CAPITOLUL 1
CONTABILITATE
1. În funcţie de modul de completare şi de importanţa pe care o au, elementele structurale ale
documentelor justificative se delimitează în:
a. elemente de evidenţă primară şi elemente de evidenţă secundară;
b. elemente comune şi elemente specifice;
c. elemente sintetice şi elemente analitice;
d. elemente active şi elemente pasive;
e. elemente tipizate şi elemente netipizate.
2. Verificarea de fond a documentelor justificative se referă la aspecte care privesc:
a. folosirea modelului de document corespunzător naturii operaţiei consemnate;
b. completarea tuturor elementelor pe care le conţine documentul;
c. exactitatea preţurilor unitare şi a calculelor efectuate;
d. necesitatea, legalitatea, oportunitatea şi economicitatea operaţiilor consemnate în documente;
e. existenţa semnăturilor persoanelor responsabile pentru întocmirea, avizarea şi aprobarea
operaţiilor consemnate.
3. Sunt considerate documente justificative următoarele:
a. registrul jurnal, registrul inventar şi cartea mare;
b. situaţiile financiare anuale;
c. documentele în care se consemnează orice operaţie ce afectează patrimoniul entităţii acolo şi
atunci când a avut loc;
d. raportările contabile de semestru;
e. toate documentele emise de o entitate economică.
4. Registrele obligatorii reţinute de reglementările contabile sunt:
a. fişa de cont maestru-şah şi fişa de cont pentru operaţii diverse;
b. registrul pentru încasări şi plăţi şi nota de contabilitate;
c. bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi balanţa de verificare;
d. registrul jurnal, registrul inventar şi cartea mare;
e. contul, bilanţul şi balanţa de verificare.
5. În funcţie de aspectele urmărite, verificarea documentelor se referă la:
a. modul în care sunt prelucrate documentele;
b. aspecte ce privesc forma şi fondul (conţinutul);
c. tipul formularului utilizat;
d. felul registrului în care se înregistrează;
e. influenţa pe care o au asupra situaţiilor financiare.
6. Situaţiile financiare anuale pe care le întocmesc entitățile mici conţin:
a. bilanţul, cartea mare şi notele explicative;
b. registrul jurnal, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia
fluxurilor de trezorerie şi notele explicative;
c. bilanţul prescurtat, situaţia fluxurilor de trezorerie şi notele explicative;
d. contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de
trezorerie şi notele explicative;
e. bilanţul prescurtat, cont de profit şi pierdere şi note explicative la situațiile financiare anuale.
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7. Reconstituirea documentelor contabile se realizează:
a. în cazul în care managerul societăţii o cere;
b. în situaţiile în care este necesară dublarea anumitor documente;
c. în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii anumitor documente;
d. pentru documentele ce se păstrează mai mult de 50 de ani în arhiva unităţii;
e. pentru documentele cu regim special.
8. Pentru evidenţa şi mişcarea documentelor arhivate se utilizează:
a. Registrul arhivei;
b. Registrul de evidenţă;
c. Registrul inventar;
d. Registrul documentelor arhivate;
e. Registrul intrărilor şi ieşirilor din arhivă.
9. Nu sunt admise corectări pentru documentele justificative:
a. privind operaţiunile cu imobilizări corporale şi financiare;
b. privind decontările cu furnizorii şi clienţii;
c. privind operaţiunile cu active circulante sub formă de stocuri;
d. privind operaţiunile ocazionate de inventarierea activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
e. privind operaţiunile băneşti în numerar şi prin bancă.
10. După înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă, documentele justificative sunt
supuse operaţiunii de:
a. contare şi arhivare;
b. verificare;
c. clasare şi arhivare;
d. prelucrare şi verificare;
e. prelucrare.
11. Precizaţi care formulă contabilă este în concordanţă cu explicaţia asociată:
a.
456
=
1012
- subscrierea aporturilor la
„Decontări cu
„Capital subscris
capitalul social
acţionarii/asociaţii
vărsat”
privind capitalul”
b.
117
=
1012
- diminuarea capitalului social
„Rezultatul reportat”
„Capital subscris
ca urmare a acoperirii unor
vărsat”
pierderi din exerciţiile
anterioare
c.
1011
=
1012
- constituirea capitalului social
„Capital subscris
„Capital subscris
ca urmare a vărsării aporturilor
nevărsat”
vărsat”
subscrise
d.
%
=
117
- majorarea capitalului social pe
1012
„Rezultatul reportat”
seama rezervelor şi a profitului
„Capital subscris vărsat”
reportat
1068
„Alte rezerve”
e.
%
=
456
- vărsarea unor aporturi în
5121
„Decontări cu
natură la capitalul entităţii
„Conturi la bănci în lei”
acţionarii/asociaţii
5311
privind capitalul”
„Casa în lei”
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12. Răscumpărarea acţiunilor proprii prin
întocmirea formulei contabile:
a.
5121
„Conturi la bănci în lei”
b.
501
„Acţiuni deţinute la entităţile afiliate”
c.
261
„Acţiuni deţinute la entităţile afiliate”
d.
109
„Acţiuni proprii”
e.
5121
„Conturi la bănci în lei”

intermediul contului de la bancă, ocazionează
=
=
=
=
=

109
„Acţiuni proprii”
5121
„Conturi la bănci în lei”
5121
„Conturi la bănci în lei”
5121
„Conturi la bănci în lei”
501
„Acţiuni deţinute la entităţile afiliate”

13. Precizaţi care formulă contabilă nu este în concordanţă cu explicaţia asociată:
a.
109
=
149
- pierderea legată de
„Acţiuni proprii”
„Pierderi legate de
răscumpărarea unor acţiuni
emiterea,
proprii la un preţ de
răscumpărarea,
răscumpărare superior valorii
vânzarea, cedarea cu
nominale
titlu gratuit sau
anularea instrumentelor
de capitaluri proprii”
b.
1012
=
109
- anularea acţiunilor
„Capital subscris vărsat”
„Acţiuni proprii”
răscumpărate
c.
212
=
456
- vărsarea unor aporturi în
„Construcţii”
„Decontări cu
natură constând în construcţii
acţionarii/asociaţii
privind capitalul”
d.
1012
=
456
- diminuarea capitalului social
„Capital subscris vărsat”
„Decontări cu
ca urmare a restituirii unor
acţionarii/asociaţii
aporturi
privind capitalul”
e.
456
=
212
- restituirea unor aporturi
„Decontări cu
„Construcţii”
constând în construcţii
acţionarii/asociaţii
privind capitalul”
14. Diferenţele în plus sau în minus, aferente acţiunilor proprii răscumpărate, atunci când
valoarea de răscumpărare este mai mică sau mai mare decât cea nominală, se înregistrează în
contabilitate prin intermediul conturilor:
a. 141 „Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” şi 6642
„Pierderi privind investiţiile pe termen scurt cedate”;
b. 7642 „Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate” şi 149 „Pierderi legate de emiterea,
răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii”;
c. 141 „Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” şi 149
„Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii”;
d. 7642 „Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate” şi 6642 „Pierderi privind investiţiile pe
termen scurt cedate”;
e. 1041 „Prime de emisiune”, 1042 „Prime de fuziune/divizare” sau 1043 „Prime de aport”, după
caz.
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15. Menţionaţi care afirmaţie nu este adevărată:
a. drepturile preferenţiale de subscriere (DS) sunt titluri de valoare ataşate acţiunilor vechi;
b. drepturile de atribuire (DA) se determină pentru fiecare acţiune ca diferenţă între valoarea
contabilă stabilită înainte şi după majorarea capitalului social;
c. drepturile de atribuire (DA) se acordă gratuit vechilor acţionari;
d. drepturile preferenţiale de subscriere (DS) şi drepturile de atribuire (DA) sunt drepturi
negociabile care intră în paritate cu acţiunile vechi;
e. în cazul majorării capitalului social prin operaţiuni interne, protecţia vechilor acţionari se
realizează prin intermediul drepturilor preferenţiale de subscriere (DS).
16. O societate comercială are un capital social în valoare de 20.000 lei, divizat în 4.000 de
acţiuni, iar rezervele pe care le deţine societatea sunt în sumă de 5.000 lei. Se decide
majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve în valoare de 2.000 lei, pentru
care sunt emise 400 de acţiuni noi. Valoarea unui drept de atribuire şi formula contabilă
pentru înregistrarea operaţiunii de majorare sunt:
a.
1012
=
106
2.000 lei; 1 DA = 1,022 lei
„Capital subscris vărsat”
„Rezerve”
b.
106
=
1011
2.000 lei; 1 DA = 1,250 lei
„Rezerve”
„Capital subscris nevărsat”
c.
106
=
1012
2.000 lei; 1 DA = 0,57 lei
„Rezerve”
„Capital subscris vărsat”
d.
1011
=
106
2.000 lei; 1 DA = 0,48 lei
„Capital subscris
„Rezerve”
nevărsat”
e.
106
=
%
2.000 lei; 1 DA = 0,388 lei
„Rezerve”
1011
1.600 lei;
„Capital subscris nevărsat”
1041
400 lei;
„Prime de emisiune”
17. O societate comercială are un capital social de 20.000 lei, divizat în 4.000 de acţiuni şi
decide majorarea acestuia cu 1.000 de acţiuni, la o valoare de emisiune egală cu valoarea
contabilă. Rezervele de care dispune societatea sunt în sumă de 5.000 lei, iar noile acţiuni sunt
subscrise atât de vechi, cât şi de noi acţionari. Valoarea contabilă a unei acţiuni după
operaţiunea de majorare este de:
a. 6,00 lei / acţiune;
b. 6,25 lei / acţiune;
c. 5,00 lei / acţiune;
d. 7,81 lei / acţiune;
e. 5,25 lei / acţiune.
18. Creşterea faţă de valoarea contabilă netă stabilită cu ocazia primei reevaluări a unui teren
se reflectă în contabilitate astfel:
a.
2111
=
722
”Terenuri”
”Venituri din producţia de
imobilizări corporale”
b.
2111
=
7588
”Terenuri”
” Alte venituri din exploatare”
c.
722
=
2111
”Venituri din producţia de
”Terenuri”
imobilizări corporale”
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d.
e.

2111
”Terenuri”
2111
”Terenuri”

=
=

105
”Rezerve din reevaluare”
2811
”Amortizarea amenajărilor de
terenuri”

19. Aportul la capitalul social constând într-un utilaj se reflectă contabil astfel:
a.
2131
=
1012
”Echipamente tehnologice”
”Capital subscris vărsat”
b.
456
=
2131
”Decontări cu acţionarii/
”Echipamente tehnologice”
asociaţii privind capitalul”
c.
2131
=
456
”Echipamente tehnologice”
”Decontări cu acţionarii/asociaţii
privind capitalul”
d.
2131
=
1011
”Echipamente tehnologice”
”Capital subscris nevărsat”
e.
2131
=
1068
”Echipamente tehnologice”
”Alte rezerve”
20. Amenajările de terenuri în curs de execuţie recepţionate la finalizarea lucrărilor se
înregistrează prin intermediul formulei contabile:
a)
231
=
2112
”Imobilizări corporale
”Amenajări de terenuri”
în curs de execuţie”
b)
2112
=
235
”Amenajări de terenuri”
”Investiţii imobiliare
în curs de execuţie”
c)
2112
=
231
”Amenajări de terenuri”
”Imobilizări corporale
în curs de execuţie”
d)
2112
=
6813
”Amenajări de terenuri”
”Cheltuieli de exploatare privind
ajustările pentru deprecierea
imobilizărilor”
e)
2112
=
722
”Amenajări de terenuri”
”Venituri din producţia de
imobilizări corporale”
21. Cum se înregistrează în contabilitate vânzarea unui utilaj?
a)
461
=
%
”Debitori diverşi”
7588
“Alte venituri din exploatare”
4427
”TVA colectată”
b)
461
=
%
”Debitori diverşi”
7583
“Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital”
4427
”TVA colectată”
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c)

4111
”Clienţi”

d)

462
”Creditori diverşi”

e)

461
”Debitori diverşi”

=

%
7583
“Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital”
4427
”TVA colectată”
=
%
7583
“Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital”
4427
”TVA colectată”
=
%
7641
“Venituri din imobilizări financiare cedate”
4427
”TVA colectată”

22. Participarea în natură cu un utilaj la capitalul social al unei entităţi afiliate se reflectă în
contabilitate astfel:
a)
2131
=
261
”Echipamente tehnologice”
”Acţiuni deţinute la
entităţile afiliate”
b)
267
=
2131
”Creanțe imobilizate”
”Echipamente tehnologice”
c)

2131
”Echipamente tehnologice”

=

1012
”Capital subscris vărsat”

d)

261
”Acţiuni deţinute la
entităţile afiliate”

=

2131
”Echipamente tehnologice”

e)

1012
”Capital subscris vărsat”

=

2131
”Echipamente tehnologice”

23. Construcții executate în regie proprie, nefinalizate, se înregistrează în contabilitate astfel:
a)
212
=
721
”Construcţii”
”Venituri din producţia de
imobilizări necorporale”
b)
212
=
231
”Construcţii”
”Imobilizări corporale în curs de
execuție”
c)
231
=
722
”Imobilizări corporale în curs de
”Venituri din producţia de
execuție”
imobilizări corporale”
d)
722
=
212
”Venituri din producţia de
”Construcţii”
imobilizări corporale”
e)
212
=
722
”Construcţii”
”Venituri din producţia de
imobilizări corporale”
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24. Recepţionarea unui mijloc de transport primit cu titlu gratuit se reflectă în contabilitate
astfel:
a)
2133
=
7582
”Mijloace de transport”
”Venituri din donaţii primite”
b)
2133
=
456
”Mijloace de transport”
”Decontări cu acţionarii/asociaţii
privind capitalul”
c)
2133
=
4753
”Mijloace de transport”
”Donaţii pentru investiţii”
d)

6582
”Donaţii acordate”

=

2133
”Mijloace de transport”

e)

456
”Decontări cu acţionarii/asociaţii
privind capitalul”

=

2133
”Mijloace de transport”

25. Ce semnificaţie are următoarea înregistrare contabilă ?
2813
=
2131
”Amortizarea instalaţiilor și
”Echipamente tehnologice”
mijloacelor de transport”
a) creşterea amortizării unui activ imobilizat;
b) amortizarea aferentă unui echipament tehnologic scos din evidenţă;
c) intrarea unui echipament tehnologic amortizat parţial;
d) creşterea valorii contabile a unui echipament tehnologic;
e) aportul unui echipament tehnologic la capitalul social.
26. Valoarea neamortizată a unei instalaţii de lucru scoase din evidenţă se reflectă în
contabilitate astfel:
a)
2813
=
2131
”Amortizarea instalaţiilor și
”Echipamente tehnologice”
mijloacelor de transport”
b)

2131
”Echipamente tehnologice”

=

c)

2131
”Echipamente tehnologice”

=

d)

6583
”Cheltuieli privind
activele cedate şi
alte operaţii de capital”
7583
”Venituri din vânzarea
activelor şi alte operaţii de
capital”

=

e)

2813
”Amortizarea instalaţiilor și
mijloacelor de transport”
6583
”Cheltuieli privind activele cedate şi
alte operaţii de capital”
2131
”Echipamente tehnologice”

=

2131
”Echipamente tehnologice”

7

27. Se cunosc următoarele informaţii privind o construcţie deţinută de entitate: cost de
achiziţie 600.000 lei, durata normală de funcţionare 30 ani, regim liniar de amortizare,
calculul amortizării se realizează începând cu data de 01.01.N. Care este valoarea amortizării
cumulate a acestui activ la finele celui de-al patrulea an?
a) 25.000 lei;
b) 60.000 lei;
c) 80.000 lei;
d) 88.000 lei;
e) 90.000 lei.
28. Cu privire la realizarea unui echipament tehnologic cu o firmă specializată se cunosc
elementele: valoarea lucrărilor facturate în anul N este de 20.000 lei, în anul N+1 este de
50.000 lei, în anul N+2 este de 80.000 lei, iar recepţia se realizează la finalizarea activului.
Care este formula contabilă corectă la data recepţionării echipamentului?
a)
2131
=
404
150.000 lei
”Echipamente tehnologice”
”Furnizori de imobilizări”
b)
2131
=
722
150.000 lei
”Echipamente tehnologice”
“Venituri din producţia de
imobilizări corporale”
c)
2131
=
231
150.000 lei
”Echipamente tehnologice”
”Imobilizări corporale
în curs de execuţie”
d)
2131
=
231
80.000 lei
”Echipamente tehnologice”
”Imobilizări corporale
în curs de execuţie”
e)

2131
”Echipamente tehnologice”

=

722
“Venituri din producţia de
imobilizări corporale”

80.000 lei

29. Care formulă contabilă este în concordanţă cu explicaţia prezentată?
a) înregistrarea produselor finite obţinute:
345
=
7015
“Produse finite”
“Venituri din vânzarea produselor finite”
b) scăderea gestiunii pentru produsele finite vândute:
711
=
345
“Venituri aferente costurilor
“Produse finite”
stocurilor de produse”
c) vânzarea de produse finite :
461
=
%
“Debitori diverşi”
7015
“Venituri din vânzarea produselor finite”
4427
“TVA colectată”
d) trecerea produselor finite la mărfuri
371
=
7015
“Mărfuri”
“Venituri din vânzarea produselor finite”
e) consumul de produse finite în procesul de fabricaţie
601
=
345
“Cheltuieli cu materiile prime”
“Produse finite”
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30. Care dintre formulele contabile
finite vândute?
a)
604
“Cheltuieli cu materialele
nestocate”
b)
607
“Cheltuieli privind mărfurile”
c)
711
“Venituri aferente costurilor
stocurilor de produse”
d)
411
“Clienţi”
e)
418
“Clienţi - facturi de întocmit”

prezentate reflectă scăderea din evidenţă a produselor
=

345
“Produse finite”

=

345
“Produse finite”
345
“Produse finite”

=

=

345
“Produse finite”
345
“Produse finite”

=

31. Care este semnificaţia corectă a formulei contabile:
371
=
345
“Mărfuri”
“Produse finite”
a) vânzarea de produse finite;
b) lipsuri constatate la inventarierea produselor finite;
c) plusuri constatate la inventarierea mărfurilor;
d) transferarea produselor finite pentru a fi vândute în magazinele proprii;
e) cumpărarea de mărfuri.
32. Plusurile constatate la inventarierea gestiunii de produse finite se înregistrează prin
intermediul formulei contabile:
a)
345
=
601
“Produse finite”
”Cheltuieli cu materiile prime”
b)
711
=
345
“Venituri aferente costurilor
“Produse finite”
stocurilor de produse”
c)
345
=
7588
“Produse finite”
“Alte venituri din exploatare”
d)

345
“Produse finite”

=

7015
“Venituri din vânzarea produselor finite”

e)

345
“Produse finite”

=

711
“Venituri aferente costurilor
stocurilor de produse”

33. Reţinerea de produse finite pentru a fi utilizate ca materiale de natura obiectelor de
inventar în cadrul entităţii se înregistrează în contabilitate astfel:
a)
345
=
603
“Produse finite”
”Cheltuieli privind materialele de natura
obiectelor de inventar”
b)
345
=
303
“Produse finite”
“Materiale de natura obiectelor de
inventar”
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c)

d)

e)

303
“Materiale de natura
obiectelor de inventar”
345
“Produse finite”

=

345
“Produse finite”

=

323
“Materiale de natura
obiectelor de inventar
în curs de aprovizionare”

=

323
“Materiale de natura obiectelor de inventar
în curs de aprovizionare”
345
“Produse finite”

34. Vânzarea produselor reziduale terţilor se reflectă în contabilitate astfel:
a)
4111
=
346
“Clienţi”
”Produse reziduale”
b)
346
=
4111
”Produse reziduale”
“Clienţi”
c)

4111
“Clienţi”

=

d)

346
”Produse reziduale”

=

e)

703
“Venituri din vânzarea
produselor reziduale”

=

703
“Venituri din vânzarea produselor
reziduale”
703
“Venituri din vânzarea produselor
reziduale”
4111
“Clienţi”

35. Vânzarea mărfurilor pe bază de factură se înregistrează în contabilitate prin formula
contabilă:
a) 4111 ”Clienţi”
=
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
b) 418 „Clienţi facturi de întocmit” = 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
c) 413 „Efecte de primit”
=
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
d) 4118 „Clienţi incerţi sau în litigiu” =
%
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
4427 „TVA colectată”
e) 4111 „Clienţi”
=
%
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
4427 ”TVA colectată”
36. Vânzarea de mărfuri fără factură se înregistrează în contabilitate prin formula contabilă:
a) 4111 ”Clienţi”
= 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
b) 418 „Clienţi facturi de întocmit”
= 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
c) 4111 ”Clienţi”
= 708 „Venituri din activităţi diverse”
d) 418 „Clienţi facturi de întocmit”
= 708 „Venituri din activităţi diverse”
e) 418 „Clienţi facturi de întocmit”

=

%
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
4428 ”TVA neexigibilă”
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37. Încasarea veniturilor din vânzarea mărfurilor prin contul curent se înregistrează prin
formula contabilă:
a) 5311 „Casa în lei”
= 4111 „Clienţi”
b) 5121 „Conturi la bănci în lei ”
= 4111 „Clienţi”
c) 5121 „Conturi la bănci în lei ”
= 413 „Efecte de primit”
d) 5311 „Casa în lei”
= 413 „Efecte de primit”
e) 5311 „Casa în lei”
= 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
38. Încasarea veniturilor din vânzarea mărfurilor în numerar:
a) 5311 „Casa în lei”
=
4111 „Clienţi”
b) 5121 „Conturi la bănci în lei ” =
4111 „Clienţi”
c) 5121 „Conturi la bănci în lei ” =
413 „Efecte de primit”
d) 5311 „Casa în lei”
=
413 „Efecte de primit”
e) 5124 „Conturi la bănci în valută ” = 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
39. În debitul contului 371 „Mărfuri” se înregistrează valoarea mărfurilor intrate în
patrimoniu prin:
a) achiziţii de mărfuri de la furnizori, aporturi de mărfuri aduse de acţionari, plusuri de mărfuri
la inventariere;
b) restituiri de stocuri neconsumate în procesul tehnologic;
c) stocuri rezultate în urma casării utilajelor;
d) refuzuri calitative de produse finite de către clienţi;
e) stocuri trimise spre prelucrare terţilor.
40. În debitul contului 371 „Mărfuri” se înregistrează mărfurile intrate în patrimoniu ca:
a) lipsuri de mărfuri constatate la inventariere;
b) mărfuri primite prin donaţie;
c) plusuri de materiale consumabile constatate la inventariere
d) refuzuri calitative de produse finite de către clienţi;
e) stocuri trimise spre prelucrare terţilor.
41. În creditul contului 371 „Mărfuri” se înregistrează valoarea mărfurilor ieşite din gestiune
ca urmare a:
a) vânzării de piese de schimb către terţi;
b) lipsuri de mărfuri constatate la inventariere;
c) trimiterii spre prelucrare de materiale consumabile;
d) obţinerii de piese de schimb în urma dezmembrării unor imobilizări corporale;
e) darea în folosinţă a echipamentelor de lucru.
42. Aprovizionările de mărfuri pe baza facturii fiscale se înregistrează în contabilitate:
a) %
=
401 „Furnizori”
371 „Mărfuri”
4426 „TVA deductibilă”
b) %
=
404 „Furnizori de imobilizări”
371 „Mărfuri”
4426 „TVA deductibilă”
c) %
=
401 „Furnizori”
371 „Mărfuri”
4428 „TVA neexigibilă”
d) %
=
404 „Furnizori de imobilizări”
371 „Mărfuri”
4428 „TVA neexigibilă”
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e)

%
371 „Mărfuri”
4428 ”TVA neexigibilă”

408 „Furnizori facturi nesosite”

=

43. Aprovizionările de mărfuri pe baza avizelor de însoţire se înregistrează în contabilitate:
a) %
=
401 „Furnizori”
371 „Mărfuri”
4426 „TVA deductibilă”
b) %
=
404 „Furnizori de imobilizări”
371 „Mărfuri”
4426 „TVA deductibilă”
c) %
=
401 „Furnizori”
371 „Mărfuri”
4428 „TVA neexigibilă”
d) %
=
404 „Furnizori de imobilizări”
371 „Mărfuri”
4428 „TVA neexigibilă”
e) %
=
408 „Furnizori facturi nesosite”
371 „Mărfuri”
4428 ”TVA neexigibilă”
44. Vânzarea mărfurilor pe baza avizelor de însoţire se înregistrează în contabilitate prin
formula contabilă:
a) 418 „Clienţi facturi de întocmit” =
%
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
4428 „TVA neexigibilă”
b)
%
= 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
418 „Clienţi facturi de întocmit”
4427 „TVA colectată”
c) 4118 „Clienţi incerţi sau în litigiu” =
%
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
4427 „TVA colectată”
d) 4111 „Clienţi”
=
%
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
4426 „TVA deductibilă”
e) 418 „Clienţi facturi de întocmit” =
%
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
4427 ”TVA colectată”
45. Încasarea contravalorii mărfurilor vândute prin unităţile cu amănuntul în lei se
înregistrează în contabilitate:
a) 5311 „Casa în lei”
=
%
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
4427 „TVA colectată”
b) 5314 „Casa în valută” =
%
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
4427 „TVA colectată”
c) 5121 „Conturi la bănci în lei” =
%
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
4427 „TVA colectată”
d) 5124 „Conturi la bănci în valută” =

%
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
4427 „TVA colectată”
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e) 5311 „Casa în lei” =

%
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
4426 ”TVA deductibilă”

46. Achiziţia de mărfuri în condiţiile utilizării metodei inventarului intermitent se
înregistrează în contabilitate prin formula contabilă:
a) %
=
401 „Furnizori”
607 „Cheltuieli privind mărfurile”
4426 „TVA deductibilă”
b) %
=
401 „Furnizori”
371 „Mărfuri”
4426 „TVA deductibilă”
c) %
=
404 „Furnizori de imobilizări”
371 „Mărfuri”
4426 „TVA deductibilă”
d) %
=
404 „Furnizori de imobilizări”
607 „Cheltuieli privind mărfurile”
4426 „TVA deductibilă”
e) 371 „Mărfuri”
=
403 „Efecte de primit”
47. Achiziţia de mărfuri în condiţiile utilizării metodei inventarului permanent se
înregistrează în contabilitate prin formula contabilă:
a) %
=
401 „Furnizori”
607 „Cheltuieli privind mărfurile”
4426 „TVA deductibilă”
b) %
=
401 „Furnizori”
371 „Mărfuri”
4426 „TVA deductibilă”
c) %
=
404 „Furnizori de imobilizări”
371 „Mărfuri”
4426 „TVA deductibilă”
d) %
=
404 „Furnizori de imobilizări”
607 „Cheltuieli privind mărfurile”
4426 „TVA deductibilă”
e) 371 „Mărfuri”
=
403 „Efecte de primit”
48. Plusurile de mărfuri constatate la inventariere se înregistrează:
a) 371 „Mărfuri” = 607 „Cheltuieli privind mărfurile”
b) 371 „Mărfuri” = 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
c) 607 „Cheltuieli privind mărfurile” = 371 „Mărfuri”
d) 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” = 371 „Mărfuri”
e) 371 „Mărfuri” = 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate”
49. Stabiliţi înregistrarea contabilă corectă privind achiziţia de mărfuri de la furnizor ştiind:
- costul mărfurilor 100.000 lei;
- cheltuieli de transport 15.000 lei;
- TVA 19%.
Evidenţa mărfurilor se ţine la cost de achiziţie, utilizându-se metoda inventarului
intermitent.
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a) %
=
401 „Furnizori”
371 „Mărfuri”
607 „Cheltuieli privind mărfurile”
4427 „TVA colectată”

136.850
100.000
15.000
21.850

401 „Furnizori”

136.850
115.000
21.850

b) %
=
371 „Mărfuri”
4426 „TVA deductibilă”

401 „Furnizori”

136.850
115.000
21.850

d) %
=
401 „Furnizori”
371 „Mărfuri”
624 „Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal”
4426 „TVA deductibilă”

136.850
100.000
15.000
21.850

e) %
=
401 „Furnizori”
607 „Cheltuieli privind mărfurile”
624 „Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal”
4426 ”TVA deductibilă”

136.850
100.000
15.000
21.850

c) %
=
607 „Cheltuieli privind mărfurile”
4426 „TVA deductibilă”

50. Să se stabilească formulele contabile corecte pentru mărfurile achiziţionate de la furnizor
ştiind:
- costul de cumpărare 100.000 lei;
- adaos comercial 30%;
- TVA 19%;
- evidenţa mărfurilor se ţine la preţ cu amănuntul prin metoda inventarului permanent.
a) %
=
401 „Furnizori”
119.000
371 „Mărfuri”
100.000
4426 „TVA deductibilă”
19.000
371 „Mărfuri” =

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

54.700
30.000
24.700

b) %
=
371 „Mărfuri”
4426 „TVA deductibilă”

401 „Furnizori”

119.000
100.000
19.000

c)

401 „Furnizori”

154.700
130.000
24.700

%
=
371 „Mărfuri”
4426 „TVA deductibilă”

d) 150.000
130.000
20.000

%
=
371 „Mărfuri”
4426 „TVA deductibilă”

e) %
=
371 „Mărfuri”
4426 „TVA deductibilă”

%
150.000
401 „Furnizori”
120.000
378 „Diferenţe la preţ de mărfuri” 30.000

404 „Furnizori de imobilizări”
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156.000
130.000
24.700

RĂSPUNSURI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

B
D
C
D
B
E
C
B
E
C
C
D
A
C
E
C
B
D
C
C
B
D
C
C
B

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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D
C
C
B
C
D
E
C
C
E
E
B
A
A
B
B
A
E
A
A
A
B
A
C
A

1. În funcţie de aspectele urmărite, verificarea documentelor se referă la:
a. modul în care sunt prelucrate documentele;
b. aspecte ce privesc fondul (conţinutul);
c. tipul formularului utilizat;
d. felul registrului în care se înregistrează;
e. aspecte ce privesc forma.
2. Precizaţi care formulă contabilă este în concordanţă cu explicaţia asociată:
a.
456
=
1012
- subscrierea aporturilor la
„Decontări cu
„Capital subscris vărsat”
capitalul social
acţionarii/asociaţii privind
capitalul”
b.
117
=
1012
- diminuarea capitalului
„Rezultatul reportat”
„Capital subscris vărsat”
social ca urmare a
acoperirii unor pierderi din
exerciţiile anterioare
c.
1011
=
1012
- constituirea capitalului
„Capital subscris nevărsat”
„Capital subscris vărsat”
social ca urmare a vărsării
aporturilor subscrise
d.
%
=
117
- majorarea capitalului
1012
„Rezultatul reportat”
social pe seama rezervelor
„Capital subscris vărsat”
şi a profitului reportat
1068
„Alte rezerve”
e.
%
=
456
- vărsarea unor aporturi în
5121
„Decontări cu
numerar la capitalul
„Conturi la bănci în lei”
acţionarii/asociaţii privind entităţii
5311
capitalul”
„Casa în lei”
3. Precizaţi care din afirmaţiile de mai jos nu este corectă referitor la operaţiile de creştere a
capitalului social prin operaţiuni interne:
a. încorporarea rezervelor în capitalul social se înregistrează prin formula 106 „Rezerve” = 1012
„Capital subscris vărsat”;
b. încorporarea primelor de capital în capitalul social se înregistrează prin formula 104 „Prime de
capital” = 1011 „Capital subscris nevărsat”;
c. dacă se emit noi acţiuni protecţia financiară a vechilor acţionari se realizează prin mecanismul
drepturilor preferenţiale de subscriere;
d. drepturile de atribuire se determină ca diferenţă între valoarea contabilă a unei acţiuni stabilită
înainte şi după emisiunea noilor acţiuni;
e. majorarea capitalului social prin încorporarea profitului reportat se înregistrează prin formula 117
„Rezultatul reportat” = 1012 „Capital subscris vărsat”.
4. Precizaţi care din următoarele formule contabile sunt în concordanţă cu explicaţia ataşată:
a. 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri” = 401 „Furnizori” – adaosul comercial aferent mărfurilor
intrate în gestiune;
b. 5311 „Casa în lei” = 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” – vânzare de mărfuri;
c. 635 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate” = 4427 “TVA colectată” – TVA
aferentă mărfurilor vândute;
d. 607 “Cheltuieli privind mărfurile” = 371 “Mărfuri” – pierderi din calamităţi la mărfuri;
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e. 6814 “Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante” = 397
“Ajustări pentru deprecierea mărfurilor” - constituirea unor ajustări pentru deprecierea mărfurilor
lent şi greu vandabile.
5. Prin formula contabilă 607 „Cheltuieli privind mărfurile” = 371 „Mărfuri” se înregistrează:
a. vânzarea mărfurilor;
b. mărfuri acordate cu titlu gratuit;
c. descărcarea gestiunii de mărfurile vândute;
d. mărfuri constatate lipsă la inventar;
e. mărfuri livrate unităţilor sau subunităţilor.
6. Care dintre formulele contabile următoare sunt în concordanță cu explicația atribuită:
a. 212 „Construcții” = 404 „Furnizori de imobilizări” - obținerea unei construcții cu titlu gratuit;
b. 2132 „Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare” = 722 „Venituri din producţia de
imobilizări corporale” - obținerea unui aparat de măsurare din producție proprie;
c. 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” = 7588 „Alte venituri din exploatare” - materiale
de natura obiectelor de inventar recuperate din casare;
d. 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” = 2133 „Mijloace de transport” - preluarea unui
mijloc de transport în baza unui contract de leasing financiar;
e. 456 „Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul” = 2131 „Echipamente tehnologice” recepționarea aportului la capitalul social constând într-un echipament tehnologic.
7. Care formulă contabilă este în concordanţă cu explicaţia ataşată:
a. 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” = 345 „Produse finite” - reţinerea de produse
finite pentru a fi utilizate în cadrul entităţii;
b. 4111 „Clienţi” = 7015 „Venituri din vânzarea produselor finite” – scoaterea din evidenţă a
produselor finite ca urmare a vânzării;
c. 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” = 341 „Semifabricate” – plus la inventar
de semifabricate;
d. 3028 „Alte materiale consumabile” = 346 „Produse reziduale” – deşeuri obţinute din procesul
tehnologic;
e. 371 „Mărfuri” = 345 „Produse finite” – produse destinate vânzării prin magazinul propriu de
desfacere.
8. Restituirea aportului în natură se reflectă contabil astfel:
a.
1011
5311
=
”Capital subscris nevărsat”
”Casa în lei”
b.
456
2131
=
”Decontări cu acţionarii/asociaţii
”Echipamente tehnologice”
privind capitalul”
c.
212
456
=
”Construcții”
”Decontări cu acţionarii/asociaţii
privind capitalul”
d.
456
2133
=
”Decontări cu acţionarii/asociaţii
”Mijloace de transport”
privind capitalul”
e.
2131
1068
=
”Echipamente tehnologice”
”Alte rezerve”
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9. Plusurile constatate la inventarierea produselor se reflectă în contabilitate astfel:
a.
371
711
=
”Mărfuri”
”Venituri aferente costurilor
stocurilor de produse”
b.
341
711
=
”Semifabricate”
”Venituri aferente costurilor
stocurilor de produse”
c.
381
608
=
”Ambalaje”
”Cheltuieli privind ambalajele”
d.

345
”Produse finite”

=

e.

303
”Materiale de natura obiectelor de
inventar”

=

711
”Venituri aferente costurilor
stocurilor de produse”
603
”Cheltuieli privind materialele de
natura obiectelor de inventar”

10. Obținerea de acțiuni deținute pe termen lung prin participarea cu un teren la capitalul
social al unui terț, se înregistrează în contabilitate astfel:
a.
501
2111
=
”Acţiuni deţinute la entităţile
”Terenuri”
afiliate”
b.
261
2111
=
”Acţiuni deţinute la entităţile
”Terenuri”
afiliate”
c.
262
2111
=
” Acţiuni deţinute la entităţi asociate”
”Terenuri”
d.
265
2112
=
”Alte titluri imobilizate”
”Amenajări de terenuri”
e.
5081
2112
=
”Alte titluri de plasament”
”Amenajări de terenuri”
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