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INTRODUCERE

Disciplina “Contabilitatea financiară” este înscrisă în planul de învăţământ în cadrul
disciplinelor cu caracter obligatoriu teoretico-aplicative și se încadrează în prevederile
Referențialului Național de raportare financiară, care are la bază Standardele Internaționale
de Contabilitate și Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
Obiectivele cursului
Cursul îşi propune să prezinte studenţilor o serie de aspecte teoretice şi practice privind
contabilitatea financiară, pornind de la bazele conceptuale cu care operează această activitate.
De asemenea sunt prezentate exemple și studii de caz, având la bază practicile din entitățile
economice. Parcurgând această disciplină studenţii îşi vor putea însuşi modul în care
contabilitatea financiară asigură punerea în practică a normelor contabile conforme cu
Directivele Europene, legiferate în țara noastră.
Competenţe conferite
După parcurgerea acestui curs, studentul va dobândi următoarele competențe generale
și specifice:
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice
disciplinei)

identificarea de termeni, relaţii, procese, perceperea unor relaţii şi conexiuni
în cadrul disciplinelor economice;

utilizarea corectă a termenilor de specialitate din domeniul economic;

definirea / nominalizarea de concepte ce apar în contabilitate.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese,
precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

generalizarea, particularizarea, integrarea unor aspecte practice din
domeniul contabilității;

realizarea de conexiuni între elementele naționale și internaţionale ale
raportării financiare;

argumentarea unor enunţuri în faţa partenerilor de afaceri, anagajaţilor;

capacitatea de organizare şi planificare a activitatii contabile ;

capactitatea de analiză şi sinteză în procesul de luare a deciziilor.
3. Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor
practice specifice; utilizarea unor metode și tehnici contabile)

descrierea unor procese, fenomene ce apar pe parcursul activităţii de
implementare a politicilor și normelor contabile;

capacitatea de a transpune în practică cunoştiinţele dobândite în cadrul
cursului;

abilităţi de cercetare, creativitate în domeniul contabil;

capacitatea de a soluţiona litigii apărute în activităţile desfăşurate în cadrul
unor entități.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul
ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice /
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promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi
creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu
alte persoane / instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare
profesională )

reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, satisfacţia de a răspunde la întrebările
clienţilor;

implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina contabilitate
financiară;

acceptarea unei valori atribuite unui obiect, fenomen, comportament, etc.
conform legislaţiei în vigoare;

capacitatea de a avea un comportament etic în faţa partenerilor de afaceri,
angajaţilor;

capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea analizei probelor;

abilitatea de a colabora cu specialiştii din alte domenii.
Resurse şi mijloace de lucru
Cursul dispune de manual scris, supus studiului individual al studenţilor, precum şi de
material publicat pe Internet sub formă de sinteze, teste de autoevaluare, studii de caz,
aplicaţii, necesare întregirii cunoştinţelor practice şi teoretice în domeniul studiat. În timpul
convocărilor, în prezentarea cursului sunt folosite echipamente audio-vizuale, metode
interactive şi participative de antrenare a studenţilor pentru conceptualizarea şi vizualizarea
practică a noţiunilor predate. Activităţile tutoriale se desfăşoară după următorul plan tematic:
1. Cadrul legal stabilit de Legea Contabilității nr. 82/91 și de normele contabile
conforme cu Directivele Europene (1 oră);
2. Obiectul, metoda și organizarea contabilității financiare într-o entitate (1 oră);
3. Implementarea unor subsisteme informatice de conducere a contabilității într-o
entitate (1 oră);
4. Structura și componența situațiilor financiare anuale cu accent pe Notele explicative
anexe la bilanț (1 oră).
Structura cursului
Cursul este compus din 13 unităţi de învăţare:

Unitatea de Învățare 1. Contabilitatea constituirii capitalului social (2
ore)


Unitatea de Învățare 2. Contabilitatea împrumuturilor (2 ore)


Unitatea de Învățare 3. Evaluarea şi înregistrarea imobilizărilor la intrarea în
patrimoniu (2 ore)

Unitatea de Învățare 4. Evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a mărfurilor
şi ambalajelor (2 ore)

Unitatea de Învățare 5. Contabilitatea deprecierii imobilizărilor şi a stocurilor
(2 ore)

Unitatea de Învățare 6. Contabilitatea operaţiilor privind producţia de produse
finite (2 ore)


Unitatea de Învățare 7. Contabilitatea operaţiilor privind producţia de
imobilizări (2 ore)

Unitatea de Învățare 8. Contabilitatea datoriilor comerciale şi a operaţiilor de
trezorerie privind plata acestora (2 ore)


Unitatea de Învățare 9. Contabilitatea creanţelor comerciale şi a
operaţiilor de trezorerie privind încasarea acestora (2 ore)

sociale (2 ore)

Unitatea de Învățare 10. Contabilitatea decontărilor cu personalul şi asigurările
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Unitatea de Învățare 11. Înregistrarea creanţelor şi debitelor în legătură cu
bugetul statului (1 oră)

Unitatea de Învățare 12. Contabilitatea cheltuielilor şi a veniturilor (2 ore)

Unitatea de Învățare 13. Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar (1
oră)

Teme de control (TC)
Desfăşurarea temelor de control se va derula conform calendarului disciplinei şi acestea
vor avea următoarele subiecte:
1. Normele contabile conforme cu Directivele Europene (2 ore);
2. Componența situațiilor financiare anuale (2 ore).
Bibliografie :
1. Munteanu Victor
şi colaboratorii

„Contabilitatea financiară a întreprinderilor”, Editura
Universitara, Bucureşti, 2013

2. Ristea M., Dumitru C., Ioanaş C. Contabilitatea societăţilor comerciale, Vol.I şi Vol.II,
Editura Universitară, Bucureşti, 2009
3. ***

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

4. Ministerul
Finanţelor

Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene

5.

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,
Editura CECCAR, 2013

***

Metoda de evaluare:
Examenul final se susţine sub formă scrisă, pe bază de subiecte de tratat, întrebari scurte şi
probleme de rezolvat, ţinându-se cont de participarea la activităţile tutoriale şi modul de întocmire a
caietului de lucrări practice de către fiecare student.
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I. ASPECTE TEORETICE SI METODOLOGICE - SINTEZE.

MODUL I
CONTABILITATEA CAPITALURILOR
1. Cuprins
2. Obiectiv general
3. Obiective operaţionale
4. Dezvoltarea temei
5. Bibliografie selectivă

Cuprins


UI 1. Contabilitatea constituirii capitalului social

=2 ore


UI 2. Contabilitatea împrumuturilor

= 2 ore

Obiectiv general: Dobândirea de cunoştinţe privind capitalul,
structura acestuia, precum şi în ceea ce priveşte modul de reflectare în
contabilitate a operaţiilor economico-financiare privind constituirea capitalului
social şi a împrumuturilor pe termen mediu şi lung.

Obiective operaţionale: Însuşirea tehnicii de evaluare şi
înregistrare în contabilitate a elementelor componente ale capitalurilor unei
societăţi comerciale.


Competențele unităților de învățare: studenţii vor putea să definească
termeni precum capital social, rezerve, provizioane, capital subscris, capital subscris și
vărsat şi nevărsat;

Competențele unităților de învățare: studenţii vor putea să descrie
particularitățile noțiunilor de capital și rezerve;

Competențele unităților de învățare: studenţii vor putea cunoaște
conținutul economic și funcțiunea contabilă a conturilor de capitaluri și rezerve.
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UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1
CONTABILITATEA CONSTITUIRII CAPITALULUI SOCIAL
2.1. Conceptul de capital şi structura acestuia


Noţiunea de
capital


Capitaluri
proprii


Capitaluri
împrumutate


Definiţia
capitalului
social


Evaluarea
capitalului
social

În accepţiunea juridică capitalul este un drept, o relaţie între individ sau grup de
indivizi şi ansamblul de bunuri. Potrivit acestei accepţiuni, cu largi implicaţii financiar
contabile, categoria economică de capital cuprinde: a) capitalurile proprii; b) patrimoniul
public; c) capitalurile împrumutate şi datoriile asimilate, pe termen mediu şi lung.
În raport cu modul lor de constituire financiară, capitalurile se diferenţiază în:
a) capitaluri proprii
b) provizioanepentru riscuri şi cheltuieli;
c) capitaluri împrumutate (sau datorii pe termen lung)
În structura capitalurilor proprii se cuprind:
-capital social (capital subscris nevărsat şi capital subscris vărsat);
-prime legate de capital;
-rezerve din reevaluare;
-rezerve;
-rezultatul reportat
-rezultatul exerciţiului.
Provizioanele sunt datorii cu exigibilitate sau valoare incertă. Se vor recunoaşte ca
provizioane doar acele obligaţii generate de evenimente anterioare care sunt independente de
acţiunile viitoare ale entităţii. Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:
- litigii, amenzi şi penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte;
- cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli
privind garanţia acordată clienţilor
- acţiunile de restructurare
- pensii şi obligaţii similare
- impozite
- alte provizioane
Capitalurile împrumutate reprezintă resurse financiare străine şi se identifică cu
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni, credite bancare pe termen lung, datoriile legate
de participaţii, alte împrumuturi şi datorii asimilate.

2.2. Contabilitatea constituirii capitalului social
În structura capitalurilor proprii, capitalul social are un caracter avansabil fiind
constituit la înfiinţarea societăţii comerciale, prin aportul în natură şi/sau în numerar al
proprietarilor şi asociaţilor.
Capitalul social se împarte în capital subscris nevărsat şi capital subscris vărsat. În
măsura în care capitalul este eliberat sau capitalizat efectiv în bani şi/sau natură, el devine
capital subscris vărsat.
În raport de natura juridică şi economico-financiară a societăţilor comerciale capitalul
social se divide în acţiuni sau părţi sociale.
În ceea ce priveşte evaluarea, capitalurile se evaluează şi înregistrează în contabilitate
la valoarea nominală, aceasta fiind indicată pe acţiuni şi părţi sociale, în calitatea lor de titluri
de valoare. Utilizarea valorii nominale impune calcularea şi evidenţierea distinctă a primelor
de capital (prime de emisiune, de fuziune şi de aport).
La ce valoare sunt evaluate şi înregistrate în contabilitate acţiunile şi, după
caz, părţile sociale? (vezi pag. 10)
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Constituirea
capitalului
social


Exemplificare
înregistrare în
contabilitate

Pentru evidenţierea în contabilitate a capitalului social se utilizează contul 101
„Capital”. Este cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează constituirea şi creşterea
capitalului prin aportul în bani şi/sau în natură al proprietarilor, prin capitalizarea rezultatului
şi prin operaţii interne iar în debit micşorarea capitalului prin rambursarea către asociaţi şi
acoperirea de pierderi provenite din exerciţiul financiar precedent. Soldul creditor al contului
reprezintă capitalul subscris vărsat şi nevărsat.
Evidenţa aporturilor subscrise de asociaţi/acţionari pentru constituirea capitalului
social, majorarea şi diminuarea acestuia
se utilizează contul 456 „Decontări cu
asociaţii/acţionarii privind capitalul”. Este cont bifuncţional.
În debitul contului se înregistrează capitalul subscris de asociaţi/acţionari, respectiv
sumele achitate acestora cu ocazia retragerii capitalului; în creditul contului se reflectă
valoarea aporturilor vărsate în numerar şi/sau natură, precum şi capitalul retras de
asociaţi/acţionari. Soldul debitor reprezintă capitalul subscris nevărsat de acţionari. Soldul
creditor datoria din capitalul de rambursat.
Exemplu: Se constituie o societate comercială pe acţiuni cu un capital subscris de
5.500 lei, divizat în 1.000 acţiuni cu valoarea nominală unitară de 5,50 lei. Aporturile
subscrise au următoarea structură:
– terenuri
3.500 lei
– obiecte de inventar
1.500 lei
– numerar în monedă naţională, depus în contul de la bancă
500 lei
a) Subscrierea capitalului social conform actului de constituire a societăţii comerciale:
456

„Decontări cu
acţionarii/asoci
aţii privind
capitalul”

=

1011

„Capital subscris
nevărsat”

5.500

b) Înregistrarea aporturilor efective:
=

%

456

„Decontări cu
acţionarii/asociaţii
privind capitalul”

5.500

2111

„Terenuri”

3.500

303

„Materiale de natura
obiectelor de
inventar”
„Conturi la bănci în lei”

1.500

5121

500

c) Evidenţierea capitalul subscris ca efectiv vărsat pentru valoarea aporturilor vărsate:
1011

„Capital subscris
nevărsat”

=

1012

„Capital subscris
vărsat”

5.500
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UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2
CONTABILITATEA ÎMPRUMUTURILOR
2.1. Contabilitatea capitalului împrumutat pe termen mediu şi lung


Împrumuturi pe
termen mediu şi
lung

Împrumuturile şi datoriile asimilate, cu termen de rambursare mai mare de un an,
sunt încadrate în categoria capitalurilor permanente sub denumirea de capitaluri împrumutate,
deoarece ele au menirea de a finanţa activitatea unităţii patrimoniale cu caracter de relativă
permanenţă.
Din această categorie fac parte: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni şi prime de
rambursare a acestora; credite bancare pe termen lung şi mediu; datorii legate de participaţii
şi alte împrumuturi şi datorii asimilate precum şi dobânzi aferente acestora.
Indiferent de creditor (bănci, alte instituţii financiare sau alte întreprinderi) şi de
perioada pentru care au fost contractate, împrumuturile/creditele primite generează în
contabilitate următoarele operaţii:
1) contabilizarea primirii împrumutului/creditului : înregistrarea creării datoriei faţă
de creditor (sursa de finanţare) în contrapartidă cu intrarea banilor în contul curent bancar:
5121
=
162
Suma
„Conturi curente în lei”
„Credite bancare pe termen
împrumutată
lung”
2) contabilizarea dobânzii de plată: apare cheltuiala financiară cu dobânda
concomitent cu datoria privind dobânda;
666
=
168
Dobânda
„Cheltuieli privind dobânzile”
„Dobânzi aferente
împrumuturilor şi datoriilor
asimilate”
3) plata dobânzii:
168
=
5121
Dobânda
„Dobânzi aferente
Conturi la bănci în lei
împrumuturilor şi datoriilor
asimilate”
4) rambursarea integrală a creditului la scadenţa finală sau plata ratelor scadente
(rambursare eşalonată) : stingerea datoriei faţă de creditor şi diminuarea disponibilităţilor din
contul curent la bancă.
162
=
5121
Valoare rambursată
„Credite bancare pe termen
„Conturi la bănci în lei”
lung”
Anuitatea este reprezentată de suma de bani ce trebuie plătită anual. Ea este formată
din două componente:
Anuitate = Rata (principal) + Dobânda

2.2. Contabilitatea capitalului împrumutat pe termen scurt
Evidenţa contabilă a împrumuturilor pe termen scurt se ţine cu ajutorul conturilor din
clasa 5 Conturi de trezorerie, grupa 51 Conturi la bănci, cont sintetic de gradul I 519 „Credite
bancare pe termen scurt”.
În acest caz articolele contabile se prezintă astfel:
1) contabilizarea primirii împrumutului/creditului : înregistrarea creării datoriei faţă
de creditor (sursa de finanţare) în contrapartidă cu intrarea banilor în contul curent bancar:
5121
=
519
Suma
Conturi curente în lei
Credite bancare pe termen scurt
împrumutată
A/D
+P/C
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2) contabilizarea dobânzii de plată: apare cheltuiala financiară cu dobânda
concomitent cu datoria privind dobânda;
666
=
5198
Dobânda
Cheltuieli privind dobânzile
Dobânzi aferente creditelor bancare pe
termen scurt
+A/D
+P/C
3) plata dobânzii:
5198
=
5121
Dobânda
Dobânzi aferente creditelor bancare
Conturi la bănci în lei
pe termen scurt
-P/D
- A/ C
4) rambursarea integrală a creditului la scadenţa finală sau plata ratelor scadente
(rambursare eşalonată) : stingerea datoriei faţă de creditor şi diminuarea disponibilităţilor din
contul curent la bancă.
519
=
5121
Valoare
Credite bancare pe termen scurt
Conturi la bănci în lei
rambursată
-P/D
A/ C

= ÎNDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE
Sinteza unităţilor de învăţare
Structura și formele de manifestare a capitalului:
Capitalul propriu reprezintă sumele nedatorate în momentul închiderii exerciţiului, ele
aparţinând proprietarilor, sau altfel spus, „reprezintă interesul rezidual al acţionarilor în
activele unei întreprinderi, după deducerea tuturor datoriilor acesteia”. El este dobândit prin
aportul proprietarilor, prin autofinanţare ori din alte resurse financiare. În mod concret,
capitalul propriu se identifică cu: aporturile de capital, primele de capital, rezervele,
rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului financiar.
Provizioanele sunt rezerve constituite pe seama cheltuielilor pentru acoperirea unor
pierderi viitoare care la data închiderii exerciţiului financiar sunt posibile. În mod indirect
ele reprezintă echivalentul unor datorii probabile generatoare de pierderi sau de cheltuieli.
Împrumuturi şi datorii asimilate reflectă rezultatul finanţării străine a bunurilor
componente ale patrimoniului pentru care beneficiarul trebuie să îndeplinească o anumită
prestaţie sau să dea un echivalent valoric.
Ca structură, capitalul social al unei societăţi, poate cuprinde două forme:
- capital subscris, reprezentat de angajamentele de aport pe care proprietarii şi le-au
luat în momentul înfiinţării societăţii. El coincide cu capitalul social prevăzut în contractul de
societate şi statut;
- capitalul subscris vărsat, cuprinde partea de capital subscris care a fost pus la
dispoziţia întreprinderii.
Evidenţa capitalului social subscris şi vărsat în natură şi/sau în numerar de către
acţionarii sau asociaţii societăţii şi a modificării acestuia, (mărire sau reducere) se realizează
cu ajutorul contului 101 „Capital”, cu funcţie contabilă de pasiv.
Teste de evaluare/autoevaluare
1. Precizaţi articolul contabil corect pentru transformarea capitalului subscris în
capital vărsat:
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a)
b)
c)
d)
e)

1012 (Capital subscris vărsat)
1011
456 (Decontări cu acţionarii)
1012
1016 (Patrimoniu public)

= 1011(Capital subscris nevărsat);
= 1012;
= 1012;
= 456;
= 456.

2. Se achiziţionează 1.000 acţiuni emise de societatea comercială B, la o valoare de
8 lei acţiunea, valoarea nominală fiind de 10 lei/acţiune. Plata se face ulterior. Care este
înregistrarea corectă?
a)

505

=

Obligaţiuni emise
şi răscumpărate

b)

261

=

509

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate

c)

5121

8.000

Conturi la bănci în lei

5081

10.000

Vărsăminte de efectuat
pentru investiţiile pe termen scurt

=

%

Alte titluri de plasament
5092
Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt

10.000
8.000

7642

2.000

Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate

d)

5081

=

Alte titluri de plasament

e)

5092

8.000

Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt

5081

=

Alte titluri de plasament

5092

10.000

Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt

3. La o societate comercială, capitalul social este de 150.000 lei, rezervele de 30.000
lei, numărul de acţiuni de 60.000; valoarea nominală a unei acţiuni este de 2,5 lei. Se
hotărăşte reducerea capitalului social cu 30% prin reducerea valorii nominale a
acţiunilor. Cum se înregistrează micşorarea capitalului social şi plata sumelor atribuite
acţionarilor, prin virament, referitoare la această reducere?
a)

1012

=

5121

Capital subscris vărsat

b)

=

5121

Decontări cu acţionarii/asociaţii
privind capitalul

Conturi la bănci în lei

c)

456

1012

45.000

Conturi la bănci în lei

=

Capital subscris vărsat

456

45.000

45.000

Decontări cu acţionarii/asociaţii

privind capitalul

d)

1012

=

Capital subscris vărsat

456

45.000

Decontări cu acţionarii/asociaţii

privind capitalul

456

=

5121

45.000
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Decontări cu acţionarii/asociaţii
privind capitalul

e)

5121

Conturi la bănci în lei

=

Conturi la bănci în lei

456

456

45.000

Decontări cu acţionarii/asociaţii
privind capitalul

=

Decontări cu acţionarii/asociaţii
privind capitalul

1012

45.000

Capital subscris vărsat

MODUL II
CONTABILITATEA TRANZACTIILOR PRIVIND ACTIVELE
IMOBILIZATE
1. Cuprins
2. Obiectiv general
3. Obiective operaţionale
4. Dezvoltarea temei
5. Bibliografie selectivă

Cuprins



ambalajelor

UI 3. Evaluarea şi înregistrarea imobilizărilor la intrarea în patrimoniu

=2 ore
UI 4. Evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a mărfurilor şi

=2 ore

UI 5. Evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a deprecierii
imobilizărilor şi a stocurilor

=2 ore

Obiectiv general: Dobândirea de cunoştinţe privind reflectarea în
contabilitate a operaţiilor economice de intrare în patrimoniu şi utilizare a activelor
imobilizate.

Obiective operaţionale: Însuşirea tehnicii de evaluare şi înregistrare în
contabilitate a elementelor componente ale activelor imobilizate, activelor circulante
provenite de la terţi (achiziţii, donaţii) la intrarea şi ieşirea din patrimoniu, precum şi
pe parcursul utilizării lor.



Competențele unităților de învățare: studenţii vor putea să definească

termeni precum active; datorii; capitaluri;
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Competențele unităților de învățare: studenţii vor putea să descrie
particularitățile noțiunilor de imobilizări necorporale, imobilizări corporale și imobilizări
financiare;

Competențele unităților de învățare: studenții vor cunoaște metodele
de amortizare a imobilizărilor.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3
EVALUAREA ŞI ÎNREGISTRAREA IMOBILIZARILOR LA
INTRAREA IN PATRIMONIU


Mijloace
economice pe
termen lung

În faza de investiţii, societatea comercială îşi procură bunurile durabile, respectiv
activele imobilizate sau imobilizările care sunt elemente patrimoniale caracterizate prin
aceea că se folosesc o perioadă îndelungată de timp şi nu se consumă la prima utilizare.
Imobilizările necorporale (nemateriale) se caracterizează prin faptul că nu îmbracă
fizic forma de bunuri materiale concrete. Evidenţa contabilă a acestora se ţine cu ajutorul
conturilor din clasa 2 Conturi de imobilizări, grupa 20 „Imobilizări necorporale”, organizată
pe elemente componente ale acestei categorii de active. Sunt conturi cu funcţie contabilă de
activ şi conţinut economic de mijloace sau bunuri economice.
Imobilizările corporale. În această categorie se încadrează orice bun singular sau
complex care se utilizează în mod independent şi îndeplineşte cumulativ următoarele trei
condiţii:
- este deţinut de o persoană juridică pentru a fi utilizat în producţia proprie de bunuri
sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau pentru a fi folosit în scopuri
administrative;
- are valoare contabilă de intrare mai mare decât limita stabilită prin legea fiscală
(2.500 lei);
- are o durată de utilizare mai mare de un an.
Evidenţa contabilă a acestora se ţine cu ajutorul conturilor din clasa 2 Conturi de
imobilizări, grupa 21 „Imobilizări corporale”, organizate, de asemenea, pe elementele
componente ale acestei categorii de active. Sunt conturi cu funcţie contabilă de activ şi
conţinut economic de mijloace sau bunuri economice.
În faza de aprovizionare, societatea îşi procură bunurile materiale destinate să fie
consumate la prima lor utilizare, respectiv stocuri de materii prime şi materiale consumabile.
Materiile prime sunt stocuri care participă direct la fabricarea produselor, regăsinduse în componenţa lor integral sau parţial, în starea iniţială sau transformată.
Materiale consumabile sau furniturile cuprind materiale auxiliare, combustibili,
materiale pentru ambalat, piesele de schimb şi alte materiale consumabile care participă
indirect sau ajută activitatea de exploatare fără a se regăsi, de regulă, în produsul rezultat.
Pe lângă aceste categorii de stocuri destinate consumului, societăţile comerciale pot
achiziţiona şi materiale de natura obiectelor de inventar. Acestea sunt bunuri cu o valoare
mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerate active corporale, indiferent de
durata lor de serviciu, sau cu durata mai mică de un an, indiferent de valoarea lor, precum şi
bunurile asimilate acestora (echipamente de protecţie, de lucru, dispozitive cu destinaţie
specială).
Evidenţa contabilă a acestor bunuri se ţine cu ajutorul conturilor din clasa 3 Conturi
de stocuri, grupa 30 „Stocuri de materii şi materiale”, conturi cu funcţie contabilă de activ şi
conţinut economic de mijloace sau bunuri economice.
Documentele contabile pe baza cărora se înregistrează intrarea în patrimoniu a
mijloacelor economice provenite de la terţi sunt:
- contract de vânzare-cumpărare;
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- factură;
- proces verbal de predare-primire;
- proces verbal de punere în funcţiune;
- documente justificative specifice prin care se evidenţiază stadiul de execuţie şi
previziunile privind finalizarea oricărui proiect de dezvoltare care urmează a fi capitalizat
(înregistrat ca activ imobilizat);
- borderou de achiziţie.
Definiţi imobilizările corporal. (vezi pag. 19)

3.1. Evaluarea imobilizărilor la intarea în patrimoniu


Valoarea de
intrare

La intrarea în patrimoniu se stabileşte pentru fiecare element patrimonial o valoarea
de intrare sau valoarea contabilă.
În funcţie de calea de intrare în patrimoniu, valoarea de intrare sau contabilă poate fi:
- costul de achiziţie;
- valoare de aport;
- valoarea de utilitate;
1) Procurarea cu titlu oneros (prin achiziţie de la furnizori). Activele sunt evaluate şi
înregistrate la cost de achiziţie.
Cost de achiziţie = Preţul de cumpărare
+ Taxele nerecuperabile (accize, taxe vamale)
+ Cheltuielile de transport-aprovizionare +
+ Alte cheltuieli accesorii necesare pentru
punerea în stare de utilizare a bunului
Reducerile comerciale şi alte elemente similare acordate de furnizor nu fac parte din
costul de achiziţie.
2) Procurarea cu titlu gratuit. Activele sunt evaluate şi înregistrate la valoarea de
piaţă a bunurilor similare.
3) Intrare ca aport la capitalul social. Activele sunt evaluate şi înregistrate la
valoarea de aport stabilită de experţi evaluatori în funcţie de utilitatea, starea şi preţul pe
piaţă al bunurilor similare.
Trebuie reţinut că, odată stabilită o valoare de intrare aceasta nu mai poate fi
modificată. În cazul imobilizărilor există două situaţii care fac excepţie de la regula de mai
sus, în sensul că permit modificarea valorii contabile de intrare a elementelor patrimoniale la
care se referă. Este vorba despre reevaluarea activelor şi modernizarea acestora.
Precizaţi, în funcţie de calea de intarea în patrimoniu, la ce valoare sunt evaluate şi
înregistrate activele imobilizate. (vezi pag. 20-21)

3.2. Înregistrarea intrărilor de active imobilizate prin achiziţie


T.V.A.

Orice operaţie de achiziţie de bunuri produce în patrimoniul societăţii următoarele
modificări:
- apariţia unei datorii faţă de furnizor (+P/C) la o valoare egală cu preţul de achiziţie
al bunurilor/serviciilor care intră în patrimoniu (+A/D) şi T.V.A. deductibilă aferentă (+A/D).
Particularitate
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În cazul mijloacelor pe termen scurt, bunuri de natura stocurilor, pot fi utilizate două
metode de evidenţă contabilă:
Metoda inventarului permanent care constă în utilizarea pentru înregistrarea în
contabilitate a operaţiilor privind stocurile, a conturilor de stocuri, respectiv conturile din
clasa 3 din planul General de Conturi. Această metodă permite cunoaşterea în orice moment a
situaţiei stocurilor din patrimoniu.
Metoda inventarului intermitent potrivit căreia pentru înregistrarea rulajelor de
Evidenţa sintetică
stocuri
(intrări şi ieşiri din patrimoniu) se utilizează direct conturile de cheltuieli
stocuri
corespunzătoare, respectiv de venituri pentru produse şi producţie în curs. Conturile de
stocuri intervin doar la sfârşitul perioadei, respectiv începutul perioadei următoare pentru
preluarea stocurilor existente determinate prin inventariere.
Această metodă se utilizează, de regulă, pentru evidenţa bunurilor materiale
nestocabile.
În ceea ce priveşte evidenţa analitică a stocurilor de materii şi materiale, aceasta
poate fi organizată folosind una dintre următoarele metode, în funcţie de specificul activităţii
şi de necesităţilor proprii de informare ale societăţii comerciale:
1. Metoda operativ-contabilă (pe solduri) care presupune desfăşurarea
următoarelor activităţii:
- evidenţa cantitativă a bunurilor la locurile de depozitare, iar în cadrul
acestora pe categorii de stocuri, cu ajutorul fişelor de magazie;
- preluarea documentelor de intrare-ieşire în contabilitate, la cel mult o
săptămână după înregistrarea lor în fişele de magazie, ocazie cu care se efectuează controlul
Evidenţa analitică
înregistrărilor din fişele de magazie;
stocuri
- întocmirea registrului stocurilor la sfârşitul perioadei, în care se înscriu
cantităţile de stocuri preluate din fişele de magazie, valorile stocurilor calculate prin
înmulţirea cantităţilor cu preţurile de facturare şi totalurile valorilor pe pagini, pe grupe,
subgrupe, magazii, conturi sintetice;
- pentru uşurarea depistării unor erori, la contabilitate se foloseşte Fişa
centralizatoare a mişcărilor valorice pe grupe de bunuri.
2. Metoda cantitativ – valorică (pe fişe de cont analitice) care constă în
parcurgerea următoarelor etape:
- înregistrarea cantitativă a intrărilor şi ieşirilor de stocuri în fişele de
magazie;
- preluarea documentelor de intrare şi ieşire de către contabilitate;
- înregistrarea documentelor în fişele de cont analitice pentru valori
materiale;
- verificarea concordanţei înregistrărilor din fişele de cont analitice cu cele
din fişele de magazie;
- verificarea concordanţei înregistrărilor din fişele de cont analitice cu
situaţie fişelor de cont sintetice cu ajutorul balanţelor de verificare analitice.
Articolul contabil corespunzător unei achiziţii este :





%
Cont de bun
sau
serviciu
(cheltuială)
4426
TVA deductibilă
+A/D

=

404
Furnizori de imobilizări
sau
401
Furnizori

Datorie la furnizor
Cost de achiziţie

T.V.A .
+P/C

Dacă se utilizează metoda inventarului intermitent, în cazul stocurilor achiziţionate
de la furnizor, articolul contabil este:
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%
Gr. 60
Cheltuieli privind stocurile
4426
TVA deductibilă
+A/D

=

401
Furnizori

Datorie faţă de furnizor
Cost de achiziţie

T.V.A
+P/C

UNITATEA DE INVĂŢARE 4
EVALUAREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A
MĂRFURILOR ŞI AMBALAJELOR
4.1. Evaluarea şi înregistrarea operaţiilor privind mărfurile


Mărfurile


Adaos comercial

Mărfurile reprezintă bunurile pe care întreprinderea le cumpără în vederea vânzării
în starea în care au fost cumpărate fără vreo prelucrare suplimentară. Sunt asimilate
mărfurilor:
Documentele pe baza cărora sunt înregistrate în contabilitate operaţiilor privind
mărfurile sunt:
- factura fiscală
- nota de intrare recepţie
- bonul fiscal/raport fiscal
- monetar
- borderou de achiziţie
Mărfurile se pot evalua şi reflecta în contabilitate la :
- cost de achiziţie
- preţ de vânzarea cu amănuntul
Diferenţa între preţul de vănzare şi costul de achiziţie al mărfurilor poartă denumirea
de adaos comercial care se poate sau nu evidenţia distinct în contabilitate, în funcţie de
specificul societăţii care comercializează mărfuri.
Evidenţa contabilă a mărfurilor se ţine cu ajutorul contului 371 „Mărfuri” , cont cu
funcţie contabilă de activ şi conţinut economic de mijloace economice (bunuri).
Adaosul comercial evidenţiat distinct în contabilitate se înregistrează în contul 378
„Diferenţe de preţ la mărfuri” cont cu funcţie contabilă de pasiv şi conţinut economic de
surse (adaosul comercial aferent mărfurilor vândute se transformă, în momentul vânzării, în
venit)
Principalele operaţii contabile privind mărfurile sunt:
1. Achiziţia mărfurilor de la furnizor pe bază de factură fiscală:
%
=
401
Datorie la furnizor
371
Furnizori
Cost de achiziţie
Mărfuri
4426
T.V.A. aferentă costului
TVA deductibilă
+A/D
+P/C
2. Recepţia mărfurilor (înregistrarea adaosului şi a T.V.A. neexigibilă) şi întocmirea
notei de intrare recepţie:
371
=
%
Adaos + T.V.A.
Mărfuri
378
Adaos comercial
Diferenţe de preţ la
mărfuri
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T.V.A. neexigibilă

4428
TVA neexigibilă
+P/C

+A/D
4. Vânzarea mărfurilor pe bază de :
- factură fiscală:
4111
=
Clienţi

+A/D

%
707
Venituri din vânzarea
mărfurilor
4427
TVA colectată
+P/C

Total creanţă
Preţ de vânzare
T.V.A. aferentă
preţului

- bon fiscal: vânzare în unităţile de desfacere cu amănuntul care încasează
contravaloarea mărfurilor în momentul vânzării):
5311
=
%
Total creanţă
Casa în lei
707
Preţ de vânzare
Venituri din vânzarea
mărfurilor
4427
T.V.A. aferentă
TVA colectată
preţului
+A/D
+P/C
3. Descărcarea gestiunii de mărfurile vândute:
- dacă evidenţa mărfurilor se ţine la cost de achiziţie, articolul contabil este:
607
Cheltuieli privind mărfurile
+A/D

=

371
Mărfuri

Costul mărfurilor vândute

-A/C
- dacă evidenţa se ţine la preţ de vânzare cu amănuntul cu TVA se determină
adaosul comercial aferent mărfurilor vândute cu ajutorul coeficientului:
K378 = (SI378 + RC378) / (SI371 – SI4428 + RD371 – RC4428 )
Adaos aferent mărfurilor vândute = K378 x RC707
%
607
Cheltuieli privind mărfurile
+A/D
378
Diferenţe de preţ la mărfuri
-P/D
4428
TVA neexigibilă
-P/D

=

371
Mărfuri

PVA mărfuri vândute
Cost mărfuri vândute

Adaos mărfuri vândute
T.V.A. neexigibilă
-A/C

4.2. Evaluarea şi înregistrarea operaţiilor privind ambalajele


Ambalaje

În categoria ambalaje se înscriu bunurile care însoţesc mărfurile în circulaţia lor,
fiind destinate păstrării şi protejării acestora pe timpul transportului, depozitării şi desfacerii.
în această categorie de stocuri se înscriu ambalajele de transport refolosibile care însoţesc
bunurile în circulaţia lor.

19


Exemplificare

Evaluarea ambalajelor se face la costul de achiziţie înscris în documentele prin care
se consemnează intrarea acestora în patrimoniu:
- factura fiscală;
- aviz de însoţire al mărfurilor
Evidenţa contabilă a ambalajelor se ţine cu ajutorul contului 381 „Ambalaje” cont cu
funcţie contabilă de activ, conţinut economic de mijloace şi 388 „Diferenţe de preţ la
ambalaje”, cont cu funcţie contabilă de activ, rectificativ al valorii de înregistrare a
ambalajelor (se utilizează atunci când evidenţa ambalajelor se face la cost standard pentru
înregistrarea diferenţelor faţă de costul de achiziţie, nefavorabile, în negru, sau favorabile, în
roşu). Se utilizează, de asemenea, contul 3023 „Materiale pentru ambalat” cont cu funcţie
contabilă de activ, conţinut economic de mijloace pentru evidenţa ambalajelor altele decât
cele de natura obiectelor de inventar sau de transport.
Exemplu nr. 1
O societate comercială recepţionează ambalaje înregistrate la un cost de achiziţie de
700 lei pe care le vinde ulterior clienţilor pe bază de factură fiscală, odată cu livrarea de
mărfuri al căror preţ de vânzare facturat este de 3.000 lei
1.- se înregistrează achiziţia ambalajelor:
%
=
401
868
381
Furnizori
700
Ambalaje
4426
168
TVA deductibilă
+A/D
+P/C
2.- se înregistrează livrarea mărfurilor şi facturarea ambalajelor:
4111
=
%
4.588
Clienţi
707
3.000
Venituri din vânzarea mărfurilor
700
708
888
Venituri din vânzarea ambalajelor
+A/D
4427
TVA colectată
+P/C
3.- scoaterea din gestiune a ambalajelor vândute:
608
=
381
700
Cheltuieli privind ambalajele
Ambalaje
+A/D
-A/C

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 5
CONTABILITATEA DEPRECIERII IMOBILIZARILOR SI A
STOCURILOR
5.1. Contabilitatea amortizării imobilizărilor.


Utilizarea activelor
imobilizate

Prin utilizare, imobilizările necorporale şi corporale se uzează fizic şi moral. Uzura
fizică este generată de funcţionarea tehnică şi mecanică, precum şi de influenţa factorilor
naturali. Uzura morală apare ca urmare a procesului de învechire tehnologică, cauzat de
evoluţia rapidă a tehnicii, de apariţia de noi echipamente mai performante.
Această uzură („consum” de active necorporale şi corporale) se evaluează şi se
înregistrează în contabilitate ca amortizare.
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Amortizare liniară


Amortizare
degresivă


Amortizare
accelerată

Amortizarea reprezintă expresia valorică a deprecierii ireversibile a imobilizărilor
necorporale şi corporale ca urmare a utilizării, acţiunii factorilor naturali sau a factorilor de
progres tehnologic (care conduc la uzura morală a imobilizărilor).
Se calculează şi se înregistrează în contabilitate prin includerea pe cheltuielile
fiecărui exerciţiu, ceea ce asigură refacerea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale.
Societăţile comerciale îşi amortizează imobilizările utilizând unul dintre următoarele
regimuri de amortizare:
Amortizarea liniară care constă în repartizarea uniformă a valorii de intrare a
imobilizărilor pe toată durata normală de funcţionare stabilită. Amortizarea liniară se
calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a imobilizărilor,
potrivit relaţiilor:
Cota liniară (CL) = 100 / Durata de funcţionare (nr. ani)
Amortizare anuală = Cota liniară x Valoarea de intrare
Amortizare lunară = Amortizarea anuală / 12 luni
Amortizarea liniară este regimul cel mai simplu de aplicat, însă el nu ţine seama de
influenţa uzurii morale, care duce necesitatea înlocuirii imobilizărilor într-un interval de timp
mai scurt decât durata iniţială de utilizare.
Amortizarea degresivă conduce la o amortizare mai accentuată a imobilizărilor
corporale în primii ani de la punerea în funcţiune. Cota de amortizare degresivă se calculează
prin multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu anumiţi coeficienţi, astfel:
Cota degresivă (CD)= Cota liniară x K
unde K este
1,5 - dacă durata de folosinţă este (1-5ani]
2 - dacă durata de folosinţă este (5-10 ani];
2,5 - dacă durata de folosinţă este mai mare de 10 ani.
Amortizarea anuală = Cota degresivă x Valoarea rămasă de amortizat până în
anul în care:
Valoarea rămasă de amortizat ≤ Valoarea de intrare/2
după care se trece la amortizare liniară cu o cota liniară de:
Cota liniară (D) = 100 / Durata de folosinţă rămasă
Amortizare lunară = Amortizare anuală / 12 luni
Amortizarea accelerată constă în calcularea, în primul an de funcţionare a unei
amortizări anuale de până la 50% din valoarea de intrare a acestora; în exerciţiile următoare,
amortizarea se calculează după regimul amortizării liniare, prin divizarea valorii rămase la
numărul de ani de utilizare rămaşi.
Terenurile şi imobilizările financiare nu se amortizează.
Definiţi pe scurt cele trei metode de amortizare (vezi pag. 31-32)

Amortizarea se calculează şi se înregistrează în contabilitate începând cu luna
următoare celei în care imobilizarea amortizabilă a intrat în patrimoniu.
Evidenţa contabilă a amortizărilor se ţine cu ajutorul conturilor din clasa 2 Conturi de
imobilizări, grupa 28 „Amortizări privind imobilizările”, conturi cu funcţie contabilă de
pasiv, fiind conturi rectificative a valorilor de intrare a imobilizărilor corporale şi
necorporale.
Amortizarea se înregistrează lunar prin articolul contabil:
6811
=
Gr. 28
Amortizare
Cheltuieli de exploatare privind
Amortizări privind
lunară
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amortizarea imobilizărilor
+A/D

imobilizările
+P/C

Scoaterea din patrimoniu a unui activ imobilizat amortizabil se face de regulă la
sfârşitul duratei de funcţionare (amortizarea este completă), prin casare. Articolul contabil
este de scoatere din patrimoniu a unui activ imobilizat amortizabil (necorporal sau corporal
este):
Gr. 28
Amortizări privind imobilizările
-P/D


Important

=

Gr. 20, 21
Valoarea de
Imobilizări necorporale şi
intrare
corporale
-A/C
Înregistrarea în contabilitate a amortizării
Observaţii:
- indiferent de metoda de amortizare folosită, articolul contabil de înregistrare a
amortizării este aceeaşi, singura diferenţă fiind sumele ce corespund planurilor de
amortizate întocmite în cazul fiecărei metode;
- amortizarea se înregistrează lunar;
Pentru prima lună de funcţionare avem următoarele valori de înregistrat:
- amortizare liniară : 1.200 / 12 luni = 100 lei
- amortizare degresivă: 2.400 / 12 luni = 200 lei
1.- se înregistrează amortizarea lunară:
6811
=
2813
100
Cheltuieli de exploatare
Amortizări privind
privind amortizarea
imobilizările
imobilizărilor
+P/C
+A/D
sau
6811
=
2813
200
Cheltuieli de exploatare
Amortizări
privind amortizarea
privind
imobilizărilor
imobilizările
+A/D
+P/C
Operaţia de mai sus se va repeta lunar pe durata anilor de funcţionare, la sfârşitul
cărora în creditul conturilor de amortizări, conturi din grupa 28, va figura o sumă egală cu
valoarea de intrare a imobilizărilor complet amortizate.
Dacă societatea decide scoaterea din patrimoniu a mijlocului de transport la
terminarea duratei de utilizare, articolul contabil este:
2813
=
2133
7.200
Amortizări privind
Mijloace de
imobilizările
transport
-P/D
-A/C

5.2. Evaluarea şi înregistrarea utilizării stocurilor
Evaluarea consumurilor/ieşirilor de stocuri din patrimoniu are la bază valoarea de
intrare a acestora şi se poate face după mai multe metode:
1. Metoda identificării specifice – fiecare articol ieşit este identificat prin data şi
valoarea
de intrare (evaluare la cost istoric)
Utilizarea activelor
2. Metoda epuizării loturilor, care îmbracă mai multe forme:
de natura stocurilor
- metoda costului mediu ponderat (CMP) care presupune calcularea mediei
ponderate a costurilor unui anumit element, fie periodic, la sfârşitul lunii, fie după fiecare
intrare (recepţie);
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- metoda FIFO (primul intrat primul ieşit) constă în evaluarea stocurile
ieşite din patrimoniu la valoarea de intrare a primelor loturi până la epuizarea fiecăruia;
- metoda LIFO (ultimul intrat primul ieşit): ieşirile de stocuri sunt evaluate la
valoarea de intrare a ultimelor loturi intrat în patrimoniu până la epuizarea lor.
Documentele utilizate pentru evidenţa operativă a stocurilor de materii şi materiale:
- fişa de magazie;
- bonul de consum;
- fişa limită de consum.
Consumul stocurilor provenite de la terţi, intrate în patrimoniu prin achiziţie, donaţie
sau ca aport la capital, se traduce în contabilitate prin înregistrarea unei cheltuieli de
exploatare (+A), după natura stocului, concomitent cu diminuarea stocului (-A).
Articolul contabil este:
Gr. 60
=
Gr. 30
Valoarea
Cheltuieli privind stocurile
Stocuri de materii şi
consumului
materiale
+A/D
-A/C

= ÎNDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE
Sinteza unităţilor de învăţare
Contabilitatea activelor imobilizate
Elementele componente ale patrimoniului, legate în mod direct, de evaluarea poziţiei
financiare a întreprinderii sunt: activele; datoriile; capitalul propriu.
Activele reprezintă structuri ale activului bilanţier, iar ultimele două (datoriile şi
capitalul propriu) sunt structuri ale pasivului bilanţier.
Activele, ca structură contabilă bilanţieră, sunt definite „ca fiind resurse controlate de
întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze
beneficii economice viitoare pentru întreprindere”.
În raport de utilitatea şi forma concretă de prezentare, activele imobilizate se grupează
în:
Imobilizări necorporale, denumite şi active intangibile sau nemateriale (cheltuieli de
constituire, cheltuieli de dezvoltare, concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, etc.);
Imobilizări corporale, denumite şi active tangibile sau investiţii materiale (terenuri,
construcţii, instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii, mobilier, aparatură
birotică etc.);
Imobilizări financiare, reprezintă un instrument de capital propriu al altei întreprinderi
(acţiuni şi alte titluri) sau un drept contractual de a încasa numerar sau orice alte active
financiare de la o altă întreprindere (împrumuturi şi garanţii acordate etc.).
Amortizarea imobilizărilor reprezintă alocarea (repartizarea) sistematică a valorii
amortizabile a unui activ de-a lungul duratei de viaţă utilă.
Amortizarea, ca operaţie de repartizare a costurilor imobilizărilor asupra cheltuielilor
exerciţiului, se realizează potrivit principiului independenţei exerciţiilor.
Teste de evaluare/autoevaluare
1. Reevaluarea imobilizărilor corporale se face de regulă:
a. de echipe tehnice, compuse din specialiştii întreprinderii;
b. de evaluatori autorizaţi, independenţi;
c. de comisii de inventariere stabilite de conducerea întreprinderii;
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d. de specialiştii din compartimentul financiar-contabil;
e. de administratorii societăţii.
2. Care dintre elementele următoare nu corespunde definiţiei unui activ corporal
sau financiar?
a. creanţele faţă de clienţi;
b. titlurile de plasament;
c. disponibilul în bancă;
d. stocurile de mărfuri;
e. cheltuielile de constituire.
3. Sub raportul modului şi sensului de influenţare a rezultatelor perioadei, prin
amortizări şi ajustări pentru depreciere, care din afirmaţiile următoare este
corectă?
a. amortizarea şi ajustările pentru depreciere nu afectează rezultatul perioadei;
b. amortizarea şi ajustările pentru depreciere măresc rezultatele perioadei;
c. amortizarea diminuează iar ajustările pentru depreciere măresc rezultatele
perioadei;
d. amortizarea diminuează iar ajustările pentru depreciere diminuează, sau, prin
reluare, majorează rezultatele perioadei;
e. amortizarea diminuează sau măreşte, iar ajustările pentru depreciere măresc
rezultatele perioadei.

MODUL III
CONTABILITATEA OPERAŢIILOR PRIVIND PRODUCŢIA
OBTINUTA
1. Cuprins
2. Obiectiv general
3. Obiective operaţionale
4. Dezvoltarea temei
5. Bibliografie selectivă
Cuprins

UI 6. Contabilitatea operaţiilor privind producţia de produse finite –
evaluare şi înregistrare

=2 ore

UI 7. Contabilitatea operaţiilor privind producţia de imobilizări–
evaluare şi înregistrare

=2 ore


Obiectiv general: Dobândirea de cunoştinţe privind reflectarea în
contabilitate a operaţiilor economice de obţinere de stocuri şi active imobilizate din
producţie proprie

Obiective operaţionale: Însuşirea tehnicii de evaluare şi înregistrare în
contabilitate a obţinerii de produse, a producţiei în curs de execuţie precum şi a
activelor imobilizate.
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Competențele unităților de învățare: studenţii vor putea să definească

termeni precum active; datorii; capitaluri;


Competențele unităților de învățare: studenţii vor putea să descrie
particularitățile noțiunilor de imobilizări necorporale; imobilizări corporale și imobilizări
financiare;

Competențele unităților de învățare: studenții vor cunoaște metodele
de amortizare a imobilizărilor.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 6
CONTABILITATEA OPERAŢIILOR PRIVIND PRODUCŢIA DE
PRODUSE FINITE
Indiferent de natura lor, stocuri sau imobilizări, bunurile din producţie proprie sunt
evaluate şi înregistrate în contabilitate la costul de producţie care reprezintă suma
cheltuielilor directe şi a cheltuielilor indirecte repartizate raţional asupra produsului aferente
procesului de producţie.
Bunurile de natura stocurilor rezultate în urma procesului de producţie şi destinate
vânzării sunt clasificate în funcţie de gradul de finalizare în:
- produse care cuprind:
- semifabricate - sunt acele produse al căror proces tehnologic a fost încheiat
într-o secţie sau fază de fabricaţie şi care vor fi prelucrate în continuare în altă secţie sau fază
de fabricaţie sau sunt vândute terţilor;
- produse finite - produse care au parcurs întregul proces de fabricaţie,
întrunesc condiţiile de calitate şi sunt predate pe bază de documente la magazie sau sunt
livrate direct clienţilor;
- produse reziduale – reprezentate de rebuturi, materiale recuperabile,
deşeuri.
- producţia în curs de execuţie care reprezintă produsele care nu au trecut prin toate
stadiile de fabricaţie, ocupând o poziţie intermediară fie între materii prime şi semifabricate
fie între semifabricate şi produse finite, produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice de
calitate, precum şi lucrările şi serviciile în curs de execuţie.
Documentele contabile folosite pentru evidenţa stocurilor de produse şi de producţie
în curs de execuţie sunt:
- raportul de producţie
- bonul de predare, transfer, restituire
- proces verbal de recepţie tehnică de calitate
Evidenţa contabilă a producţiei în curs de execuţie şi a produselor se ţine cu ajutorul
conturilor din clasa 3 Conturi de stocuri, grupa 33 ”Producţia în curs de execuţie” şi grupa 34
„Produse”, conturi cu funcţie contabilă de activ şi conţinut economic de bunuri.
În înregistrările contabile privind producţia de stocuri intervine şi contul 711
„Variaţia stocurilor”, cont bifuncţional. În creditul acestui cont se înregistrează preţul de
înregistrare (cost de producţie sau cost antecalculat la care se adaugă diferenţele de preţ
aferente) al stocurilor de produse şi producţie în curs de execuţie. În debitul contului se
înregistrează preţul de înregistrare (cost de producţie sau cost antecalculat la care se adaugă
diferenţele de preţ aferente) al stocurilor de produse vândute sau constate lipsă la inventar,
precum şi al producţiei în curs de execuţie reluată la începutul perioadei.
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De reţinut că în contul 711 „Variaţia stocurilor” se va reflecta întotdeauna costul
de producţie efectiv.
Contul 711 “Variaţia stocurilor ” – funcţie contabilă, conţinut (vezi pag. 39)


Înregistrare în
contabilitate

Producţia de stocuri generează în contabilitate înregistrarea următoarelor operaţii:
1. Obţinerea producţiei în curs de execuţie şi a produselor
Gr. 33
=
711
Cost de producţie
Producţia în curs de execuţie
Variaţia stocurilor
sau
Gr. 34
Produse
+A/D
+P/C
2. Vânzarea produselor către clienţi, operaţie care generează în contabilitate un drept
de creanţă (+A /D) în contrapartidă cu realizarea venitului din vânzarea produselor (+P/C) şi
TVA colectată ((+P/C):
4111
=
%
Creanţa supra client
Clienţi
701
Preţ de vânzare
Venituri din vânzarea
produselor finite
702
Preţ de vânzare
Venituri din vânzarea
semifabricatelor
703
Preţ de vânzare
Venituri din vânzarea
produselor reziduale
4427
T.V.A.
TVA colectată
sau
+P/C
+A/D
3. Descărcarea gestiunii de produsele vândute şi a celor care au trecut într-o altă fază
a procesului de producţie (consum de semifabricate, finalizarea producţiei în curs):
711
=
Gr. 33
Cost de producţie
Variaţia stocurilor
Producţia în curs de
execuţie
sau
Gr. 34
Produse
-P/D
-A/C


Exemplificare

Exemplul nr. 1
Metoda inventarului permanent:
O societate comercială care are ca obiect de activitate producerea şi
comercializarea berii are la începutul lunii un stoc iniţial de 2.000 buc înregistrate la un cost
unitar de producţie de 2,5 lei. În cursul lunii mai obţine 7.000 buc doze de bere pentru care
efectuează următoarele cheltuieli:
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- cu materiile prime 12.000 lei
- cu materialele auxiliare 5.200 lei
- cu energia 900 lei
- cu apa 800 lei
Societatea vinde pe bază de factură fiscală 8.000 buc doze de bere la un preţ de
vânzare unitar de 4,0 lei. Scoaterea din evidenţă a produselor livrate se face prin metoda
FIFO.
1.- se înregistrează cheltuielile cu materiile prime pe baza bonului de consum:
601
=
301
12.000
+A/D
-A/C
2.- se înregistrează cheltuielile cu materialele auxiliare pe baza bonului de consum:
6021
=
3021
5.200
+A/D
-A/C
3.- se înregistrează cheltuielile cu energia pe baza facturii:
%
=
401
1.116
605
900
4426
216
+A/D
+P/C
4.- se înregistrează cheltuielile cu energia pe baza facturii:
%
=
401
992
605
800
4426
192
+A/D
+P/C
5.- se înregistrează obţinerea de produse finite pe baza raportului de producţie:
Cost de producţie = 12.000 + 5.200 + 900 + 800 = 18.900 lei
Cost de producţie unitar = 18.900 lei / 7.000 buc = 2,7 lei / buc
345
=
711
18.900
+A/D
+P/C
6.- se înregistrează vânzarea dozelor de bere clientului pe baza facturii fiscale:
Preţ de vânzare = 4,00 lei x 8.000 buc = 32.000 lei
4111
=
%
39.680
701
32.000
4427
7.680
+A/D
+P/C
7. – scoaterea din gestiune a dozelor de bere vândute: cele 8.000buc vândute vor fi
evaluate la ieşire conform metodei FIFO, astfel:
2.000 buc x 2,5 lei = 5.000 lei
6.000 buc x 2,7 lei = 16.200 lei
21.200 lei
711
=
345
21.200
-P/D
-A/C
Observaţie: RC al contului 711 < RD al contului 711evidenţiază faptul că societatea
a destocat producţia obţinută, adică a vândut în cursul lunii mai mult decât a produs în
aceeaşi perioadă (1.000 buc din cele 8.000 buc vândute au fost fabricate în perioada
precedentă)
Metoda inventarului intermitent
Considerând exemplul anterior, se vor înregistra următoarele operaţii:
1.- preluare pe venituri a stocului de bere de la începutul perioadei:
711
=
345
5.000
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-P/D
2.- vânzarea produselor:
4111

-A/C
=

%
39.680
701
32.000
4427
7.680
+A/D
+P/C
3.- stabilirea prin inventariere a stocului final de produse finite: 1000 buc x 2,7 lei =
2.700 lei
345
=
711
2.700
+A/D
+P/C
Exemplul nr. 2
La inventarierea de la sfârşitul perioadei se constată în secţiile de producţie de bază
ale unei societăţi producătoare de articole textile produse în curs de execuţie evaluată la cost
efectiv de 7.856 lei.
Producţia este finalizată în luna următoare, costul de producţie efectiv al produselor
finite astfel obţinute fiind de 10.000 lei.
1. – înregistrarea producţiei în curs de execuţie la sfârşitul lunii:
331
=
711
7.856
+A/D
+P/C
2.- se înregistrează stornarea la începutul perioadei următoare a stocului de
producţie în curs de execuţie (neterminată):
331
=
711
7.856
+A/D
+P/C
3.- se înregistrează în luna următoare produsele finite obţinute:
345
=
711
10.000
+A/D
+P/C

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 7
CONTABILITATEA OPERAŢIILOR PRIVIND PRODUCTIA DE
IMOBILIZARI



Imobilizările necorporale sau corporale obţinute din producţie proprie sunt
reprezentate de bunurile fabricate de o societate comercială ce nu sunt destinate vânzării, ci
utilizării pe termen lung de către aceasta.
Imobilizări din
Deci, sunt înregistrate ca imobilizări bunurile din producţie proprie care urmează să
producţie proprie fie utilizate pe o perioadă mai mare de un an, în scopuri proprii chiar de societatea
producătoare.
Evaluarea imobilizărilor din producţie proprie se face la costul de producţie, care, ca
şi în cazul produselor şi producţiei în curs de execuţie, cuprinde totalitatea cheltuielilor
directe şi a celor indirecte, repartizate raţional asupra bunului fabricat, efectuate în procesul
de producţie.
Articolul contabil prin care se înregistrează obţinerea de imobilizări în regie proprie
Evaluare la cost de
este: - pentru imobilizări corporale:
producţie
231
=
721
Cost de producţie
Imobilizări corporale în curs de execuţie
Venituri din producţia de
sau
imobilizări corporale
Gr. 21
Înregistrare în
Imobilizări corporale
contabilitate
+A/D
+P/C
- pentru imobilizări necorporale:
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233
Imobilizări necorporale în curs de
execuţie
sau
Gr. 20
Imobilizări necorporale
+A/D


Exemplificare

=

722
Venituri din producţia de
imobilizări necorporale

Cost de producţie

+P/C

Exemplu
O societate comercială efectuează în luna octombrie următoarele cheltuieli pentru
obţinerea unui utilaj destinat a fi utilizat în scopuri proprii:
- cheltuieli cu materiile prime – 4.000 lei
- cheltuieli cu materialele consumabile – 1.000 lei
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe folosite: - 800 lei
În luna noiembrie se continuă producţia şi se efectuează cheltuieli cu materiile prime
în valoare de 2.000 lei, utilajul fiind finalizat şi pus în funcţiune. Durata normală de
funcţionare a utilajului este de 10 ani, regimul de amortizare folosit este cel liniar. Să se
înregistreze operaţiile economico-financiare aferente lunilor octombrie, noiembrie şi
decembrie exerciţiul N.
Luna octombrie:
1.- se înregistrează cheltuielile cu materiile prime pe baza bonului de consum:
601
=
301
4.000
+A/D
-A/C
2.- se înregistrează cheltuielile cu materialele consumabile pe baza bonului de
consum:
6028
=
3028
1.000
+A/D
-A/C
3.- se înregistrează amortizarea mijloacelor fixe folosite în procesul de fabricaţie pe
baza Planului de amortizare:
6811
=
2813
800
+A/D
+P/C
4.- se înregistrează utilajul nefinalizat pe baza raportului de producţie:
231
=
721
5.800
+A/D
+P/C

Luna noiembrie:
1.- se înregistrează cheltuielile cu materiile prime pe baza bonului de consum:
601
=
301
2.000
+A/D
-A/C
2.- se înregistrează recepţia şi punerea în funcţiune a utilajului pe baza Procesului
verbal de punere în funcţiune:
2131
=
%
7.800
231
5.800
-A/C
721
2.000
+A/D
+P/C
3.- se înregistrează taxa pe valoarea adăugată:
4426
=
4427
1.872
(24% x 7.800)
+A/D
+P/C
Luna decembrie:
1.- se înregistrează amortizarea lunară:
Amortizare lunară = 7.800 lei / 10 ani / 12 luni = 65 lei
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6811
+A/D

=

2813
+P/C

65

= ÎNDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE
Teste de evaluare/autoevaluare
O societate are la începutul perioadei un stoc de semifabricate de 500 buc evaluate la
cost antecalculat de 11 lei / buc, diferenţele de preţ aferente stocului iniţial fiind nefavorabile,
în sumă de 100 lei. În cursul lunii obţine 600 buc semifabricate pentru care a realizat
cheltuieli efective de 6.300 lei.
Societatea vinde 400 buc la un preţ de vânzare unitar de 15 lei.

MODUL IV
CONTABILITATEA OPERAŢIILOR PRIVIND DECONTARILE
CU TERŢII ŞI DE TREZORERIE
1. Cuprins
2. Obiectiv general
3. Obiective operaţionale
4. Dezvoltarea temei
5. Bibliografie selectivă
Cuprins

UI 8. Contabilitatea datoriilor comerciale şi a operaţiilor de trezorerie
privind plata acestora

=2 ore

UI 9. Contabilitatea creanţelor comerciale şi a operaţiilor de trezorerie
privind încasarea acestora



=2 ore
UI 10. Contabilitatea decontărilor cu personalul şi asigurările sociale



=2 ore
UI 11. Contabilitatea operaţiilor privind decontările cu bugetul statului
=1 oră


Obiectiv general: Dobândirea de cunoştinţe privind reflectarea în
contabilitate a operaţiilor economice în care sunt implicaţi terţii, furnizori, clienţi, stat,
salariaţi, precum şi a operaţiilor de trezorerie privind decontarea tranzacţiilor
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Obiective operaţionale: Însuşirea tehnicii de evaluare şi înregistrare în
contabilitate a achiziţiilor de la furnizori şi decontarea acestora prin trezorerie, a
vânzărilor către clienţi şi încasării acestora cu ajutorul elementelor de trezorerie, a
decontărilor cu salariaţii, bugetul de stat şi alte bugete şi fonduri.



Competențele unităților de învățare: studenţii vor putea să definească

termeni precum datorii și creanțe comerciale;



Competențele unităților de învățare: studenţii vor putea să

înregistreze creanțele și datoriile în legătură cu personalul;

Competențele unităților de învățare: studenții vor cunoaște operațiile
privind decontăriile cu statul;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 8
CONTABILITATEA DATORIILOR COMERCIALE ŞI A
OPERAŢIILOR DE TREZORERIE PRIVIND PLATA
ACESTORA
8.1. Datoriile comerciale – definiţie, conţinut


Datorii comerciale

Datoriile comerciale create în cadrul relaţiilor de decontare cu furnizorii pentru
aprovizionările de bunuri materiale, lucrări şi servicii se delimitează patrimonial sub forma:
- furnizorilor;
- efectelor de plătit;
- avansurilor primite de la clienţi (clienţi - creditori)
Evidenţa contabilă a datoriilor comerciale se ţine cu ajutorul conturilor din clasa 4
Conturi de terţi, grupa 40 „Furnizori şi conturi asimilate” (cu excepţia contului 409
„Furnizori - debitori”) şi a contului 419 „Clienţi - creditori”, conturi cu funcţie contabilă de
pasiv şi conţinut economic de datorii (sau surse de finanţare pe termen scurt).


Reflectare în
contabilitate

Persoanele fizice sau juridice faţă de care unitatea are obligaţii băneşti sunt denumite
generic creditori, în cazul relaţiilor comerciale poartă denumirea de furnizor. Creditorul,
respectiv furnizorul reprezintă deci persoana care în cadrul unui raport patrimonial a avansat
o valoare economică şi urmează să primească un echivalent valoric sau o contraprestaţie.
8.2. Înregistrarea datoriilor comerciale şi a operaţiilor de trezorerie privind plata
acestora
Principalele operaţii privind datoriile comerciale sunt:
1. Achiziţii de imobilizări de la furnizori pe baza facturii fiscale:
%
=
404
Datoria la furnizor
Gr. 20,21,23
Furnizori de
Cost de achiziţie
Imobilizări necorporale,
imobilizări
corporale, în curs de execuţie
4426
T.V.A.
TVA deductibilă
+A/D
+P/C
2. Aprovizionare cu stocuri de la furnizori pe baza facturii fiscale şi a notei de
recepţie şi constatare de diferenţe:
Metoda inventarului permanent:
%
=
401
Datoria la furnizor
Gr. 30,36,37,38
Furnizori
Cost de achiziţie
Stocuri de materii şi materiale,
animale, mărfuri, ambalaje
4426
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TVA deductibilă
+A/D

T.V.A.
+P/C

Metoda inventarului intermitent:
%
=
Gr. 60
Cheltuieli privind stocurile
4426
TVA deductibilă
+A/D

401
Furnizori

Datoria la furnizor
Cost de achiziţie

T.V.A.
+P/C
3. Achiziţii de lucrări şi servicii de la furnizori, înregistrate pe baza facturii fiscale:
lucrările şi servicii executate de furnizori reprezintă pentru societatea beneficiară cheltuieli
care se înregistrează după natura şi în momentul angajării acestora:
%
=
401
Datoria la furnizor
Gr. 61, 62
Furnizori
Preţ de facturare (tarif)
Cheltuieli cu lucrările şi serviciile
executate de terţi
4426
TVA deductibilă
T.V.A.
+A/D
+P/C
4. Achiziţii de bunuri, lucrări sau servicii pe baza avizelor de expediere sau a
devizelor de lucrări. Până la întocmirea facturii, TVA aferentă acestor tranzacţii este
neexigibilă:
a) recepţia bunurilor sau a lucrărilor şi serviciilor pentru care nu s-au primit facturile:
%
=
408
Datoria la furnizor
Gr. 30,36,37,38
Furnizori – facturi
Cost de achiziţie estimat
Stocuri de materii şi materiale,
nesosite
animale, mărfuri, ambalaje
Gr. 61, 62
Preţ de facturare (tarif)
Cheltuieli cu lucrările şi
estimat
serviciile executate de terţi
4428
TVA neexigibilă
T.V.A.
+A/D
+P/C
b) primirea facturii:
b.1) valoarea facturii egală cu valoarea estimată în documentele de expediere:
408
=
401
Datoria la furnizor
Furnizori – facturi nesosite
Furnizori
-P/D
+P/C
4426
=
4428
T.V.A.
TVA deductibilă
TVA neexigibilă
+A/D
-A/C
b.2) valoarea facturii mai mică sau mai mare decât valoarea înregistrată pe baza
documentelor de expediere: stornarea în roşu a înregistrării documentului de expediere şi
înregistrarea facturii primite:
- stornare document de expediere:
%
=
408
Datoria la furnizor
Gr. 30,36,37,38
Furnizori – facturi
Cost de achiziţie estimat
Stocuri de materii şi materiale,
nesosite
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animale, mărfuri, ambalaje
Gr. 61, 62
Cheltuieli cu lucrările şi
serviciile executate de terţi
4428
TVA neexigibilă
+A/D

Preţ de facturare (tarif)
estimat

T.V.A.

+P/C
- înregistrare factură fiscală: vezi notele contabile 2 şi 3
5. Acceptarea de către furnizor pentru decontare a unor instrumente ce decontare sub
forma efectelor comerciale (cambie, bilet la ordin). Efectele comerciale reprezintă titluri de
valoare, negociabile pe termen scurt sau imediat, reprezentând o modalitate de transformare a
datoriilor în valori (titluri de valoare) disponibile pentru activitatea de trezorerie.
401
=
403
Datoria la furnizor
Furnizori
Efecte de plătit
-P/D
+P/C
6. Încasarea avansurilor de la clienţi în vederea livrării ulterioare a unor bunuri sau
prestări de servicii sau executare de lucrări. Înregistrările contabile sunt:
- înregistrarea facturii pentru avansul încasat:
4111
Clienţi


Remarcă

=

%
Avans încasat
419
Avans din preţ de
Clienţi - creditori
vânzare
4427
T.V.A.
TVA colectată
+A/D
+P/C
- înregistrarea facturii de livrare a bunurilor, serviciilor pentru care s-a
facturat avansul:
4111
=
%
Creanţă de încasat
Clienţi
Gr. 70
Preţ de vânzare
Cifra de afaceri
419
Avans din preţ de
Clienţi – creditori
vânzare
4427
T.V.A
TVA colectată
+A/D
+P/C
Observaţie: T.V.A. din factura de livrare se calculează aplicând cota de T.V.A. la preţul de
vânzare din care se scade avansul din preţul de vânzare; pentru acesta din urmă T.V.A. a fost
colectată la facturarea avansului.
7. Plata datoriilor către furnizori conduce la înregistrarea în patrimoniu a diminuării
datoriei respective (- P / D) concomitent cu diminuarea contului de trezorerie care reflectă
modalitatea de plată (casa sau contul la bănci):
Gr. 40
=
531
Datoria la
Furnizori şi
Casa
furnizor
conturi asimilate
sau
512
Conturi curente la bănci - A / C
-P/D
8. Obţinerea de reduceri financiare – scont de decontare - se înregistrează astfel:
401
=
767
Scont
Furnizori
Venituri din sconturi
obţinute
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-P/D

+P/C

şi
4426
TVA deductibilă
+A/D


Exemplificări

=

767
Venituri din sconturi
obţinute
+P/C

T.V.A. aferentă
scontului

Exemplul nr. 1
O societate comercială primeşte un avans de la un client, în sumă de 4.000 lei pentru
livrarea ulterioară a unor produse finite la preţul de vânzare de 86.000 lei (cost de producţie
74.000 lei). Încasarea avansului s-a făcut prin casă, iar restul prin bancă.
1.- facturarea avansului încasat:
4111
=
%
4.000,00
419
3.361,34
4427
806.72
+A/D
+P/C
2.- încasarea avansului pe bază de chitanţă:
5311
=
4111
4.000,00
+A/D
-A/C
3. - facturarea produselor finite livrate:
4111
=
%
98.340
701
86.000,00
419
3.361,34
4427
15.701,34
+A/D
+P/C
4.- încasarea facturii de livrare prin bancă (extras de cont):
5121
=
4111
98.340,00
+A/D
-A/C
5.- scoaterea din gestiune a produselor finite vândute:
711
=
345
74.000,00
-P/D
-A/C

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 9
CONTABILITATEA CREANŢELOR COMERCIALE ŞI A
OPERAŢIILOR DE TREZORERIE PRIVIND ÎNCASAREA
ACESTORA
9.1. Creanţele comerciale – definiţie conţinut


Creanţe comerciale

Persoanele fizice sau juridice care au beneficiat de valori economice avansate de
unitate şi asupra cărora unitatea are dreptul de primi echivalentul corespunzător poartă
denumirea generică de debitori, în cazul relaţiilor comerciale sunt denumiţi clienţi. Deci,
debitorul, respectiv clientul, reprezintă persoana care în cadrul unui raport patrimonial a
primit o valoare şi urmează să dea un echivalent valoric sau o contraprestaţie. Creanţele
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comerciale reprezintă creanţele faţă de terţi determinate de vânzarea pe credit a bunurilor
materiale, lucrărilor şi serviciilor care fac obiectul activităţii întreprinderii. În cadrul acestei
forme de vânzare decontarea între întreprindere şi client intervine ulterior.
Creanţele comerciale se delimitează din punct de vedre contabil în:
- clienţi
- efecte de primit
- avansurilor acordate furnizorilor (furnizori - debitori)
Evidenţa contabilă a creanţelor comerciale se ţine cu ajutorul conturilor din clasa 4
Conturi de terţi, grupa 41 „Clienţi şi conturi asimilate” (cu excepţia contului 419 „Clienţicreditori”, cont cu funcţie contabilă de pasiv şi conţinut economic de datorie ) şi a contului
409 „Furnizori - debitori”, conturi cu funcţie contabilă de activ şi conţinut economic de
creanţe.

9.2. Înregistrarea creanţelor comerciale şi a operaţiilor de
trezorerie privind încasarea acestora


Reflectarea în
contabilitate

Principalele operaţii privind creanţele comerciale sunt:
1. Vânzarea pe bază de factură a semifabricatelor, produselor reziduale şi a
mărfurilor, precum şi facturarea lucrărilor şi serviciilor prestate, care generează o creanţă
asupra terţului, la nivelul preţului de vânzare (venit) plus T.V.A. colectată:
4111
=
%
Creanţa comercială
Clienţi
Gr. 70
Preţ de vânzare
Cifra de afaceri
4427
T.V.A.
TVA colectată
+A/D
+P/C
2. Vânzări de bunuri, lucrări sau servicii pe baza avizelor de expediere sau a
devizelor de lucrări. Până la întocmirea facturii, T.V.A. aferentă acestor tranzacţii este
neexigibilă::
a) vânzarea bunurilor sau a lucrărilor şi serviciilor:
418
=
%
Creanţa comercială
Clienţi – facturi de întocmit
Gr. 70
Preţ de vânzare
Cifra de afaceri
4428
T.V.A.
TVA neexigibilă
+A/D
+P/C
b) întocmirea facturii fiscale:
b.1.) valoarea facturii egală cu valoarea estimată în documentele de expediere:
4111
=
418
Creanţa
Clienţi
Clienţi – facturi de întocmit
comercială
+A/D
-A/C
4428
=
4427
Creanţa
TVA neexigibilă
TVA colectată
comercială
-P/D
+P/C
b.2) valoarea facturii mai mică sau mai mare decât valoarea înregistrată pe baza
documentelor de expediere: stornarea în roşu a înregistrării documentului de expediţie şi
înregistrarea facturii emise:
- stornare înregistrare document de expediţie:
418
=
%
Creanţa comercială
Clienţi – facturi de întocmit
Gr. 70
Preţ de vânzare
Cifra de afaceri
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+A/D


Important


Remarcă

4428
TVA neexigibilă
+P/C

T.V.A.

- înregistrare factură fiscală emisă: vezi articolul contabil de la punctul 1.
Toate veniturile din vânzarea de bunuri, precum şi cele obţinute din prestarea de
servicii şi executarea de lucrări reprezintă cifra de afaceri a unei societăţi comerciale.
Orice operaţie de vânzare de bunuri presupune scoaterea din patrimoniu a
bunurilor vândute, respectiv descărcarea gestiunilor.
3. Plata avansurilor furnizorilor în vederea achiziţiei ulterioare a unor bunuri sau
prestări de servicii sau executare de lucrări:
- înregistrarea facturii de avans:
%
=
401
Avans plătit
409
Furnizori
Avans din cost de
Furnizori – debitori
achiziţie
4426
T.V.A.
TVA deductibilă
+A/D
+P/C
- înregistrarea facturii ulterioare privind achiziţia pentru care s-a plătit avans:
%
=
401
Datorie de plătit
3xx
Furnizori
Cost de achiziţie
Conturi de stocuri
409
Avans din cost de
Furnizori – debitori
achiziţie
4426
T.V.A.
TVA deductibilă
+A/D
+P/C
Observaţie: T.V.A. din factura de achiziţie se calculează aplicând cota de T.V.A. la costul de
achiziţie din care se scade avansul din costul de achiziţie; pentru acesta din urmă T.V.A. a
fost înregistrată la facturarea avansului.
4. Încasare creanţelor clienţi conduce la înregistrarea în patrimoniu a diminuării
creanţei respective (- A / C) concomitent cu creşterea contului de trezorerie care reflectă
modalitatea de plată (casa sau contul la bănci):
531
=
Gr. 41
Creanţa
Casa
Clienţi şi conturi asimilate
comercială
sau
512
Conturi curente la bănci
-A/C
+A/D
6. Acordarea de reduceri financiare – scont de decontare - se înregistrează astfel:
667
=
4111
Scont
Cheltuieli privind sconturile
Clienţi
acordate
+A/D
-A/C
şi
667
=
4427
T.V.A. aferentă
Cheltuieli privind sconturile
TVA colectată
scontului
acordate
+A/D
+P/C
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7. Trecerea creanţelor la creanţelor incerte; constituirea ajustărilor de valoare pentru
depreciere la nivelul creanţei totale din care se deduce TVA; scoaterea din evidenţă a
creanţelor incerte; anularea sau diminuarea ajustărilor de valoare pentru depreciere:
- înregistrarea creanţei incerte:
4118
=
4111
Creanţa
Clienţi incerţi sau în litigiu
Clienţi
comercială
+A/D
-A/C
- constituirea ajustărilor pentru depreciere la nivelul creanţei din care se scade TVA
(presupunem TVA 24%):
6814
=
491
Creanţa
Cheltuieli de exploatare privind ajustări
Ajustări pentru
comercială / 1,24
pentru deprecierea activelor circulante
deprecierea creanţelor clienţi
+A/D
+P/C
- scoaterea din activ a creanţei incerte:
654
=
%
Creanţa comercială / 1,24
Pierderi din creanţe şi debitori
4118
Creanţa comercială
diverşi
Clienţi incerţi sau în
litigiu
-A/C
4427
T.V.A.
TVA colectată
(24/124 x creanţa
+A/D
+P/C
comercială)
- anularea ajustării pentru deprecierea creanţei:
491
=
7814
Ajustări pentru deprecierea
Venituri din ajutări pentru
creanţelor - clienţi
deprecierea activelor circulante
-P/D
+P/C

Creanţa
comercială / 1,24

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 10
CONTABILITATEA DECONTARILOR CU PERSONALUL SI
ASIGURARILE SOCIALE
10.1. Salariul şi contribuţiile aferente acestuia


Salariul şi
contribuţiile
aferente


Remarcă

Structural salariile sunt formate din salariul de bază, sporuri şi adaosuri pentru
condiţii deosebite de muncă şi pentru rezultate obţinute, indemnizaţii şi alte sporuri acordate
pentru conducere, indexări de salarii şi compensarea creşterilor de preţuri.
În sfera operaţiilor privind decontările cu asigurările şi protecţia socială se includ:
- contribuţia unităţii la asigurările sociale;
- contribuţia angajatorului la asigurările sociale de sănătate;
- contribuţia unităţii la fondul de şomaj;
Toate aceste contribuţii reprezintă pentru societatea comercială cheltuieli şi, în
acelaşi timp datorii către bugetele şi fondurile respective. Aşadar, aceste contribuţi, precum
şi fondul brut de salarii influenţează rezultatul exerciţiului.
- contribuţia angajaţilor la asigurările sociale;
- contribuţia personalului la fondul de şomaj;
- contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de sănătate;
- impozitul pe salariu
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Remarcă

Toate aceste contribuţii se reţin din fondul brut de salarii datorat angajaţilor şi
reprezintă datorii ale societăţii faţă de bugetele şi fondurile respective (stopaj la sursă).
Este influenţat rezultatul deexerciţiului de vreun element din categoria decontărilor
cu salariaţii şi asimilate? Cum? (vezi pag. 58)

10.2. Înregistrarea în contabilitate a creanţelor şi datopriilor în
legătură cu personalul şi asimilate


Înregistrare în
contabilitate

Înregistrarea principalelor operaţii referitoare la decontările cu personalul
exemplificate prin următoarea aplicaţie:
SC „X” are un salariat cu contract cu timp normal de 8 ore pe zi. Salariul de
stabilit este de 1.000 lei. Salariatul a primit un avans de 200 lei. Contribuţiile au la
următoarele procente:
- contribuţia unităţii la asigurările sociale – 20,8%;
- contribuţia angajatorului la asigurările sociale de sănătate – 10,5%;
- contribuţia unităţii la fondul de şomaj – 0.5 %;
- contribuţia angajaţilor la asigurările sociale – 10,5%
- contribuţia personalului la fondul de şomaj – 0,5%
- contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de sănătate -5,5%;
De asemenea salariatul mai datorează un impozit pe salariu de 128 lei.
Societatea plăteşte datoriile către stat prin ordin de plată.
Rezolvare
1. plată avans către salariaţi din casă (lista de avans chenzinal):
425
=
5311
„Avansuri acordate personalului”
„Casa în lei”
2. înregistrare fond salarii pe baza statului de salarii:
641
=
421
„Cheltuieli cu salariile personalului”
„Personal – salarii datorate”

sunt
bază
bază

200

1.000

3. înregistrare reţineri din salariu (contribuţiile salariatului, impozitul pe salariu şi
avansul):
421
=
%
493
„Personal – salarii datorate”
4312
105
„Contribuţia personalului la
asigurări sociale”
4372
5
„Contribuţia personalului la
fondul de şomaj”
4314
55
„Contribuţia angajaţilor la
asigurările sociale de sănătate”
425
200
„Avansuri acordate
personalului”
128
444
„Impozit pe salarii”
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4. înregistrare contribuţie unitate la asigurările sociale:
6451
=
4311
„Contribuţia unităţii la asigurările
„Contribuţia unităţii la
socialei”
asigurările socialei”
5. înregistrare contribuţie unitate la fondul de şomaj:
6452
=
4371
„Contribuţia unităţii la fondul de
„Contribuţia unităţii la fondul
şomaj”
de şomaj”
6. înregistrare contribuţie unitate la asigurările sociale de sănătate:
6453
=
4313
„Contribuţia unităţii la asigurările
„Contribuţia unităţii la
sociale de sănătate”
asigurările sociale de
sănătate”
7. plată rest de plată pe card:
421
„Personal salarii datorate”

=

5121
„Conturi curente la bănci”

208

5

52

507

8. plată datorii către bugetul destat, bugetul asigurărilor sociale, al asigurărilor sociale
de sănătate şi către fondul de şomaj
%
=
5121
553
4311
„Conturi curente la bănci”
208
„Contribuţia unităţii la asigurările
sociale”
95
4312
„Contribuţia personalului pentru
asigurări sociale”
10
4371
„Contribuţia unităţii la fondul de
5
şomaj”
4372
„Contribuţia personalului la fondul de
52
şomaj”
4313
„Contribuţia unităţii la asigurările
55
sociale de sănătate”
4314
„Contribuţia angajaţilor la asigurările
128
sociale de sănătate”
444
„Impozit pe salarii”
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UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 11
ÎNREGISRAREA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR ÎN
LEGĂTURĂ CU BUGETUL STATULUI
11.1. Înregistrarea operaţiilor privind regularizarea şi decontarea taxei
pe valoarea adăugată


Decontarea
T.V.A.

Taxa pe valoarea adăugată este o datorie sau o creanţă a societăţii comercială faţă
de bugetul de stat. Ea apare ca o consecinţă a derulării operaţiilor de vânzare-cumpărare,
motiv pentru care contabilitatea operaţiile privind regularizarea şi decontarea T.V.A. sunt
prezentate în acest capitol.
Printre documentele pe baza cărora se înregistrează T.V.A. se pot enumera:
- factura;
- autofactura;
- registrul bunurilor de capital;
- jurnalul pentru vânzări;
- jurnalul pentru cumpărări;
- decontul de T.V.A.
Jurnalul pentru vânzări serveşte ca document de stabilire lunară sau trimestrială a
T.V.A. colectată şi este completat pe baza documentelor privind vânzările de valori materiale
, prestările de servicii şi executările de lucrări.
Jurnalul pentru cumpărări serveşte ca document de stabilire lunară sau trimestrială a
T.V.A. deductibilă şi se completează pe baza documentelor privind cumpărările de valori
materiale, prestări servicii sau lucrări.
La sfârşitul fiecărei perioade fiscale se totalizează T.V.A. deductibilă din Jurnalul
pentru cumpărări şi T.V.A. colectată din Jurnalul pentru vânzări în vederea regularizării
acesteia.
Perioada fiscală este luna calendaristică. Prin derogare perioada fiscală poate fi
trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic
precedent a realizat o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de
deducere care nu a depăşit plafonul de 100.000 euro calculată la cursul valutar stabilit de
Banca Naţională a României la închiderea exerciţiului (31 decembrie)
Documentul pe baza căruia se raportează T.V.A., rezultată în urma regularizării,
este decontul de T.V.A., care se depune şi T.V.A. se plăteşte (dacă este cazul), pentru fiecare
perioadă fiscală, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada
fiscală respectivă.
Dacă T.V.A. deductibilă este mai mare decât T.V.A. colectată, înseamnă că
societatea comercială a plătit/va plăti furnizorilor mai multă T.V.A. decât a încasat/va încasa
de la clienţii săi, diferenţa respectivă urmând a fi recuperată de la bugetul statului. Apare
astfel în structura patrimonială de activ (creanţă) T.V.A. de recuperat:
%
4427
TVA colectată
-P/D
4424
TVA de recuperat
+A/D

=

4426
TVA deductibilă

TVA cumpărări
TVA vânzări
TVA cumpărări –
TVA vânzări

-A/C

Dacă T.V.A. colectată este mai mare decât T.V.A. deductibilă, înseamnă că
societatea comercială a încasat/va încasa de la clienţi mai mult decât a plătit/va plăti
furnizorilor săi, diferenţa respectivă urmând a fi plătită bugetului de stat. Apare astfel
structura patrimonială de pasiv (datorie) T.V.A. de plată:
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4427
TVA colectată

-P/D

=

%
4426
TVA deductibilă
-A/C
4423
TVA de recuperat
+P/C

TVA vânzări
TVA cumpărări
TVA vânzări – TVA
cumpărări

11.2. Înregistrarea altor operaţii privind creanţele şi datoriile cu
bugetul statului


Datorii fiscale


Creanţe fiscale

Desfăşurarea activităţii economice a societăţilor comerciale conduce la apariţia în
patrimoniul acestora a datoriilor şi creanţelor faţă de bugetul statului şi faţă de alte organisme
publice.
Datoriile fiscale sunt concretizate în impozite, taxe şi contribuţii ce pot fi clasificate
în:
- impozite directe, suportate direct de cei care le plătesc: impozitul pe profit,
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe
dividende, impozite şi taxe locale (impozit pe clădiri, terenuri etc.), fonduri speciale;
- impozite indirecte, suportate de consumatorul final, incluse deci în preţul bunurilor
şi serviciilor: taxa pe valoarea adăugată, accize, taxe vamale, taxe pentru jocuri de noroc, taxe
pentru eliberare de licenţe, autorizaţii de funcţionare etc.
Creanţele fiscale sunt legate de eventuale subvenţii de primit şi vărsăminte efectuate
în plus la bugetul statului.
Evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor fiscale se ţine cu ajutorul conturilor din
clasa 4 Conturi de terţi, grupa 44 „Bugetul de stat, fonduri speciale şi conturi asimilate”, în
cadrul căreia se regăsesc conturi atât cu funcţie contabilă de pasiv, conţinut economic de
datorii fiscale, cât şi conturi cu funcţie contabilă de activ, conţinut economic de creanţe
fiscale.
Principalele obligaţii fiscale ce trebuie decontate cu bugetul statului sunt:
a) impozitul pe profit care se calculează prin aplicarea procentului de impozit potrivit
cadrului legal în vigoare la diferenţa între veniturile obţinute, din livrări de bunuri mobile,
servicii prestate şi lucrări executate, din vânzarea bunurilor imobile, inclusiv câştigurile din
orice sursă şi cheltuielile pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care se scad
veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.
b) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor care se calculează prin aplicarea cotei
legale de impozit la veniturile din orice sursă, cu excepţia:
- veniturilor din variaţia stocurilor;
- veniturilor din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
-veniturilor din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenţiilor guvernamentale şi
a altor resurse pentru finanţarea investiţiilor;
- veniturilor din provizioane şi ajustări de valoare;
- veniturilor rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului
statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform
reglementărilor legale;
- veniturilor realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare, pentru pagubele
produse la activele corporale proprii.
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c) impozitul pe veniturile din salarii şi alte veniturile asimilate, calculat pentru
fiecare lună, este stabilit şi reţinut de angajatorii care au sediul sau domiciliul în România, la
data generării acestor venituri indiferent de persoanele la care se referă;
d) impozitul pe dividende calculat ca procent aplicat sumei distribuite la dividende
din profitul net al exerciţiului încheiat sau din rezerve;
e) accizele care sunt taxe speciale de consum care se datorează bugetului de stat,
pentru o serie de produse provenite din producţia internă sau externă:
f) alte taxe şi impozite (impozitul pe terenuri, clădiri etc.)


Reflectare în
contabilitate

Înregistrările contabile specifice decontărilor cu bugetul statului sunt:
1. înregistrare impozit pe profit:
691
=
4411
16% x Profit fiscal
„Cheltuieli cu impozitul pe profit”
„Impozit pe profit”
2. impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:
698
=
4418
„Alte cheltuieli cu impozitele care nu
„Impozit pe
apar în elementele de mai sus”
venit”
3. înregistrare impozit pe salarii:
421
=
„Personal salarii datorate”

4. înregistrare impozit pe dividende:
457
=
„Dividende de plată”

4. înregistrare accize:
635
„Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate

=

5. plată obligaţii către bugetul statului:
%
=
441
„Impozit pe profit”
444
„Impozit pe salarii”
446
„Alte impozite, taxe şi vărsăminte
asimilate”

3,5% x Venituri realizate

444
„Impozit pe
salarii”

16% x Venit bază de
calcul

446
„Alte impozite, taxe
şi vărsăminte
asimilate””

446
„Alte impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate”

16% x Dividende

Acciza

5121
„Conturi la bănci în lei”

= ÎNDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE
Teste de evaluare/autoevaluare
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O societate comercială plătitoare de T.V.A. (având ca perioadă fiscală luna) a
efectuat în cursul lunii iulie achiziţii supuse T.V.A. la un cost de achiziţie total de 15.800 lei,
şi a vândut valori materiale la un preţ de vânzare total de 13.600 lei.
În luna următoare situaţia se inversează, în sensul că se aprovizionează cu bunuri la
un cost de achiziţie total de 10.700 lei şi vinde bunuri la un preţ de vânzare total de 14.100
lei.

MODUL V
CONTABILITATEA CHELTUIELILOR, VENITURILOR ŞI A
REZULTATULUI EXERCIŢIULUI FINANCIAR
1.
2.
3.
4.
5.

Cuprins
Obiectiv general
Obiective operaţionale
Dezvoltarea temei
Bibliografie selectivă

Cuprins


UI 12. Contabilitatea cheltuielilor şi a veniturilor



=2 ore
UI 13. Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar
=1 oră


Obiectiv general: Dobândirea de cunoştinţe privind reflectarea în
contabilitate a cheltuielilor şi veniturilor, pe categorii, precum şi a rezultatului
exerciţiului.

Obiective operaţionale: Însuşirea momentelor în care sunt
ocazionate cheltuielile şi generate veniturile pentru a putea fi înregistrate în
contabilitate, precum şi a modului de calcul şi înregistrare a rezultatului
exerciţiului.



Competențele unităților de învățare: studenţii vor putea să

înregistreze cheltuielile în contabilitate;



Competențele unităților de învățare: studenţii vor putea să

înregistreze veniturile în contabilitate;



Competențele unităților de învățare: studenţii vor putea să

înregistreze rezultatul exercițiului financiar;
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UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 12
CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ŞI A VENITURILOR
12.1. Structuri privind contabilitatea financiară a cheltuielilor şi
veniturilor


Definiţie

Cheltuielile sunt sume plătite sau de plătit de către unitatea patrimonială pentru:
consumurile proprii, munca prestată în folosul său, obligaţii contractuale şi legale faţă de
terţi, alte situaţii extraordinare (pierderi din calamităţi). Pentru stabilirea rezultatului se
asimilează acestora amortizările şi provizioanele.
Veniturile unităţii patrimoniale sunt sume încasate sau de încasat pentru bunurile
livrate, lucrările executate şi prestate terţilor, obligaţii legale şi contractuale din partea unor
terţi, alte situaţii extraordinare (subvenţii pentru evenimente extraordinare).
În cadrul procesului de creare a veniturilor se delimitează patru momente:
- producţia: este momentul creării rezultatului ca produs al activităţii consumatoare
de resurse;
- facturarea sau vânzarea pe credit: constă în transferarea dreptului de proprietate de
la vânzător la client;
- încasarea: reprezintă etapa în care rezultatul vândut se transformă în bani;
- încorporarea: este o etapă strict contabilă prin care veniturile sunt înglobate în
rezultate pentru a absorbi cheltuielile corespondente.
Enumeraţi momentele în care iau naştere cheltuielile într-o unitate patrimonială
(vezi pag. 66)

12.2. Reflectarea în contabilitatea a cheltuililor şi veniturilor


Reflectarea
cheltuielilor

Principalele operaţii contabile privind cheltuielile sunt legate de:
A. Ocazionarea cheltuielilor care cuprinde:
1) angajarea cheltuielilor: aprovizionarea cu stocuri de la terţi prin metoda
inventarului intermitent:
%
=
401
6xx
„Furnizori”
Conturi de cheltuieli
4426
„TVA deductibilă”
2) consumul propriu care se regăseşte în consumurile efectuate pentru realizarea
procesului de producţie, respectiv de desfacere:
6xx
=
3xx
Conturi de cheltuieli
Conturi de stocuri
3) plăţile, care îmbracă două forme:
- plăţi cu echivalent (prestările de servicii, cheltuielile cu salariile):
%
=
401
61
„Furnizori”
„Cheltuieli cu lucrări şi servicii
executate de terţi”
62

Datorie
Cost serviciu

Cost serviciu
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„Cheltuieli cu alte servicii
executate de terţi”
4426
„TVA deductibilă”

TVA

- plăţi fără echivalent (datoriile faţă de bugetul de stat, asigurările sociale, alte bugete
locale):
64
„Cheltuieli cu personalul”
65
„Alte cheltuieli de exploatare”

=

44
„Bugetul statului, fonduri
speciale şi conturi
asimilate”

B. Imputarea cheltuielilor care se realizează prin decontarea cheltuielilor asupra
rezultatelor obţinute: închiderea conturilor de cheltuieli.
121
„Profit şi pierdere”


Remarcă



Reflectarea
veniturilor

=

6xx
„Conturi de cheltuieli”

În capitolele precedente se regăsesc exemple privind înregistrarea cheltuielilor în
contabilitate.
Principalele operaţii contabile privind veniturile sunt legate de :
A. Crearea veniturilor:
a) producţia – obţinerea de produse şi active imobilizate:
%
=
711
345
„Variaţia stocurilor”
„Produse finite”
348
„Diferenţe de preţ la produse finite
deductibilă”
b) facturarea livrării bunurilor, executării lucrărilor şi prestărilor de servicii:
4111
=
%
„Clienţi”
7xx
Conturi de venituri
4427
„TVA colectată”
c) încasarea veniturilor:
5xx
Conturi de trezorerie

=

7xx
„Conturi de venituri”

B. Încorporarea veniturilor în rezultate: închiderea conturilor de venituri prin
preluarea lor în contul de rezultate:
7xx
=
121
Conturi de venituri
„Profit şi pierdere”
Şi execpţia, în cazul în care RD711 este mai mare decât RC711 :
121
=
711
„Profit şi pierdere”
„Variaţia stocurilor”
În capitolele precedente se regăsesc exemple privind înregistrarea veniturilor în
contabilitate.
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UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 13
CONTABILITATEA REZULTATULUI EXERCIŢIULUI
FINANCIAR
13.1. Stabilirea rezultatului exerciţiului


Rezultat contabil

Formula generală de calcul a rezultatului contabil înainte de impozitare este:
Rezultat contabil =
Venituri din livrarea bunurilor, serviciu prestate şi lucrări executate , inclusiv din câştiguri
de orice natură Cheltuielile angajate pentru realizarea veniturilor
Din punct de vedere contabil pentru a stabili rezultatul exerciţiului se procedează la
închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri:
- închiderea conturilor de cheltuieli şi a soldului debitor al ct 711:
121
=
%
„Profit şi pierdere”
6xx
Conturi de cheltuieli
711
„Variaţia stocurilor”
- închiderea conturilor de venituri, inclusiv soldul creditor al ct 711:
7xx
=
121
Conturi de venituri
“Profit şi pierdere”


Rezultat fiscal

Pentru impozitarea profitului trebuie să se ţină seama de delimitarea între rezultatul
contabil şi rezultatul fiscal:
- rezultatul contabil definit anterior reprezintă suma globală a profitului sau pierderii
exerciţiului financiar ce figurează în contul 121 Profit şi pierdere, înainte de impozitare;
- rezultatul fiscal reprezintă profitul impozabil sau pierderea fiscală a exerciţiului,
stabilit potrivit regulilor fiscale şi în funcţie de care se calculează volumul impozitelor
exigibile sau rambursabile.
Rezultatul fiscal =
Rezultatul contabil
+ Cheltuieli nedeductibile (reintegrări fiscale)
- Deduceri fiscale
Reglementările fiscale privind calcularea rezultatului impozabil şi a impozitului pe
profit sunt prevăzute în Codul fiscal, Titlul II „Impozit pe profit”.

13.2. Impozitarea profitului



Profitul impozabil stabilit potrivit prevederilor în vigoare se calculează şi evidenţiază
trimestrial, cumulat de la începutul anului.
Impozitul datorat pentru trimestrul în curs, se determină pe baza relaţiei:

Impozit pe profitul fiscal

Impozit datorat pentru trimmestrul curent =
Impozit pe profit calculat asupra profitului impozabil trimestrul în curs cumulat de la
începutul anului –
Impozit aferent profitului impozabil cumulat până la sfârşitul trimestrului precedent
Înregistrarea în contabilitate a impozitului pe profit se face prin articolul contabil:
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691
„Cheltuieli cu impozitul pe profit”

=

4411
„Impozit pe profit”

Impozit pe profit datorat

Plata impozitului către stat:

4411
„Impozit pe profit”

=

5121
„Conturi la bănci în lei”

Impozit pe profit plătit

Închiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit, în vederea stabilirii profitului
net:

121
„Profit şi pierdere”

=

691
“Cheltuieli cu impozitul pe
profit”

Impozit pe profit
datorat

Exemplu


Exemplificare calcul
impozit pe profit

Se cunosc următoarele informaţii la închiderea exerciţiului N:
- impozit pe profit calculat şi înregistrat la 30.11. N: 800 lei, din care plătit: 500 lei;
- veniturile aferente exerciţiului N: 18.000 lei din care dividende încasate 2.000 lei;
- cheltuielile aferente exerciţiului N: 5.000 lei, din care cheltuieli de protocol
nedeductibile 400 lei şi amenzi 1.100 lei.
Cota de impozit pe profit 16%.
Care este suma impozitului pe profit datorat şi de plătit pentru exerciţiul N?
Venituri impozabile = 18.000 – 2.000 = 16.000 lei
Cheltuieli deductibile = 5.000 – 800 – 400 – 1.100 = 2.700 lei
Rezultat impozabil = 16.000 – 2.700 = 13.300 lei
Impozit pe profit calculat = 13.300 x 16% = 2.128 lei
Impozit de înregistrat = 2.128 – 800 = 1.328 lei
Impozit de plătit = 2.128 – 500 = 1.628 lei
1.- se înregistrează impozitul datorat la trimestru IV:
691
=
4411
+A/D
+P/C

1.328

= ÎNDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE
Teste de evaluare/autoevaluare
Se înregistrează în contabilitate realizarea următoarelor venituri:
1.- livrare de semifabricate la un preţ de vânzare de 2.000 lei
2.- descărcara gestiunii de semifabricatele vândute al căror cost de producţie este de
1.500 lei
3.- obţinere de produse finite la un cost de producţie efectiv de 2.600 lei
4- prestare de serviciu unui client facturat la un preţ de 120 lei
5.- dobânzi încasate în contul curent în sumă de 4 lei
6.- încasare în numerar a unor penalităţi de la clienţi pentru nerespectarea clauzelor
contractule în sumă de 230 lei
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RĂSPUNSURI LA TESTELE DE EVALUARE/AUTOEVALUARE

Modul I: 1) b; 2) d; 3) d;

Modul II: 1) b; 2) e; 3) d;

Modul III:
1.- se înregistrează obţinerea semifabricatelor la cost antecalculat: 600 buc x 11 lei =
6.600 lei
341
=
711
6.600
+A/D
+P/C
2.- se înregistrează diferenţele de preţ aferente semifabricatelor obţinute:
- cost de producţie efectiv = 6.300 lei
- cost antecalculat = 6.600 lei
- diferenţe de preţ favorabile = - 300 lei
348
=
711
300
+A/D
+P/C
3.- se înregistrează vânzarea semifabricatelor:
4111
=
%
702
4427
+A/D
+P/C

7.440
6.000
1.440

4.- se înregistrează descărcarea gestiunii de semifabricatele vândute:
- cost antecalculat semifabricate vândute
400 buc x 11 lei / buc = 440 lei
711
=
341
440
-P/D
-A/C
- diferenţe de preţ aferente = K348 x RC 341
K348 = (SI348 + RC348) / (SI341 + RD341 ) =
= (100 + 300) / (5.500 + 6.600) = 0,0165
Diferenţe de preţ = 0,0165 x 440 = 7,26
711
-P/D

=

348
-A/C

7,26
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Observaţie: RC al contului 711 > RD al contului 711 evidenţiază faptul că societatea
a stocat producţia obţinută, adică a vândut în cursul lunii mai puţin decât a produs în
aceeaşi perioadă (din cele 500 buc + 600 buc a reuşit să livreze doar 400 buc )

Modul IV:
Luna iulie:
T.V.A. deductibilă (4426) = 15.800 lei x 24% = 3.792 lei
T.V.A. colectată (4427) = 13.600 lei x 24% = 3.264 lei
T.V.A. de recuperat (4424) = 3.792 – 3.264 = 528 lei
1.- se înregistrează regularizarea T.V.A.:
%
=
4426
4427
-P/C
4424
+A/D
-A/C

3.792
3.264
528

Precizare: T.V.A. de recuperat poate fi rambursată de la buget (dacă suma
respectivă este mai mare de 5.000 lei) sau se poate compensa cu T.V.A. de plată din
perioadele fiscale următoare.
Luna august:
T.V.A. deductibilă (4426) = 10.700 lei x 24% = 2.568 lei
T.V.A. colectată (4427) = 14.100 lei x 24% = 3.384 lei
T.V.A. de plată (4423) = 3.384 – 2.568 = 816 lei
1.- se înregistrează regularizarea T.V.A.:
4427
=
%
3.384
4426
2.568
-A/C
4423
816
-P/C
+P/C
2.- se înregistrează compensarea T.V.A. de recuperat:
4423
=
4424
288
-P/C
-A/C
3. - se înregistrează plata T.V.A. de plată rămasă după compensare: 528 lei – 288 lei
= 240 lei:
4423
=
5121
240
-P/C
-A/C

Modul V:
1.- livrare de semifabricate la un preţ de vânzare de 2.000 lei:
4111
=
%
2.480
702
2.000
4427
480
+A/D
+P/C
2.- descărcarea gestiunii de semifabricatele vândute al căror cost de producţie este de
1.500 lei:
711
=
341
1.500
-P/D
-A/C
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3.- obţinere de produse finite la un cost de producţie efectiv de 2.600 lei:
345
=
711
2.600
+A/D
+P/C
4.- prestare de serviciu unui client facturat la un preţ de 120 lei:
4111
=
%
148,80
704
120,00
4427
28,80
+A/D
+P/C
5.- dobânzi încasate în contul curent în sumă de 4 lei:
5121
=
766
4
+A/D
+P/C
6.- încasare în numerar a unor penalităţi de la clienţi pentru nerespectarea clauzelor
contractule în sumă de 230 lei:
5311
=
7581
230
+A/D
+P/C
7.- închiderea conturilor de venituri:
Stabilirea soldului contului 711:
RD: 1.500 lei
RC: 2.600 lei
RC > RD cu 1.100 - închidere prin debitare

%
702
711
704
766
7581
-P/D

=

121

3.454
2.000
1.100
120
4
230

+P/C
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Bazele organizării contabilităţii financiare

1. definiţie şi
obiectiv

Bilanţ

2. normalizare şi
reglementare

Contul de profit şi
pierdere

3. legea
contabilităţii nr.
82/1991,
republicată

Situaţia
modificărilor
capitalurilor
proprii

4. SITUAŢII
FINANCIARE

Situaţia
fluxurilor de
trezorerie

Politicile
contabile şi
notele
explicative
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1. Definiţie şi obiectiv principal

Obiectiv principal

Definiţie
Contabilitatea financiară
descrie circuitul economic şi
financiar al întreprinderii în
totalitatea şi structuralitatea
sa

Furnizarea de informaţii sintetice privind:


Poziţia financiară (bilanţ)



Performanţa financiară (CPP)



Modificările poziţiei financiare
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2. Normalizarea şi reglementarea contabilităţii financiare

Normalizare contabilă legală (reglementată)

Normalizare =


armonizare



convergenţa

Normalizare contabilă profesională

Normalizarea situaţiilor financiare – specifică ţărilor
anglo-saxone
Normalizare prin planul contabil general (sorginte Franţa)
– specifică pentru ţările Europei continentale

Standarde
Internaţionale de
Raportare
Financiară (IFRS)

Directivele
(standardele)
contabile europene –
elaborate de UE –

- elaborate de IASB -

 Directive a IV-a
 Directiva a VII-a
 Directiva a VIII-a

– reguli contabile
valabile acceptate în
toate ţările lumii

Standarde
naţionale
(locale)

Instituţia normalizării
contabile în România




MFP – Direcţia
Generală a legislaţiei
Contabile –
Consiliul Contabilităţii
şi Raportărilor
Financiare
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3. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată
– reglementează organizarea şi conducerea contabilă în ţara noastră –

prevederi:

1.

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine consiliului de
administraţie şi/sau altui organ de conducere a întreprinderii; ordonatorului de
credite (instituţii publice)

2.

Contabilitatea poate fi organizată şi condusă prin compartimente proprii sau prin
externalizare (persoane fizice/juridice abilitate)

3.

Registrele contabile obligatorii: registrul jurnal, registrul cartea mare şi registrul
inventar

4.

Exerciţiul financiar reprezintă perioada contabilă egală, de regulă, cu anul
calendaristic pentru care se întocmesc situaţii financiare

5.

Organizarea şi funcţionarea contabilităţii se bazează pe următoarele norme şi
reglementări contabile:


Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)



Reglementari contabile conforme cu Directivele europene

6.

Situaţiile financiare sunt supuse auditului financiar

7.

Situaţiile financiare, raportul administratorilor şi raportul de audit se publică
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4. SITUATII FINANCIARE

Obiectivele situaţiilor financiare

Definirea, recunoaşterea si evaluarea elementelor
reprezentate în situaţiile financiare

Cadrul general
IASB

Caracteristicile calitative ale informaţiilor din
situaţiile financiare
=

Concepte şi
principii ce stau
la baza
întocmirii si
prezentării
situaţiilor
financiare

inteligibilitatea

relevanţa

credibilitatea

comparabilitatea

oportunitatea

Utilizatorii informaţiilor din situaţiile
financiare

investitori

bancheri

angajaţi

furnizori

clienţi

public

manageri
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CONTABILITATEA CAPITALURILOR

1. STRUCTURA
capitalurilor

2. Obiectivele
contabilităţii
capitalurilor

3. Sistemul de
documente
specific

4. Evaluare

Clasa I
Conturi de
capitaluri

1. STRUCTURA
capitalurilor

Capital propriu
= interesele
reziduale ale
proprietarilor în
activele firmei
după deducerea
tuturor datoriilor

5. Sistemul de
conturi

Datorii pe termen
lung (capital străin
– împrumutat)

Provizioane
pentru riscuri şi
cheltuieli

Datorii ce trebuie
plătite într-o
perioadă mai
mare de 1 an

Principiul
prudenţei –
destinate
finanţării riscurilor
şi cheltuielilor
imprevizibile
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CAPITALURI PROPRII

1. Structura

Capital
social

Prime de
capital

Rezerve din
reevaluarea
activelor

Rezerve
propriuzise

Rezultat
reportat

Rezultatul
exerciţiului
financiar

2. Obiectivele contabilităţii
1.

Cunoaşterea şi dimensiunea corecta a mărimii capitalului social

2.

Protecţia, dimensiunea şi creşterea capitalului social

3.

Delimitarea obligaţiilor firmei faţă de titularii de aporturi (dividendele)

4.

Valorificarea capitalului prin plasamente

5.

Cunoaşterea şi decontarea la scadenta a obligaţiilor ce decurg din împrumuturi

6.

Urmărirea şi controlul modului de constituire a provizioanelor
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3. Sistemul de documente

Actul
constituirii

Certificat de
înmatriculare

Registrul
acţionarilor

Cod unic de
înregistrare
fiscale

Evidenţa
nominală a
capitalului
social

 Aporturi în bani casierie – chitanţa;
 Aporturi prin virament – foaie de vărsământ;
 Aporturi în bunuri – proces-verbal de predare-preluare.
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4. Evaluarea curentă a capitalurilor

Valoarea
nominala a unei
acţiuni/părţi
sociale

Valoarea de piaţă
– la B.V. prin
cotaţie (raportul
cerere/ofertă)

Valoarea
patrimonială
calculata pe baza
situaţiei
patrimoniale din
bilanţ

Valoarea
matematică
contabilă

Valoarea
matematică
intrinsecă

=
valoarea bilanţieră
Activ net contabil
Nr. titluri

Activ net intrinsec
Nr. titluri
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CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social

contabilizare

101 „Capital
social”

Subscris nevărsat

1011 „Capital
subscris nevărsat”

Subscris vărsat

1012 „Capital
subscris
vărsat”

456 „Decontări cu asociaţii privind capitalul”

Bani

531, 5121

Bunuri

205, 211, 212, 301, 371

Conturi de aporturi

Contul 201 „Cheltuieli de constituire”
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Contabilitatea constituirii capitalului social
Etape:
1. SUBSCRIEREA – pe baza actului constitutiv:
100.000 lei

456 „Decontări cu

=

1011 „Capital social

asociaţii

subscris

privind

nevărsat”

capitalul”
2. DEPUNEREA APORTURILOR (VARSAREA):


în bani

– foaie de vărsământ

5121

=

„Conturi curente

456

10.000 lei

„Decontări cu

la bănci”

asociaţii privind
capitalul”



în bunuri

90.000 lei

– conform procesului verbal de predare-primire

=

456

212
80.000 lei

„Construcţii”

„Decontări cu
asociaţii pricind
capitalul”

371
10.000 lei

„Mărfuri”
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3. REALIZAREA CAPITALULUI VARSAT (concomitent cu 2)

1011

=

„Capital social nervărsat”

1012
„Capital social vărsat”

100.000 lei

Contabilitatea constituirii capitalului social
(continuare)

NOTA:

1. Suma soldurilor creditoare ale conturilor 1011 şi 1012 trebuie
să fie egală cu total capital social subscris
2. La vărsarea integrală a capitalului

Soldul

= Sold final

final

creditor

creditor

1012

1011

iar
Sold final
creditor

=

0

1011
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Contabilitatea majorării capitalului social

Căi de creştere

Aporturi noi

Operaţiuni interne

Dubla mărire:

în natura şi/sau în
bani

de capital =
capitalizarea:



Aporturi noi
+

– aceleaşi formule
contabile ca şi în
cazul constituirii







Operaţiuni
interne



Rezervelor;
Profitului;
Diferenţelor din
reevaluare;
Primelor de
capital

%

=

105

Conversia
obligaţiunilor în
acţiuni

1012
„Capital social

vărsat”
„Rezerve din
reevaluare”
1061
„Rezerve legale”
117
„Rezultat reportat”
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Contabilitatea micşorării capitalului social

Căi de micşorare

Rambursarea

Acoperirea pierderilor

(restituirea) unei părţi
către acţionari

1012

= %

Micşorarea – creşterea
capitalului social
„mişcarea acordeonului”

117
1012 = 456

(pierdere din ex.
precedent)

(retragerea)

sau
„însănătoşirea financiară)

Contabilitatea primelor de capital
456 = 5121
121
– primele de capital = elemente ale capitalurilor proprii (diferenţe în plus) rezultate:
(pierdere din anul
(achitarea sumei)
1. prin majorarea capitalurilor cu aport
în natura → prime de aport (1043)
curent)
2. urmare emisiunii de noi acţiuni → prime de emisiune (1041)
3. în urma fuzionării → prime de fuziune (1042)
Exemple:
1.

456

=

%
1011
1043

2.

456

=

%
1011
1041

3.

456

=

%
1011
1042
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Contabilitatea rezervelor din reevaluare
Plusuri de valori economice create prin reevaluarea activelor (în special
a celor imobilizate)
Cont 1058 „Rezerve din reevaluare”
1. înregistrarea rezervei din reevaluare
2131

=

1058

„Echipamente

„Rezerve din

tehnologice”

reevaluare”

2. încorporarea rezervelor din reevaluarea activelor în capitalul
social:
1058

=

1012

„Rezerve din

„Capital social

reevaluare”

subscris şi vărsat”
Contabilitatea rezervelor propriu-zise
=
Cele constituite din profit

Rezerve legale
5% din profitul
contabil;

Rezerve pentru
acţiuni proprii

Rezerve
statutare
– constituite
anual din
profitul net
conform % din
actul constitutiv

max. 20% din c.s.
deductibile fiscal
cont 1061

Alte rezerve
– prevăzute de
lege sau de actul
constitutiv
– se constituie din
profitul net

cont 1061
cont 1068
cont 1061
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Contabilitatea rezultatului

Rezultatul
exerciţiului
(curent)

121
“Profit şi
pierdere”

D

Rezultatul
reportat al
exerciţiului
precedent
117
“Rezultat
reportat”

129
“Repartizarea
profitului”

121

C

Cheltuieli

Venituri

SFD

SFC

Pierdere
neacoperită

Profit
nerepartizat

Sold final debitor = Total cheltuieli > Total venituri  PIERDERE
Sold final creditor = Total venituri > Total cheltuieli  PROFIT
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Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli


„rezerve” constituite pe seama cheltuielilor destinate acoperirii riscurilor posibile
generate de obligaţii a căror plată rămâne incertă;
– principiul PRUDENŢEI –

STRUCTURĂ

CONT 15 „PROVIZIOANE”

Provizioane
pentru litigii

Provizioane
pentru
garanţii
acordate
clienţilor

Provizioane
pentru
dezafectarea
imobilizărilor

Provizioane
pentru
restructurare

Provizioane
pentru pensii
şi obligaţii
similare

Alte
provizioane
pentru riscuri
şi cheltuieli

1515

1518

Exemplu:
1512
1513
1. înregistrarea sumei aflate în litigiu:
1511
2. constituirea provizionului
3. stingerea creanţei faţă de clienţi
Hotărâre judecătorească

4118 = 4111
1514 50.000
6812 = 1511

40.000

50.000 % = 7812
40.000 5121
10.000 654

4. anularea provizionului constituit

1511 = 7812 50.000
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Contabilitatea împrumuturilor şi a datoriilor asimilate
Diverşi creditori → atragerea de resurse monetare

STRUCTURĂ

Împrumuturi din
emisiunea de
obligaţiuni = credite
obligatare

Credite pe termen
lung

De la bănci

De la instituţii financiare

Cont 161
162 şi 1682

încasare credit:

subscriere:



461 = 161

5121 = 1621

primirea sumelor:





5121 = 461


666 = 1681

restituirea creditului (tranşă):
1621 = 5121

plata dobânzilor (anual) către clienţi:



înregistrare dobânzii (anual):
666 = 1682

1511 anuală a dobânzii:
înregistrare



167 şi 1687



1681 = 5121

plata dobânzii aferente creditului rambursat:
1682 = 5121

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR

2

1
Definire

Structuri

3

4

Obiectivele
contab. imob

– documente

5
Evaluare
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– conturi

2. Structură

necorporabile

în curs de
execuţie

corporabile

financiare



cheltuieli de
constituire



terenuri şi
amenajări de
terenuri



imob. corporale în
curs



titluri de
participare



cheltuieli de
dezvoltare



mijloace fixe



imob. necorporale
în curs



creanţe
imobilizate



concesiuni,
brevete, licenţe



avansuri acordate
pentru imob.



fond comercial



alte imobilizări
necorporale

3. Obiectivele contabilităţii
imobilizărilor
1. delimitarea fiecărei categorii şi obiect de imobilizare pentru cunoaşterea: valorii de
intrare, deprecierea acestora;
2. reflectarea completă a existenţei şi mişcării imobilizărilor pe categorii şi feluri;
3. cunoaşterea mărimii deprecierii în timp în vederea recuperării prin amortizare sau
provizionare;
4. asigură controlul modului de gestionare şi valorificare a imobilizărilor.
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4. Documente şi conturi

Documente privind
deprecierea
imobilizărilor

Documente privind
intrarea în gestiune


contract v-c;



plan de amortizare;



fişa de calcul a
amortizării;



factură;



chitanţă;



p/v/ de recepţie;



fişa mijl. fix;



act constitutiv;



p.v. de inventariere



p.v. de predareprimire

Documente de ieşire a
imobilizărilor din gestiune


p.v. de scoatere din
funcţiune;



factură (emisă);



contract de vânzarecumpărare;



contrat de concesiune,
închiriere, locaţie de
gestiune;



p.v. de inventariere
(plusuri)

– Clasa 2 „Conturi de active imobilizate” –
5. Evaluare

valoarea
deîn
La
intrarea
intrare
patrimoniu
(valoarea
contabilă)

La inventar

valoarea
actuală sau
valoarea de
utilitate

La închiderea
exerciţiului

La ieşirea din
patrimoniu

valoare
bilanţieră

valoare de
inventar
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Contabilitatea imobilizărilor necorporale
Nemateriale - intangibile



imobilizări care nu sunt reprezentate printr-un bun
fizic, concret, ci prin valori nemateriale, respectiv
printr-un document juridic sau comercial
STRUCTURĂ

Cheltuieli de
constituire

Cheltuieli de
dezvoltare

201

203




efect. chelt.
201 = 404


amortizare
6811 = 2801





Fond
comercial

205


Concedent

Alte imobilizări
necorporale

208
207

Redevenţă

plata chelt.
404 = 5121




chelt. cu
tehnologie
nouă
203 = 404

Concesiuni,
brevete, licenţe,
mărci comerciale

scoatere din
gestiune
2801 = 201



plata
404 = 5121



Concesionar

amortizare
6811 = 2801
scoatere din
activ
2803 = 203

Contabilitatea imobilizărilor necorporale
Materiale - intangibile



bunuri care au o structură materială, servesc
activitatea întreprinderii mai mult de un an şi se
consumă treptat
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STRUCTURĂ

211 Terenuri

2111
Terenuri

Mijloace fixe

212

2112

2131

2132

2133

2134

Echipament
tehn.

Ap. şi
instal. de
măsurare
şi control

Mijl. de
transport

Animale
şi
plantaţii

Mobilier,
ap.
birotică,
echip. de
protecţie

Construcţii

Amenajări
de terenuri



valoarea de intrare > 2.500 lei



durată normală de utilizare > 1 an

Contabilitatea mijloacelor fixe

Evidenţa operativă

Contabilitate analitică

Contabilitate sintetică

–

recepţia pe baza p.v.
de recepţie;

–

Registrul numerelor de
inventar

–

212 „Construcţii”

–

–

cumpărare pe bază de
factură fiscală ;

–

Fişa mijloacelor fixe

213 „Instalaţii tehnice,
mijloace de transport,
animale şi plantaţii”

–

mişcarea de la o secţie
la alta – bonul de
mişcare;

–

–

scoaterea din
funcţiune pe bază de
p.v. de scoatere din
funcţiune

214 „Mobilier,
aparatură birotică,
echipament de
protecţie”

72

Contabilitatea intrărilor de mijloace fixe

Aporturi în
natură

Achiziţii cu
titlu oneros
(contra plată)

Din producţie
proprie

Donaţii sau
primiri cu
titlu gratuit

Plusuri la
inventar

212 = 722
2133 = 133

Din ţară

% = 404
2131

2133 = 134

Din import

TVA stabilit la
valoarea în vamă +
taxe vamale

4426
TVA stabilit la cost
de achiziţie

– factură externă
(invoice)
– D.V.I.

– p.v. de recepţie
– factură fiscală

2131 = %
404
446
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Contabilitatea ieşirilor de mijloace fixe





P.v. de scoatere din
funcţiune;
Amortizat integral:
2813 = 2131




Factură fiscală (emisă);
Amortizat integral:
2813 = 2131



Amortizat incomplet:
% = 2131
(valoare

Amortizat incomplet:
% = 2131

contabilă
2813

(valoare

– calamităţi
– lipsa de inventar
aceleaşi situaţii şi formule
contabile


imputarea la preţ de imputare
+ TVA
461
= %

de intrare)

7588

(am. înreg.)

contabilă
2813

Situaţii excepţionale

Ieşirea prin vânzare (cedare)

Ieşirea prin casare

4427

6583
(val. rămasă

de intrare)

de amortizat)


(am. înreg.

Vânzarea:
461 = %

7583

până la data

4427

sc. din evidenţă)
6583

Contabilitatea imobilizărilor în curs

(val. rămasă
de amortizat)



Imobilizări în curs corporale

Imobilizări în curs necorporale

Cont 231

Cont 233

Venituri din producţia de imobilizări
231 = 722



Recepţie finală a clădirii
212 = 231
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Contabilitatea imobilizărilor financiare


Investiţii financiare în acţiuni şi obligaţiuni (titluri de valoare) generatoare de
venituri (dividende, respectiv dobânzi);

STRUCTURA

261

263

264

Acţiuni de
ţinute de
entităţile
afiliate

Interese de
participare

Titluri puse
în
echivalenţă

267

265
Alte titluri
imobilizate

Creanţe
imobilizate

269
Vărsăminte
de efectuat
pentru
imobilizări
financiare

DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR

ireversibilă

–
–

uzură fizică
uzură morală
amortizare

reversibilă

– valoarea de utilitate (preţul de piaţă)
< valoare de intrare
ajustări pentru depreciere

imobilizările necorporale şi
corporale
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Amortizarea imobilizărilor

Definire

Sfera de acţiune

Anuitate (cotă
anuală) din valoarea
de intrare coresp.
deprecierii
ireversibile şi care se
recuperează prin
includerea
(trecerea) pe
cheltuielile fiecărui
exerciţiu financiar

IAS 36
„Deprecierea
activelor”

Mod de calcul

CA = 100/D.n.ut

Contabilizare

3811 = 280, 281

(ani)
Valoarea intrare x C.A. =
amortizare calculata

depinde:
Amortizarea semetode (sisteme)
calculează începând
cu luna următoare
punerii în funcţiune
pana la recuperarea
integrală amortizare
amortizare
amortizare
liniară
degresivă
accelerată


val. de
amortizat
= val. de
intrare

val. de
origine

durata
amortizării =
timp de
folosinţă

metoda
de calcul
folosită

Includerea pe
chelt. a unor
sume fixe
stabilite
proporţional
cu nr. de ani
de utilizare

Multiplicarea
cotei de am.
liniară cu un
coeficient:
 1,5 2-5 ani
 2,0 5-10
ani
 2,5 peste
10
ani

 in primul an
de funcţ. 50%
din val. de
intrare;
 pentru
exerciţiile
următoare –
am. liniară
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Contabilitatea stocurilor

1. Definire

5. Sistemul inf.
contabil al stocurilor


3. Obiectivele
contabilităţii

2. Structura

6. Contabilitatea analitică
a stocurilor

4. Evaluare

7. Contabilitatea
sintetică a stocurilor

Bunuri şi servicii destinate:
– a fi vândute în aceeaşi stare sau după prelucrarea în procesul de producţie;
– a fi consumate la prima lor utilizare.



Se consumă la prima utilizare;



Participă la un singur circuit economic care nu poate fi mai mare de 1 an.

STRUCTURA

Materii
prime

Materiale
consumabile

Produse

Animale şi
păsări

Mărfuri

Obiecte
de
inventar

Ambalaje
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4. Evaluarea stocurilor

La intrarea în
patrimoniu
Cost istoric
 cost de achiziţie
 cost de producţie
 valoare de utilitate
valoare de intrare =
valoare contabilă (v.c.)

La inventariere
Valoarea de inventar (v.i)
Adică v.i. > v.c. în listele de
inventariere se înscriu valorile
contabile
 daca v.i. < v.c. în listele de
inventar se înscriu valorile
de inventar

La bilanţ ( închiderea
exerciţiului)
Se compara v.c. cu v.i.
1. v.i. > v.c. = diferenţe în plus
– care nu se înregistrează în
contabilitate iar stocurile se
înregistrează la valoarea lor
contabilă;
2. v.i. < v.c. = diferenţe în
minus; stocurile se
înregistrează la valoarea lor
contabilă iar pentru diferenţa
în minus se constituie
provizioane
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Evaluarea stocurilor la ieşirea din patrimoniu
– la darea în consum stocurile se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.
– aceleaşi
categorii (sortimente) de stocuri se achiziţionează la preţuri diferite; la ce
100
valoare se înregistrează cantitatea de stocuri ieşite.
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5. Sistemul informaţional – contabil al stocurilor

Contabilitatea analitică

Documente




Achiziţionare:
– Factură fiscală;
– Aviz de însoţire
Predarea la magazie a
produselor:
– Bon de predare



Metoda cantitativvalorică (pe fişe de
conturi analitice)



Metoda operativcontabilă (pe solduri)



Darea în consum:
– Bon de consum





Metoda globalvalorică

Evidenţa operativă la
magazie (depozit):
– Fişa de magazie



Metode speciale de
evidenţă analitică a
stocurilor

Contabilitatea sintetică



Clasa 3
+



Clasa 4
401




Clasa 6 (darea în
consum)
Clasa 7 (stocuri obţinute)

Organizarea contabilităţii

Metoda inventarului
permanent

Metoda inventarului
intermitent
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Contabilitatea materiilor prime
şi materialelor consumabile

301

302

Materii prime

303

Materiale
consumabile

308

Materiale de
natura obiectelor
de inventar

Diferenţe de preţ la
materiile prime şi
materialele consumabile

SOLD DEBITOR = EXISTENT ÎN STOC (DEPOZIT)
(la preţ de înregistrare)

INVENTAR
PERMANENT
%

=

401 – recepţia

INTERMITENT
%

=

301

601

302

602

401

308
4426

4426

Dare în consum

La sf. exerciţiului:

601

=

301

301

=

601

602

=

302

302

=

602
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Materiale aflate la terţi – păstrate
351
%

p.v. de custodie

=

401

– factura

301

=

351

– depozitare la terţi

351

=

301

– trimitere spre prelucrare

=

%

– înregistrarea materiilor consumabile

351
4426

302
rezultate din

351

prelucrarea materiilor prime

401 (prelucrare)
4426

=

401

– TVA aferenta prelucrării

Materiale vândute – valorificare prin vânzare

1) trecerea în categoria mărfurilor:
371

=

302

2) vânzarea către clienţi (facturare):
411

=

%
707
4427

3) descărcarea gestiunii
607

=

371

(la preţ de înregistrare nu la preţ de vânzare)
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Contabilitatea produselor

345

341

Produse finite

Semifabricate

346

347

Produse
reziduale

Diferenţe de preţ la
produse

 Documente:
o Bonul de predare, transfer, restituire;
o Nota de rebut;
o Factura fiscala;
o Aviz de însoţire.
 Aceleaşi metode de contabilitate analitică;
 Contabilitatea sintetică:
341 „Semifabricate” = 711 „Variaţia stocurilor”
Recepţia:

345 „Produse finite” = 711 „Variaţia stocurilor”

Vânzare:

411 „Clienţi”

= %
701 „Venituri din vânzarea produselor

finite”
4427 „TVA colectată”
Descărcarea
gestiunii:

711„Variaţia stocurilor” = 345 „Produse finite”
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Contabilitatea mărfurilor

1. Definire

2. Sisteme de circulaţie a
mărfurilor

3. Documente

4. Organizarea
contabilităţii

1. Definire

 Bunuri achiziţionate din afara unităţii pentru a fi vândute în
aceeaşi stare.

2. Sisteme de circulaţie a
mărfurilor

Circulaţie cu ridicata

Circulaţie cu amănuntul

en-gros

en-detail
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Contabilitatea mărfurilor

3. Documente


Fişa de magazie – deschisă pentru fiecare sortiment de marfa la depozitele cu
ridicata;



Raport de gestiune – pentru gestiunile de mărfuri de la unităţile cu amănuntul.

4. Organizarea contabilităţii

analitice

sintetice

La unităţile cu
amănuntul
La unităţile cu ridicata

metoda cantitativvalorică

La unităţile cu
amănuntul

evidenţă globalvalorică pe
magazine, iar în
cadrul acestora pe
gestiuni

La unităţile cu
ridicata

– metoda inventar
permanent

– inventar
permanent – întrep.
Mari
– inventar
intermitent –
întrep. mici
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Contabilitatea sintetica a mărfurilor


371 „Mărfuri”



378 „Diferenţe de preţ la mărfuri” – adaosul comercial



4426, 4428, 4427



408 „Furnizori facturi nesosite”

Exemple: INVENTAR PERMANENT

Achiziţionare pe baza de factura
%

=

401

Achiziţionare pe baza de aviz de expediţie
%

Recepţia: 371

=

408

– recepţia

371

4426

4428

Plata facturii: 401 = 5121
Vânzarea mărfii: 411 = %
707

408 = 401

la primirea

4426 = 4428

facturii

4427
Scad. din gestiune

607 = 371

Contabilitatea decontărilor cu terţii

Întreprinderea intră în relaţii cu terţii persoane fizice şi juridice
se nasc:

active în curs
de decontare

DREPTURI

OBLIGAŢII

(CREANŢE)

(DATORII)

fonduri
furnizate de
terţi
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Contabilitatea operaţiilor privind decontările
cu furnizorii


Datoriile faţă de furnizori sunt datorii din exploatare ce apar urmare derulării
operaţiilor de aprovizionare cu bunuri;



Obligaţiile întreprinderii faţă de furnizori = valoarea bunurilor cumpărate sau a
lucrărilor/serviciilor primite, inclusiv cota TVA aferentă;



Documentul de bază = factura fiscală.

CONTURI

401

403

404

405

408

409

Furnizori

Efecte de
plătit

Furnizori de
imobilizări

Efecte de
plătit prin
imobilizări

Furnizori
facturi
nesosite

Furnizoridebitori



Conturi de pasiv, cu exceptai contului 409 care este cont de activ

Exemple:
1. Cumpărări de la furnizori pe baza de factură fiscală:
%

=

401

recepţia

=

5121

achitarea datoriei

371
4426
401

87

2. Cumpărări de la furnizori pe bază de aviz de expediţie:
=

408

recepţia provizorie

408

=

401

la primirea facturii

4426

=

4428

%
371
4428
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Contabilitatea decontărilor cu clienţii
Creanţe faţă de clienţi

CONTURI

411

411

4118

413

418

419

clienţi

clienţi
incerţi sau
in litigiu

Efecte de
primit

Clienţi –
facturi de
întocmit

Clienţi
creditori



Conturi de activ, cu excepţia contului 419 care este de pasiv

Exemple:
Vânzare pe baza de aviz de expediţie

Vânzare pe baza de factura
4111 = %

– factură emisă

418

=

%

701

701

4427

4428

711 = 345

– descărcarea gestiunii

– expediere

4111 = 418

la emiterea

4428 = 4427

facturii

89

Contabilitatea decontărilor cu personalul



Calculul, înregistrarea la cheltuielilor şi decontarea drepturilor cuvenite
angajaţilor:



–

salarii;

–

sporuri şi adaosuri;

–

indemnizaţii;

–

ajutoare materiale şi de protecţie socială;

–

premii din profit.

Documente de evidenţă primară şi operativă a rezultatelor muncii în vederea
remunerării ei;



Ştatul de salarii – document de baza pentru înregistrarea şi decontarea
salariilor;



Ştatul de salarii cuprinde salariul brut şi reţinerile din acesta:
–

Impozit pe salariu;

–

Avansuri acordate;

–

Contribuţiile angajatului (asigurări sociale, şomaj, asigurări
sociale de sănătate);

–

Imputaţii – datorii faţă de întreprindere;

–

Popriri – datorii faţă de alte terţe persoane.
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Contabilitatea decontărilor cu personalul

CONTURI

421

Personal –
salarii
datorate

423

Personal –
ajutoare
materiale

425

426

427

428

Avansuri
acordate
personalului

Drepturi de
personal
neridicate

Reţineri din
salarii
datorate
terţilor

Alte datorii
şi creanţe în
legătură cu
personalul

641 „Cheltuieli cu salariile personalului”

Exemplu:
641 = 421

– salarii brute (Ştat de salariu)

421 = %
425

– avans

444

– impozit

4312 – CAS (10,5%)

REŢINERI

4372 – F.Ş. (0,5%)
4314 – CASS (5,5%)
427

– popriri

421 = 5121 – plata venitului net (rest de plată)
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Exemplu

Plata:
6451 = 4311

(CAS)

% = 5121

6453 = 4313

(CASS)

4311

6452 = 4371

(F.Ş.)

4371



4312

Se înregistrează lunar odată cu
salariile pe luna respectivă

4372

Contabilitatea decontărilor cu asigurările sociale şi
protecţia socială
Datorii sociale ale întreprinderii
=
Cheltuieli sociale
4311
Contribuţia unităţii
la asigurările sociale
(CAS)

20,8%

4313
Contribuţia unităţii la
asigurările sociale de
sănătate (CASS)

5,2%

4371
Contribuţia unităţii
la fondul de şomaj

0,5%
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Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului

Decontări
privind
impozitul pe
profit




Decontări privind
TVA




Sfera de aplicare;
Faptul generator de exigibilitatea
TVA;
Baza de impozitare
Cote de impozitare

Cont 441
Metoda deducerii
691 = 441


cheltuiala fiscala



4426

TVA deductibila

folosire în



4427

TVA colectata

cursul lunii



4428

TVA neexigibilă



4423

TVA de plata



4426

 4424
TVA de recuperat
– jurnalul pentru cumpărături



4427

– jurnalul pentru vânzări

la sfârşitul
lunii

a) TVA deductibilă (4426) > TVA colectată (4427)
TVA de recuperat (rambursare TVA)

Control fiscal
b) TVA deductibilă (4426) < TVA colectată (4427)

TVA de plată la bugetul statului
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Contabilitatea trezoreriei

Operaţiile de trezorerie = ansamblul operaţiilor financiare şi monetare pe care o
întreprindere le face pentru procurarea mijloacelor băneşti necesare şi
cheltuirea acestora.

Structura

Mijloace
băneşti
aflate în
casierie (lei
şi devize) şi
mişcarea
acestora
(încasări şi
plăţi)

Mijloace
băneşti aflate
în conturi
curente la
bănci (lei şi
devize), cecuri
şi efectele
comerciale
depuse spre
încasare sau
scontare la
bănci

Mijloace
băneşti
aflate în
conturi
bancare la
termen
(depozite
bancare)

Investiţii pe
termen
scurt
(acţiuni şi
obligaţiuni
achiziţionate
în vederea
revânzării şi
obţinerii de
venituri)

Acreditive şi
avansuri de
trezorerie

Credite bancare
pe termen scurt
(credite de
trezorerie)
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INSTRUMENTE DE PLATA/ÎNCASARE

Plata/încasarea în numerar

Plata/încasarea fără numerar

Operaţii de casă diverşi

Prin virament



Chitanţa;



Cecul;



Împuternicirea;



Cambia;



Registrul de casa;



Bilet la ordin;



Factura fiscală.



Ordinul de plata;



Efectul de comerţ.

Registrul de casă = cea mai reprezentativă formă de evidenţă operativă.
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Contabilitatea investiţiilor pe termen scurt

Mijloace băneşti disponibile temporar

Sunt antrenate în afaceri financiare

Plasamente de trezorerie

cumpărare

acţiuni şi obligaţiuni

revânzare

Investiţii financiare pe
termen scurt

Cumpărare (preţ de cumpărare) = achiziţionarea de acţiuni/obligaţiuni în scopul obţinerii de
venituri financiare (dividende/dobânzi)

Răscumpărare (preţ de răscumpere) = redobândirea acţiunilor/obligaţiunilor de către
emiţătorii lor pentru fi anulate sau revândute.

Cont 501 – pentru acţiuni achiziţionate;
Cont 505 – pentru obligaţiuni emise de întreprindere şi răscumpărate de la obligatari;
Cont 506 – pentru obligaţiuni cumpărate de la alte societăţi.
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Contabilitatea operaţiilor de încasări şi plăţi
efectuate prin conturile de la bănci
Decontări fără numerar = virament

Sold debitor = disponibilităţi la bancă
5121

5124

Conturi la
bănci în lei

Conturi la
bănci în
devize
Sold creditor = credite bancare neachitate



EXTRASUL DE CONT – consemnează toate operaţiunile efectuate prin conturile bancare

Intervin, după
caz conturile
665 sau 775

–

încasări;

–

plăţi;

–

sold final

Sold debitor = sume în devize şi
echivalentul lor în lei, existente în contul
bancar
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Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt
Credite de trezorerie – completarea surselor
proprii de finanţare

Acordare distincta
pe obiective
creditate

Linie de credit

Cont 519
Cont 5121
Calcularea de decontarea
dobânzilor

Dobânzi de plătit

Dobânzi de încasat

Cont 5186

Cont 5187

– Pentru credite
curente acordate

– Pentru disponibilităţi
existente în cont

Dobânzi aferente creditelor
bancare pe termen scurt

Cont 5198

– Pentru creditele acordate în
conturi distincte
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Contabilitatea operaţiilor băneşti în numerar

În lei

În devize

Cont 5311

Cont 5314

Sold debitor = existentul de mijloace
băneşti în casierie

Sold debitor = existentul în
valută din casierie

Contabilitatea acreditivelor şi avansurilor
de trezorerie

Acreditivul = disp. băneşti ale
cumpărătorului virate într-un
cont distinct la dispoziţia
furnizorului

Avansuri de trezorerie = sume
puse la dispoziţia administratorilor
sau altor angajaţi pentru
efectuarea de plăţi curente

5411 „Acreditive în lei”
5412 „Acreditive în devize”

542 „Avansuri de trezorerie”
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Contabilitatea financiară a cheltuielilor

CHELTUIELI – în faza de angajare şi consum

STRUCTURA

Cheltuieli din
activitatea de
exploatare






Consumuri
de stocuri;
Lucrări ăi
servicii
executate;
Salarii şi
asigurări
sociale;
Impozite şi
taxe

Cheltuieli
financiare






Dobânzi;
Diferenţe
nefav.de
curs valutar;
Sconturi
acordate
clienţilor;
Pierderi din
vânzări de
titluri

Cheltuieli din
operaţiuni
extraordinare



Cheltuieli
privind
calamităţile

Cheltuieli cu
amortismente,
provizioane si
ajustări



Amortizarea
imobilizărilor
necorp. şi
corp.,
provizioane şi
ajustări de
depreciere

Cheltuieli cu
impozitul pe
profit

Cheltuiala
fiscală =
impozitul pe
profit calculat
asupra
profitului
impozabil
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Contabilitatea financiară a cheltuielilor

VENITURI = în faza de livrare (facturare)

STRUCTURA

Venituri din
exploatare

Venituri financiare








Vânzări de
produse finite şi
mărfuri;
Prestări de
lucrări şi servicii;
Producţia de
imobilizări;
Din producţia
stocată;
Alte venituri din
exploatare.







Din participaţii
(dividende);
Din creanţe
imobilizate;
Din titluri de
plasament;
Din diferenţe de
curs valutar;
Din dobânzi;
Din sconturi
obţinute.

Venituri
extraordinare



Venituri din
subvenţii

Venituri din
diminuarea sau
anularea
provizioanelor sau
ajustărilor





Venituri din
diminuarea sau
anularea
provizioanelor;
Venituri din
ajustări pentru
pierderea de
valoare.
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Lucrările de închidere a exerciţiului financiar

Stabilirea
balanţei
conturilor1. A
înainte de
inventariere

Inventarierea
generală a
patrimoniului

Contabilitatea
operaţiilor de
regularizare


Diferenţe
de
inventar



Amortizare



Etc.

2.
3.

Stabilirea
balanţei
conturilor
după
inventariere

Determinare
a rezultatului
exerciţiului

Redactarea
situaţiilor
financiare

II. PROBLEME REZOLVATE
1. APLICAŢII REZOLVATE- CONTABILITATEA CAPITALURILOR.
1. Conform certificatului de înmatriculare, se constituie societatea comercială „ALUTUS“
SRL cu un capital social de 5.000 lei, divizat în 20 părţi sociale, cu valoarea nominală de 250
lei.
Capitalul social este subscris de doi asociaţi „A“ şi „B“ astfel:
• asociatul „A“ – deţine 15 părţi sociale în valoare de 3.750 lei, din care: 8 părţi sociale,
echivalând 2.000 lei, cu aport în natură şi reprezentând construcţii; 7 părţi sociale de
1.750 lei cu aport în disponibilităţi băneşti depuse în numerar, în termenul subscris în
contract.
• asociatul „B“ – deţine 5 părţi sociale de 1.250 lei cu aport în numerar.
În actul constitutiv se menţionează că aportul în numerar poate fi vărsat în termen de 30
de zile de la data constituirii societăţii, iar aportul în natură se depune o dată cu subscrierea
capitalului şi constituirea societăţii.
a) Subscrierea capitalului social, pe baza actului constitutiv:
456 „Decontări cu asociaţii
privind capitalul“
– asociat „A“ 3.750 lei
– asociat „B“ 1.250 lei

= 1011 „Capital subscris
nevărsat“

5.000 lei
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b) Depunerea aportului în natură, conform „Procesului verbal de predare-primire“:
212 „Construcţii“

= 456 „Decontări cu asociaţii
privind capitalul“

2.000 lei

– asociat „A“ 2.000 lei
c) Se înregistrează concomitent cu depunerea aportului realizarea capitalului vărsat:
1011 „Capital subscris
nevărsat“

= 1012 „Capital subscris
vărsat“

2.000 lei

d) Depunerea aportului în numerar, conform chitanţelor, în luna următoare:
5311 „Casa în lei“

= 456 „Decontări cu asociaţii
privind capitalul“

3.000 lei

– Asociat „A“ 1.750 lei
– Asociat „B“ 1.250 lei
e) Concomitent se înregistrează realizarea capitalului vărsat:
1011 „Capital subscris
nevărsat“

= 1012 „Capital subscris
vărsat“

3.000 lei

2. O societate comercială decide majorarea capitalului social cu 12.000 lei, în următoarele
condiţii:
– valoarea nominală a unei acţiuni = 10 lei
– preţ de emisiune = 12 lei
– numărul acţiunilor emise = 1.000.
a) subscrierea noului pachet de acţiuni:
456 „Decontări cu asociaţi
privind capitalul“

=

%
1011 „Capital subscris nevărsat“
1041 „Prime de emisiune“

12.000 lei
10.000 lei
2.000 lei

b) încasarea prin bancă a contravalorii noului pachet de acţiuni şi, concomitent,
transferarea capitalului subscris nevărsat în capital vărsat:
5121 „Conturi la bănci în lei“ =
1011 „Capital subscris
nevărsat“

456 „Decontări cu asociaţii
privind capitalul“

= 1012 „Capital subscris vărsat“

12.000 lei
10.000 lei

c) încorporarea primelor de emisiune în rezerve
1041 „Prime de emisiune“

=

1068 „Alte rezerve"

2.000 lei

3. S.C. „ROFRA“ S.A. are capital social de 4.000 de acţiuni în valoare nominală de 10
lei/acţiune şi decide reducerea capitalului social cu 10.000 lei, care se restituie acţionarilor
prin viramente bancare.
Dacă se decide reducerea valorii nominale a acţiunilor, aceasta se va recalcula
potrivit datelor din tabelul următor:
– lei –
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Explicaţii

După reducere

Înainte
de reducere

Capital social

40.000

30.000

Numărul de acţiuni

4.000

4.000

Valoarea nominală

10

7,5

Deci fiecărui actionar i se vor distribui 2,5 lei (10 lei – 7,5 lei) pentru fiecare acţiune
deţinută şi i se vor preschimba acţiunile vechi cu valoarea nominală de 10 lei în acţiuni noi cu
valoare nominală de 7,5 lei.
Înregistrările contabile vor fi următoarele:
a) 1012 „Capital subscris vărsat“ = 456 „Decontări cu asociaţii
privind capitalul“

10.000 lei

b) 456 „Decontări cu asociaţii
privind capitalul“

10.000 lei

= 5121 „Conturi la bănci în lei“

Dacă se decide reducerea numărului de acţiuni, se vor anula 1.000 de acţiuni cu
valoarea nominală de 10 lei.
Deci fiecărui acţionar i se vor distribui 10 lei pentru fiecare acţiune deţinută şi anulată.
Înregistrările contabile sunt aceleaşi.
4. S.C. „ROFRA“ S.A. decide reducerea capitalului social cu 5.000 lei, pentru acoperirea
pierderilor reportate în valoare de 3.700 lei şi a celor din exerciţiul financiar curent în valoare
de 1.300 lei.
Se procedează similar exemplului anterior, deci fie prin reducerea valorii nominale a
acţiunilor, fie prin reducerea numărului acestora, numai că formula contabilă de acoperire a
pierderilor este următoarea:
1012 „Capital subscris vărsat“ = 117 „Rezultat reportat“

5.000 lei

5. Din evidenţa contabilă a unei întreprinderi se extrag următoarele date existente la sfârşitul
anului:
• capital social: 100.000 lei;
• venituri obţinute: 200.000 lei;
• cheltuieli efectuate: 120.00 lei.
Se calculează:
• profitul brut (venituri-cheltuieli): 80.000 lei
• rezervele legale repartizate din profitul brut (5%): 4.000 lei.
Formula contabilă privind repartizarea la rezervele legale a unei părţi din profitul brut:
129 „Repartizarea profitului“

= 1061 „Rezerve legale“

4.000 lei

6. Se înregistrează în contabilitate următoarele operaţiuni economico-financiare:
a) Se constituie din profitul net rezerve statutare în sumă de 10.000 lei:
117 „Rezultatul reportat“

= 1063 „Rezerve statutare“

10.000 lei

b) Se transferă la alte rezerve prime de emisiune în valoare de 10.000 lei:
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1041 „Prime de emisiune“

= 1068 „Alte rezerve“

10.000 lei

c) Se încorporează în alte rezerve, rezerve din reeevaluare în valoare de 5.000 lei:
105 „Rezerve din reevaluare“

= 1065 „Rezerve reprezentând
surplus realizat din
rezerve din reevaluare“

5.000 lei

d) Se transferă la rezerve statutare profitul reportat în valoare de 15.000 lei:
117 „Rezultat reportat“

= 1063 „Rezerve statutare“

15.000 lei

e) Se utilizează rezerve legale pentru acoperirea unor pierderi reportate (din exerciţiul
precedent) în valoare de 25.000 lei:
1061 „Rezerve legale“

= 117 „Rezultat reportat“

25.000 lei

f) Se utilizează rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exerciţiul financiar
încheiat, în sumă de 4.000 lei:
1063 „Rezerve statutare“

= 117 „Rezultat reportat “

4.000 lei

g) Se majorează capitalul social prin încorporarea altor rezerve în sumă de 6.000 lei:
1068 „Alte rezerve“

= 1012 „Capital subscris vărsat“

6.000 lei

h) Se reportează la alte rezerve o parte (11.000 lei) din profitul exerciţiului financiar
încheiat, pentru finanţarea unor investiţii:
117„Rezultat reportat “

= 1068 „Alte rezerve“

11.000 lei

7. S-a achiziţionat la 1.07.N un echipament tehnologic în valoare de 15.000 lei amortizabil
liniar în 5 ani. Finanţarea sa a fost realizată în proporţie de 50% dintr-o subvenţie pentru
investiţii primită de la buget.
a) Achiziţionarea echipamentului la 1.07.N:
%
= 404 „Furnizori de imobilizări“
2131 „Echipamente tehnologice
(maşini, utilaje şi instalaţii
de lucru)“
4426 „T.V.A. deductibilă“
b) Subvenţia de primit:
445 „Subvenţii“

= 131 „Subvenţii guvernamentale
pentru investiţii“
c) Primirea sumei, corespunzătoare subvenţiei, în contul curent:
5121 „Conturi la bănci în lei“
= 445 „Subvenţii"

17.850 lei
15.000 lei

2.850 lei
7.500 lei

7.500 lei

d) Înregistrarea amortizării echipamentului tehnologic, în primul an de funcţionare:
AS = 7.500 lei : 5 ani x 6 luni = 1.500 lei
12 luni
6811 „Cheltuieli de exploatare = 2813 „Amortizarea instalaţiilor"
privind amortizarea
imobilizărilor“
31.12.N

1.500 lei

e) Amortizarea aferentă subvenţiei din primul an reluată la venituri:
AS = 7.500 lei : 5 ani x 6 luni = 750 lei
12 luni
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131 „Subvenţii guvernamentale
pentru investiţii“

= 7584 „Venituri din subvenţii
pentru investiţii“
31.12.N

750 lei

8. O societate comercială se află, la sfârşitul exerciţiului financiar N, în litigiu cu un client
pentru o sumă de 50.000 lei, reprezentând mărfuri livrate şi neîncasate. În exerciţiul financiar
N+1 litigiul este câştigat pentru suma de 40.000 lei care se încasează prin bancă.
În exerciţiul financiar N se înregistrează:
a) transferarea creanţei la clienţi în litigiu:
4118 „Clienţi incerţi sau în litigiu“ = 4111„Clienţi“
b) Constituirea provizionului pentru litigii:
6812 „Cheltuieli de exploatare=1511„Provizioane pentru litigii“
privind provizioanele pentru
riscuri şi cheltuieli“

50.000 lei
50.000 lei

În exerciţiul financiar N+1 se înregistrează:
a) Stingerea creanţelor faţă de clienţi pe baza Hotărârii judecătoreşti şi a extrasului de
cont:
%
5121 „Conturi la bănci în lei“
654 „Pierderi din creaţe şi
debitori diverşi“

= 4118„Clienţi incerţi sau in litigiu“

50.000 lei
40.000 lei
10.000 lei

b) Anularea provizionului pentru litigiu, rămas fără obiect:
1511 „Provizioane pentru litigii

= 7812 „Venituri
din provizioane pentru
riscuri şi cheltuieli“

50.000 lei

9. La data de 1.I.N se emit 1.000 obligaţiuni în următoarele condiţii:
– valoarea nominală
50 lei
– valoarea de emisie (vânzare)
47 lei
– valoarea de rambursare
51 lei
– dobânda anuală
10 %
– durata
5 ani
– rambursare
200 obligaţiuni/an.

a) Emisiunea de obligaţiuni şi obţinerea împrumutului la valoarea de rambursare:
%
= 161 „Împrumuturi din emi51.000 lei
siunea de obligaţiuni“
461 „Debitori diverşi“
47.000 lei
169 „Prime privind rambursarea
4.000 lei
obligaţiunilor“
Prima de rambursare reprezintă diferenţa între valoarea de rambursare (1.000 x 51 =
51.000 lei) şi valoarea de vânzare (1.000 obligaţiuni x 47 = 47.000 lei).
b) Încasarea de la debitori a obligaţiunilor subscrise:
5121 „Conturi la bănci în lei“
= 461 „Debitori diverşi“

47.000 lei

c) Calculul şi înregistrarea pe cheltuieli a dobânzii datorate pe anul N (31 dec.):
D = (1.000 obligaţiuni x 50 lei) x 10/100 = 5.000 lei
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666 „Cheluieli privind dobânzile“

= 1681 „Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni“

5.000 lei

d) Plata dobânzii datorate subscriptorilor de obligaţiuni:
1681 „Dobânzi aferente împrumutu- = 5311 „Casa în lei“
rilor din emisiunea de obligaţiuni“

5.000 lei

e) La finele anului se calculează şi se înregistrează pe cheltuieli financiare privind
amortizarea şi provizioanele, amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor aferente
anului N (4.000 lei : 5 ani = 800 lei/an).
6868 „Cheltuieli financiare privind
amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor“
f)

= 169 „Prime privind
rambursarea
obligaţiunilor“

800 lei

După primul an se rambursează (răscumpără) 200 de obligaţiuni la valoarea de 51

lei
505 „Obligaţiunile emise şi
răscumpărate“

= 5121 “Conturi la bănci în lei“

10.200 lei

Concomitent se anulează împrumutul şi obligaţiunile răscumpărate:
161 „Împrumuturi din emisiunea de
obligaţiuni“

= 505 „Obligaţiuni emise şi
răscumpărate“

10.200 lei

În anii următori se procedează în mod identic.
10. O societate comercială contractează şi primeşte prin „cont de disponibil“ la 1. VII.N, cu
scadenţă la 31 XII. N+1, un credit bancar de 100.000 lei, cu o dobândă de 60% plătibilă în
ultima zi bancară a fiecărui exerciţiu financiar. Creditul bancar contractat nu poate fi restituit
la 31 .XII. N+1, ci se restituie integral la 31.I .N+2, cu o dobândă penalizatoare, pe fiecare zi
de întârziere de 0,01%.
a) În exerciţiul financiar N se înregistrează:
a.1) Încasarea creditului bancar prin „cont de disponibil“:
5121 „Conturi la bănci în lei“

= 1621 Credite bancare pe
termen lung“

100.000 lei

a.2) Dobânda datorată aferentă exerciţiului N:
(100.000 X 60% : 12 X 6=30.000 lei)
666 „Cheltuieli privind
= 1682 „Dobânzi aferente creditelor 30.000 lei
dobânzile”
bancare pe termen lung”
a.3) Plata dobânzii aferentă exerciţiului N:
1682 „Dobânzi aferente creditelor = 5121 „Conturi la bănci în lei”
30.000 lei
bancare pe termen lung”
b) În exerciţiul financiar N+1 se înregistrează:
b.1) Dobânda datorată aferentă exerciţiului N+1
(100.000X60% = 60.000 lei)
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666 „Cheltuieli privind dobânzile” = 1682 „Dobânzi aferente
creditelor bancare
pe termen lung”
b.2) Plata dobânzii aferentă exerciţiului N+1:
1682 „Dobânzi aferente
= 5121 „Conturi la bănci în lei”
creditelor bancare
pe termen lung”

60.000 lei

60.000 lei

b.2) Transferarea (la 31.XII. N+1) creditelor pe termen lung şi mediu la credite
nerambursabile la scadenţă:
1621 „Credite bancare pe “
termen lung“

=1622 „Credite bancare pe termen
lung nerambursate la
scadenţă“
c) În exerciţiul financiar N+2 se înregistrează:
c.1) Rambursarea creditului restant:

1622 „Credite bancare pe “

100.000 lei

= 5121 „Conturi la bănci în lei“

100.000 lei

nerambursate la scadenţă“

termen lung

c.2) Dobânda penalizatoare datorată şi dobânda aferentă exerciţiului N+2:

(100.000 X 0,01% X 30 zile) +(100.000 X 60% : 12) = 5.300 lei

666 “Cheltuieli privind dobânzile”

= 1682 “Dobânzi aferente creditelor

5.300 lei

bancare pe termen lung”

c.3) Plata dobânzii, aferentă exerciţiului N+2 şi cea penalizatoare:
1682 “Dobânzi aferente

= 5121 “Conturi la bănci în lei”

5.300 lei

creditelor bancare
pe termen lung”

2. APLICAŢII REZOLVATE- CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR.
1. Se efectuează cheltuieli cu constituirea unităţii, reprezentate de plăţi în numerar 2.100
lei şi obligaţii către furnizorii de servicii de 2.900 lei. Cheltuielile se amortizează în cinci ani
după care se scot din activul patrimonial.
a) Efectuarea cheltuielilor de constituire:
201 „Cheltuieli de constituire“

=

%
5311 „Casa în lei“
401 „Furnizori“

5.000 lei
2.100 lei
2.900 lei

b) Amortizarea pentru primul an (5.000 lei : 5 ani = 1.000 lei/an) şi pentru ceilalţi patru
ani:
6811 „Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor“

= 2801 „Amortizarea cheltuielilor

1.000 lei
de constituire“
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c) După cinci ani se înregistrează scoaterea din activul patrimonial a imobilizărilor
necorporale, acestea fiind amortizate integral:
2801 „Amortizarea cheltuielilor
de constituire“

= 201 „Cheltuieli de constituire“

5.000 lei

2. Se recepţionează un procedeu tehnologic nou de fabricaţie a unor produse, obţinut
prin cercetare proprie în valoare de 10.000 lei, amortizabil în cinci ani. După doi ani,
imobilizarea necorporală se scoate din activul patrimonial în urma vânzării către un terţ, preţ
de vânzare 12.000 lei, T.V.A. 19 %.
a) Recepţia imobilizării necorporale:
203 „Cheltuieli de dezvoltare”

= 721 „Venituri din producţia
de imobilizări necorporale“

10.000 lei

b) Amortizarea imobilizării necorporale în primul an:
(10.000 : 5 ani = 2.000 lei/an)
6811 „Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor“

= 2803 „Amortizarea cheltuielilor
de dezvoltare“

2.000 lei

c) Aceeaşi înregistrare se face şi în anul al doilea.
d) După doi ani de amortizare, imobilizarea necorporală se scoate din activul patrimonial
în urma vânzării:
%

= 203 „Cheltuieli de dezvoltare”

2803 „Amortizarea cheltuielilor
de dezvoltare“
6583 „Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital“

10.000 lei
4.000 lei
6.000 lei

e) Vânzarea imobilizării:
461 „Debitori diverşi“

=

5121 „Conturi la bănci în lei”

= 461 „Debitori diverşi”

%
14.880 lei
7583 „Venituri din vânzarea
12.000 lei
activelor şi alte operaţii de capital“
4427 „T.V.A. colectată“
2.880 lei
f) Încasarea creanţei din vânzare:
14.880 lei

3. O unitate economică primeşte prin concesionare o instalaţie, valoarea contractului este
de 200.000 lei pe o durată determinată, pentru care se va plăti o redevenţă anuală de
10.000 lei.
 În contabilitatea concedentului (cel care transmite mijlocul fix prin concesiune):
• Instalaţia concesionată rămâne în proprietatea lui (la contul 2131 „Echipamente
tehnologice“), iar în contabilitatea analitică se face menţiunea locului unde se află.
a) Redevenţa anuală cuvenită şi încasată:

461 „Debitori diverşi“
5121 „Conturi la bănci în lei“

= 706 „Venituri din redevenţe,
locaţii de gestiune şi chirii“
= 461 „Debitori diverşi“

10.000 lei
10.000 lei

b) Amortizarea aferentă concesiunii:
6811 „Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea

= 2805 „Amortizarea concesiunilor,
700 lei
brevetelor şi altor drepturi
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imobilizărilor“

şi valori similare“

La revenirea instalaţiei concesionate se schimbă doar menţiunea locului unde acesta se
va afla în contabilitatea analitică.
 În contabilitatea concesionarului (cel care a preluat concesiunea)

a) Valoarea din contract a imobilizării concesionate:
205 „Concesiuni, brevete şi
alte drepturi şi valori
similare“

= 167 „Alte împrumuturi şi
datorii asimilate“

200.000 lei

b) Redevenţa datorată şi achitată:
612 „Cheltuieli cu redevenţele,
locaţiile de gestiune
şi chiriile“
462 „Creditori diverşi“

= 462 „Creditori diverşi“

10.000 lei

= 5121 „Conturi la bănci în lei“

10.000 lei

c) Restituirea bunului concesionat:
167 „Alte împrumuturi
şi datorii asimilate“

= 205 „Concesiuni, brevete
şi alte drepturi
şi valori similare“

200.000 lei

4. Se aduce, ca aport în natură la capitalul social, o construcţie cu o valoare de 25.000 lei.
Datorită amplasării construcţiei, pe o stradă cu un bun vad comercial, aportul la capital este
estimat la 30.000 lei. Ulterior, clădirea se vinde cu o valoare totală de 31.000 lei, după ce ea
(ca imobilizare corporală) se amortizează cu suma de 4.000 lei.
a) Aportul în natură la capitalul social adus de asociaţi:
%
212 „Construcţii“
207 „Fond comercial“

= 456 „Decontări cu asociaţii
privind capitalul“

30.000 lei
25.000 lei
5.000 lei

b) Amortizarea clădirii, ca imobilizare corporală:
6811 „Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor“

= 2812 „Amortizarea construcţiilor“

4.000 lei

c) Vânzarea construcţiei, împreună cu fondul comercial aferent:
461 „Debitori diverşi“

= 7583 „Venituri din vânzarea
31.000 lei
activelor şi alte operaţii de capital“

d) Scoaterea din patrimoniu a construcţiei vândute:
%
= 212 „Construcţii“
2812 „Amortizarea construcţiilor“
6583 „Cheltuieli privind
activele cedate şi alte
operaţii de capital“

25.000 lei
4.000 lei
21.000 lei

e) Scoaterea din patrimoniu a fondului comercial vândut, odată cu construcţia:
6583 „Cheltuieli privind
= 207 „Fond comercial“
activele cedate şi alte operaţii de capital“

5.000 lei

f) Încasarea creanţei din vânzare:
5121 „Conturi la bănci în lei”

= 461 „Debitori diverşi”

31.000 lei
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5. Se achiziţionează un program informatic, în valoare de 980 lei, care se amortizează în doi
ani. După primul an se scoate din activul patrimonial, prin vânzare, preţ de vânzare 500 lei.
a) Achiziţionarea programului informatic:
208 „Alte imobilizări necorporale“ = 404 „Furnizori de imobilizări“

980 lei

b) Plata datoriei către furnizor:
404 „Furnizori de imobilizări”

= 5311 „Casa în lei”

980 lei

c) Amortizarea imobilizării necorporale în primul an (980 : 2 ani = 490 lei/an):
6811 „Cheltuieli de exploatare = 2808 „Amortizarea altor
490 lei
privind amortizarea
imobilizări necorporale“
imobilizărilor“
d) Scoaterea din activul patrimonial după primul an de folosire:
%
= 208 „Alte imobilizări necorporale“
2808 „Amortizarea altor
imobilizări necorporale“
6583 „Cheltuieli privind
activele cedate
şi alte operaţii de capital“

980 lei
490 lei
490 lei

e) Vânzarea programului informatic:
461 „Debitori diverşi”

= 7583 „Venituri din cedarea activelor” 500 lei

f) Încasarea creanţei din vânzare:
5311 „Casa în lei”

= 461 „Debitori diverşi”

500 lei

6. Se execută cu forţe proprii o amenajare de teren al cărei cost este de 120.000 lei, care se
amortizează într-o perioadă de patru ani, după care se scoate din activul patrimonial.
a) Recepţia amenajărilor de teren executate cu forţe proprii:
2112 „Amenajări de terenuri“

= 722 „Venituri din producţia
de imobilizări corporale“

120.000 lei

b) Amortizarea amenajărilor de teren în primul an de utilizare a acestora:
(120.000 : 4 ani = 30.000 lei/an)
6811 „Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor“

= 2811 „Amortizarea amenajărilor*
de terenuri

30.000 lei

c) Scoaterea din activul patrimonial a amenajărilor de terenuri amortizate integral, la
sfârşitul celor patru ani:
2811 „Amortizarea amenajărilor = 2112 „Amenajări de terenuri“

120.000 lei

de terenuri“
7. Se procură mijloace fixe (aparate şi instalaţii de măsurare şi control) la preţul de livrare al
furnizorului de 15.000 lei; cheltuielile de transport incluse în factură sunt în sumă de 1.000 lei,
TVA deductibilă 19% lei.
a) Recepţia aparatului de control:
%
2132 „Aparate şi instalaţii de
măsurare, control şi
reglare“
4426 „TVA deductibilă“

= 404 „Furnizori de imobilizări“

19.840 lei
16.000 lei

3.840 lei
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b) Achitarea furnizorului:
404 „Furnizori de imobilizări“

= 5121 „Conturi la bănci în lei“

19.040 lei

8. Se achiziţionează din import o instalaţie de lucru cu o factură ce are o valoare de 10.000 $.
Cursul dolarului este de 2,80 lei/$. Taxa vamală este 10%, TVA 24%. Transportul datorat
unei unităţi din ţară este de 1.000 lei, TVA 24%. La plata furnizorului extern cursul dolarului
este de 2,82 lei/$.
Înregistrarea facturii furnizorului extern:
Valoarea facturii în vamă = 10.000 $ x 2,80 lei/$ = 28.000 lei
Taxa vamală
= 28.000 lei x 10% = 2.800 lei
Baza de calcul a T.V.A. = 28.000 lei + 2.800 lei
(Cost de achiziţie)
= 30.800 lei
T.V.A. calculat în vamă = 30.800 lei x 24% = 7.392 lei
Înregistrări în contabilitate:
a) Înregistrarea facturii şi a declaraţiei vamale:
2131 „Echipamente tehnologice“ =

%
404 „Furnizori de imobilizări“
446 „Alte impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate

30.800 lei
28.000 lei
2.800 lei

b) Înregistrarea facturii de transport:
%
624 „Cheltuieli cu transportul“
4426 „T.V.A. deductibilă“

= 401 „Furnizori“

1.190 lei
1.000 lei
190 lei

c) Plata taxelor vamale şi a T.V.A.:
%
446 „Alte impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate
4426 „T.V.A. deductibilă“

= 5121 „Conturi la bănci în lei“

10.192 lei
2.800 lei
7.392 lei

d) Plata furnizorului extern când cursul dolarului era de 2,82 lei/$:
(10.000 $ x 2,82 lei/$ =28.200 lei)
%

= 5124 „Conturi la bănci
în devize“

404 „Furnizori de imobilizări“
665 „Cheltuieli din diferenţe
de curs valutar“

28.200 lei
28.000 lei
200 lei

e) Plata furnizorului intern de servicii:
401 „Furnizori “

= 5121 „Conturi la bănci în lei“

1.190 lei

9. Se construieşte o hală industrială pentru care se fac următoarele cheltuieli: materiale
consumabile 100.000 lei, energie facturată de terţi 4.000 lei, amortizarea utilajelor 2.100 lei,
salariile muncitorilor 10.000 lei:
a) Înregistrarea consumului de materiale:
6021 „Cheltuieli cu materiale
auxiliare“

= 3021 „Materiale auxiliare“

100.000 lei
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b) Energia facturată de terţi:
605 „Cheltuieli privind energia
şi apa“

= 401 „Furnizori“

4.000 lei

c) Amortizarea utilajelor folosite:
6811 „Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor“

= 2813 „Amortizarea instalaţiilor şi
mijloacelor de transport“

2.100 lei

d) Salariile datorate muncitorilor:
641 „Cheltuieli cu remuneraţiile = 421 „Personal-remuneraţii
personalului“
datorate“

10.000 lei

e) Lucrarea de investiţii fiind terminată, la sfârşitul lunii se înregistrează recepţia
acesteia:
212 „Construcţii“

= 722 „Venituri din producţia
de imobilizări corporale“

116.100 lei

f) TVA aferentă producţiei de imobilizări ce reprezintă o „vânzare“ pentru sine (116.100 x
19% = 22.059):
4426 „TVA deductibilă“

= 4427 „TVA colectată“

22.059 lei

10. Se primeşte, prin donaţie, un autoturism a cărui valoare actuală estimată pe bază de
documente doveditoare este de 50.000 lei, iar pe baza procesului verbal de predare-primire
şi a notei de contabilitate se înregistrează operaţiile ce se prezintă în continuare:
a) Primirea, ca donaţie, a autoturismului:
2133 „Mijloace de transport“

= 133 „Donaţii pentru
investiţii“

50.000 lei

b) Amortizarea lunară, care se presupune că este de 2.000 lei:
6811 „Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor“

= 2813 „Amortizarea mijloacelor
de transport“

2.000 lei

c) Diminuarea sursei de obţinere a mijlocului fix corespunzător amortizării înregistrate:
133 „Donaţii pentru investiţii“

= 7582 „Venituri din donaţii şi
subvenţii primite “

2.000 lei

11. Se vinde un echipament tehnologic, cunoscând următoarele elemente:
– valoarea de intrare
– amortizarea

100.000 lei
90.000 lei (90%)

– preţul de vânzare (P.V.) este:
Cazul a) 10.000 lei, deci preţul de vânzare este egal cu valoarea neamortizată;
Cazul b) 15.000 lei, deci, preţul de vânzare este mai mare decât valoarea neamortizată;
Cazul c) 8.000 lei, deci preţul de vânzare este mai mic decât valoarea neamortizată.
Cazul a) Preţul de vânzare este egal cu valoarea neamortizată:
a) Înregistrarea facturii:
461 „Debitori diverşi“

=

%
12.400 lei
7583 „Venituri din cedarea
10.000 lei
activelor şi alte operaţii de capital“
4427 „TVA colectată“
2.400 lei
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b) Înregistrarea ieşirii mijlocului fix:
%
= 2131 „Echipamente tehnologice“
2813 „Amortizarea
instalaţiilor“
6583 „Cheltuieli privind activele
cedate şi alte operaţii de capital“

100.000 lei
90.000 lei
10.000 lei

c) Încasarea creanţei din vânzare:
5121 „Conturi la banci în lei

= 461 „Debitori diverşi”

11.900 lei

d) La sfârşitul exerciţiului vor fi închise conturile de cheltuieli şi venituri prin rezultatul
exerciţiului:
121 „Profit şi pierderi“

= 6583 „Cheltuieli privind
10.000 lei
activele cedateşi alte
operaţii de capital“
7583 „Venituri din cedarea
= 121 „Profit şi pierderi“
10.000 lei
activelor şi alte operaţii de capital“
Reiese că în urma operaţiei de vânzare nu rezultă nici un profit, valoarea cheltuielilor
privind activele cedate, fiind egală cu cea a veniturilor.
Cazul b) Preţul de vânzare este mai mare decât valoarea neamortizată
a) Înregistrarea facturii:
461 „Debitori diverşi“

=

%
7583 „Venituri din cedarea
activelor şi alte
operaţii de capital“
4427 „TVA colectată“

18.600 lei
15.000 lei

3.600 lei

b) Scoaterea din funcţiune:
%
= 2131 „Echipamente tehologice“
2813 „Amortizarea
instalaţiilor“
6583 „Cheltuieli privind activele
cedate şi alte operaţii de capital“

100.000 lei
90.000 lei
10.000 lei

c) Încasarea creanţei din vânzare:
5121 „Conturi la banci”

= 461 „Debitori diverşi”

17.850 lei

d) La sfârşitul exerciţiului de face închiderea cheltuielilor şi a veniturilor prin rezultatul
exerciţiului:
121 „Profit şi pierderi“

= 6583 „Cheltuieli privind
10.000 lei
activele cedate şi alte operaţii de capital“
7583 „Venituri din cedarea
= 121 „Profit şi pierderi“
15.000 lei
activelor şi alte operaţii de capital“
Spre deosebire de cazul 1), rezultă un profit de 5.000 lei (15.000 lei – 10.000 lei).
Cazul c) Preţul de vânzare este mai mic decât valoarea neamortizată
a) Înregistrarea facturii:
461 „Debitori diverşi“

=

%
7583 „Venituri din cedarea
activelor şi alte operaţii de capital“
4427 „TVA colectată“

9.920 lei
8.000 lei
1.920 lei

b) Scoaterea din gestiune a mijlocului fix:
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%
= 2131 „Echipamente tehnologice“
2813 „Amortizarea
instalaţiilor“
6583 „Cheltuieli privind activele
cedate şi alte operaţii de capital“

100.000 lei
90.000 lei
10.000 lei

c) Încasarea creanţei din vânzare:
5121 „Cheltuieli la bănci în lei”

= 461 „Debitori diverşi”

9.520 lei

d) În urma închiderii conturilor de cheltuieli şi de venituri prin rezultatul exerciţiului la
finele perioadei, operaţiunea influenţează mărimea rezultatului cu diferenţa dintre preţul de
vânzare şi valoarea neamortizată (10.000 lei – 8.000 lei), se constată o pierdere de 2.000 lei:
121 „Profit şi pierdere“

= 6583 „Cheltuieli privind
10.000 lei
activele cedate şi alte operaţii
de capital“

7583 „Venituri din cedarea activelor” = 121 „Profit şi pierdere”

8.000 lei

3. APLICAŢII REZOLVATE- CONTABILITATEA STOCURILOR.
1. Societatea comercială „X” prezintă următoarea situaţie a stocului de materii prime:
Data
01.01
03.01
05.01
10.01
12.01
13.01
18.01
22.01
31.01

Natura operaţiei
Stoc iniţial
Ieşiri pentru vânzări
Ieşiri pentru vânzări
Intrări
Ieşiri pentru vânzări
Ieşiri pentru vânzări
Intrări
Ieşiri
Stoc final

Cantitate (q) Preţ unitar (p) Valoare (q x p)
1.000
10
10.000
-200
?
?
-100
?
?
1.000
15
15.000
-1.100
?
?
-300
?
?
2.000
20
40.000
-1.300
?
?
1.000
?
?

Să se calculeze şi înregistreze în contabilitate valoarea ieşirilor şi a stocului final
folosind:
a. metoda CMP
b. metoda FIFO
c. metoda LIFO
 Varianta CMP după fiecare intrare. În acest caz ieşirile sunt evaluate cu ultimul cost
mediu ponderat, obţinut prin formula:
Si +Vi
CMP = qs + qi
unde Si este stocul precedent evaluat la costul mediu ponderat precedent (vechiul preţ
mediu).
Prin aplicarea acestei variante se obţin următoarele valori de ieşire:
Mişcări
(+ intrări – ieşiri)
Cantitate Preţ

Data

01.01

–

–

Stoc
Valoare
Cantitate
Preţ
Valoare
(CMP)
(CMP)
–
1.000
10
10.000
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03.01
05.01
10.01
12.01
13.01
18.01
31.01

-200
-100
+1.000
-1.100
-300
+2.000
-1.300

10
10
15
12.94
12.94
19.08
19.08

-2.000
-1.000
+15.000
-14.235
-3.882
+40.000
-24.800

800
700
1.700
600
300
2.300
1.000

10
10
12,94
12,94
12.94
19.08
19.08

8.000
7.000
22.000
7.764
3.888
43.882
19.079

601 „Cheltuieli cu materii prime“

= 301 „Materii prime“

2.000 lei

601 „Cheltuieli cu materii prime“

= 301 „Materii prime“

1.000 lei

601 „Cheltuieli cu materii prime“

= 301 „Materii prime“

14.235 lei

601 „Cheltuieli cu materii prime“

= 301 „Materii prime“

3.882 lei

601 „Cheltuieli cu materii prime“

= 301 „Materii prime“

24.800 lei

Metoda prima intrare/prima ieşire FIFO (FIRST-IN, FIRST-OUT)
Potrivit acestei metode, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie
al primului lot intrat, respectiv al articolului care este mai vechi în stoc. Pe măsura epuizării
lotului, stocurile ieşite din gestiune sunt evaluate la costul de achiziţie al lotului următor în
ordine cronologică.
Din aplicarea metodei FIFO, la datele luate spre exemplificare, rezultă următoarea evaluare a ieşirilor şi stocurilor.
Data
Mişcări
Stoc
(+ intrări – ieşiri)
Cantitate
Preţ
Valoare
Cantitate
Preţ
Valoare
01.01
–
–
–
1.000
10
10.000
03.01
-200
10
-2.000
800
10
8.000
05.01
-100
10
-1.000
700
10
7.000
10.01
+1.000
15
+15.0001.700
700
10
7.000
1.000
15
15.000
12.01-1.100
700
10
-7.000
–
–
–
400
15
-6.000
600
15
9.000
13.01
-3.000
15
-4.500
300
15
4.500
18.01
+2.000
20
+40.0002.300
300
15
4.500
2.000
20
40.000
31.01 -1.300
300
15
-4.500
1.000
20
-20.000
1.000
20
20.000
601 „Cheltuieli cu materii prime“

= 301 „Materii prime“

2.000 lei

601 „Cheltuieli cu materii prime“

= 301 „Materii prime“

1.000 lei

601 „Cheltuieli cu materii prime“

= 301 „Materii prime“

13.000 lei

601 „Cheltuieli cu materii prime“

= 301 „Materii prime“

4.500 lei

601 „Cheltuieli cu materii prime“

= 301 „Materii prime“

24.500 lei

Prin această metodă ieşirile se estimează la valoarea de intrare în ordinea intrării
loturilor în gestiune.
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Metoda ultima intrare/prima ieşire: LIFO (LAST-IN, FIRST-OUT)
Ieşirile sunt evaluate la costul ultimului lot intrat, respectiv al articolului care este cel mai
recent. După epuizarea ultimului lot, cantităţile ieşite vor fi evaluate la costul lotului anterior.
Mişcări
(+ intrări – ieşiri)
Cantitate
Preţ
Valoare
Cantitate
01.01
–
–
–
1.000
03.01
-200
10
-2.000
800
05.01
-100
10
-1.000
700
10.01
+1.000
15
+15.000 1.700
700
1.000
12.01 -1.100
1.000
15
-15.000
600
100
10
-1.000
13.01
-300
10
-3.000
300
18.01
+2.000
20
+40.000 2.300
300
2.000
31.01
-1.300
20
-26.000 1.000
300
700
Data

Stoc
Preţ
10
10
10
10
15
10

Valoare
10.000
8.000
7.000
7.000
15.000
6.000

10
10
20
10
20

3.000
3.000
40.000
3.000
14.000

601 „Cheltuieli cu materii prime“

= 301 „Materii prime“

2.000 lei

601 „Cheltuieli cu materii prime“

= 301 „Materii prime“

1.000 lei

601 „Cheltuieli cu materii prime“

= 301 „Materii prime“

16.000 lei

601 „Cheltuieli cu materii prime“

= 301 „Materii prime“

3.000 lei

601 „Cheltuieli cu materii prime“

= 301 „Materii prime“

26.000 lei

Din analiza comparativă a acestor metode se poate observa:
– lei –

Costul bunurilor din stoc la 1.01
Costul bunurilor achiziţionate
Costul bunurilor ieşite
Costul bunurilor din stoc la 31.01

CMP
10.000
+55.000
-45.920
19.079

Metoda
FIFO
10.000
+ 55.000
-45.000
20.000

LIFO
10.000
+ 55.000
-48.000
17.000

2. O societate comercială prezintă următoarele informaţii cu privire la stocul de materii
prime aferente exerciţiului financiar N:
 Stoc iniţial = 5.600 lei;
 Cumpărări (în condiţii de T.V.A. 24%) în costuri de achiziţie fără T.V.A. = 28.325 lei;
 T.V.A. deductibilă (28.325 lei x 24%) = 6.798 lei;
 Stoc final, constatat la inventarul de la finele exerciţiului financiar N = 10.500 lei.
A. Rezolvare (metoda inventarului intermitent):
a) Înregistrarea cumpărărilor de stocuri în cursul exerciţiului financiar N:
%
= 401 „Furnizori“
35.123 lei
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601 „Cheltuieli cu materii prime“
4426 „T.V.A. deductibilă“

28.325 lei
6.798 lei

b) Destocarea stocului iniţial:
601 „Cheltuieli cu materii prime“

= 301 „Materii prime“

c) Restocarea stocului final:
301 „Materii prime“

= 601 „Cheltuieli cu materii prime“ 10.500 lei

d) Achitarea datoriei faţă de furnizor:
401 „Furnizori“
= 5121 „Conturi la banci în lei“

5.600 lei

33.707 lei

B. Rezolvare (metoda inventarului permanent):
a) Înregistrarea cumpărărilor de stocuri în cursul exerciţiului financiar N:
%
= 401 „Furnizori“
35.123 lei
301 „Cheltuieli cu materii prime“
28.325 lei
4426 „T.V.A. deductibilă“
6.798 lei
b) Achitarea datoriei faţă de furnizor:
401 „Furnizori“
= 5121 „Conturi la banci în lei“

35.123 lei

3. Societatea Comercială „X” achiziţionează mărfuri în următoarele condiţii: valoarea
mărfurilor 2.000 lei, cheltuieli de transport 200 lei, rabat 1%, remiză 2% risturn 3%, scont de
decontare 1%, TVA 19%. Plata datoriei se va face ulterior din contul curent de la bancă.
FACTURA
Valoarea mărfurilor
+
Chelt. transport

2.000 lei
200 lei
2.200 lei

-

Rabat

1%

22 lei
2.178 lei

Remiză 2%

-

44 lei
2.134 lei

-

Risturn 3%

64 lei

COST DE ACHIZIŢIE
-

Scont de decontare

2.070 lei
1%

21 lei

NET FINANCIAR
+

TVA

2.049 lei

24%

492 lei

TOTAL FACTURĂ

2.541 LEI

a) Înregistrarea achiziţiei marfurilor:
2.541

%

=

%

2.541 lei
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2.070
389

371 „Mărfuri“
4426 „T.V.A.
deductibilă“

b) Plata datoriei:
401 „Furnizori“

401 „Furnizori“
767 „Venituri din sconturi obţinute”

= 5121 „Conturi la bănci în lei“

2.438 lei
21 lei

2.438 lei

4. O societate comercială achiziţionează de la furnizor mărfuri conform facturii: valoare
mărfuri 3.000 lei, TVA 19%. Procentul de adaos comercial utilizat de societate este de 25%.
Ulterior societatea vinde mărfurile. Plata datoriei şi încasarea creanţei se vor realiza prin
contul curent de la bancă.
Adaos comercial = 3.000 lei * 25 % = 750 lei
Preţ vânzare
= 3.000 lei + 750 lei = 3.750 lei
TVA
= 3.750 lei * 19% = 900 lei
a) Înregistrarea achiziţiei marfurilor:
3.720
3.000
720

401 „Furnizori“

%
=
371 „Mărfuri“
4426 „T.V.A. deductibilă“

b) Înregistrare adaos comercial:
371 „Mărfuri“

c) Plata datoriei:
401 „Furnizori“

3.720 lei

=
%
378 „Diferenţe de preţ la mărfuri“
4428 „TVA neexigibilă”

1.650 lei
750 lei
900 lei

= 5121 „Conturi la bănci în lei“

3.570 lei

d) Înregistrarea vânzării mărfurilor:
411 „Clienţi“
=
%
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor“
4427 „TVA colectată”

4.650 lei
3.750 lei
900 lei

e) Descărcarea gestiunii:
4.650
3.000
750
900

%
=
607 „Cheltuieli privind mărfurile“

371 „Mărfuri“

4.650 lei

378 „Diferenţe de preţ la mărfuri“
4428 „T.V.A. neexigibilă“

f) Încasarea creanţei:

5121 „Conturi la bănci în lei“ =

411 „Clienţi“

4.650 lei
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4. APLICAŢII REZOLVATE – CONTABILITATEA DECONTARILOR
CU TERTII.
1. O societate comercială achiziţionează materii prime de la furnizor, în valoare de 10.000 lei,
TVA 24% .
a) Achiziţia materiilor prime
%
301 „Materii prime“
4426 „TVA deductibilă“

= 401 „Furnizori“

b) Achitarea datoriei către furnizor:
401 „Furnizori“
= 5121 „Conturi la bănci în lei“

12.400 lei
10.000 lei
2.400 lei

12.400 lei

2. O societate comercială acordă unui furnizor avans pentru energie electrică, în sumă de
20.000 lei care se regularizează ulterior, diferenţa de plată aferentă facturii de 100.000 lei +
TVA, se achită printr-un bilet la ordin:
a) Acordarea unui avans furnizorului de energie:
409 „Furnizori-debitori“
= 5121 „Conturi la bănci în lei“
b) Energia electrică furnizată:
%
= 401 „Furnizori“
605 „Cheltuieli privind energia şi apa“
4426 „TVA deductibilă“
c) Regularizarea avansului acordat:
401 „Furnizori“
= 409 „Furnizori-debitori“

20.000 lei

124.000 lei
100.000 lei
24.000 lei

20.000 lei

d) Acceptarea de către furnizor a unui bilet la ordin pentru decontarea diferenţei de
plată:
401 „Furnizori“
= 403 „Efecte de plată“
99.000 lei
e) Decontarea la scadenţă a biletului la ordin:
403 „Efecte de plătit“
= 5121 „Conturi la bănci în lei“

99.000 lei

3. Se recepţionează mărfuri la sfârşitul exerciţiului N, ce au sosit fără factură, cantitatea
recepţionată este de 1000 kg, preţul negociat fiind de 10 lei/kg, TVA = 24% (valoarea totală
estimată a obligaţiilor este de 11.900 lei):
12.400
%
= 408 „Furnizori – facturi
12.400 lei
nesosite“
10.000
371 „Mărfuri“*
2.400
4428 „TVA neexigibilă“
 În exerciţiul N+1 se primeşte factura de la furnizorul de mărfuri având
următoarea situaţie:
a) valoarea mărfurilor 10.000 lei, TVA = 24%;
b) valoarea mărfurilor ca urmare a încadrării lor la o calitate superioară este de 1000 kg
x 12 lei/kg = 12.000 lei, TVA = 24%.
În situaţia a) în care valoarea estimată corespunde cu valoarea facturii sosite ulterior:
408 „Furnizori –
= 401 „Furnizori“
11.900 lei
facturi nesosite“
şi
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4426 „TVA
deductibilă“

= 4428 „TVA neexigibilă“

2.400 lei

În situaţia b) ca urmare a schimbării preţului, faţă de cel iniţial luat în calculul estimativ:
14.380
%
= 401 „Furnizori“
14.380 lei
11.900
408 „Furnizori –
facturi nesosite“
2.000
371 „Mărfuri“
480
4426 „TVA deductibilă“
4426 „TVA
deductibilă“

şi
= 4428 „TVA neexigibilă“

1.900 lei

4. O societate comercială vinde pe bază de factură semifabricate la preţ de vânzare de
100.000 lei, TVA 24%. Pentru încasarea creanţei se acceptă un bilet la ordin:
4111 „Clienţi“

= %
702 „Venituri din vânzarea
semifabricatelor“
4427 „TVA colectată“

• Acceptarea la plată a efectelor comerciale de încasat:
413 „Efecte de primit“
= 4111 „Clienţi“

124.000 lei
100.000 lei
24.000 lei

124.000 lei

• Remiterea către bancă, spre încasare, a efectelor comerciale:
5113 „Efecte de încasat“
= 413 „Efecte de primit“
124.000 lei
• Încasarea prin bancă a efectelor comerciale remise:
5121 „Conturi la bănci în lei“
= 5113 „Efecte de încasat“

124.000 lei

5. O societate comercială înregistrează, pentru luna martie, lista avansurilor din salarii,
ridicate de la bancă şi plătite în numerar, 300.000 lei, iar centralizatorul statelor de plată
700.000 lei, CAS 20,8 % (din care ajutoare materiale acordate angajaţilor 10.000 lei), CASS
5,2%, CFŞ 0,5 %. Centralizatorul reţinerilor din salarii se prezintă astfel:
- avansuri chenzinale ….........................................................................…300.000 lei
- impozit pe salarii …...................................................................................80.000 lei
- contribuţia angajaţilor la bugetul asigurărilor sociale …..................................10,5%
- contribuţia angajaţilor la bugetele asigurărilor sociale de sănătate ..……….5,5%
- contribuţia angajaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj …...............…..…0,5%
- popriri în favoarea terţilor …........................................................................4.000 lei
Se ridică de la bancă restul de plată pentru chenzina a II-a, care se achită în numerar,
rămânând salarii neridicate de 15.000 lei.
Rezolvare:
a) Ridicarea de la bancă a numerarului necesar plăţii avansurilor din salarii:
581 „Viramente interne”

= 5121 „Conturi la bănci în lei”

300.000 lei

şi concomitent:
5311 „Casa în lei”

= 581 „Viramente interne”

300.000 lei
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b) Plata, în numerar, a avansurilor chenzinale:
425 „Avansuri acordate personalului”

= 5311 „Casa în lei”

300.000 lei

c) Înregistrarea centralizatorului statelor de plată a salariilor:
641 „Cheltuieli cu salariile personalului“ = 421 „Personal-salarii datorate”

700.000 lei

d) Înregistrarea contribuţiei angajatorului la bugetul asigurărilor sociale (CAS) (700.000 x
20,8 % = 145.600 lei):
6451 „Cheltuieli privind contribuţia
unităţii la asigurările sociale”

= 4311 „Contribuţia unităţii la
asigurările sociale”

145.600 lei

e) Înregistrarea centralizatorului listelor de ajutoare materiale suportate din bugetul
asigurărilor sociale:
4311 „Contribuţia unităţii la
asigurările sociale”

= 423 „Personal-ajutoare materiale 10.000 lei
datorate“

f) Înregistrarea contribuţiei angajatorului la bugetul asigurărilor sociale de sănătate (700.000
x 5,2% = 36.400 lei).
6453 „Cheltuieli privind contribuţia
angajatorului pentru asigurările
sociale de sănătate”

= 4313 „Contribuţia angajatorului 36.400 lei
pentru asigurările sociale
de sănătate“

g) Înregistrarea contribuţiei angajatorului la bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj (CFŞ)
(700.000 x 0,5 % = 3.500 lei).
6452 „Cheltuieli privind contribuţia
unităţii pentru ajutorul de şomaj”

= 4371 „Contribuţia unităţii la
fondul de şomaj”

3.500 lei

h) Înregistrarea reţinerilor din veniturile salariale ale angajaţilor:
421 „Personal – salarii datorate”

=

%
499.500 lei
425 „Avansuri acordate
300.000 lei
personalului”
444 „Impozitul pe salarii”
80.000 lei
4312 „Contribuţia personalului
73.500 lei
la asigurările sociale“
(700.000 x 10,5%)
4372 „Contribuţia personalului
3.500 lei
la fondul de şomaj “
(700.000.000 x 0,5%)
4314 „Contribuţia personalului
38.500 lei
pentru asigurările sociale“
de sănătate (700.000 x 5,5%)
427 „Reţineri din salarii
4.000 lei
datorate terilor”

i) Ridicarea de la bancă a numerarului necesar plăţii chenzinei a II.a :
(700.000 – 499.500 = 200.500 lei):
5311 „Casa în lei”

= 581 „Viramente interne”

200.500 lei

şi concomitent:
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581 „Viramente interne”

= 5121 „Conturi la bănci în lei”

200.500

lei

j) Plata, în numerar, a veniturilor salariale ridicate în termenul normal de plată:
(200.500 – 15.000 = 185.500 lei):
421 „Personal – salarii datorate”

= 5311 „Casa în lei”

185.500 lei

k) Separarea într-un cont distinct a veniturilor salariale neridicate în termenul de plată:
421 „Personal – salarii datorate”

= 426 „Drepturi de personal
neridicate”

15.000 lei

l) Depunerea la bancă a sumelor reprezentând veniturile salariale neridicate în termenul
normal de plată:
5121 „Conturi la bănci în lei”

= 581 „Viramente interne”

15.000 lei

şi concomitent:
x
581 „Viramente interne”

= 5311 „Casa în lei”

15.000 lei

m) Înregistrarea viramentelor bancare privind contribuţiile angajatorului, precum şi a
reţinerilor din veniturile salariale ale angajaţilor:
%
4311 „Contribuţia unităţii la asigurările
sociale”(sold ct.4311 = 145.600 -10.000)
4313 „Contribuţia angajatorului pentru
asigurările sociale de sănătate” (sold ct.4313)
4371 „Contribuţia unităţii la fondul
de şomaj” (sold ct.4371)
444 „Impozitul pe salarii” (sold ct.444)
4312 „Contribuţia personalului la asigurările
sociale” (sold ct. 4312)
4372 „Contribuţia personalului la fondul
de şomaj” (sold ct.4372)
4314 „Contribuţia angajaţilor pentru
asigurările sociale de sănătate (sold ct.4314)
427 „Reţineri din salarii datorate terţilor

= 5121 „Conturi la bănci în lei”

291.000 lei
135.600 lei
36.400 lei
3.500 lei
80.000 lei
73.500 lei
3.500 lei
38.500 lei
4.000 lei

n) Ridicarea de la bancă a numerarului necesar plăţii veniturilor salariale neridicate în
termenul normal de plată:
5311 „Casa în lei”

= 581 „Viramente interne”

15.000 lei

şi concomitent:
581 „Viramente interne”

= 5121 „Conturi la bănci în lei”

15.000 lei

o) Achitarea, în numerar, a veniturilor salariale neridicate în termenul normal de plată:
426 „Drepturile de personal neridicate” = 5311 „Casa în lei”

15.000 lei
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6. O societate comercială efectuează, în cursul lunii, următoarele operaţii economicofinanciare:
a) cumpărări de materii prime la cost de
achiziţie de .................................................................... 100.000 lei şi TVA 24%
b) prestări de servicii preluate la preţ
negociat de ..................................................................... 20.000 lei şi TVA 24%
c) vânzări de produse finite la preţ de
livrare de ....................................................................... 250.000 lei şi TVA 24%
Rezolvare:
a-b) Recepţia bunurilor cumpărate şi a prestărilor de servicii:
%
301 „Materii prime“
628 „Cheltuieli cu servicii
prestate de terţi“
4426 „TVA deductibilă“

= 401 „Furnizori“

148.800 lei
100.000 lei
20.000 lei
28.800 lei

c) Vânzarea de produse finite:
4111 „Clienţi“

=

%
701 „Venituri din vânzarea
produselor finite“
4427 „TVA colectată“

310.000 lei
250.000 lei
60.000 lei

d) Regularizarea TVA:
4427 „TVA colectată“

=

%
4426 „TVA deductibilă“
4423 „TVA de plată“

88.800 lei
28.800 lei
60.000 lei

e) Plata către buget a TVA datorată:
4423 „TVA de plată“

= 5121 „Conturi la bănci în lei“

31.200 lei

7. Cu ocazia inventarierii efectuate la magazinul S.C. „EXPO“ se constată lipsă de mărfuri a
căror valoare la preţ de cumpărare este de 10.000 lei şi care se impută unei terţe persoane la
preţ de imputare 13.500 lei:
a) imputarea:
461 „Debitori diverşi“

=

%
758 „Alte venituri
din exploatare”
4427 „TVA colectată“

14.175 lei
10.935 lei

3.240 lei

b) descărcarea gestiunii:
658 „Alte cheltuieli
de exploatare“

= 371 „Mărfuri“

10.000 lei

c) încasarea creanţei:
5311 „Casa în lei”

= 461 „Debitori diverşi“
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8. O societate comercială efectuează reparaţii capitale:
a) Pe baza facturii se înregistrează contravaloarea reparaţiilor efectuate la utilajele şi
instalaţiile S.C. „ROFRA“ S.A. în valoare de 100.000 lei, TVA 24%:
%
= 401 „Furnizori“
471 „Cheltuieli înregistrate în avans“
4426 „TVA deductibilă“

124.000 lei
100.000 lei
24.000 lei

b) Conform scadenţarului, pentru repartizarea cheltuielilor anticipate, referitoare la
reparaţii capitale, se înregistrează cota scadentă pe anul N. (100.000 lei : 5 ani=20.000 lei
anual):
611 „Cheltuieli de întreţinere şi
reparaţii“

= 471 „Cheltuieli înregistrate
în avans“

20.000 lei

9. La sfârşitul exerciţiului financiar, cu ocazia închiderii conturilor, se constată că a fost
înregistrată, pe cheltuieli, chiria datorată la un imobil în valoare de 9.000 lei. Imobilul a fost
luat în chirie la 1.12.N pe o perioadă de trei luni.
a) La 1.12.N s-a efectuat următoarea înregistrare contabilă:
%
612 „Cheltuieli cu redevenţele,
locaţiile de gestiune şi chiriile“
4426 „TVA deductibilă“

= 401 „Furnizori“

11.160 lei
9.000 lei
2.160 lei

b) Regularizarea la 31.12.N a cheltuielilor înregistrate în avans implică deducerea din
cheltuielile anului a contravalorii chiriei pe două luni:
9.000 x 2 = 6.000 lei
3
471 „Cheltuieli înregistrate în avans“ = 612 „Cheltuieli cu redevenţele, 6.000 lei
locaţiile de gestiune şi chiriile“
c) La 1.01.N+1 se va face înregistrarea de încorporare în cheltuielile acestui exerciţiu a
chiriei înregistrate în avans în exerciţiul anterior:
612 „Cheltuieli cu redevenţele, loca- = 471 „Cheltuieli înregistrate în
ţiile de gestiune şi chiriile“
avans“

6.000 lei

10. S.C. „Lumina Lex“ S.A. încasează în luna decembrie abonamente la o revistă de
specialitate pentru anul următor, astfel: în numerar 300 lei, în contul de la bancă 2.500 lei:
a) încasarea
%

= 472 „Venituri înregistrate
în avans“

5311 „Casa în lei“
5121 „Conturi curente la bănci în lei“

2.800 lei
300 lei
2.500 lei

 În anul următor, se transferă la veniturile exerciţiului în curs contravaloarea
abonamentelor încasate în anul precedent:

2.800

472 „Venituri înregistrate = 707 „Venituri din vânzarea
în avans“
mărfurilor“

2.800 lei
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11. Se constată că în extrasul de cont pentru cecul de decontare din data de 10 martie apare
la plată suma de 10.000 lei pentru care nu există documente justificative, înregistrarea
contabilă fiind:
473 „Decontări din operaţiuni în curs = 5126 „Carnete de cecuri cu
de clarificare“
limită de sumă“

10.000 lei

• În urma verificării filelor de la cotorul carnetului de cec se constată că această sumă
reprezintă plata facturii nr. 453 din 10 martie, pentru transporturi executate, care se
înregistrează astfel:
624 „Cheltuieli cu transportul de

bunuri şi persoane“

= 473 „Decontări din opera-

10.000 lei

ţiuni în curs de clarificare“

5. APLICAŢII REZOLVATE – CONTABILITATEA TREZORERIEI.
1. O societate comercială achiziţionează acţiuni de la entităţi afiliate astfel:
a Achiziţionarea de acţiuni ale altor societăţi comerciale cu plata:


în numerar (250 acţiuni x 8 lei)

501 „Acţiuni deţinute la entităţi afiliate“ = 5311 „Casa în lei“


din contul curent (500 acţiuni x 10 lei)

501 „Acţiuni deţinute la entităţi afiliate“ = 5121 „Disponibil la bancă în lei“


2.000 lei

5.000 lei

ulterioară (50 acţiuni × 10 lei)

501 „Acţiuni deţinute la entităţi afiliate“ = 509 „Vărsăminte de efectuat
pentru titluri de plasament“

500 lei

b) Revânzarea acţiunilor la un preţ mai mic decât la cumpărare:
preţ cumpărare 250 acţiuni x 8 lei = 2.000 lei
preţ vânzare 250 acţiuni x 7,60 lei = 1.900 lei
diferenţă în minus

= 100 lei
= 501 „Acţiuni deţinute la entităţi afiliate“

%
5311 „Casa în lei“
664 „Cheltuieli cu titluri de
plasament cedate“

2.000

1.900 lei
100 lei

Revânzarea acţiunilor cumpărate la un preţ mai mare decât cel de achiziţie:
preţ cumpărare 500 acţiuni x 10 lei = 5.000 lei
preţ vânzare 500 acţiuni x 11 lei = 5.500 lei
diferenţă în plus
= 500 lei


5121 „Conturi la bănci în lei”

=

%
5.500 lei
501 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate” 5.000 lei
764 „Venituri din titluri de
500 lei
plasament”

c) Plata ulterioară a acţiunilor, prin contul curent:
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509 „Vărsăminte de efectuat
pentru titluiri de plasament”

= 5121 „Conturi la bănci în lei”

500 lei

2. O societate comercială achiziţionează 300 obligaţiuni, cost de achiziţie 7 lei/obligaţiune. Plata titlurilor se face astfel: 50% imediat, din contul bancar, restul ulterior, prin
casierie. Ulterior obligaţiunile se vând, preţ 7,5 lei/obligaţiune.
a) Achiziţia obligaţiunilor cu plata:
 din contul curent (50%)
506 „Obligaţiuni“


= 5121 „Disponibil la bancă în lei”

1.050 lei

ulterioară (50%)

506 „Obligaţiuni“

= 509 „Vărsăminte de efectuat
pentru titlurile de plasament”
b) Plata ulterioară a obligaţiunilor, prin casierie:
509 „Vărsăminte de efectuat pentru
= 5311 „Casa în lei”
titlurile de plasament”

1.050 lei

1.050 lei

c) Revânzarea obligaţiunilor, la un preţ mai mare decât la cumpărare:
preţ cumpărare 300 obligaţiuni x 7 lei = 2.100 lei
preţ vânzare 300 obligaţiuni x 7,5 lei = 2.250 lei
diferenţă în plus
= 150 lei
5121 „Conturi la bănci în lei”

=

%
506 „Obligaţiuni”
764 „Venituri din titluri de
plasament”

2.250 lei
2.100 lei
150 lei

3. Se consideră că se decide scontarea cambiei în valoare de 5.500 lei, fiind negociată cu banca pentru un scont + comisionul de 200 lei. Înregistrări în contabilitate:
a) Se predă băncii cambia scontată:
%
5114 „Efecte remise spre scontare“
667 „Cheltuieli privind sconturile
acordate“

= 413 „Efecte de primit“

5.500 lei
5.300 lei
200 lei

b) Se încasează contravaloarea efectelor remise spre scontare:
5121 „Conturi la bănci în lei“

= 5114 „Efecte remise spre
scontare“

5.500 lei

4. O societate comercială efectuează următoarele tranzacţii, prin contul bancar în
devize.
 Încasări cu diferenţe de curs favorabile:
– la data apariţiei creanţei 1.000$ x 3,60 lei/$ = 3.600 lei
– la data încasării creanţei 1.000$ x 3,62 lei/$ = 3.620 lei
5124 „Conturi la bănci în devize“

=

%
411 „Clienţi“
765 „Venituri din diferenţe de
curs valutar“

Încasări cu diferenţe de curs nefavorabile:
– la data apariţiei creanţei 1.000$ x 3,60 lei/$ =
– la data încasării creanţei 1.000$ x 3,50 lei/$ =

3.620 lei
3.600 lei
20 lei



3.600 lei
3.500 lei
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= 411 „Clienţi“

%
5124 „Conturi la bănci în devize“
665 „Cheltuieli din diferenţe
de curs valutar“

3.600 lei
3.500 lei
100 lei

5. O societate comercială efectuează, prin casierie, în cursul lunii curente, următoarele
operaţii economico-financiare:
a) încasări de la clienţi în sumă de 4.000 lei:
5311 „Casa în lei”

= 4111 „Clienţi”

4.000 lei

b) plăţi către furnizorii de servicii în sumă de 1.000 lei:
401 „Furnizori”

= 5311 „Casa în lei”

1.000 lei

c) plăţi către salariaţi în sumă de 500 lei:
421 „Personal – salarii datorate”

= 5311 „Casa în lei”

500 lei

6. O societate comercială achiziţionează alte valori, în sumă de 3.000 lei, astfel:
 cumpărarea de timbre fiscale şi poştale, bilete de odihnă şi tratament, bilete de
călătorie:

532 „Alte valori“

401 „Furnizori“

=

3.000 lei

sau
531 „Casa“

3.000 lei

din care se dau în consum, spre utilizare, alte valori în sumă de 450 lei.


utilizarea altor valori:
%

=

532 „Alte valori“

450 lei

624

„Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal“

626

„Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii“

100 lei

658

„Alte cheltuieli de exploatare“

50 lei

300 lei

7. O societate comercialã deschide un acreditiv pentru plata mărfurilor trimise de
furnizorul „ARMIS“ SRL în sumă de 20.000 lei:

581

„Viramente interne“

= 512 „Conturi curente la bãnci“

20.000 lei

541

„Acreditive“

= 581 „Viramente interne“

20.000 lei
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Furnizorul „ARMIS“ SRL a livrat mărfuri în sumă de 15.000 lei, TVA 24%, conform
facturii. Plata se face din acreditivul constituit:

401

„Furnizori“

= 541 „Acreditive“

17.850 lei

– diferenţa neconsumată din acreditive se restituie la bancă, 2.150 lei:
581

„Viramente interne“

= 541 „Acreditive“

2.150 lei

512

„Conturi curente la bănci“

= 581 „Viramente interne“

2.150 lei

8. O societate comercială acordă un avans de 600 lei administratorului firmei:

542

„Avansuri de trezorerie“

= 531 „Casa“

600 lei

La sosirea din delegaţie, administratorul justifică cu documente (bilete de călătorie,
chitanţă hotel) suma de 500 lei şi diurna de 70 lei, iar suma necheltuită o returnează
casierului:
= 542 „Avansuri de trezorerie“

%
570

625

„Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări“

30

531

„Casa“

600 lei

6. APLICAŢII REZOLVATE – CONTABILITATEA
CHELTUIELILOR SI A
VENITURILOR.
1. În baza centralizatorului bonurilor de consum, se înregistrează materiile prime consumate
în activitatea de exploatare de către unitatea patrimonială, în sumă de 26.000 lei. (Se
utilizează metoda inventarului permanent).
În contabilitate aceasta se reflectă astfel:
601 „Cheltuieli cu materii prime“

= 301 „Materii prime“

26.000 lei

Cheltuielile de transport aferente materialelor consumate, repartizate la sfârşitul lunii în
baza coeficientului de repartizare sunt de 2.000 lei.
601 „Cheltuieli cu materii prime“

= 308 „Diferenţe de preţ la
materii prime şi materiale“

2.000 lei

La sfârşitul lunii se înregistrează închiderea conturilor de cheltuieli:
121 „Profit şi pierdere”

=
%
601 „Cheltuieli cu materii prime“

28.000 lei
26.000 lei
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664 „Cheltuieli cu materii prime”

2.000 lei

2. În baza centralizatorului statelor de plată se înregistrează:
– obligaţia unităţii patrimoniale faţă de angajaţi pentru munca prestată în sumă de
30.000 lei;
– contribuţia unităţii la asigurările sociale (CAS) în cotă de 20,8%;
– contribuţia unităţii la bugetul asigurărilor sociale de sănătate de 5,2%;
– contribuţia unităţii la constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj în cotă de
0,5%.
641 „Cheltuieli cu salariile
personalului“

= 421 „Personal remuneraţii
datorate“

30.000 lei

6451 „Cheltuieli privind contribuţia
unităţii la asigurările sociale“

= 4311 „Contribuţia unităţii
la asigurările sociale“

6.240 lei

6453 „Cheltuieli privind contribuţia
angajatorului pentru asigurările
sociale de sănătate“

= 4313 „Contribuţia angajatorului
pentru asigurările sociale
de sănătate“

1.560 lei

6452 „Cheltuieli privind contribuţia
unităţii pentru ajutorul
de şomaj“

= 4371 „Contribuţia unităţii la
constituirea fondului
pentru ajutor de şomaj“

150 lei

3. În urma unor alunecări de teren, sociatatea comercială a constatat distrugerea unei
construcţii, pierdere evaluată la suma de 100.000 lei. Înregistrarea contabilă este:
671 „Pierderi privind calamităţile“
= 212 „Construcţii“
şi alte evenimente extraordinare

100.000 lei

4. O societate comercială vinde produse finite clienţilor, pe baza facturilor şi actelor de
expediere, astfel:
– facturarea produselor finite la preţ de vânzare,
fără TVA (valoarea netă) .................................................................. 30.000 lei
– TVA 24% ........................................................................................ 7.200 lei
TOTAL FACTURĂ ........................................................................... 37.200 lei
4111 „Clienţi“

%
701 „Venituri din vânzarea
produselor finite“
4427 „TVA colectată“

37.200 lei
30.000 lei
7.200 lei

5. Conform facturii, se înregistrează facturarea agentului termic unei societăţi
comerciale la tariful de 8.000 lei, TVA 24%.
4111 „Clienţi“

%
9.920 lei
704 „Venituri din lucrări execu8.000 lei
tate şi servicii prestate“
4427 „TVA colectată“
1.920 lei
6. O societate comercială obţine produse finite din procesul de producţie la preţ de
înregistrare 50.000 lei; conform notei de predare – produse, costul efectiv calculat pe baza
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fişei de postcalcul 51.500 lei. Din această producţie, jumătate o facturează clienţilor, urmând
ca pe baza dispoziţiei de livrare să se descarce gestiunea de produse finite.
a.
Înregistrarea produselor finite obţinute şi predate la depozit pe baza Notei de
predare-produse:
345 „Produse finite“

= 711 „Variaţia stocurilor“

50.000 lei

b. Înregistrarea diferenţei de preţ, conform fişei de postcalcul:
348 „Diferenţe de preţ la produse“

= 711 „Variaţia stocurilor“

1.500 lei

c. Descărcarea gestiunii de produse finite cu valoarea produselor finite vândute la preţ
de înregistrare şi repartizarea diferenţei de preţ, pe baza dispoziţiei de livrare şi a situaţiei de
calcul a diferenţelor de preţ:
711 „Variaţia stocurilor“

=

%
345 „Produse finite“
348 „Diferenţe de preţ la

25.750 lei
25.000 lei
750 lei

produse“

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR
Facultatea de Finanţe Bănci Contabilitate
Anul de studii II F.R.
Disciplina: CONTABILITATE FINANCIARA
EXAMEN SCRIS

BILET Nr.---I.

(4,0 p) Probleme şi întrebări de control cu caracter teoreticometodologic:
1. (2,0 p) Contabilitatea capitalului social: constituire, majorare, diminuare definire, conturi şi tipuri de înregistrări contabile specifice.
2. (1,0 p) Contabilitatea furnizorilor: definire, conturi şi tipuri de înregistrări
contabile specifice.
3. (1,0 p) Să se răspundă, pe scurt, la următoarele întrebări:
a. Care sunt caracteristicile calitative principale ale situaţiilor financiare
?
b. Cu ajutorul cărui cont se înregistrează în contabilitate imobilizările
primite ca donaţii, cu titlu gratuit sau constatate plusuri la inventar?
c. Cum se înregistrează în contabilitate vânzarea de mărfuri la export ?
d. Cum se înregistrează în contabilitate plata unui avans din contul
curent la bancă?
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II. (5,0 p) Să se înregistreze în contabilitatea curentă următoarele operaţii
economico-financiare:
1. (1,0 p) O societate comercială obţine la sfârşitul exerciţiului financiar N profit în
sumă de 200.000 lei. Conform hotărârii AGA, profitul exerciţiului va fi distribuit
astfel:
 25.000 lei pentru majorarea rezervelor (legale şi alte rezerve);
 10.000 lei pentru acoperirea pierderii exerciţiului precedent;
 100.000 lei pentru dividende.
Restul din profit rămâne nedistribuit.
2. (1,5 p) O societate comercială achiziţionează un utilaj în valoare de 50.000 lei,
amortizabil liniar în 5 ani. După primii trei ani, în urma uzurii morale, se renunţă
la acest mijloc fix şi se vinde unui terţ: preţ de vânzare 2.000 lei. În toate cazurile
TVA 24%.
3. (1,5 p) O societate comercială achiziţionează materii prime de la furnizor, în
valoare de 20.000 lei. Se dau în consum 50% din materiile prime achiziţionate,
obţinându-se produse finite în valoare de 15.000 lei. Societatea vinde produsele
finite obţinute către clienţi, pret de vânzare 30.000 lei. În toate cazurile TVA
24%.
4. (1,0 p) O societate comercială prezintă, la sfârşitul exerciţiului financiar,
următoarele informaţii: venituri totale înregistrate 500.000 lei; cheltuieli totale
înregistrate 400.000 lei, din care: cheltuieli de protocol 4.000 lei.
DECAN,

TITULAR DISCIPLINĂ,

Conf .univ.dr. Eugen Nicolaescu

Prof. univ. dr. Victor Munteanu
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