naturals 
(211) Construccions 
(213) Maquinària 
(216) Mobiliari 

 
80 000,00 

150 000,00 
20 000,00 

7000,00 
Actiu corrent 91 000,00 

Existències 
(300) Article A 
Deutors comercials 
(430) Clients 
Efectiu 
(570) Caixa, € 
(572) Bancs c/c 

 
4000,00 

 
3000,00 

 
4000,00 

80 000,00 

Total Actiu 348 000,00 

Patrimoni net i Passiu 

Patrimoni net 346 000,00 
(100) Capital social 346 000,00 

Passiu corrent 2000,00 

(400) Proveïdors  2000,00 

Total Patrimoni net i Passiu 348 000,00 

Llibre Diari 

 Assentament d’obertura  
80 000,00 (210) Terrenys i béns 

naturals 
    

150 000,00 (211) Construccions     
20 000,00 (213) Maquinària     

7000,00 (216) Mobiliari     
3000,00 (430) Clients     
4000,00 (570) Article A     
4000,00 (570) Caixa, €     

80 000,00 (572) Bancs c/c     
   a (400)  Proveïdors 2000,00 
   a (100) Capital social 346 000,00 

 X  
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 1  

24 500,00 (600) Compres de 
l’article A 

    

5145,00 (472) HP, IVA suportat     
   a (400) Proveïdors 

(Factura núm. 12) 
29 645,00 

 2  
1694,00 (400) Proveïdors 

(Factura núm. R/12) 
    

   a (608) Devolució de 
compres i 
operacions similars 

1400,00 

    (47) HP, IVA suportat 294,00 

 3  
2000,00 (400) Proveïdors     

   a (572) Bancs c/c 2000,00 

 4  
48 400,00 (430) Clients 

(Factura núm. 1) 
    

   a (700) Vendes de l’article 
A 

40 000,00 

    (477) HP, IVA repercutit 8400,00 

 5  
40 000,00 (708) Devolució de 

vendes i operacions 
similars 

    

8400,00 (477) HP, IVA repercutit     
   a (430) Clients 

(Factura núm. R/1) 
48 400,00 

 6  
3000,00 (572) Bancs c/c     

   a (430) Clients 3000,00 

 7  
27 951,00 (400) Proveïdors  

(Factura núm. 12 – 
Factura núm. R/12) 

    

   a (572) Bancs c/c 
(29 645,00 – 1694,00) 

27 951,00 

 X  
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 8  

11 520,00 (600) Compres de 
l’article A 

    

2419,20 (472) HP, IVA suportat     
   a (400) Proveïdors 

(Factura núm. 30) 
13 939,20 

 9  
56 918,40 (430) Clients 

(Factura núm. 2) 
    

   a (700) Vendes de l’article 
A 

47 040.00 

    (477) HP, IVA repercutit 9878,40 

 10  
50,00 (624) Transports     
10,50 (472) HP, IVA suportat     

   a (570) Caixa, €  
(Factura núm. 45) 

60,50 

 11  
13 939,20 (400) Proveïdors 

(Factura núm. 30) 
    

   a (606) Descompte sobre 
compres per 
pagament 
immediat 

300,00 

    (472) HP, IVA suportat 63,00 
    (572) Bancs c/c 13 576,20 

 12  
56 918,40 (572) Bancs c/c     

   a (430) Clients 
(Factura núm. 2) 

56 918,40 

 13  
22 150,00 (600) Compres de 

l’article A 
    

4651,50 (472) HP, IVA suportat     
   a (400) Proveïdors 

(Factura núm. 38) 
26 801,50 

 X  
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 14  

66 525,80 (430) Clients 
(Factura núm. 3) 

    

   a (700) Vendes de l’article 
A 

54 880,00 

    (759) Ingressos per 
serveis diversos 

100,00 

    (477) HP, IVA repercutit 11 545,80 

 15  
4000,00 (709) Ràpels sobre 

vendes 
    

840,00 (477) HP, IVA repercutit     
   a (430) Clients 

(Factura núm. R/2) 
4840,00 

 16  
4000,00 (610) Variació 

d’existències de 
l’article A 

    

   a (300) Article A 4000,00 

(Per l’import de les existències inicials.) 

 X  
5316,00 (300) Article A     

   a (610) Variació 
d’existències de 
l’article A 

5316,00 

(Per l’import de les existències finals.) 

 17  
20 584,20 (477) HP, IVA repercutit     

   a (472) HP, IVA suportat 11 869,20 
    (4750) HP, creditora per 

IVA 
8715,00 

 X  
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 Regularització de despeses  
102 220,00 (129) Resultat de l’exercici     
   a (600) Compres de l’article 

A 
58 170,00 

    (708) Devolució de vendes 
i operacions similars 

40 000,00 

    (624) Transports 50,00 
    (709) Ràpels sobre vendes 4000,00 

 Regularització d’ingressos  
1400,00 (608) Devolució de 

compres i 
operacions 
similars 

    

141 920,00 (700) Vendes de 
l’article A 

    

300,00 (606) Descompte sobre 
compres per 
pagament 
immediat 

    

100,00 (759) Ingressos per 
serveis 

    

1316,00 (610) Variació 
d’existències de 
mercaderies 

    

   a (129) Resultat de 
l’exercici 

145 036,00 

 Assentament de tancament  
346 000,00 (100) Capital social     
26 801,50 (400) Proveïdors     

8715,00 (4750) HP, creditora 
per IVA 

    

42 816,00 (129) Resultat de 
l’exercici 

    

   a (210) Terrenys i béns 
naturals 

80 000,00 

    (211) Construccions 150 000,00 
    (213) Maquinària 20 000,00 
    (216) Mobiliari 7000,00 
    (430) Clients 61 685,80 
    (300) Article A 5316,00 
    (570) Caixa, € 3939,50 
    (572) Bancs c/c 96 391,20 

 X  
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Balanç de situació final 

Actiu 
Actiu no corrent 257 000,00 

Immobilitzat material 
(210) Terrenys i béns naturals 
(211) Construccions 
(213) Maquinària 
(216) Mobiliari 

 
80 000,00 

150 000,00 
20 000,00 

7000,00 
Actiu corrent 167 332,50 

Existències 
(300) Article A 
Deutors comercials 
(430) Clients 
Efectiu 
(570) Caixa, € 
(572) Bancs c/c 

 
5316,00 

 
61 685,80 

 
3939,50 

96 391,20 

Total Actiu 424 332,50 

Patrimoni net i Passiu 
Patrimoni net 388 816,00 

(100) Capital social 
(129) Resultats de l’exercici 

346 000,00 
42 816,00 

Passiu corrent 35 516,50 
(400) Proveïdors  
(4750) HP, creditora per IVA 

26 801,50 
8715,00 

Total Patrimoni net i Passiu 424 332,50 

Llibre Major 

 

D (100) Capital social H 
 

D (129) Resultat de l’exercici H 

(C) 346 000,00 
 

346 000,00 (A) 
 

 (RG) 102 220,00 
C) 42 816,00 

145 036,00 (RI) 
 

346 000,00 346 000,00  145 036,00 145 036,00 

 

D (210) Terrenys i béns naturals H 
 

D (211) Construccions H 

(A) 80 000,00 80 000,00 (C)  (A) 150 000,00 145 036,00 (C) 

80 000,00 80 000,00  150 000,00 150 000,00 
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D (213) Maquinària H 
 

D (216) Mobiliari H 

(A) 20 000,00 20 000,00 (C)  (A) 7000,00 7000,00 (C) 

20 000,00 20 000,00  7000,00 7000,00 

 

D (300) Article A H 
 

D (400) Proveïdors H 

(A) 4000,00 
       (16) 5316,00 

 

4000,00 (16) 
5316,00 (C) 

 

 2) 1694,00 
(3) 2000,00 

(7) 27 951,00 
(11) 13 939,20 

        (C) 26 801,50 

2000,00 (A) 
29 645,00 (1) 
13 939,20 (8) 

26 801,50 (13) 
 

9316,00 9316,00  72 385,70 72 385,70 

 

D (430) Clients H 
 

D (472) HP, IVA suportat H 

(A) 3000,00 
(4) 48 400,00 
(9) 56 918,40 

(14) 66 525,80 
 

48 400,00 (5) 
3000,00 (6) 

56 918,40 (12) 
4840,00 (15) 

61 685,80 (C) 

 (1) 5145,00  
(8) 2419,20  
(10) 10,50 

(13) 4651,50 

294,00   (2) 
63,00 (11) 

11 869,20 (17) 
 

174 844,20 174 844,20  12 226,20 12 226,20 

 

D (4750) HP, creditora per IVA H 
 

D (477) HP, IVA repercutit H 

(C) 8715,00 
 

8715,00 (17) 
 

 (5) 8400,00 
(15) 840,00 

(17) 20 584,20 

8400,00  (4) 
9878,40  (9) 

11 545,80 (14) 

8715,00 8715,00  29 824,20 29 824,20 

 

D (570) Caixa, € H 
 

D (572) Bancs c/c H 

(A) 4000,00 
 

60,50 (10) 
3939,50 (C) 

 

 (A) 80 000,00 
(6) 3000,00 

(12) 56 918,40 

2000,00 (3) 
27 951 (7) 

13 576,20 (11) 
96 391,20 (C)  

4000,00 4000,00  139 918,40 139 918,40 
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D (600) Compres de l’article A H 
 

D 
(606) Descompte sobre 
compres per pagament 

immediat 
H 

(1) 24 500,00 
(8) 11 520,00 

(13) 22 150,00 

58 170,00 (G) 
 

 (RI) 300,00 
 

300,00 (11) 
 
 

58 170,00 58 170,00  300,00 300,00 

 

D (608) Devolució de compres 
i operacions similars 

H 
 

D (610) Variació d’ex. de 
mercaderies 

H 

(RI) 1400,00 1400,00 (2)  (16) 4000,00 
(RI) 1316,00 

5316,00 (16) 
 

1400,00 1400,00  5316,00 5316,00 

 

D (624) Transports H 
 

D (700) Vendes de l’article A H 

(10) 50,00 50,00 (RG)  (RI) 141 920,00 
 

40 000,00 (4) 
47 040,00 (9) 

54 880,00 (14) 

50,00 50,00  141 920,00 141 920,00 

 

D (708) Devolució de vendes i 
operacions similars 

H 
 

D (709) Ràpels sobre vendes H 

(5) 40 000,00 40 000,00 (RG)  (15) 4000,00 4000,00 (RG) 

40 000,00 40 000,00  4000,00 4000,00 

 

D (759) Ingressos per serveis 
diversos 

H 

(RI) 100,00 100,00 (14) 

100,00 100,00 
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Balanç de comprovació de sumes i saldos 

DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR
100 Capital social 0,00 € 346.000,00 € 0,00 € 346.000,00 €
210 Terrenys i béns naturals 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 €
211 Construccions 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 €
213 Maquinària 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 €
216 Mobiliari 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 0,00 €
300 Article A 9.316,00 € 4.000,00 € 5.316,00 € 0,00 €
400 Proveïdors 45.584,20 € 72.385,70 € 0,00 € 26.801,50 €
430 Clients 174.844,20 € 113.158,40 € 61.685,80 € 0,00 €
472 HP, IVA suportat 12.226,20 € 12.226,20 € 0,00 € 0,00 €

4750 HP, creditora per IVA 0,00 € 8.715,00 € 0,00 € 8.715,00 €
477 HP, IVA repercutit 29.824,20 € 29.824,20 € 0,00 € 0,00 €
570 Caixa, € 4.000,00 € 60,50 € 3.939,50 € 0,00 €
572 Banc c/c 139.918,40 € 43.527,20 € 96.391,20 € 0,00 €
600 Compres de l'article A 58.170,00 € 0,00 € 58.170,00 € 0,00 €
606 Descompte s/compres pag. imm. 0,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 €
608 Devolució de compres i op. similars 0,00 € 1.400,00 € 0,00 € 1.400,00 €
610 Variació d'exist. de mercaderies 4.000,00 € 5.316,00 € 0,00 € 1.316,00 €
624 Transports 50,00 € 0,00 € 50,00 € 0,00 €
700 Vendes de mercaderies 0,00 € 141.920,00 € 0,00 € 141.920,00 €
708 Devolució de vendes i op. similars 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 €
709 Ràpels sobre vendes 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 €
759 Ingressos per serveis diversos 0,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00 €

778.933,20 € 778.933,20 € 526.552,50 € 526.552,50 €TOTAL

NÚM. CTE NOM DE COMPTE
SUMES SALDOS
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Posa’t a prova 
Anota al teu quadern la resposta correcta. 

1. Els comptes d’existències estan recollits al PGC de 
Pimes en el: 

a. Subgrup 60. Compres. 
b. Grup 3. Existències. 
c. Subgrup 70. Vendes. 
d. Totes les respostes anteriors són correctes. 

2. Els comptes del grup 3. Existències: 

a. Només funcionen al tancament de l’exercici. 
b. S’utilitzen per regularitzar les existències 
d’acord amb el seu inventari. 
c. Registren els actius posseïts per ser venuts en 
el curs normal de l’explotació. 
d. Totes les respostes són correctes. 

3. Al compte (600) Compres de mercaderies, no 
s’haurà de registrar: 

a. L’import facturat pel venedor. 
b. Les despeses de transport. 
c. L’IVA suportat deduïble. 
d. Les despeses de duana. 

4. L’empresa NEMADE, SA, compra mercaderies: 
1000 unitats a 3 €/unitat, amb un descompte 
comercial en factura del 2 %, un altre per pagament 
immediat del 4 % i unes despeses de transport de 
100 €. Al compte (600) Compres de mercaderies, 
s’hauran de comptabilitzar: 

a. 2922,40 €. 
b. 2820,00 €. 
c. 2920,00 €. 
d. 2822,40 €. 

5. Indica l’afirmació correcta respecte del compte 
(606) Descomptes sobre compres per pagament 
immediat: 

a. Naix pel Deure. 
b. Al final de l’exercici, el seu saldo es carregarà 
amb abonament al compte (129) Resultat de 
l’exercici. 
c. Presentarà Saldo deutor. 
d. Totes les respostes anteriors són incorrectes. 

 

 

6. Al compte (700) Vendes de mercaderies, s’haurà 
de registrar: 

a. Les despeses de transports. 
b. El preu de les mercaderies després de deduir 
els descomptes i les rebaixes. 
c. L’IVA meritat. 
d. Les despeses d’assegurances. 

7. L’empresa LEOVIC, SA, ven mercaderies: 1500 
unitats a 6 €/unitat amb un descompte comercial 
en factura del 2 %, un altre per pagament immediat 
del 4 % i unes despeses de transport de 100 €. Al 
compte (700) Vendes de mercaderies, s’hauran de 
comptabilitzar: 

a. 8567,20 €. 
b. 8460,00 €. 
c. 8467,20 €. 
d. 8360,00 €. 

8. Indica l’afirmació correcta: 

a. Si l’IVA meritat és major que l’IVA suportat 
deduïble, la diferència es comptabilitzarà al 
compte (4750) HP, creditora per IVA. 
b. A la declaració de l’IVA, els subjectes passius 
han de determinar l’IVA suportat i deduir-ne 
l’IVA meritat. 
c. La declaració-liquidació de l’IVA s’efectua 
sempre per mensualitats vençudes en el model 
303. 
d. Totes les respostes anteriors són correctes. 

9. Si el saldo del compte (477) HP, IVA repercutit, 
ascendeix a 14 000 € i el saldo del compte (472) HP, 
IVA suportat, ascendeix a 12 000 €, en 
comptabilitzar la liquidació de l’IVA: 

a. Apareixerà el compte (4750) HP, creditora per 
IVA, amb saldo deutor. 
b. Apareixerà el compte (4700) HP, deutora per 
IVA, amb saldo deutor. 
c. Apareixerà el compte (4750) HP, creditora per 
IVA, amb saldo creditor. 
d. Apareixerà el compte (4700) HP, deutora per 
IVA, amb saldo creditor. 
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