
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA 

V. Ţurcanu, A.Iachimovschi 

A 

Indrumări teoretice 
şi aplicaţii practice 

la contabilitate 

(lucrare metodico-didactică) 

PUBLICATION # J 
THEORETICAL GUlDELIN ES AN D PRACTfCAL 
MATERIALS ON ACCOUNTJNG in Rornanian 

Chişiniu - 2002 



ACADEMIA DE STUDII ECONOMfCE DIN MOLDOVA 

V. Ţurcanu, A.Ia chim ovschi 

" lndrumări teoretice 
şi aplicaţii practice 

la contâbilitate 
(lucrare metodico-didactică) 

Chişinău~ 2002 



czu 657. l /.4(075.8) 
Ţ94 

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii. 
Ţurcanu V. 

Îndrumări teoretice şi aplicaţii practice la contabilitateil 
V.Ţurcanu, A.lachimovschi; Acad. de Studii Economice. Ch.: 
Complexul ed.-poligr. al A.S.E.M., 2002. - p.188 

ISBN 9975-75-139-3 
I OOO ex .. l: (lucrare metodico-didactică) 
657 .1 /.4 (075.8) 

ISBN 9975-75-139-3 

©V.Ţurcanu 

©A.Jachimovschi 



CUPRINS 

INTRODUCE RE ....................................................... „ ... „ •.........•...•.••... .5 

Cnpitolul l BAZELE TEORETlCE ALE CONTABILITĂŢII ............ 7 

1.1. Patrimoniul întreprinderii şi generalizarea 
de bilanţ a acestuia .... „.„ ........•....•.•......••..•. „ ...................... „ .. 7 

1.2. Conturile şi dubla înregistrare .. „ .. „ ..... „„„ ............ „ ... „ .. „„ .. 14 

1.3. Noţiuni de consumuri, cheltuieli şi venituri ..... „ .. „ .............. 19 

Ct1pitolul II. CONTABlLITATEA PRINCIPALELOR 
OPERAŢII ECONOMICE ...... „ ............................... „ ... 27 

2.1. Active nemateriale.„.„.„ ...... „„ ............................. „ ... „ ... „ .. „27 

2.2. Mijloace fixe.„„ .................................................................... 30 

2.3. Investiţii financiare„.„ ... „.„ ........................ „ ................ „ ...... 38 

2.4. Stocurile de materiale ..... „ ..................................... „ ........ „ .. .40 

2.5. Mijloace băneşti .......................................... „„ ....... „ ............. 47 

2.6. Datoriile faţă de salariaţi... .......... „.„ ..................................... 58 

2.7. Consumurile de producţie ........ „ .•.••..•.• „ .............. „„.„„ ........ 66 
2.8. Venituri şi cheltuieli.. .... „ .... „ .. „.„ ..... „ .. „„ .. „ .... „ ......... „ ...... 71 

2.9. Rezultatul financiar ... „ ............................... „ ....... „ ................ 80 

Capitolul III. CARTEA MARE. ................... „ ..... „ .. „ .............. „ ......... 83 

Clipito/ul IV. RAPOARTELE FINANCIARE ......... „„ ....................... 89 

4.1. Întocmirea bilanţului contabil.. ............ „ ...... „.„ .. „ .. „„ .......... 89 

4.2. Întocmirea raportului privind rezultatele financiare ... „ ...... I 00 

4.3. Întocmirea raportului privind fluxul mijloacelor băneşti„. I 04 

4.4. Întocmirea raportului privind fluxul capitalului propriu .... 112 

01pitolul V. RAPOARTELE FISCALE ......... „.„ ..... „ .. „.„ ................ 115 

5.1. Întocmirea dării de seamă privind acumularea 
şi utilizarea mijloacelor asigurărilor sociale ........ „ ............ 115 

5.2. Întocmirea declaraţiei privind impozitul pe venit... ... „„ .. „.129 

3 



5.3. lntocmirea declaraţiei privind impozitul pe venit 
re(inut la sursa de plată ................... „ ...........•.. „ ..........••.•... 152 

5A. Întocmirea anexei nr.6 la instrucţiunea cu privire 
la impozitul pe venit reţinut la sursa de plată ................... .154 

5.5. Întocmirea declaraţiei privind taxa pe valoarea 
adăugată ............................................................................. 160 

5.6. Întocmirea raportului aferent plăţii pentru 
apa consu1nată ................................................ „ .........•........ 169 

5.7. Întocmirea raportului aferent taxei pentru 
amenajarea teritoriului ............ „.„ •••.•.. „ ........ „ ......... „ ..... „.17 l 

4 



INTRODUCERE 

Aceartă carte este o lucrare practico-didactică. În ea, în 
primul rând, se lămureşte esenţa procedeelor principale ale 
contabilităţii: bilanţului, conturilor contabile şi dublei 
înregistrări. De asemenea, se explică noţiunile de consumuri, 
cheltuieli şi venituri. Pentru verificarea cunoştinţelor din acest 
capitol, se propune un test special. 

Pe fiecare compartiment al contabilităţii, în lucrare, se 
expune succint modul de evidenţă a operaţiuni/or economice: 
utilizarea conturilor contabile, perfectarea documentelor 
primare şi îndeplinirea registrelor respective. O atenţie 

deosebită se acordă calculelor impozite/or, întocmirii 
Declaraţiilor.fiscale şi a Rapoartelor.financiare. 

Cu scopul însuşirii materialului teoretic, în lucrare, este 
prezentat un exemplu complex, datele căruia trebuie folosite la 
ţinerea de sine stătătoare a contabilităţii. Pentru aceasta, pe 
fiecare compartiment, este necesară efectuarea ca/culelor 
re.\pective, îndeplinirea documentelor şi registrelor analitice, 
înregistrarea, în conturile sintetice, a operaţiuni/or economice. 
Apoi, în baza acestor date, se vor întocmi Cartea mare, 
Declaraţiile .fiscale şi Rapoartele financiare, utilizând 
explicaţiile concrete. 

Pentru controlul înregistrărilor eJectuate, la sfârşitul 

lucrării este prezentată balanţa de verţficare a conturi/or 
sintetice. 
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Lm.:rareo esle dedicată studierii procedee/or de bază ale 
contabilitiiţii, practicii ţinerii contabilităţii pe fiecare 
compartimenl şi de întocmire a rapoartelor.financiare. 

Este adresată persoanelor care doresc să însuşească 
profesia de contabil. să-şi aprofundeze cunoştinţele in 
contabilitate. studenţilor instituţiilor cu profil economic şi 
cm:ultătorilor cursurilor de contabili începtrtori. 

6 



CAPITOLUL I 

BAZELE TEORETICE 
ALE CONTABILITĂŢII 

I.I. PATRIMONIUL ÎNTREPRINDERII 
ŞI GENERALIZAREA DE BILANŢ A ACESTUIA 

Pe parcursul activităţii economice a întreprinderii, au loc diferite 
procese, pentru care e necesar de a dispune de anumite bunuri 
economice, care alcătuiesc patrimoniul întreprinderii. Bunurile 
economice se caracterizează prin faptul că ele pot aduce un venit 
întreprinderii. Din acest punct de vedere, bunurile economice se 
consideră ca active. După destinaţie, ele se împart în active pe tennen 
lung şi active curente. 

Tabelul 1 
Gruparea bunurilor economice după genurile acestora 

Grupele de bunuri Structura activelor 
Peiermen lung Active nemateriale 

Active materiale 

Curente 

Active financiare (investiţii) 
Alte active 

Stocuri 
Creanţe 

Investiţii 

Mijloace băneşti 
Alte active curente 

Activele pe termen lung se deosebesc prin faptul că sunt deţinute 
şi utilizate de întreprindere pe un tennen mai mare de un an. 

Din activele nemateriale fac parte: cheltuielile de constituire a 
întreprinderii; fondul comercial (goodwill); brevetele; licenţa 
(autorizaţia); emblema comercială; programele infonnatice; alte active 
nemateriale. 

Activele materiale pe tennen lung includ: terenurile de pământ. 
mijloacele fixe, resursele naturale. Un rol deosebit îl au activele 
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materiale şi anume mijloacele fixe: clădirile, construcţiile speciale 
(edificii), maşinile, utilajele şi instalaţiile de transmisie, mijloacele de 
transport, inventarul etc. Particularităţile distinctive ale mijloacelor 
fixe constau în păstrarea formei natural-materiale în procesul 
exploatării acestora. 

Din cadrul activelor financiare pe termen lung, fac parte, în 
prealabil, investiţiile pe termen lung: acţiunile, obligaţiunile şi alte 
titluri de valoare procurate. 

Activele curente îşi desfăşoară circuitul într-un timp relativ scurt 
(până la un an). În componenţa stocurilor intră materialele, mărfurile. 
produsele finite, care se află la depozitele întreprinderii. Ele pot fi 
utilizate în producţie sau vândute clienţilor. 

În afară de mijloacele curente enunţate, la ele se referă şi 
creanţele, adică datoriile altor întreprinderi, organizaţii şi persoane 
fizice fată de întreprinderea dată. De exemplu, creanţele 
cumpărătorilor pentru produsele şi mărfurile expediate, dar încă 
neplătite, creanţele personalului apărute din diferite obligaţiuni. 

Fiecărui fel de bunuri economice ii este inerentă sursa de formare 
a acestuia. 

După apartenentă, distingem surse proprii şi atrase. În mod 
demonstrativ, o atare distribuire poate fi prezentată ca în tabelul 2. 

Tabelul 2 
Gruparea bunurilor economice după sursele 

de formare a acestora 
Grupele surselor 

de provenientă a activelor 
Proprii 

Împrumutate 

A1rase 

Structura surselor 

Capitalul statutar, suplimentar, 
de rezervă, secundar 
Rezervele de capital 
Profit nerepartizat 

Creditele bancare 
Împrumuturile de la terţi 

Datoria de creditor privind decontările 
cu fumizorii, personalul. bugetul, I, 

organele de asigurare socială ete. 
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Din punct de vedere al bilanţului contabil gruparea bunurilor 
economice după sursele de formare se cunoaşte ca noţiune de pasive. 

Principala sursă a mijloacelor proprii o reprezintă capitalul 
statutar valoarea mijloacelor depuse de fondatori la crearea 
întreprinderii date. La societatea pe acţiuni fondul statutar reprezintă 
valoarea acţiunilor, la care s-au subscris acţionarii. 

Rezervele create sunt constituite la sfârşitul anului prin defalcare 
din profitul net care rămâne la dispoziţia întreprinderii, adică după 
scăderea din profit a sumei cheltuielilor aferente impozitului pe venit. 

Dacă la întreprindere şi după aceste operaţii mai rămâne o parte 
din profit, ea poartă denumirea de profit nerepartizat, care, de 
asemenea, reprezintă o sursă de formare a mijloacelor proprii. 

Dacă întreprinderii nu-i sunt suficiente mijloacele proprii, atunci 
ea este nevoită temporar să le atragă (împrumute) de la terţi. Atare 
active pot fi primite de la bănci sub formă de credite sau prin emiterea 
şi vânzarea obligaţiilor şi altor titluri de valoare (împrumuturi). 
Creditele şi împrumuturile primite pe un termen de rambursare de 
până la un an sunt numite pe termen scurt, iar peste un an - pe termen 
lung. 

La sursele mijloacelor atrase se referă datoriile de creditor 
(angiţjamentele creditorilor), adică datoriile întreprinderii faţă de alte 
organizaţii şi persoane. De exemplu, datoriile furnizorilor pentru 
materialele recepţionate, dar încă neachitate (plătite), faţă de lucrători 
privind salariile, obligaţiile faţă de organele fiscale, de asigurare 
socială etc. Sursele mijloacelor atrase privind starea activelor şi a 
pasivelor apar la crearea angajamentelor şi dispare în momentul 
slingerii acestora. 

Pentru obţinerea informaţiei necesare, în scopul conb·olului, 
dirijării şi luării deciziilor, se efectuează generalizarea tuturor 
bunurilor economice prin evaluarea acestora în expresie valorică. 

Generalizarea se reprezintă sub formă de bilanţ contabil, care este un 
tabel compus din două părţi - stângă, denumită activ, şi dreaptă -
pasiv. 

În activul bilanţului, sunt expuse bunurile economice (activele), 
după felurile acestora, iar în pasiv - după sursele de formare. 

Să examinăm un exemplu. 
Operaţia l. Societatea cu răspundere limitată „Succes" este 

creată din contul fondatorilor, care au vărsat în capitalul statutar, în 
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calitate de cotă, bani în sumă de 30 OOO lei şi mijloace fixe cu valoarea 
de 40 OOO lei. Prin urmare, bilanţul întreprinderii, în momentul 
fondării. este prezentat ca în tabelul 3. 

Tabelul 3 
Bilanţul iniţial 

Activ Suma, lei Pasiv Suma, lei 
Mijloace fixe 40000 Capital statutar 70000 
Conide decontare 30000 
Total 70000 Total 70 OOO 

La întreprinderea dată, valoarea la care au fost create bunurile 
economice, este egală cu valoarea sursei lor de formare, de aceea, 
activul şi pasivul totdeauna sunt egale. Această egalitate se exprimă 
astfel: 

A=P 

În cazul de fa!ă, sursa de formare o reprezintă capitalul statutar, 
deoarece mijloacele au fost depuse pentru formarea lui. În alte cazuri, 
mijloacele pot avea şi alte surse, despre care a fost menţionat. 

Prin urmare, atât în activ, cât şi în pasiv este reflectată una şi 
aceeaşi masă a mijloacelor, deaceea şi totalul lor este egal. Aceasta e 
cea mai principală condiţie a bilantului contabil, care confinnă 

justeţea reflectării bunurilor economice. 
Aşadar. bilanţul contabil, ca procedeu de bază al contabilităţii, 

reprezintă gruparea mijloacelor dupăfelurile şi sursele deformare a 
acestora în expresie bănească, la o dată anumiJă. 

Pornind · de la cele expuse, reies următoarele principii ale 
generalizării de bilant: 

I) Atât în activ, cât şi în pasiv, se reflectă una şi aceeaşi masă a 
bunurilor economice; 

2) Activele şi pasivele se reflectă în bilanţ numai în expresie 
valorică; 

3) Egalitatea totalurilor activului ş1 pasivului este neapărat 

obligatorie; 
4) Bilanţul se întocmeşte la o dată anumită, de regulă, în ultima zi a 

perioadei de gestiune (de exemplu, la 31 decembrie). 
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Grupele de active şi pasive reflectate în bilanţ se numesc posturi. 
În legătură cu faptul că bilanţul se întocmeşte la o dată anumită 

(periodic), asupra stării structurii şi totalului acestuia influentează 

modificările din componenţa mijloacelor, cauzate de operaţiile 

economice, săvârşite la întreprindere pe parcursul perioadei de 
gestiune. 

Să examinăm unele din ele. 
Operaţia 2. Întreprinderea a primit marfă de la furnizori în 

valoare de 15000 lei (plata fiind neachitată). Ca rezultat, bilanţul 
iniţial va fi reprezentat ca în tabelul 4. 

T~belu/ 4 
Bilanţul după efectuarea operaţiei 2 

Activ 
Suma, 

Pasiv 
Suma, 

lei lei 
Mijloace fixe 40 OOO Capital statutar 70000 

, Contde decontare 30000 
..• 

Mărfuri 15 OOO Datorii pe tennen scurt 15 OOO 
privind facturile comerciale 

Total 85 OOO Total 85 OOO 

Această transformare poate fi exprimată astfel: 

A+a=P+a 

După această operaţie, în activul bilanţului a apărut postura 
"Mărfuri", iar în pasiv - postura "Datorii pe termen scurt privind 
facturile comerciale", care şi reprezintă angajamentele (datoria de 
creditor). La una şi aceeaşi sumă - 15 OOO lei s-a majorat atât activul, 
cât şi pasivul bilanţului. După tipul său această operaţie este analogică 
cu prima operaţie. 

Operaţia 3. Din contul de decontare, s-a ridicat în numerar 17 
OOO lei pentru a plăti salariile. În acest caz, s-au produs modificări în 
activ. deoarece s-a micşorat suma banilor din contul de decontare şi s-. 
a mărit suma banilor din casă. Totalul bilanţului a rămas neschimbat 
(tabelul 5). 
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Tabelul 5 
Bilanţul după operaţia 3 

Activ Suma, lei Pasiv Sum·a, lei 

Mijloace fixe 40 OOO Capitalul statutar 70000 
Contul de decontare 13 OOO Datorii 15 OOO 
Casa 17 OOO 
Mărfuri 15 OOO 
Total_._ 85 OOO Total 85 OOO 

Modificarea în interiorul activului se exprimă în felul unnător: 

A+b-b P 

Operaţia 4. A fost vândută cumpărătorilor marfă la cost efectiv 
de 15 OOO lei, pentru care s-au încasat 20 OOO lei. Diferenţa de 5 OOO 
lei constituie profit. 

Mărfurile sunt casate din bilanţ, iar suma încasată 20 OOO lei a 
fost vărsată in contul de decontare. La această sumă, s-a mărit atât 
activul, cât şi pasivul bilanţului. 

I 

După efectuarea acestei operaţii, bilanţul se reprezintă ca în 
tabelul 6. 

Tabelul. 6 
Bilanţul după operaţia 4 

Activ Suma, lei Pasiv Suma. lei 
I Mijloace fixe 40 OOO Capitalul statutar 70 OOO i 
ICont de decontare 33 OOO Profit 15 OOO 
I Casa 17 OOO Datorii 5 OOO 
!Total 90 OOO Total 90000 

Această modificare este analogică operaţiei 2. 
Operaţia 5. Din contul de decontare a fost achitată factura 

furnizorului de 15000 lei. Ca rezultat, la această sumă, tn activ (în 
contul de decontare), s-a produs micşorarea şi, totodată, în pasiv, au 
fost micşorate definitiv (stinse) datoriile privind facturile comerciale 
faţă de furnizor. De aceea, acest post de bilanţ a şi dispărut din pasiv. 
După această operaţie, la suma de 15 OOO lei, s-a micşorat şi totalul 
activului şi al pasivului bilanţului (tabelul 7). 
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Tabelul 7 
Bilanful după operaţia 5 

Activ Suma, lei Pasiv Suma, lei 
Mijloace fixe 40000 Capital statutar 70 OOO 

• Cont de decontare 18 OOO Profit 5 OOO 
Casa 17 OOO 
Total 75 OOO Total 75 OOO 
'------··· 

Modificarea în interiorul pasivului se exprimă în felul următor: 

A=P+c-c 

Operaţia 6. O parte din beneficiu 1 800 lei a fost utilizată 

pentru constituirea rezervei prevăzute de statut. Aceasta a provocat 
modificări numai în pasiv, adică în componenţa surselor de formare a 
bunurilor economice (s-a mărit suma rezervelor şi s-a micşorat suma 
profitului). Totalul bilanţului a rămas neschimbat (tabelul 8). 

Tabelul 8 
Bilanţul după operaţia 6 

Activ 
Suma, 

Pasiv 
Suma, 

lei lei 
Mijloace fixe 40 OOO Capital statutar 70 OOO 
Col1t de decontare 18 OOO Profit 3 200 
Casa 17 OOO Rezerva prevăzută de statut I 800 
Total 75 OOO Total 75 OOO 

Această modificare se exprimă astfel: 

A d P-d 

Aşadar, sub influenţa operaţiilor economice au loc diferite 
modificări în componenţa activelor şi surselor de provenienţă ale 
acestora, în structura bilanţului şi în suma totală. Aceste modificări pot 
fi grupate în 4 tipuri, care constau în următoarele: 

I. La trecerea la intrări a mijloacelor la întreprindere se 
majorează unele posturi şi totalurile activului şi pasivului bilanţului 
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(operaţiile l ,2,4). În mod convenţional, aceasta se poate exprima prin 
ecuaţia unnătoare: 

A+ a P +a. unde "a" suma operaţiei săvârşite. 

2. Modificările din componenţa activelor întreprinderii provoacă 
majorare a unui post din activul bilanţului şi micşorare a altui post din 
activ. Totalurile bilanţului rămân neschimbate (operaţia 3). Ecuaţia 
modificărilor, în acest caz, poate fi exprimată în felul următor: 

A + b - b = P, unde "b" - suma operaţiei săvârşite. 

J. Modificările produse în componenţa surselor mijloacelor 
provoacă majorarea unui post şi micşorarea altui post din pasivul 
bilanţului, iar totalurile bilanţului rămân neschimbate (operaţia 6). 
Ecuaţia acestor modifică1·i e următoarea: 

A= P + c - c, unde "c" - suma operaţiei săvârşite. 

4. La ieşirea mijloacelor din întreprindere, se micşorează unele 
posturi şi totalurile activului şi pasivului bilanţului (operaţia 5). Astfel 
de modificări pot fi exprimate prin ecuaţia: 

A - d = P - d, unde "d" - suma operaţiei săvârşite. 

Cu toate acestea, generalizarea de bilanţ este imposibilă de 
efectuat permanent pe măsura săvârşirii operaţiilor. De aceea, după 
cum s-a menţionat, ea are loc numai la sfârşitul perioadei de gestiune. 
Înainte de a întocmi bilanţul, au loc un şir de lucrări de evidenţă, cum 
ar fi documentarea, evaluarea, calcularea, inventarierea, reflectarea 
operaţiilor în conturi ş.a. 

1.2. CONTURILE ŞI DUBLA ÎNREGISTRARE 

În compartimentul 1.1., s-a examinat influenta operaţiilor 
economice asupra modificărilor din componenta activelor, pasivelor şi 
structurii bilanţului. Totuşi, fiecare operatie nu se înregistrează direct 
in bilanţ. În bilanţ, activele şi pasivele se reflectă doar în stare 
generalizată. De aceea, este necesar încă un element intennediar, cu 
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ajutorul căruia s-ar efectua o astfel de grupare. În acest scop, se aplică 
conturile contabile, care au menirea de a grupa operaţiile ce ţin de 
active sau pasive similare. În mod grafic, contul pot fi prezentat în 
fmmă de T [teu], pentru că seamănă cu litera T, compus din trei părţi: 
( 1) denumire, care reflectă un element de activ, datorie sau capital 
propriu; (2) partea stângă - numită "debit" şi (3) partea dreaptă 
numită "credit", cum e indicat în schema de mai jos. 

Schema contului contabil 

Debit Denumirea contului Credit 

lntr-un cont, pe parcursul lunii, se reflectă un număr mare de 
operaţii economice. Totalurile sumelor operaţiilor reflectate, pe 
parcursul lunii, în debitul şi creditul contului poartă denumirea de 
rulllj. Afară de aceasta, în cont se reflectă soldul iniţial şi final, ceea 
ce înseamnă situaţia unui activ sau pasiv la începutul şi sfiirşitul lunii. 

Aşadar, . contul conţine următoarele elemente: denumirea 
contului, debit şi credit, rulaj şi sold. 

Reflectarea operaţiei în conturi depinde de ceea ce se 
contabilizează în conturi active sau surse de provenienţă ale acestora 
(pasive). Existenţa şi mişcarea activelor se reflectă în conturi de activ, 
iar sursele de provenienţă a activelor - în conturi de pasiv. Pentru 
fiecare fel de active şi pasive, de regulă, este prevăzut un cont separat. 

În conturile de activ, soldul şi intrarea (creşterea) activelor se 
reflectă în debit, iar utilizarea (diminuarea) acestora - în credit. 

Suma disponibilităţii activelor, la stărşitul lunii, trebuie să fie 
egală cu soldul final al contului, destinat pentru contabilitatea 
activului respectiv. 

Ca exemplu al reflectării operaţiilor în contul de activ poate servi 
contul "Casa". 
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Debit 
-Sold iniţial 
Tîi1casare 
3. Încasare 

Rulaj 
-Sold final 

Schema contului de activ 

Contul ''Casa" 
500 2. Plăţi 

24 OOO 4. Plăţi 
14 OOO 
38 OOO Rulaj 

2 500 

Credit 
10 OOO 
26 OOO 

36 OOO 

Soldul la sfărşitul lunii în contul de activ se calculeaz.ă prin 
adăugarea la soldul iniţial a rulajului din debit şi scăderea din 
rezultatul obţinut a rulajului din credit: 500 + 38 OOO - 36 OOO 

2 500 lei. 
În conturile de pasiv, soldul şi majorarea (creşterea) pasivelor se 

reflectă în credit, iar micşorarea (diminuarea) lor în debit. Suma 
existenţei pasivului. la sfârşitul lunii, trebuie să fie egală cu soldul 
final al contului destinat pentru constituirea pasivului respectiv. 

Ca exemplu de reflectare a operaţiilor în contul de pasiv poate 
servi contul "Credite bancare pe termen scurt". 

Schema contului de pasiv 

Debit Contul ''Credite bancare pe termen scurt" 
Soldul iniţial 

3. Rambursarea creditului 200 OOO L Primirea creditului 
2. Primirea creditului 

Rulaj 200 OOO Rulaj 
Sold final 

Credit 
30 OOO 
100 OOO 
300 OOO 
400 OOO 
230 OOO 

Adăugând la soldul initial din credit rul~jul din credit şi scăzând 
rulajul din debit, obţinem soldul final al contului de pasiv, care se 
reflectă în credit: 

30 OOO+ 400 OOO - 200 OOO= 230 OOO lei 
Soldurile din conturi, la sfârşitul perioadei de gestiune, se 

folosesc pentru a întocmi bilanţul contabil. Soldurile conturilor de 
activ se reflectă în activul bilanţului, iar soldurile conturilor de pasiv 
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în pasivul bilanţului. Excepţie fac conturile rectificative, sumele 
cărora se înscriu cu semnul minus în activ sau în pasiv. 

Operaţiile se reflectă în conturi prin metoda dublei înregistrări. 
Aceasta înseamnă că suma fiecărei operaţii se înregistrează dublu - în 
debitul unui cont şi în creditul altuia. Acest principiu trebuie strict 
respectat, altfel nu va fi obţinută echilibrarea bilanţieră. 

Alegerea unui sau a altui cont pentru reflectarea operaţiilor 
depinde de conţinutul ei, din care reiese ce se întâmplă cu mijloacele 
(activele) şi sursele (pasivele) de formare ale acestora. În acest scop, 
trebuie amintite cele patru tipuri de modificări, care au loc în bilanţ 
sub influenţa operaţiilor economice. 

I. Trecerea la intrări a activelor la întreprindere provoacă 

majorare nu numai în componenţa activelor, dar şi a surselor 
(pasivelor) de formare a acestora. De aici reiese că, la reflectarea 
acestui fel de operaţii, se foloseşte un cont de activ şi unul de pasiv. 

Ca exemplu poate servi operaţia 2, prin care procurarea de la 
furnizor a mărfurilor în valoare de 15 OOO lei va fi reflectată în conturi 
în modul unnător: 

"Datorii pe termen scurt 
Dt privind facturile comerciale" Ct Dt "Mărfuri" Ct I 15 OOO -~~---i.„ 15 OOO 

Modul de reflectare a acestei operaţii se bazează pe următoarele 
argumente. 

Pornind .de la conţinutul operaţiei respective, este evident faptul 
că există o legătură reciprocă dintre conturile "Mărfuri" şi "Datorii pe 
termen scurt privind facturile comerciale". Această operaţie provoacă 
majorare în componenţa mărfurilor şi, concomitent, în componenţa 
datoriei faţă de furnizori privind facturile comerciale. Contul 
"Mărfuri" e de activ, majorările în conturile de activ se reflectă în 
debit. Deci acest cont se debitează, adică suma operaţiei se scrie în 
debit. Contul "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" e 
de pasiv, iar majorările în conturi de pasiv se reflectă în credit. De 
aceea, acest cont se creditează, adică suma operaţiei se scrie în credit. 

li. La mişcarea, transformarea mijloacelor în cadrul întreprinderii 
se folosesc două conturi de activ. Prin urmare, operaţia 3, care 
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exprimă încasarea banilor în casierie din contul de decontare, în sumă 
de 17 OOO lei, va fi reflectată în conturile um1ătoare: 

Qt "Ce>!!tc!_e_de~!1tare" Ct Dt "Casa" Ct 
17 OOO „ ... 1-----111-• 17 OOO 

Argumentarea modului de reflectare a operaţiilor, în debitul şi 

creditul conturilor de activ, se bazează pe conţinutul economic al 
operaţiei. 

III. La reflectarea operaţiei, care provoacă modificări numai în 
componenţa surselor de formare a mijloacelor, participă două conturi 
de pasiv, unul din care se debitează, iar altul din care se creditează. 

Aşadar, operaţia 6, aferentă defalcării din profit pentru crearea 
rezervei, se va reflecta în debitul contului "Profit nerepartizat 
(pierdere neacoperită) al anilor precedenţi" şi în creditul contului 
"'Rezerve prevăzute de statut". 

"Profit nerepartizat (pierdere 
Qt "Rezerve P!~văzute de sta!I!!" Ct Dt ~llfQ(lt'.rită) al anilO!:..Q!:~~denţi'~Q 

I I 800 ........ I 800 I 

IV. Ieşirea (scoaterea din folosinţă) activelor întreprinderii 
provoacă m1 numai micşorarea unui fel de active. dar şi a sursei lui de 
formare. De aceea, la reflectarea operaţiei de acest caracter participă 
un cont de activ şi altul de pasiv. 

Exemplu operaţia 5, care fixează achitarea facturii furnizorului 
din contul de decontare în sumă de 15000 lei, se va reflecta în modul 
următor: 

"Datorii pe termen scurt privind 
Qt "'Co11t_de <!~c!Jntare" Ct !2t_f.~!llfile_c9!!J.e!~i.1!le~~Ct I 'I 5 OOO ... ... 15 OOO I 

Interdependenţa dintre conturL determinată de conţinutul 

operaţiei economice, se numeşte corespondenţă a conturilor. Ea poate 
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fi fonnulată mai simplu decât în schemele conturilor, în felul unnător 
(pentru operaţia 4 ): 

Debit: contul "Datorii pe termen scurt privindfacturile 
comerciale" I 5 OOO lei 

Credit: contul "Cont de decontare" I 5 OOO lei 
Înainte de a reflecta orice operaţie economică în conturi, în 

primul rând, este necesară întocmirea corespondenţei conturilor. 
Toată nomenclatura conturilor este sistematizată în anumite clase, 

grupe, care formează Planul de conturi. De la 1 ianuarie 1998, în 
Republica Moldova, a intrat în vigoare "Planul de conturi contabile al 
activităţii economico-financiare a întreprinderilor" aprobat prin 
Hotărârea Guvernului R.M. "Cu privire la reforma contabilităţii" 
nr.1187, din 24 decembrie 1997 (anexa I). În conformitate cu noul 
plan de conturi, fiecărui cont i se acordă un cod (cifru). Prima cifră a 
codului exprimă clasa căreia îi aparţine contul, iar împreună cu cifra a 
doua indică grupa din care face parte contul respectiv. Simbolul 
contului de gradul întâi este alcătuit din primele trei cifre ale codului. 
I n scopul detalierii activelor şi pasivelor, pentru majoritatea conturilor, 
sunt prevăzute subconturi (conturi de gradul doi), codul cărora este 
format din patru cifre. 

1.3. NOŢIUNI DE CONSUMURI, 
CHELTUIELI ŞI VENITURI 

Întreprinderea, în procesul activităţii sale, suportă careva 
cheltuieli, precum şi consumuri de resurse la fabricarea produselor. 
Costul produselor fabricate, serviciilor prestate reprezintă totalitatea 
resurselor consumate pentru fabricarea acestor produse şi servicii. 

Trebuie menţionat că e foarte impo11ant de a delimita noţiunea de 
"consumuri "de ''cheltuieli". Consumurile sunt resursele utilizate 
pentru fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii 
unui venit. Însă cheltuielile reprezintă cheltuielile şi pierderile 
(daunele) care apar în urma activităţii economico-financiare şi nu sunt 
legate nemijlocit de procesul de producţie. 

Deosebirea principală dintre consumuri şi cheltuieli constă în 
aceea că cheltuielile nu se includ în costul produselor (serviciilor), ci 
se scad din venituri la determinarea rezultatului financiar al perioadei 
de gestiune. 
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La consumuri, incluse în costul producţiei (serviciilor), se referă 
u1111ătoarele articole: 

-consumuri directe de materiale; 
-consumuri directe privind retribuirea muncii; 

-consumuri privind contribuţiile asigurărilor sociale; 

-consumuri indirecte de producţie. 
La articolul consumuri indirecte de producţie se referă 

consumurile legate de deservirea subdiviziunilor (secţiilor, 

sectoarelor) de producţie, cum ar fi: 
1. Consumurile variabile, a căror mărime depinde de modificarea 

volumului de producţie, de exemplu: 
-retribuirea muncii prestate de muncitorii auxiliari; 

-costul materialelor auxiliare, obiectelor de mică valoare şi scurtă 
durată consumate etc. 

2. Consumurile constante, a căror mărime nu depinde de volumul 
de producţie, de exemplu: 

-uzura calculată; 
-cheltuielile privind întreţinerea şi exploatarea clădirilor şi 

utilajului etc. 
Aceste consumuri indirecte de producţie, la sfârşitul fiecărei 

perioade de gestiune se repartizează între costul stocurilor de produse, 
producţia în curs de execuţie şi cheltuielile perioadei. E necesar de 
menţionat că consumurile variabile se includ integral în .costul 
produselor fabricate şi al producţiei în curs de execuţie, indiferent de 
nivelul utilizării efective a capacităţii de producţie. 

lar consumurile de producţie, indirecte şi constante se 
repartizează între costul producţiei şi cheltuielile perioadei în baza 
capacităţii normative a utilajului de producţie. Prin capacitatea 
normativă a utilajului se înţelege volumul de producţie programat pe 
o perioadă anumită. În funcţie de tipul diferenţei (negativă, egală cu 
zero, pozitivă) dintre volumul producţiei efective şi celei programate, 
această repartizare se face în felul unnător: 

-dacă diferenţa este negativă, adică volumul efectiv al producţiei 

este mai mic decât capacitatea normativă, consumurile indirecte 
constante de producţie se trec în cost în baza cotei normative, 
calculată prin împărţirea sumei efective a acestor consumuri la 
capacitatea normativă. Iar suma rămasă a consumurilor indirecte 
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constante de producţie se consideră chel111ieli ale perioadei de 
gestiune în care au fost suportate; 

-dacă diferenţa este egală cu zero sau este pozitivă, adică volumul 
efectiv al producţiei este egal sau mai mare decât capacitatea 
normativă, atunci suma efectivă a consumurilor indirecte de 
produc~îe se include integral în costul de producţie. 

În funcţie de direcţiile în care au avut loc, cheltuielile sunt 
clasificate în trei grupe: 
-cheltuielil~ din activitatea operaţională; 
-cheltuielile din activitatea neoperaţională; 
-cheltuielile legate de calculul impozitului pe venit 

La cheltuielile din activitatea operaţională, se referă: 
1) costul vânzărilor; 
2) cheltuielile comerciale; 
3) cheltuielile generale şi administrative; 
4) alte cheltuieli operaţionale. 

Din categoria cheltuielilor activităţii neoperaţionale, fac parte: 
1) cheltuielile activităţii de investiţii sau cheltuielile legate de ieşirea 

activelor pe termen lung; 
2) cheltuielile activităţii financiare sau cheltuielile legate de 

modificarea mărim ii şi structurii capitalului propriu, 
împrumuturilor şi creditelor întreprinderii; 

3) pierderile excepţionale sau cheltuielile legate de daunele 
provocate de calamităţile naturale, pierderile din perturbările 
politice, modificarea legislaţiei ţării. 
Întreprin_derea, pentru a-şi asigura continuitatea activităţii, trebuie 

să obţină venit. Venitul nu este altceva decât afluxul global de 
avantaje economice în cursul perioadei de gestiune, obţinut în 
procesul activităţii ordinare (de bază) a întreprinderii, ca formă a 
majorării activelor sau micşorării datoriilor, care duc nemijlocit la 
mărirea capitalului propriu, cu excepţia: 
-a porturi lor proprietari lor întreprinderii; 

-sumele încasate în numele tertelor persoane (cum ar fi taxa pe 
valoarea adăugată, accizele); 

-încasările globale obţinute de întreprindere din însărcinarea 

organizaţiilor terţe (spre exemplu, sumele încasate din vânzarea 
produselor sau mărfurilor înt1·eprinderii străine). 
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Principalul criteriu de clasificare a veniturilor îl constituie sursele 
de intrare. În funcţie de aceasta, veniturile se subdivizează în două 
grupe: 

1) venituri din activitatea operaţională; 
2) venituri din activitatea neoperaţională. 

La veniturile din activitatea operaţionalii, se referă: 

-sumele încasate din vânzarea produselor, mărfurilor, prestarea 
serviciilor; 

-sumele primite sau care trebuie să fie primite din ieşirea activelor 
curente, pentru arenda curentă, pentru amenzi, penalităţi, 

despăgubiri. recuperări de daune materiale rezultate de modificări 
ale metodelor de evaluare a activelor curente. Excepţie de la aceste 
sume fac sumele obţinute din vânzarea produselor finite şi a 
mărfurilor. 

Veniturile din activitatea neoperaţională sunt sumele primite sau 
care urmează să fie primite şi se referă la alte activităţi ale 
întreprinderii, cum ar fi: 

-veniturile din activitatea de investiţii sunt sumele ce ţin de ieşirea 
şi reevaluarea activelor pe termen lung ale întreprinderii şi anume: 

a) sumele focasate din vânzarea activelor nemateriale; 
b) sumele din vânzarea activelor materiale pe tennen lung (terenuri, 

mijloace fixe, resurse naturale); 
c) venituri aferente dividendelor calculate, dobânzilor; 
d) sumele diferenţelor din reevaluarea activelor pe termen lung 

ieşite; 

e) veniturile din operaţiunile cu părţile legate. 

-veniturile din activitatea financiară sau sumele ce se referă la 
transmiterea în folosinţă altor persoane juridice şi fizice, pe o 
perioadă îndelungată de timp (mai mare de un an), a activelor 
nemateriale şi materiale pe tennen lung. Aici se referă şi valoarea 
activelor intrate cu titlu gratuit, precum şi alte venituri, cum ar fi : 
diferenţele pozitive de curs valutar. subvenţiile de stat, prime, 
premii, sume sponsorizate etc. 

-veniturile excepţionale sunt: sumele primite de la organele de 
stat, companiile de asigurări. recuperările pierderilor din 
calamităţi primite de la alte persoane, perturbări politice şi alte 
evenimente excepţionale. 
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Constatarea cheltuielilor şi veniturilor se face în baza metodei 
calculării, care prevede următoarele: 

-cheltuielile sunt constatate atunci când ele au loc indiferent de 
momentul achitării plăţii; 

-veniturile sunt constatate atunci când mărfurile sunt livrate sau 
când serviciile sunt prestate indiferent de momentul încasării 
banilor. 
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Test pentru verificarea 
cunoştinţelor obţinute din capitolul întâi 

1. După destinaţie bunurile economice se împart în: 
a) active nemateriale şi materiale; 
b) active financiare şi active curente; 
c) active pe termen lung şi active curente; 
d) active proprii şi împrumutate. 

2. Din categoria activelor nemat!triale fac parte: 
a) mijloacele băneşti în casierie; 
b) fondul comercial; 
c) brevetele; 
d) acţiunile; 

e) obligaţiile 
f) licenţa; 

g) utilajele; 
h) mărfurile; 
i) emblema comercială; 
j) programele infonnatice. 

3. Care din afirmaţiile de mai jos sunt corecte? 
a) mijloacele de muncă sunt stocurile de materiale utilizate de 

agentul economic în procesul de productie; 
b) obiectele de muncă sunt materialele incluse parţial în costul 

produselor finite şi serviciilor prestate; 
c) capitalul statutar reprezintă valoarea mijloacelor depuse de 

fondatori la crearea unei întreprinderi; 
d) rezervele sunt create în baza profitului nerepartizat; 
e) rezervele sunt create în baza profitului net; 
t) bilanţul reflectă expresia valorică a bunurilor economice la un 

moment dat. 

4. Sursele de provenienţă a activelor sunt sursele: 
a) proprii, împrumutate şi atrase; 
b) cele ale fondurilor de investiţii şi ale instituţiilor bancare; 
c) provenite din creditele bancare şi împrumuturile terţelor 

persoane. 
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5. Întreprinderea a primit marfă de la furnizor, care a fost achitată 
imediat, ca rezultat, totalul activului din bilanţ s-a: 

a) majorat; 
b) micşorat: 
c) m1 s-a modificat. 

6. Suma de I O mii lei a fost defalcată din profit pentru crearea 
rezervei, această sumă va contribui la: 

a) modificarea componentelor pasivelor; 
b) majorarea totalului pasivului şi a totalului activului din bilanţ; 
c) majorarea numai a unui element din activul bilanţului. 

7. Întreprinderea şi-a achitat datoria faţă de furnizor cu mijloace 
băneşti din contul de decontare. Această operaţie a contribuit la: 

a) micşorarea unui activ şi majorarea altui activ; 
b) micşorarea unui pasiv şi majorarea altui pasiv; 
c) majorarea unui activ şi majorarea unui pasiv; 
d) micşorarea unui activ şi micşorarea unui pasiv. 

8. Completaţi următoarele formulare: 
a) consumurile sunt fonnate din uzura mijloacelor fixe, din 

obiectele de muncă consumate şi alte resurse utilizate pentru 
fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii 
UllUI .•.•. ; 

b) cheltuielile influenţează direct rezultatele activităţii economico
financiare a întreprinderii şi spre deosebire de consumuri, nu 
sunt legate nemijlocit de ................. ; 

c) principalele deosebiri între consumuri şi cheltuieli se explică 
prin aceea că cheltuielile nu se includ în ................ sau a 
.......... „ ci se scad din ....... „ la determinarea profitului 
(pierderii) perioadei de gestiune. 

9. Care tipuri de consumuri indirecte de producţie depind de 
modificarea volumului de producţie? 

a) consumurile indirecte de producţie constante; 
b) consumurile indirecte de producţie variabile. 
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10. Din categoria cheltuielilor activităţii operaţionale fac parte: 
a) cheltuieli cu privire la calculul impozitului; 
b) costul vânzărilor; 
c) cheltuieli generale şi administrative; 
d) cheltuieli privind vânzarea altor active curente; 
e) cheltuieli privind arenda curentă; 
f) cheltuieli ale activităţii de investitii; 
g) cheltuieli ale activităţii financiare. 

NOTĂ: răspunsurile corecte ale testului sunt date la sfârşitul 
capitolului patru. 
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CAPITOLUL2 

CONTABILITATEA PRINCIPALELOR 
OPERAŢII ECONOMICE 

În mod convenţional, ca exemplu, e luată finna "Succes", care se 
atlă în sectorul Buiucani, mun. Chişinău. 

Operaţiile economice au fost efectuate în luna decembrie. 
Întreprinderea activează în domeniul editării, însă efectuează şi 

unele operaţii comerciale. 
Din punctul de vedere al formei de organizare şi de drept ea 

reprezintă o întreprindere cu răspundere limitată. Organul executor -
direcţia, condusă de director, organul superior de conducere -
adunarea fondatorilor. 

2.1. ACTIVE NEMATERIALE 

Contabilitatea activelor nemateriale se efectuează în confonnitate 
cu SNC 13 "Contabilitatea activelor nemateriale". Din componenta 
activelor nemateriale fac parte cheltuielile de constituire, brevetele, 
emblemele comerciale, licenţele, programele informatice, drepturile 
de autor etc. 

Caracteristice pentru aceste active sunt: ele au valoare, dar nu au 
formă fizică (sunt nemateriale), au termenul de exploatare de mai mult 
de un an. 

·intrarea activelor nemateriale se reflectă în debitul contului 
11 l"Active nemateriale" şi în creditul contului 521 „Datorii pe tennen 
scU1t aferente facturilor comerciale". Iar taxa pe valoarea adăugată 
aferentă activului nematereial intrat se înregistrează în debitul contului 
534 ,,Datorii privind decontările cu bugetul" şi în creditul contului 521. 

Conform actelor normative în vigoare activele nemateriale se 
supun amortizării. Nonnele de amortizare pentru astfel de active se 
detennină de întreprindere, pornind de la valoarea şi termenul de 
funcţiune, însă nu mai mult de 20 ani. 

Pentru contabilizarea amortizării calculate este prevăzut contul 
113 "Amortizarea activelor nemateriale" care se creditează în 
contrapartidă. cu conturile de evidenţă a consumurilor şi .cheltuielilor 
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(813 "Consumuri indirecte de producţie",712 "Cheltuieli comerciale", 
713 "Cheltuieli generale şi administrative"). 

Valoarea de bilanţ a activelor nemateriale vândute se reflectă în 
debitul contului 721 "Cheltuieli ale activităţii de investiţii". Casarea 
amortizării acumulate aferente activelor nemateriale ieşite, se reflectă 
în debitul contului 113 "Amortizarea activelor nemateriale" şi creditul 
contului 111 "Active nemateriale". Venitul obţinut din vânzarea 
activelor nemateriale se reflectă astfel: debit 221 „Creanţe pe· termen 
scurt aferente facturilor comerciale", credit 621 "Venituri din 
activitatea de investiţii". 

Evidenţa analitică a activelor nemateriale se ţine într-o situaţie 
specială. La data de I decembrie, întreprinderea este disponibilă de 
următoarele active nemateriale (tabelul 9). 

Tabelul 9 
Situaţia de evidenţă a activelor nemateriale la 1 decembrie 

Denumirea Suma, lei 
I. Licenţa pentru dreptul de editare 25 000,00 

2. Brevet pentru editarea albumului de reproducţii I 180,00 
lf'otal 26180,00 

E:cef"c:ÎJ.Î.!!: La 20 decembrie, a fost procurată o licenţă pentru prestarea 
serviciilor de codificare a infonnaţiei cu valoarea iniţială de 3000 lei, fiind 
achitată de la contul de decontare. Taxa pe valoarea adăugată 20%. Licenţa a 
fost primită de la Palata de licenţiere (factura nr.84 din 15 decembrie) de 
către contabilul Roşca M. prezentând procura nr.48 din 17 decembrie. Să se 
întocmească formula contabilă respectivă 1• 

În baza operaţiilor din luna decembrie, să se completeze 
situaţia de evidenţă a activelor nemateriale la 31 decembrie 
(tabelul 10); să se calculeze şi să se reflecte suma amortizării 
acestora din luna decembrie (tabelul 11). 

1 Aid ~i. mai departe, coate operaţiile pe fiecare compru1iment se retlectă în registrul 
d.: înregistrare după o formă simplificată, indicând conţinutul lor şi corespondenta 
conturîlor respectivă (tab. 12). 
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Tabelul 10 
Situaţia activelor nemateriale la 31 dec~mbrie 
Denumirea Suma, lei 

I 

T1 I 

I 
I 

Tabelul 11 
Calculul amortizării activelor nemateriale În luna decembrie1 

Valoarea de Termenul de Suma I Denumirea 
I intrare, lei utilizare (luni) 

Calculul 
amortizării, lei I 

I I 2 3 4=2:3 5 
~entă pentm drept 25 000,00 60 

editare 
\Brevet pentru elaborarea I 180,00 14 
albumului de reproducţii 
~!al X X 

Operaţiile privind mişcarea activelor nemateriale şi a amortizării 
acestora se înregistrează în tabelul I 2. 

Nr. 
crt. 

I 
2. 

3. 

Tabelul 12 
Contabilitatea activelor nemateriale şi a amortizării lor 

Corespondenţa 
Conlinutul operatiilor Suma.. lei conturilor 

debit credit i 

Valoarea licenţei intrate 
--~I~--

Taxa pe valoarea adăugată I aferentă licenţei primite I 

Calcularea amortizării activelor 
nemateriale pentru luna 

I decembrie:! i 

1 Suma amortizării activelor nemateriale se calculează în ba?.a inforrnatiei din Situaţia 
de evidenţă a activelor nemateriale la I decembrie. 

:: Ambele active nemateriale se utilizeazli in activitatea de producţie. 
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2.2. MIJLOACE FIXE 

Din grupa conturilor de active materiale pe termen lung, face 
parte şi contul 121 "Active materiale pe termen lung în curs de 
execuţie". Acest cont este prevăzut pentru evidenţa activelor materiale 
pe termen lung în curs de execuţie. În debitul contului 121, se 
înregistrează valoarea activelor materiale pe termen lung intrate la 
întreprindere, care necesită a fi montate sau instalate. I ar în credit se 
va înregistra valoarea activelor materiale pe termen lung, date în 
exploatare, prin debitarea contului 123 "Mijloace fixe". 

Contul 123 este utilizat pentru evidenţa mijloacelor fixe. Trecerea 
la intrări a obiectelor care nu necesită montaj se înregistrează direct în 
debitul contului 123 la valoarea de intrare, fără să fie utilizat contul 
121. În acest caz, de regulă, debitul contului 123 corespondează cu 
creditul contului 521 "Datorii pe tem1en scurt privind facturile 
comerciale". 

Taxa pe valoarea adăugată 20% se reflectă în creditul contului 
521 şi în debitul contului 534 „Datorii privind decontările cu bugetul", 
subcontul 5342 „Datorii privind taxa pe valoarea adăugată". 

În cazul când unele obiecte sunt primite cu titlu gratuit, ele se trec 
la intrări în debitul contului 123 şi creditul contului 622 "Venituri din 
activitatea financiară", subcontul 6224 "Venituri din active intrate cu 
titlu gratuit". 

Trecerea la intrări a mijloacelor fixe la întreprindere este 
perfectată printr-un proces-verbal de primire-predare. 

~erciţi11: Întocmiţi procesul-verbal de primire-predw-e nr.14 şi reflectali valoarea 
obieclului recepţionat în conturi. în baza urmlitoarelor date: 

La 4 decembrie. a fost pus în functiune aparntul de multiplicat M-25 achiziţionat 
de la firma ··Etila"' Obiectul respectiv a fost procurat contra sumei de 4 500 lei, plus 
taxa pe valoarea-adăugată 200/o. Termenul de exploatare - 10 ani, anul fabricării 1998. 

Concluzia comisiei: obiectul corespunde condi\iilor tehnice şi este bun pentru a 
fi exploatai, valoarea probabilă răma<>ă 500 lei, l-a primit Senciuc M .• l-a predat 
Condrea P .. numărul paşaportului tehnic 135166. lucrări de montare nu sunt necesare. 
Componeni:a comisiei: preşedinte Barbu S„ membrii: maistru Stancu M., contabil 
Roşeli M. (Procesul-verbal pag. 20). 

Operaţiile de casare a mijlocului fix se reflectă în felul următor: 
în debitul contului 124 „Uzura mijloacelor fixe" şi în creditul contului 
123 se înregistrează suma uzurii acumulate a mijlocului fix casat, iar 
în debitul contului 211 „Materiale" se înregistrează valoarea efectivă a 
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materialelor obţinute din casarea mijloacelor fixe prin creditarea 
contului l23 la valoarea probabilă rămasă a mijlocului fix lichidat. 
Valoarea probabilă rămasă a mijlocului fix se determină în momentul 
dării în exploatare a mijlocului fix. 

Dacă valoarea efectivă a materialelor obţinute la casarea mijlocului 
fix este mai mică decât valoarea probabilă rămasă, atunci diferenţa 
dintre aceste două valori se înregistrează în debitul contului 721. În caz 
contrar, adică dacă valoarea efectivă a materialelor obţinute din casare 
este mai mare decât valoarea probabilă rămasă, atunci această diferenţă 
se înregistrează în creditul contului 621 „Venituri din activitatea de 
investiţii". De asemenea, în debitul contului 721 „Cheltuieli ale 
activităţii de investiţii" şi creditul conturilor: 531 „Datorii faţă de 
personal privind retribuirea muncii", 533 „Datorii privind asigurările", 
812 „Activităţi auxiliare" - sunt înregistrate toate cheltuielile efectuate, 
condiţionate de lichidarea obiectului. 

Vânzarea mijloacelor fixe se reflectă în creditul contului 621 
"Venituri din activitatea de investiţii" şi debitul contului 221 "Creante 
pe termen scurt aferente facturilor comerciale", atunci când nu 
coincide momentul de predare a obiectului cu momentul de plată. 

Plata facturii se reflectă în debitul contului 242 "Cont de decontare" şi 
creditul contului 221. În cazul coincidenţei momentului de predare a 
obiectului cu cel de plată, are loc următoarea formulă contabilă: debit 
241 "Casa", credit 621 "Venituri din activitatea de investiţii". TVA 
aferentă preţului de vânzare a mijlocului fix vândut se înregistrează în 
debitul contului 221 sau 241 şi în creditul contului 534 „Datorii 
privind decontările cu bugetul". 

f,xerciliJJ.: Întocmili procesul verbal de lichidare (ca'iare) a mijlocului fix 
(pag.21) conform ordinului conducătorului nr.47 din 8 decembrie 2000, efectuaţi 

cakulcie necesare şi retlectati operatiile în jurnalul de înregistrare ( tab.16 ). 
La 9 decembrie, a fost întocmit procesul verbal nr. 8 de lichidare (casare) a 

automobilului '"Moskvid" din motivul uzurii complete. Procesul verbal l-au întocmit 
inginerul Covalciuc V„ şoferul Barbu S., contabilul Roşca M. Automobilul a servit 
intreprinderii 21 ani. anul de fabricare O 1.03.1978. valoarea iniţială 23980 lei. 
numărul de inventar O 19550 I. Codul operaţiei 124123. codul cheltuielilor 713124. 

Obiectul a fost uzat complet. Conform bonului nr.38 au fost oblinute piese de 
schimb evaluate la pretul de piată egal cu 275 lei, ceea ce corespunde cu valoarea 
probabilă rămasă. Pentru demontarea automobilului. şoferul Barbu S.. conform 
ordinului de lucru în acord nr.22. a fost remunerat cu 197 lei. contribu(iile pentru 
asigurarea socială - J 1% din suma retribufiei şoferului. Ieşirea automobilului a fost 
înregistrată în Registnil ieşirilor de mijloace fixe, la data de 11 decembrie 2000. 
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întreprinderea 

PROCES-VERBAL Nr. 
de primire - predare 
a mijloacelor fixe 

Formular Nr.MF-1 

Aprob: 
Conducătorul 

semnătura N.P. patronimicul 
200 -------

Debit 
cont 

··~-· 

Credit 

I 
Valoarea Numărul de Codul Durata de I 

cont iniţială inventar cheltuielilor utilizare I 

2 ! 3 4 s 7 

i 
I 

Conform ordinului (dispoziţiei) 

din" Nr. ____ examinat 

-----------·--------
(denumirea obiectului) 

Recepţionat (predat) în folosinţă de la ___ _ 
locul unde se află obiectul 
În momentul primirii (predării) obiectul se află 

Utilajul Anul de fl!-bricare Data punerii în funcţiune 

felul cod ( constructie) (luna, anul) 

12 13 14 15 
i 

Scurta caracteristică a obiectului 

Obiectul corespunde (nu corespunde) condiţiilor tehnice __________ _ 

I 

Lucrări de finisare nu necesită (necesită)--------------------------
Concluzia conţisiei _________________________ _ 
Pre şed in te le 

Membrii comisiei---------
Obiectul mijloacelor fixe a fost: primit ______________ _ 

predat---------------
200_ 

Nota contabilităţii 
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Agentul economie 

dit 
ont 
2 
... „ .. ~·-

··----

-~-~--~!.--. 

PROCES-VERBAL 
de casare a mijloacelor 
fixe 

Valoarea Numărul de 
iniţială inventar 

3 4 

Aprob: 
Conducătorul 

N.P. patronimicul 

Codul Durata de 
cheltuielilor utilizare 

5 7 -
----·--

Comi~ia 11umită conform <Jrdinului din·· ··-··-----·- 200 __ 
ln buza--------··-·--- a examinat····-·----·--·--·-· ·---·-·-·-···---· 

Suma uzurii 

S-a obtinut din casare 

Denumirea 
documentului 

·-----Rezultatele obţinute din lichidare 

c notata „ 
Contabi I-şef_ _ ___ _ 
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Evidenţa analitică a mijloacelor fixe se ţine în lista de inventar. 
La I decembrie 2000, întreprinderea dispunea de următoarele mijloace 
fixe (tab.13). 

Tabelul 13 
Lista de inventar a mijloacelor fixe la I decembrie 

Nr. de inventar Denumirea obiectuJui 
Valoarea de intrare, 

lei 

O 16403 Computer 5320, 
1-cc0-,-1-,-64_,..0,-4~~-----; instalaţie de control 1O1 O, 
iO 16405 afeu de metal J 400,00 
oT64o~6c----t~A~u-t-om_a_t d-c-e-pr-e-sa-t-----+----~2~10~0:-,-=-oo-=-l 

016408 Mobilă "Dacia" 14200,00 
016409 Dulap cu două uşi 1320,00 
o17TO;:cl:-----t-,;.;;-,,io-=-ş-c-:d;-e-m-e-ta-.I-'------+ 10370,00 

iO 18102 rox-1100 2350,00 
6Tlfl~o3 __ _j t 420,00 
O 181 04 F ri-g,-id=-'-e-r_,,"-=-s-=-ig-n-=i-x'"'""-----+--------2480,00: 

618105 Telefax 3830,00 
O 19501 Automobil "Moskvici" 23980,00 
Total X 1444 16,00 

Pentru a include o parte din valoarea mijloacelor fixe în 
consumurile de producţie, se calculează uzura. Suma lunară a uzurii 
pe fiecare obiect, la întreprinderea dată, se calculează pornind de la 
metoda lîniară. Pentru aceasta, se detennină tennenul de exploatare a 
obiectului. 

Suma uzurii anuale se calculează prin împărţirea valorii iniţiale a 
obiectului la termenul de exploatare al lui. Pentru a obţine suma uzurii 
lunare, suma uzurii anuale se împarte la 12. Trebuie menţionat că 
uzura se calculează pornind de la valoarea uzurabilă 1 • De fapt, uzura 

' Valoarea u7_umbilă se determină ca diferenta dintre valoarea initială şi valoarea 
probabilă rămasă. Valoarea probabilă rămasă prezintă valoarea bunurilor (materiale, 
piese de schimb). care pot fi obtinute în urma lichidării ulterioare a obiectului. 
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pe obiecte separat se calculează numai la trecerea la intrări sau la 
scoaterea lor din funcţiune (exploatare) în luna precedentă. 

În scopul simplificării calculelor, uzura pe fiecare obiect nu se 
calculează lunar, ci ca bază se ia suma uzurii calculată în luna 
precedentă. La această sumă, se adaugă uzura calculată pe obiectele 
trecute la intrări în luna trecută şi se scade suma uzurii calculate pe 
obiectele scoase din funcţiune în luna trecută. 

§xer0JJ.!±: În baza datelor din exerciţiile precedente, cu privire la 
mişcarea mijloacelor fixe din decembrie, întocmiţi lista de inventar la 31 
decembrie (tabelul 14). 

Tabelul U 
Lista de inventar a mijloacelor fixe la 31 decembrie 

1Nr. de inventar 
Denumirea 

Valoarea, lei 
obiectelor 

-··· 

r-··· 

Total X 

Exerciţii: Să se calculeze suma uzurii în luna decembrie (tabelul 15), 
utilizând unnătoarele date: 

I. Suma uzurii calculate în noiembrie - 3 475 lei, inclusiv: I 520,3 lei 
suma uzurii mijloacelor fixe cu destinaţie de producţie; 845 lei - suma 
uzurii mijloacelor fixe cu destinaţie comercială; 1109,7 lei - suma uzurii 
mijloacelor fixe cu destinaţie general-administrativă. 
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2. În noiembrie, a fost trecut la intrări un dulap la valoarea de I 320 lei, 
valoarea rămasă probabilă 20 lei, tcnnenul de exploatare 5 ani, care este 
utilizat de administraţia întreprinderii. 

3. În noiembrie, a fost vândut un safeu valoarea iniţială (valoarea de 
intrare) -- 1 400 lei, cu valoarea rămasă probabilă 30 lei, termenul de 
exploatare I O ani, care a fost folosit în scopuri general-administrative. 
Fiona „Succes" a procurat acest safeu în noiembrie 1990. 

Tabelul 15 
Calculul uzurii în luna decembrie 

~ Indicatorii Suma, 
. lei 

1 
I. , Uzura calculată în luna noiembrie: ? 

! - pentru mijloacele fixe productive; 

I 
- pentru mijloacele fixe cu destinaţie comercială: 
- pentru mijloacele fixe cu destinaţie general-administrativă ' 2. Suma uzurii calculată pe obiectele intrate în luna noiembrie: ! ? 
- pentru mijloacele fixe productive; ! 
- pentru mijloacele fixe cu destinaţie comercialii; 
- pentru mijloacele fixe cu destinaţie general-administrativi\ 

3. !Suma uzurii calculată pe obiectele scoase din funcţiune în luna ? 

I 
!noiembrie: 
. - pentru mijloacele fixe productive; 

I - pentru mijloacele fixe cu destinaţie comercială; 
I pentru mijloacele fixe cu destinatie general-administrativă 
!4. Suma uzurii calculate în luna decembrie: 3508,09 
I 

I 

- pentru mijloacele fixe productive; 1520,30 
- pentru m ij Joacele fixe cu destinaţie comercială~ 845,00 
- pentru mijloacele fixe cu destinaţie general-administrativă 1120,00 ----

Calculând uzura, o parte anumită din valoarea mijloacelor fixe, în 
perioada respectivă, se include la cheltuieli şi/sau consumuri de 
producţie. Prin un11are uzura calculată se reflectă în debitul conturilor 
de consumuri şi cheltuieli, adică în debitul contului 813 "Consumuri 
indirecte de producţie", 712 "Cheltuieli comerciale", 713 „Cheltuieli 
generale şi admin istratîve" şi în creditul contului 124 „Uzura 
mijloacelor fixe". 

Totodată, uzura calculată micşorează valoarea iniţială a 
mijloacelor fixe. De aceea, utilizând contul I 24, ne pennitem să 
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păstrăm în contul 123 valoarea iniţială neschimbată pe tot parcursul 
funcţionării obiectului. 

Mijloacele fixe arendate fără dreptul de răscumpărare se reflectă 
în afara bilanţului, de regulă, în contul 912 "Active materiale pe 
termen lung arendate". 

Chiria se virează în conformitate cu contractul încheiat şi se 
reflectă astfel. Suma chiriei lunare se trece la consumuri în debitul 
contului 8 I 3 şi, totodată, se arată ca o obligaţie (datorie de creditor) în 
creditul contului 539 "Alte datorii pe termen scurt". Stingerea datoriei 
se reflectă în debitul contului 539 şi creditul contului 242 "Cont de 
decontare". 

E.•erciţiu: Firma "Succes" închiriază o încăpere de la Pretura sectorului 
Buiucani cu q suprafaţă de 60 m2

• Chiria pentru fiecare m2
, stabilită în 

decembrie - 50 lei. De calculat suma chiriei lunare şi de întocmit formulele 
contabile respective. Toate operaţiile privind mijloacele fixe se înregistreazA 
în tabelul l6. 

Tabelul 16 
Contabilitatea operaţiilor privind mijloacele fixe 

~' Suma, 
Corespondenţa 

rt. 
Conţinutu I operaţiilor 

lei 
conturilor 

debit credit 
. 1-:-~· 2. 3. 4. 5. 

1. Valoarea aparatului de multiplicat intrat prin 
procurarea de la furnizori 

2. Taxa pe valoarea adăugată calculată aferentă 
aparatului de multiplicat 

3. Casarea uzurif calculate a obiectului ieşit 
4. Calcularea salariului pentru demontarea 

; automobilului' 

I 5. Calcularea contribuţiilor pentru asigurarea 
socială 31 % din salariul calculat• 

I 6. S-au trecut la intrări piesele de schimb 

i 
obţinute din lichidarea automobilului 

I 7 Calcularea uzurii mijloacelor fixe productive 
i 

1din luna decembrie 
"'··-~---~-·· 

' Asemenea înregistrare conlabilă se va întocmi la compartimentul .• Datorii fată de 
sahiriati" (tab.31 ). 
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I. 2. 3. 4. 5. 
8. /Calcularea uzurii mijloacelor fixe din luna 

decembrie cu destinaţie comercială 
-9. Calcularea uzurii mijloacelor fixe din luna 

decembrie cu destinaţie general-
administrativă 

IO. S-a calculat plata pentru chirie 

11. TVA aferentă plăţii pentru chirie (confoml 
facturii TV A, seria AH, nr. 05890 I din 
20.12.2000) 

2.3. INVESTIŢII FINANCIARE 

Întreprinderea este în drept, de asemenea, să efectueze investiţii 
financiare, adică să cumpere valori mobiliare (acţiuni, obligaţiuni), să 
facă depuneri (să fie fondatori) în fondul statutar al altor întreprinderi. 

Contabilitatea investiţiilor pe termen lung (cu termenul mai mare 
de un an) se ţine în conturile 131 "Investiţii pe termen lung în părţi 
nelegate" şi 132 "Investiţii pe tennen lung în părţi legate'', iar 
investiţiile financiare pe termen scurt (până la I an) - în conturile 23 l 
"Investiţii pe termen scurt în părţi nelegate"1 şi 232 "Investiţii pe 
termen scurt în părţi legate". Titlurile de valoare sunt contabilizate pe 
felurile acestora, la valoarea lor nominală într-o situaţie specială. 

Acţiunile reprezintă titluri de valoare pe termen lung. 
La I decembrie, la întreprindere, existau următoarele titluri de 

valoare cu termen lung (tabelul 17). 
În decembrie, întreprinderea a vândut I O acţiuni ale băncii 

·'Profit", la preţ de piaţă 20 lei acţiunea. Valoarea nominală a 
acţiunilor vândute se reflectă în debitul contului 721 „Cheltuieli ale 
activităţii de investiţii" şi creditul contului 131 „Investiţii pe tennen 
lung în părţi nelegate"~ valoarea de vânzare în debitul contului 242 
''Cont de decontare" şi creditul contului 621 "Venituri din activitatea 
de investiţii". 

-·--··---------
1 lnvesritia de până la 20% în capitalul statutar al altor întreprinderi este considerată 

investiţie în părti nelegate. ' 
lnvestitia de la 20% până la I 00°/o în capitalul statutar al altor întreprinderi este 

considerată investiţie în p:'irţi legate. 
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Tabelul 17 
Situaţia de evidenţă a acţiunilor la l decembrie 

I ! Numărul. 
Numerele Denumirea 

unităţi 
Valoarea nominală, lei 

057316 Acţiuni ai băncii "Profit" 40 40 X 10,00 = 400,00 
057355 
073201 - 1 Acţiuni ai S.A. "Garant" 500 500 X 20,00 = I o 000,00 
073700 I 

=~=-jTotal X 10400,00 

În aceeaşi lună, s-au mai procurat 80 acţiuni ale S.A. „Vierul" la 
15 lei/unitatea (Nr.175342 - 125421, valoarea nominală - 13,00 
lei/unitatea). Deoarece plata pentru acţiunile cumpărate va fi efectuată 
mai târziu, valoarea acestor titluri de valoare va fi înregistrată în 
creditul contului 539 „Alte datorii pe termen scurt" şi respectiv în 
debitul contului 131. Iar când această datorie va fi achitată, suma 
plătită va fi reflectată în debitul contului 539 şi în creditul contului 
242 sau 241. · 

; 

Să se completeze situaţia de evidenµi analitică a acţiunilor la 31 
decembrie (tabelul 18). 

Tabelul 18 
Situaţia de evidenţă a acţiunilor la 31 decembrie 

Numerele Denumirea Numărul, unităţi 
Valoarea 

nom inalâ, lei 
I 

T1 I 
I 

Investind 4000 lei firma "Succes" e fondator al societăţii cu 
răspundere limitată (SRL) "Nistrul". Suma investită constituie 25% 
din capitalul statutar al SRL „Nistru!". 

În luna decembrie, fimla "Succes" a devenit fondator al SRL 
''Astra" şi a virat din contul de decontare conform contractului de 
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fondare 5 OOO lei, ceea ce constituie 60% din capitalul statutar al 
firmei „Astra". 

Să se întocmească formulele contabile privind operaţiile de 
cumpărare şi vânzare a acţiunilor, de depunere a mijloacelor băneşti în 
capitalu I statutar al SRL "Astra" (tabelu I 19). 

La stărşitul lunii decembrie au fost reevaluate acţiunile băncii 
„Profit'" la valoarea de piaţă, egală cu 300 lei (1 O unităţi X 30 
lei/unitate), care depăşeşte valoarea de procurare a acestora - 200 lei 
(I O unităţi X 20 lei/unitate). Diferenţa de 100 lei va fi înregistrată în 
debitul contului I 33 „Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung" 
şi în creditul contului 34 I „Diferenţe din reevaluarea activelor pe 
termen lung". 

Tabelul. 19 
Contabilitatea investiţiilor financiare 

~· 

Corespondenţa 
r 

Conţinutul operaţiilor Suma, lei conturilor 
debit credit 

I. lncasarea mijloacelor băneşti de la 
actiunile vândute 
~ -------
12. Casarea acţiunilor vândute la valoarea 
[tor de bilanţ 
1%1 Valoarea acţiunilor procurate 

Din contulde decontare s-a virat cota 
ide constituire în capitalul statutar al ~RL 
[.Astra" (tab.24) 
~. luregistrarea diferenţei pozitive din 
eev~luarea activelor pe tennen lung I 

2.4. STOCURILE DE MATERIALE 

Materialele în majoritatea lor sunt procurate de la furnizori. De 
aceea, evidenţa lor trebuie organizată, în primul rând, pe întreprinderi
furnizoare. Pentru aceasta, este necesară întocmirea "Situaţiei de 
evidenţă analjtică", după un anumit fonnular, în care se vor înregistra 
operaţiile privind contul 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile 
comerciale". 

Situaţia se întocmeşte după formularul din tabelul 20. În ea, se va 
înscrie valoarea mijloacelor fixe, materialelor şi serviciilor primite 
pentru fiecare furnizor. Informaţia cu privire la sumele plătite 

40 



furnizorilor poate fi obţinută din documentele bancare 
(compartimentul „Mijloace băneşti"). 

Trecerea la intrări a valorilor materiale se perfectează prin 
întocmirea Bonului de recepţie (intrări). 

Exerciţii: 

I. Să se completeze bonul de recepţie Nr.134 în baz.a unnătoarelor date. De la 
fabrica de hârtie, la 11 decembrie, s-au primit 5 tone de hârtie tipografică, 
numărul de nomenclator 10101100, la preţul de contract 8 OOO lei! tona, 
TV A 2Q %. Codul fumizorului 015211004, categoria operaţiei 02. 
Hârtia a fost recepţionată de magazionerul Sârbu P. conform facturii AJ 
nr.4703489 din 1 O decembrie, la depozitul nr. I. A eliberat marfa Barbu 
S. codul unităţilor de măsură -05; 

2. Să se retlecte această şi următoarele operaţii de trecere la intrări ale valorilor 
materiale în fişele evidenţei de depozit în Situaţia decontărilor cu furnizorii 
(tabelu 120) şi să se întocmească corespondenţa conturilor (tabelul 23). 

a) s-au recepţionat 400 litri de benzină de la finna "Zimbru" la preţul de 
6,00 lei litrul, TV A 20 %. 

b) s-au recepţionat piese de schimb, în valoare de 275 lei, ocazionate de 
casarea (lichidarea) automobilului "Moskvici". 

agentul economic 

BON DE RECEPŢIE Nr. ___ _ 
______ 200 __ _ 

Categoria Furnizor 
Contul Cod 

operaţiei 
D!;:pozit 

denumirea cod corespondent (Nr. de 
nomenclator) 

Denumirea, sortul, dimensiunea, marca ___________ _ 

Unitatea de măsură Cantitatea 

denumirea cod 
după s-a Preţul Suma 

document recepţionat 

I 2 3 4 5 6 

A primit_ _ A predat ____ _ 
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Consumul materialelor în procesul de producţie este perfectat 
printr-o fişă-limită sau un bon de eliberare. 

~ercitiu: Să se întocmească bonul de eliberare nr. 27 în baza următoarelor 
date: la 2 decembrie, din depozitul firmei "Succes", magazionerul Sârbu P. a 
eliberat lucrătorului Lupu A. hârtie de tipar în cantitate de 6250 kg la preţul de 
8000,00 lei I tona A solicitat maistrul secţiei de ba:ză Senciuc M, a permis 
directoml-adjunct Pe~ju I. Categoria operaţiei - 04. 

agentul economic 

BON DE ELIBERARE Nr. 

200 ------

Categoria operaţiei 

Prin intennediul 

Depozitul 
Secţia, sector, 

obiectul primitor 

A solicitat---······-------· A pennis __________ _ 

-····· I Valori le lnateriale Cantitatea 
Cont Denumirea Cod Unitatea 

Preţul, Suma. corespon- sortul. (nr. de de 
solicitată eliberat!! lei lei dent dimensiunea, nomen- măsură 

marca clator) 
I 2 3 4 5 6 7 8 

A primit _____ _ A eliberat 
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Tabelul 20 
Situaţia de evidenţă a decontărilor cu furnizorii în luna decembrie 200_ 

(lei) 

Sold ln începutul Valoarea activelor nemateriale, mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de 
Sold la 

Plata sfârşitul 
lunii inventar, mărfurilor şi serviciilor plimite. TVA Junii · 

Denumirea 
fumizorului se cuvine 

plata Active Mijloace Total se cuvine plata 
să se nemate- Materiale OMVS Marfă Servicii TVA elitre data suma sa se 

plătească 
anticipată 

riale 
fixe 

plată plătească 
anticipată 

Fabrica de hârtie 1800,00 40000 8000 48000 50800 1000 
I Finna "Elita „ 1280,00 ? ? ? ? 1380 
Palata de licenţiere 3000 600 3600 3600 
Pl·etura sectorului ? ? ? ? 
Buicani 
Fi1ma .,AgaC 630 126 756 756 
Fhma „Auto-5" ? ? ? ? 
Finna „Zimbru" 2400 480 2880 2592 288 
Finna „Roza" 5300 5300 
Finna „Culoare" ? ? ? ? '! 

Finna „Viitorul" 10000 2000 12000 
Oficiul de ? ? ? ? 
comunicaţii nr.34 
Finna .. Cometf' ? ? '.l ? 
Total ? 3000 4500 42400 630 51300 4500 21266 115596 109832 27144 6300 

Notă: soldul iniţial al contului 521 3080 lei (total coL2), iar soldul final (total col.14) 27144 lei (vezi tab. 50). 
Rulajul debitor al contu1ui 521 va fi egal cu suma totală din coloana 13,jărli suma plăţii de arendă, suma plăţii serviciilor de transport, care vor fi 

înregistrate in contul 539; şi plata anticipată achitată firmei „Roza", care va fi înregistrată în contul 224. Prin unnare, nilajul debitor al contului 521 
99132 lei (vezi tab. 50). 

Rul~jul creditor al contului 521 va fi egal cu suma totalurilor coloanelor 4,5,6,7,8 şi TVA aferentă sumelor din coloanele 4,5,6,7 şi 8. Prin urmare, 
rulajul creditor la contul 521 = 122196 leL Suma acestui rulaj creditor calculat preventiv plus 1000 lei, care a fost virată în plus Fabricii de hârtie (vezi 
tab.24), trebuie să fie egală cu rulajul creditor al contului 521 din Cartea mare. 

Unele sume, existente în exerciţiile din această carte, sunt deja înregistrate in situaţia de evidenţi! a decontărilor cu furnizorii. De aceea, cititorul 
trebuie să completeze doar acele celule care conţin semnul „r·. 



Evidenta analitică a materialelor la depozit se ţine în Fişele 
evidenţei de depozit numai în expresie cantitativă, iar la întreprinderile 
mici se pennîte şi în expresie valorică. 

Fişele se completează de către magazioner în baza documentelor 
primare de intrări şi ieşiri întocmite de magazioner. Formularul 
simplificat al acestor fişe este prezentat în tabelul 2L 

Tabelul 21 
Fişa de evidenţă analitică a valorilor materiale 

I penumîrea materialului I Cantitatea I Preţul, lei I Suma, lei 
• Hârtie tipografici (t) 
;sold la începutul lunii 1,9 8000,00 00,00 

Intrare 
Ieşire 

Sold la sfârşitul lunii r-- --
Benzină (I) L 

Sold la începutul lunii 500 6,00 3000,00 
Intrare 
Ieşire 

' .. _,,,,,,,,,_ I Sold la sfârşitul lunii 
Piese de schimb (unităţi) 

Sold la începutul lunii J 718,00 718,00 
: Intrare 
!teşire 
tsold la sfârşitul lunii 

I 

Contabilitatea sintetică a materialelor se ţine în contul 21 I 
''Materiale" pe subconturi. Intrarea materialelor primite de la furnizori 
şi din alte surse se reflectă în debitul contului 211 "Materiale", iar 
ieşirea lor - în creditul lui. La consumurile de materiale se debitează 
conturile respective, în funcţie de utilizarea (folosirea) materialelor. 

=:.::..==· Pe baza operaţiilor de mai sus întocmiţi fonnulele contabile 
privind intrările şi ieşirile materialelor (tabelul 23). 

La grupa stocurilor de mărfuri şi materiale se referă şi obiectele 
de mică valoare şi scurtă durată (OMVSD). Însă evidenţa lor conţine 
unele particularităţi. În primul rând, este necesar să se aibă în vedere 
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că, după modul de exploatare OMVSD, funcţionează un anumit timp, 
de aceea este necesar să se păstreze evidenţa acestora. De asemenea, 
pentru unele OMVSD se calculează uzura. Din aceste considerente, 
OMVSD sunt asemănătoare cu mijloacele fixe. În al doilea rând, la 
OMVSD se referă obiectele, a căror valoare unitară e mai mică decât 
limita stabilită de legislaţie, care, în prezent, constituie 1000 lei, 
indiferent de .durata de exploatare, sau cu o durată de functionare mai 
mică de un an, indiferent de valoarea unei unităţi. După modalitatea de 
contabilizare a OMVSD, ele se referă la stocuri de mărfuri şi 
materiale. 

În componenţa OMVSD intră: unele instrumente, dispozitive, 
inventar, hainele şi încălţămintea de protecţie, lenjeria, utilajul de 
schimb etc. 

Contabilitatea trecerii la intrări a OMVSD la depozit se ţine în 
contul 213 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată", subcontul 21 J I 
·'Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc". 

Eliberarea pentru folosinţă (exploatare) a OMVSD, cu valoarea 
unitară de până la 1/2 din limita stabilită, se reflectă ca şi materialele, 
valoarea acestora incluzându-se în mod direct în debitul conturilor de 
evidenţă a consumurilor şi cheltuielilor creditând contul 21 J I. 
Eliberarea obiectelor în exploatare cu valoarea unitară mai mare de 
500 lei sau 112 din limita stabilită este reflectată prin debitarea 
contului 21 J, subcontul 2132 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 
în exploatare" şi creditarea subcontului 2131 "Obiecte de mică valoare 
şi scurtă durată în stoc". Concomitent, se calculează uzura în mărime 
de 100 % din valoarea acestora (diminuată cu valoarea rămasă 
probabilă) care se reflectă în creditul contului 214 "Uzura obiectelor 
de mică valoare şi scurtă durată" şi debitul conturilor de evidenţă a 
consum urilor şi cheltuielilor. 

La scoaterea din uz (exploatare) a obiectelor de mică valoare şi 
scu11ă durată, se determină valoarea deşeurilor recuperabile. Valoarea 
iniţială a OMVSD scoase din funcţiune fără valoarea rămasă probabilă 
este casată astfel: debit contul 214 şi credit - contul 213, subcontul 
2132. Valoarea deşeurilor recuperabile, în limita valorii rămase 
probabile, se trece la intrări în debitul contului 211, creditând contul 
213, subcontul 2132. Dacă valoarea deşeurilor recuperabile depăşeşte 
valoarea rămasă probabilă, atunci diferenţa se trece în debitul contului 
211 şi în creditul contului 612 „Alte venituri operaţionale". Pentru 
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..;ituatia imersă. adică. dacă valoarea deşeurilor recuperabile este mai 
mică decât valoarea rămasă probabilă, diferenţa se reflectă în debitul 
contului 714 ,,Alte cheltuieli operaţionale" şi în creditul contului 213, 
subcontul 2132. 

Exerciţii: 

I. Înregistraţi în Situaţia de evidenţă a decontărilor cu furnizorii valoarea 
obiectelor de mică valoare şi scurtă durată trecute la intrări la 
întreprindere primite de la finna "Agat" de 630 lei plus 20'>/n taxa pe 
valoarea adăugată. 

2. În luna decembrie, au fost eliberate OMVSD penim uz gospodăresc: 
a) 5 instrumente a câte 18 lei o unitate; 
b) diferite obiecte cu valoare unitară mai mare de 500 lei în sumă de 

1820 lei; 
3. Au fost scoase din uz (lichidate) diferite obiecte în valoare de 2416 lei. 

Valoarea deşeurilor recuperabile - 20,00 lei. Valoarea rămasă probabilă -
10 lei. 

4. Să se calculeze şi să se reflecte suma uzurii OMVSD în luna decembrie 
(tab.22). 

Tabelul 22 
Calculul uzurii OMVSD în luna decembrie 

(lei) 

Indicatorii 
Valoarea Suma uzurii 
OMVSD în decembrie I 00% 

_!:Au fost eliberate în folosinţă 

Tabelul 23 
Contabilitatea materialelor şi OMVSD 

Conţinutul operatiilor 
Suma, Corespondenţa conturilor 

lei debit credit 
I. 2. 3. 4. 

···-i I . Valoarea materialelor primite de la furnizori 
T.V.A. 
Total X X 

-· 
2. Valoarea materialelor consumate în 
producţie 

3. Valoarea obiectelor de mică valoare şi scurtă 
durată primite de la furnizori 

~··· 

T.V.A. 
Total X X 
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2. 3. 4. r· Vilo"'•;.""""'""""'" preţo I ,, până la 
500 lei o unitate predate în producfie , 

j_ Valoan:a OMVSD la pretul mai mare de 500 
, lei o unitate predate în exploatare 
r6. Sumauzurii calculate a OMVSD din 
I decembrie (diminuată cu valoarea rămasă 

bilă) 

. Casarea valorii OMVSD scoase din 

, l\mqiune fără valoarea 1'ă1_n_as_ă~p~ro~b~ab_ilă_-.„„„„ .. ---+- ---··-·.--------1 

l
i& Valoarea rămasă probabilă a metalului u711t 

obţinut din lichidarea obiectelor de mică 
valoare scurtli durată 

dintre deşeurile 
recuperabile (metalul uzat) şi valoarea 
rămas<i 

2.5. MIJLOACE BĂNEŞTI 

Întreprinderea păstrează banii la ,,Banca Socială" or. Chişinău 
MFO 280101703 contul de decontare numărul 222470301828. Codul 
fiscal al SRL „Succes" 207991. Fiecare operatie privind virarea 
banilor este perfectată printr-o dispoziţie de plată, cerere-dispoziţie de 
plată. 

Dispoziţia de plată este aplicată pentru efectuarea plăţilor de la 
contul de decontare pentru stingerea datoriilor întreprinderii faţă de 
furnizori, buget, organele asigurării sociale etc. Acest document se 
elaborează de întreprinderea plătitoare în 4 exemplare la maşina de 
scris folosind indigo. Toate documentele bancare sunt valabile pe un 
tem1en de l O zile din ziua elaborării. 

Ernrciţiu: Elaboraţi dispoziţia de plată nr. 196 din 23 decembrie, 2000. 
Confom1 căreia s-a virat firmei "Auto-5" (factura TVA seria AI nr. 1234384 
din 20 decembrie 2000) pentru servicii privind transportarea materialelor 
l 620,00 lei (inclusiv TV A). Banca beneficiară banca „Fincombanc", MFO 
280101735, contul de decontare numărul 222460100002075. Elementele 
bancare ale plătitorului firmei "Succes" sunt indicate mai sus. 

47 



Cererea-dispoziţie de plată se elaborează de către întreprinderea
furnizor, tot în patru exemplare, în baza contractului sau a facturii. 
Împreună cu factura acest document este expediat plătitorului, care, la 
acordul de plată al acestuia, el completează a doua parte a 
documentului, indicându-se: suma spre plată prin litere şi cifre, 
numărul conturilor de decontare (debit, credit). Apoi cererea
dispoziţîe de plată este certificată prin semnăturile respective şi 
ştampilă, e prezentată la bancă sa, pentru a fi plătită. 

Exerciţiu : Elaboraţi cerere-dispoziţia de plată nr. 172 din 15 decembrie, 
finnei "Victoria" pentru marfa expediată în baza contractului nr.1 O din I 
decembrie în valoare de I 5000,00 lei. Banca beneficiară banca 
„lndcombanc"'· din or. Chişinău, MFO 280101225, contul de decontate 
numărul 22247030182. Informaţia detaliată cu privire la marfa expediată este 
dată în tabelul 40. 

NOTĂ: Se completează numai partea de sus a cererii-dispoziţie de 
plată. 

Pe măsura efectuării operaţiilor de încasări şi plăţi de mijloace 
băneşti, banca periodic eliberează extrase de cont de decontare şi de 
alte conturi. În baza acestora, contabilitatea întreprinderii reflectă 
datele în conturile contabile respective. 

Contul bancar reprezintă un cont deschis de întreprindere la o 
bancă, în care se depun disponibilităţile de mijloace băneşti pentru a fi 
păstrate în siguranţă şi din care se retrag disponibilităţile pentru plata 
anumitor tipuri de datorii. [ar extrasul de cont reflectă soldul contului 
la începutul şi sfârşitul perioadei raportate, încasările şi plăţile 
efectuate de pe contu I bancar în această perioadă. 

În luna decembrie, la firma "Succes", au avut loc următoarele 
operaţii la contul de decontare: 
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207991 
rodul fiscal 

Speci1rnmul DISPOZITIA DE PLATĂ NR .. -12J_ 

BANCA PLAT!TOARE 
„Banca Socială" 
BENEFICIAR SA „Antena-C" 
BANCA BENEFICIARA 
.. Finoombanc„ 
DESTINATIA PLĂTII 
Plata pentru reclama 
Inclusiv TVA 20% 

L.Ş. 

DISPOZrflA DE PLATĂ NR. 

BANCA PLATITOARE 

_JIP. DOC._I _ 
tipul documentului 

Lei 82.00 
(s-;;11\a cu cîfu:) 

COD DEBIT 
~2=so=1~0~11,,,.,,.3~~~~222=7·~1mo~oITT1"i'Hr--~"'l 

COD CREDIT 
222460100002075 

MENŢIUNILE BĂNCII 

tipul documentului 
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codul fiscal 
CERERE- DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 

----···---
tipul documentului 

PLAll!I SUMA 
Lei -- ---~------~ ---~ --~----- -----

- ---- ---------------------- -- (suma cu cifre) 
(suma cu litere) 

PLAT!TOR 

13ANCA PLATITOARE 

BENEFICIAR 
BANCA BENEFICIARA 

DESTINATIA PLAŢII 

Denumirea mărtii. lucrărilor 
executate. serviciilor prestale. nr. 
şi data emiterii documentelor 
~omercialc sau de specificare a 

. mărfurilor 
I 

(semn!!turile beneticiarului) 

LŞ. ---·····~---
-----··-----

(st:ntnălurile plătitorului) 

Unitatea de 
măsura 

2 

I 

ICOD DEBIT 
! 

COD CREDIT 

Cantitatea Prcful Suma 

3 4 5 

Suma în total: 
MENTIUNILE BĂNCII 

(semnaturile băncii) 
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Tabelul 24 

Extras de cont de decontare din luna decembrie, 2000 

~;~t 
De la cine s-a încasat 

Sume Sume 

men:ului sau cui s-a plătit lncasate. plătite. 

l lei lei 
3 .ţ 5 

! 30.11 X Soldiii 391875.00 
1·06.12 24 De la firma "'Stare amendă ···~ 
~· 

135 De la SRL ·"Nistru!'" dividende i 
327 De la SA "Unirea'" pentru produse 7490,00 
210 De la SA "Doina" - pentru actiuni 200,00 
176 De la firma '"Cuvântul- pentru 

marfă 

188 Preturii sectorului Buiucani pentru 3450,oo 
chiria incăpefii (tărl'I impozitul pe 
venit refinut la sursa de plată) 

~· 

190 Bugetului asigurărilor sociale de stat - 548.00 

I I 
I 01., asigurare socială obligatorie, 
pentru luna noiembrie i 

191 Impozitul pe salariu calculat 11250,00 
lucr!ltorilor pentru luna noiembrie 

192 Bugetului asigurărilor sociale de stat - 16898,00 
pentru luna noiembrie f 

! 193 Bugetului republican - Impozit pe 820.00 i 
l venitul persoanelor juridice pentru 

trimestrul patru 
194 Bugetului republican - T.V.A. din 3000,00 

noiembrie 
~ 

195 ·stingerea datoriei firmei "Elita" 5300,00 
- pentni maşina de muhip!icat 

25 Ba11Hridicaţi în numerar pentru a plăti 43090.00 
salariile~ pentru luna decembrie 

196 Palala de licentîere ~pentru licenţă 3600.00 
36 Din casierie s-a vărsat la bancă suma 6000.uu 

înca'K!tă din vânzare 

t= 
I Rulai 87956,00 
I Sold 322017,00 

23. 12 ~Irma "Cvanf' pentru produse 67500,00 
1rmn ·"Garant" pentru produse 40000,00 ! 

84 De ln firma ""Autoservis'' pentni piese 330.00 
de schimb 

222. De la firma "'Victoria" pentru marfl'i 15000,00 i 
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H- ] 3 4 5 
Ts Din casieri.: s-a vărsai la bancă suma 25500.00 i 

' ' 

I I 

I 

încasată din vânzarea mărfurilor şi 
cărţilor 

95 De la "Banca Socială~ credit pe 30000.00 i 
termen sc1111 

197 Firmei ··Auro 5" pentru servicii 1620,00 .. .... 

198 Fabric ii de hârtie - pentru maleriale 48000,00 
Soldul datoriei 2800,00 i 

199 Firmei "Zimbru"·:_ pentru benzina 2592.00 ! 

200 Firmei "RozaTI - plata anticipată 
·····-

5300.00 ' rS materiale ! 

201 eolru credite pe 1380,00 
termen scurt 

202 l•mo; ··c„~.„- pentru morlli 24840,00 
203 . irmei '"Viitorul„ - pentru marfă 12000,00 
204 ficiului poştal pentru sef\licii de 180,00 

· elel?.faf 
' 205 I SRL "Astra' - cota de fondator ! 5000,00 

1t0Ui1 i 178330,00 !03712,00 
Sold 39663:5,00 

~--····· 

La prelucrarea extrasului de cont, se indică nemijlocit conturile 
corespondente. 

Contul 242 "Cont de decontare" se debitează în contrapartidă cu 
conturile: 

611 "Venituri din vânzări" - la suma încasată din vânzarea 
produselor, mărfurilor şi serviciilor prestate; 

612 "Alte venituri operationale" - sume încasate din vânzarea 
altor valori materiale, pentru amenzile primite; 

62 I "Venituri din activitatea de investiţii" - pentru sumele 
încasate din vânzarea acţiunilor, pentru dividendele primite; 

241 "Casa" la sumele vărsate din casă în contul de decontare; 
511 "Credite bancare pe tennen scurt" pentru creditele pe 

tennen scurt primite de la bancă şi trecute în contul de decontare; 
Trebuie menţionat faptul că conturile 611, 612 şi 621 se vor 

credita în contrapartidă cu debitul contului 242, dacă momentul de 
livrare a produselor, mărfurilor şi de prestare a serviciilor coincide cu 
momentul de încasare a mijloacelor băneşti. 

În creditul conn1lui 242 ''Cont de decontare", se reflectă virările (plăţile) 
de mijloace băneşti din contul de decontare debitându-se următoarele conturi: 

241 'Tasa" la sumele ridicate în numerar de la bancă; 
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131 "Investiţii pe termen lung în părţi nelegate" - la mijloacele 
virate pentru acţiuni şi în calitate de cotă de participaţie; 

534 "Datorii privind decontările cu bugetul" - la suma TV A şi 
a impozitului pe salariu plătită bugetului; la suma impozitului pe venit 
achitat în avans pentru trimestrul patru; 

533 "Datorii privind asigurările" la virarea mijloacelor băneşti 
organelor asigurării sociale; 

521 ''Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" la 
sumele virate furnizorilor pentru valorile materiale şi servicii (inclusiv 
serviciile poştale-telegrafice S.C. -34) ; 

713 "Cheltuieli generale şi administrative" - cheltuieli de 
reprezentare, de deplasare; 

714 „Alte cheltuieli operaţionale" - la suma dobânzii pentru 
credite pe termen scurt virate băncii. 

Încasarea banilor în casierie este perfectată printr-o dispoziţie de 
încasare prin casierie. Ieşirea mijloacelor băneşti din casierie se 
perfectează printr-o dispoziţie de plată. 

Exercqil: În baza datelor şi a continutului economic al operatiilor din extrasul 
de cont de decontare, să se întocmească fonnulele contabile respective (tabelul 25). 
Să se completeze dispoziţia de încasare prin casierie nr. 79 din 6 decembrie pentru 
ridicarea în numerar din contul de decontare a 43090 lei. Banii au fost ridicati de 
contabilul Roşca M. pentru plata salariului aferent lunii noiembrie. 

Să se completeze dispoziţia de plată (de casA) Nr.220 din I O decembrie la 
suma 700,00 lei pentru a plăti avansul privind. cheltuielile de deplasare lui 
Covaliciuc V. A eliberat banii contabilul Roşca M. Codul destinaţiei 07138. 

Periodic, casierul, în baza documentelor de intrări, completează 
registrul de casă. 

Exerciţiu: Să se completeze registrul de casă, în perioada 1-1 O decembrie 
folosind datele de mai sus (privind dispoziţia de încasare nr.79 şi dispozitia de 
plată nr.220) şi conform următoarelor date: 

Sold la 1 decembrie - 653,00 lei. 
1.12 - dispoziţie de încasare nr. 77 de la Covalciuc V. 4,32 lei 

restul avansului nefolosit privind deplasările. 
1.12 - dispoziţia de plată nr. 213 - s-a eliberat avans spre 

decontare şoferului Barbu S. - 140,00 lei. 
3 .12 -- dispoziţie de încasare nr. 78 - pentru cărţile livrate contra 

numerar 6000,00 lei. 
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3.12 - dispoziţia de plată nr.214 s-a vărsat la bancă 6000,00 lei. 
3.12 - dispoziţia de plată nr.215 s-a plătit în compensarea 

cheltuielilor lui Roşca M. pentru abonare la ediţiile periodice - 164, 10 lei. 
6.12 - dispoziţia de plată nr.216, s-a achitat salariile pentru luna 

noiembrie - 43090,00 lei. 
7.12 dispoziţie de încasare nr.80 pentru cărţile livrate contra 

numerar 3000,00 lei (tab.40). 
7.12 - dispoziţia de plată nr.217 - s-a emis spre decontare lui 

Covaliciuc V. - avans privind cheltuielile de deplasare - 1470,00 lei. 
9.12 dispozitia de plată nr.218 s-a emis 200,00 lei lui Sârbu P. 

avans spre decontare. 
I 0.12 dispoziţia de plată nr.219, lui Covaliciuc V. -

compensarea cheltuielilor de reprezentare - 560,00 lei. 

Aprobat de 

------
agentul economic agentul economic 

CHITANŢĂ 
(COD FlSCAL) 

I 
La dispoziţia de 
încasare Nr. 
Încasat de la 

--
DlSPOZlŢlA DE ÎNCASARE Nr --

Nr. Data Cont 
Simbolul 
contului Suma Baza 

document. întocmirii corespondent ----
analitic 

Incasat de a --·----
numele, prenumele suma cu litere 

în hva 

bani lei bani lei bani -o--
suma cu litere " 

„ 
200 -

L.Şt. 

Contabil-şef __ " Contabil-şef __ 
A încasat casierul Casier 

-00 

54 



agentul economic 

DISPOZIŢIA DE PLATĂ Nr. ___ _ 

200 

r--······ 

Nr. Data Contul Simbolul 
documentului întocmirii corespondent contului analitic 

Suma 

numele, prenumele, patronimicul 

__________________ lei ___ bani 
suma cu Ii I ere 

Contabilul-şef ___ _ 
Am primit-------------···--·· _______ lei bani 
suma cu litere 

În baza: 
---~ 200 Semnătura _____ _ 

---
llenumfrea~ seria. ur.„ dala, emitentul actului de indeutitatt= care adevereşte pel'soanaJncasatoare 

A plătit casierul __________ _ 

§xerciţiu: Să se indice corespondenţa conturilor în registrul de casă 
privind operaţiile enuntate mai sus din 1-10 decembrie. 

În afară de operaţiile indicate mai sus, în perioada 11-30 
decembrie au fost efectuate următoarele operaţii : 

suma incasată din vânzarea produselor (cărţilor) 13500,00 lei; 

încasări din vânzarea mărfurilor - 12000,00 lei; 

s-au vărsat la bancă - 25500,00 lei. 
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' 
Vi 
Cl\ 

Casa din" 

I Nr. 
I documentului 

Registrul de casă 

" 200 foaia 

De la cine s-a ! Nr. i 
Ieşiri I Nr. 

De la cine s-a Nr. 
încasat, sau cui contului de I Intrări documentului încasat. sau cui contului de Intrări Ieşiri 

i s-a eliberat coresponden(ă · i s-a eliberat corespondentă 

Tota.I pe zi---· 
Sold la sfârşitul zilei 
Inclusiv pentrn salarii 

I I 
Casierul 

i Înregistrările s-au verificat şi documentele în 

I număr la intrări şi 
I cu litere cu litere 
I A primit Contabilul 

Trecut 



Contabilitatea mijloacelor băneşti1 

ţ __ .::__si,ima vărsată din casă (credit cont 241) 
· - creditul pe termen scurt de la bancă 
!-Total rânii! ·-····----------+ 
!2-Viral:eilin contul de decontare: 
~ • chiria - Preturii sectorului Buiucani 
I - contribuţia pentru asigurarea socială aferentă 
· salariului calculat pentru luna noiembrie 

pentru asiguran:a socială obligatorie. reţinut din 
salariile calculate lucrătorilor pentru noiembrie 

- impozitul pe salariu calculat pentm luna decembrie şi 

Tabelul 25 

? 

242 

? 

achitat în luna decembrie 242 
impozitul pe venit achitat în avans ? 
taxape valoarea adăugată 242 

--"'--:---:-::------.:--....,--,.---1-------+-''----l~--"---1 
, - furnizorilor -- stingerea datoriei pentru mărfuri şi 
i servicii (tab.20) r :băncii - dobânda pentru credit l -ridicare în numera1:-------------

. - plata anticipată pentrU materiale 

? 

Total rfmd.2 
plata de arendă 

1 in acest tabel nu se va înregistra operaţia i:conomicii cu privire la suma virată din 
contul de decontare al firmei „Succes" pentru a-şi achita cota de participare în 
capitalul statutar al SRL "Astra" (tab.19). 
Momentul de încasare a mijloacelor băneşti la contul de decontare coincide cu 
momentul de livrare a produselor finite cumpărătorului. 

i Momentul de încasare a mi_jloacelor băneşti la contul de decontare ml coincide cu 
momentul de livrare a ml!rfurilor cumpărătorului. 
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I. l. 3. 
4. lncasări în numerar: 

- din vânzarea cărţilor1 
22500.00 ? 

- din vânzareilnăffurilor (fără TVA) ? 241 
- TVA aferentă mărfurilor vândute (12000 X 16.67%) 

/100% 2000,00 ? 
- soldul avansului nefolosit de către titularii de avans ? 241 

fw-··,~·~~ """""'„„ 

.:S. Emiteri din casă în numerar: 
- salariile I ucr!itorilor 43090.00 ? 

spre decontare lucrătorilor întreprinderii pentru ? 227 
cheltuielile de _ şi gospodăreşti 

Posibilităţi tle verificare: 
a) Total rând.I (tab.25) +200.00 lei2 18098,00 lei (tab.24) + 

178330,00 lei (tab.24); 
b) Total rând.1(tab.25)+5000,00 lei"" 87956,00 lei (tab.24) + 

103712,00 lei (tab.24). 

4. 

? 
611 

? 
227 

•) 

241 

5000,00 lei suma plătită de firma „Succes" pentru achitarea 
cotei de fondator al SRL „Astra". Pentru această sumă, a fost dată, 
deja, formula contabilă în tabelul 19. 

2.6. DATORII FAŢĂ DE SALARIAŢI 

I 

I 
I 

Ca orice alt agent economic, firma "Succes" are datorii faţă de 
persoanele fizice şi juridice sub fonnă de: 

•datorii financiare, cum sunt: 
-datorii faţă de bancă; 
-datorii faţă de instituţiile financiare; 

•datorii comerciale: 
-datorii faţă de furnizori, alţi agenţi economici; 
-datorii faţă de părţile legate; 

• datorii calculate: 
- datorii faţă de personal; 

1 Conform prevederilor Legii bugetului pe anul 2000, livrările de căiţi sunt scutite de 
TVA. 

"200 lei· pentru aciiunile vândute S.A. "'Doina"'. Pentru <LCeastflsumă a fost dală rlt:ja 
formula contabilă în tabelul 19. 
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- datorii faţă de Fondul social, privind asigurările; 
- datorii f~ţă de buget. 

Modul de reflectare a datoriilor financiare şi comerciale în 
evidenţa contabilă a finnei "Succes" a fost descris în compartimentele 
anterioare. În continuare, vor fi descrise datoriile calculate faţă de 
personalul întreprinderii, iar în compartimentele ulterioare celelalte 
datorii calculate. Evidenţa sintetică a decontărilor cu muncitorii şi 

funcţionarii privind retribuirea muncii se tine cu ajutorul contului de 
pasiv 531 "Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii ". În 
creditul acestui cont, în contrapartidă cu conturile evidentei 
cheltuielilor şi consum urilor, se reflectă retribuţiile calculate. 

În debitul contului 531 şi creditul conturilor: 

-241 „Casa" se înregistrează suma salariilor şi a avansurilor plătite 
din casă lunar personalului întreprinderii; 

-534 „Datorii privind decontările cu bugetul" - se reflectă suma 
impozitului pe venit reţinut din salariile lucrătorilor; 

-533 „Datorii privind asigurările" - se înregistrează suma în mărime 
de I% reţinută din salariile lucrătorilor pentru contribuţii 
individuale de asigurări sociale obligatorii ale salariaţilor; 

-539 „Alte datorii pe tennen scurt" se înregistrează suma 
reţinerilor din salariile personalului întreprinderii în favoarea altor 
persoane, precum şi cotizaţiile sindicale. 

Din retribuţii (salarii) pot fi efectuate şi alte reţineri. 
Evidenţa analitică a decontărilor cu muncitorii şi salariatii se ţine 

în Statul de plată (tab.29). În el, mai întâi, se înscrie soldul la începutul 
lunii (datoria întreprinderii faţă de personal privind retribuţiile), apoi 
suma calculată a retribuirii muncii din luna curentă pe categorii. Prin 
scăderea retinerilor se determină suma salariului către plată. Acest 
indicator se trece in Lista (situaţia) de plată. 

Retribuirea muncii pe unitate de timp se detennină prin produsul 
numărului de ore şi a tarifului stabilit pe oră. Iar retribuirea muncii în 
acord, în cazul producţiei individuale, se calculează prin înmulţirea 
tarifului pe o unitate de articol cu cantitatea de produse fabricate. 

În cazul lucrului în echipă, salariul fiecărui membru se calculează 
prin repartizarea salariului total al echipei în raport cu salariile tarifare 
(vezi tab.27). Pentru aceasta, se determină coeficientul de corelatie, 
care se va calcula prin raportarea sumei totale a salariului echipei 
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(total col.5, tab.27) către suma salariului tarifar (total col.3, tab.27). 
Apoi coeficientul de corelaţie se înmulţeşte cu salariul tarifar al 
fiecărui muncitor (colJ. tab.27), pentru a putea completa coloana 5 
din tabelul 27. 

Să se calculeze salariul membrilor echipei de muncitori, pe 
luna decembrie în baza unnătoarelor date (tabelul 26): 

Tabelul 26 
Salariul tarifar 

E Numele şi 
Tariful Salariul 

, pontaj 
prenumele Categoria 

pe oră, lei 
Ore lucrate 

tarifar, lei muncitorului 

1 2 3 5 6 
Gheorghiţă Ana IV 160 

rea Dorina 
Lupu Ana 
Zmeu Litia 
Florea Natalia 132 
Holban Sergiu 164 

730 Soltan Boris VII 153 
Total X X X 17993,5 

Echipa a editat cărţi în volum de 10 OOO coli de tipar (c.t.). 
Salariul tarifar pentru 1 c.t. este de 1,90 lei. 

~·····-~··· 

Nr. de 
pontaj 

I 

I 

Total 

Tabelul 27 
Calculul salariului muncitorilor pentru munca depusă 
Numele şi 

Suma salariului Coeficientul Suma prenumele 
tarifar, lei de corelaţie salariului, lei muncitorului 

2 3 4 5 

____ „„„ 

·····~·· 

17993,5 K= l,05593687 19000,00 
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Concediul pentru incapacitatea temporară de muncă se 
determină plecând de la media salariilor calculate pentru ultimele 2 
luni de muncă. Acest tip de concediu se calculează în modul 
următor: sall!Iiul mediu pentru ultimele două luni de activitate se 
împarte la numărul zilelor lucrătoare a lunii respective (când 
lucrătorul a fost bolnav) şi se înmulţeşte la numărul de zile pe 
parcursul cărora a fost bolnav. Indemnizaţia depinde de vechimea de 
muncă: până la 5 ani - 60% din suma calculată; de la 5 ani până la 8 
ani 80%; mai mult de 8 ani - I 00%. 

Indemnizaţia privind incapacitatea temporară de muncă nu se 
trece la cheltuieli sau consumuri de producţie, ci se acoperă din 
mijloacele contribuţiilor pentru asigurarea socială. Calcularea acestei 
indemnizaţii se reflectă prin debitarea contului 533 "Datorii privind 
asigurările" în contrapartidă cu contul 531. 

Ex_e~: Să se calculeze şoferului Barbu S. indemnizatia pentru 
incapacitatea temporară de muncă, salariul mediu în ultimele două hmi a 
constituit 2600 lei. În decembrie, din 22 de zile de muncă, Barbu S. a fost 
bolnav 4 zile, vechimea de muncă 7 ani. 

Completaţi statul de plată a decontărilor cu lucrătorii 

privind retribuţiile (tab.29) luând în considerare că retribuirea 
muncii personalului administrativ se calculează conform salariilor stabilite, 
datele fiind prezentate mai jos (tab.28). 

Tabelul 28 
Retribuţiile lunare ale personalului administrativ 

Nr. de 
pontaj 

Numele şi prenumele 

701 Covalciuc Valentin 
705-~ Perju Ion 
706 Barbu Sergiu 
709 Senciuc Mihail 

Funcţia Salariul lunar, lei 

director 4500,00 
director-adjunct 4000,00 
şofer 3900,00 
maistru 3500,00 

1711 Roşca Maria contabil 3400,00 
7 J 2 Pascari Doina inginer 3800,00 
71.5 Petrov Elena secretară 2800,00 
220 jSârbu Pet_ru~ _____ 

4
rn_a=gaz_i_on_e_r __ -+ ___ 2_5_0_0_;..,o_o __ -l 

LTota!___J - - 28400,00 
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La începutul lunii, datoria întreprinderii faţă de personal privind 
salariile constituie: Roşca M. - 170,00 lei, Sârbu P. - 25,00 lei. Datorită 
rezultatelor bune obţinute în muncă, întregului colectiv i se acordă un 
premiu de 15% la suma salariului de bază din luna decembrie. 

Suma salariului după tarifele stabilite se determină confonn datelor 
din tabelului 26. Suma salariului care se cuvine plătit se calculează în 
modul unnător: la datoria întreprinderii faţă de angajaţi la începutul 
lunii se adună salariul calculat din luna curentă şi se scad reţinerile şi 
avansul plătit. Din categoria reţinerilor fac parte: impozitul pe venit 
aferent salariului calculat (tab.29, col. 9), care se înregistrează în debitul 
contului 531 şi în creditul contului 534 „Datorii privind decontările cu 
bugetul"; I% asigurare socială obligatorie (tab.29, col. I O), care se 
determină din salariul calculat şi se contabilizează prin debitarea 
contului 531. şi creditarea contului 533. Modalitatea de calcul a 
impozitului pe salariu este descrisă la pagina 102. 

Exerciţiu: Efectuaţi calculele respective pentru completarea statutului de 
plată (tab.29). Conform datelor din Statul de plată privind avansul calcu lat, 
întocmiţi Lista de plată. 

USTA DE PLATĂ Nr. -----
Pentru plata salariului pe luna _____ 200 

denumirea sect1e1. sectomlu1 ele. 

în casierie pentru a plăti de la _____ 200_ până la 200_ 
suma 

-----------C-U~ll-ere--------------

Conducătorul ______ Contabil-şef ______ _ 

Nr. de Numele. prenumele. 
Functia Suma 

Semnătura I pontaj patronimicul de plată. lei 
I 2 3 4 5 

··~ 

' 
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O'I 
l.oJ 

Tabelul 29 
Statul de plată în luna decembrie 200 

-

Numele şi Datoria 
S-a calculat S-a calculat 

% 
prenumele inlreprinderii 

pe unîtat~ 
pe timpul impozit 

asigu~are 
Se cuvine 

faţă de titularii în acord premii alte plăti incapacităţii total pe total de plătit 
de avans de timp de munca salariu 

sociala 
obligatorie 

I 2 3 ./ 5 6 Î 8 9 JO li 12 
Personalul de bazl 

Gheorghiţa Ana ? ? 2720.08 495,32 ? 522.52 ? 
Condrea Dorina 2587,05 388,05 ? 566,73 29,75 ? 2378,62 
Lupu Ana ? ? 2758.95 506,21 ? 533,8 ? 

Zmeu Lilia 2872,15 430,82 ? 658,53 33,03 ? 2611,41 
Florea Natalia ? ? 2885.24 538,77 ? 567.62 ? 
Holban Sergiu 3117,13 467,57 ? 737,416 35,85 '! 2811,434 
Soltan Boris ? ? 3622,94 748,12 ? 784,35 ? 

total 19000,00 2850,00 21849,98 4251,09 218,S 4469,59 17380,39 
Personalul administrativ 

Covalciuc Valentin 4500,00 675,00 ? 1182,70 51,75 ? 3940,55 
Perju Ion ? ? 4600,00 962,90 ? 1008,90 ? 

Barbu Sergiu 3900.00 585,00 197,00' 384.00 5066,00 1152.18 50,66 ? 3863.12 
Senciuc Mihai ? ? 4025,00 860,70 ? 900,95 ? 

Roşca Maria 170,00 3400,00 510.00 ? 828,50 39,10 ? 3212,40 
Pascari Dorina ? ? 4370,00 957.30 ? 1001.00 ? 
Petrov Elena 2800,00 420,00 ? 635,30 32,20 ? 2552.5 
Sârbu Petru 25,00 ? ? 2875,00 479,90 ? 508.65 ? 
total 195,00 28400.00 4260,00 197,00 384,00 33241,00 7059,48 332,41 7391,89 26044,07 
TOTAL 195,00 19000,/JO 18400,00 7110,00 197,00 384,00 55090,98 11310,57 550,Yl 11861,48 43424,46 

i Conform ordinului de lucru în acord nr.22. şoferul Barbu S. A fost remum:rat cu 197 lei pentru demontarea automobilului „Moskvici„ 



Toate întreprinderile sunt obligate să calculeze lunar contribuţiile 
pentru asigurările sociale. Ele se detennină pornind de la cota stabilită 
în mărime de 31 % din suma salariilor calculate în luna curentă. 

Contribuţia se reflectă În creditul contului 533 şi debitul 
conturilor de evidenţă a consumurilor şi cheltuielilor (713 „Cheltuieli 
generale şi administrative", 811 „Producţia de bază"). 

Exercitii: 
I. Să se calculeze suma contribuţiilor pentru asigurarea socială în luna 

decembrie, să se înregistreze în jurnalul de înregistrare şi să se 
întocmească formulele contabile respective (tabelul 31 ). 

2. Să se întocmească Situaţia evidenţei analitice a contribuţiilor pentru 
asigurările sociale în luna decembrie (tabelul 30). Coloana 4 din tabelul 
30 se va completa în baza datelor din tabelul 24. 

3.Să se întocmească corespondenţa conturilor privind operaţiile economice 
legate de retribuirea muncii şi contribuţiile pentru asigurarea socială 
(tabelul 3 I). 

Tabelul 30 
Situaţia de evidenţă analitică a contribuţiilor pentru 

asigurările sociale în luna decembrie 
(lei) 

-···· 
ln decembrie 

Sold la s-a calculat 

Felul contribu- începutul s-au s-au calculat CAS aferent Sold la 
cakulat 

s-au indemni- indemni- sfârşitul lunii fiilor lunii 
contribuţii 

transforat 
zatii zatiei (tab.31, 

pag.50) 

I 2 3 4 s 6 
7=(2 + 3 

-4-5-6) 
Contribuţii 

pentru 
asigurări 

sociale 31% 16898,00 16898.00 384.00 
? 119,10 '! 

1% în fondul 
jsocial 
(in fondul 
ide pensii) 548,00 550,91 ? X X ? 
!fotal 17446,00 ? ? 384,00 119,JO 17126.07 I 

Notă: Rulajul debitor al contului 533 (tab.SO) trebuie să fie egal cu totalul 
coL4+totalul col.5+totalul col.6. Iar rulajul creditor al contului 533 trebuie să 
fie egal cu totalul col.3. 
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Pentru completarea acestei situaţii se utilizează datele privind 
contribuţiile pentru asigurarea socială şi datele despre transferuri din 
contul de decontare (compartimentul "Mijloace băneşti"). 

Exerciţiu: Să se completeze tabelul 3 I în baz.a datelor din tabelul 30 şi 
în baza celor menţionate în acest capitol. 

Tabelul31 
Contabilitatea salariilor şi a contribuţiilor 

pentru asigurarea socială 

Nr. 
Corespondenţa 

crt. 
Conţinutul operaţiilor Suma, lei conturilor 

debit credit 
I S-au calculat salariile: 

muncitorilor 19000 ? ? 
- personalului administrativ de conducere '! 713 531 

2 S-a înregistrat indemnizaţia privind incapacitatea de 
muncă a lui Barbu S. 384.00 ? ? 

3 Calcularea premiilor: 
- muncitori lor ? 81 l 531 
- personalului administrativ de conducere 4260,00 ? ? 

4 Retinerea impozitului pe venit din salariile calculate ? 531 534 
5 Calcularea contribuţiilor pentru asigurarea socială la 

salariile înregistrate: 
- muncitorilor ? 811 533 
- personalului administrativ de conducere (inclusiv 10185.67 ? ., 

contribuţia pentru asigurarea socială aterentă 
- salariuli.1i calculat lui Barbu S. pentru demontarea 

automobilului) 
- la indemnizaţia privind incapacitatea temporară 

de muncă' 119,04 533 533 
6 Calcularea asigurării sociak obligatorii' în mărime de 

1% 550,91 ? ? 
7 Calcularea salariului lui Barbu S. pentru demontarea 

automobilului „Moskvici"1 ? 721 531 
~-3-

'COlllrlhutia la asigurarea socială aforentă salariului 
calculat pentm demontarea automobilului (197x31%)2 61,07 ? '? 

I 

1 Conform prevederilor articolului 4 (pct.4) al Legii privind .'îistemul public de asigurări 
!Wcittle. bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000. se va calcula I% asigurare 
socială obligatorie şi 31 % contribuţii la asigurări sociale aferente indemnizaţiei privind 
incapacitatea temporară de muncă, calculată salariatului Barbu S. 

~ Ast:menea înregistrare contabilă a fost întocmită la compwtimentul .. Mijloace fixe" 
(tab.16). 
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2.7. CONSUMURILE DE PRODUCŢIE 

În luna decembrie, firma ''Succes" a editat cărtile: "Contabilitatea 
pentru antreprenorr' şi ""Contabilitatea pentru începători". Pe lângă 
produsele finite, la această întreprindere sunt şi produse în curs de 
execuţie. Producţia în curs de executie nu face pm1e nici din producţia 
finită, nici din semifabricate, ci face parte din producţia care se găseşte 
în faze intermediare de producere (tipărire). Pentru evidenţa contabilă 
a producţiei în curs de execuţie, la începutul şi sfârşitul perioadei de 
gestiune, se utilizează contul 215 "Producţia -în curs de execuţie". 
Evidenţa analitică a producţiei în curs de execuţie este prezentată în 
următoarea situaţie (tabelul 32). 

Tabelul 32 
Situaţia analitică a producţiei În curs de execuţie la 01.12.2000 

~-------

"Contabilitate pentru „Contabilitate pentru 
Articole Codul începători" antreprenori" Suma 

de consum consumului 
suma, lei 

cantitatea. 
Suma. Id 

cantitatea. totală., lei 
buc. buc. 

Consumuri directe 
de materiale 8111 1000.00 50 2000.00 100 3000,00 
Consumuri directe 
privind retribuirea. 
muncii 8112 40Q,OO 50 800.00 100 1200.00 
Contribuţii pentru 
asigurări sociale 8113 124,00 50 248.00 IOO 372,00 
Consumuri 
indirecte 
de producţie 8114 300,00 50 600.00 IOO 900,00 
Total 811 1824,00 50 3648.00 100 5472.00 

Trebuie menţionat că, la începutul lunii decembrie, se va trece 
soldul producţie în curs de execuţie în debitul contului 8 l l "Producţia 
de bază" din creditul contului 215. Iar la sfiîrşitul lunii. producţia în 
curs de execuţie va fi înregistrată la contul 215 prin înregistrarea 
contabilă inversă. 

În debitul contului 81 l, se înregistrează consumurile efectuate 
pentru fabricarea producţiei, iar în creditul contului 811 se reflectă 
costul efectiv al produselor finite, în contrapa11idă cu debitul contului 
216 „Produse finite". Conform prevederilor SNC 3 .,Componenţa 

consumurilor şi cheltuielilor Întreprinderii" din componenţa 

consumurilor; care se includ în costul de producţie~ fac parte 
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următoarele articole: consumuri directe de materiale; consumuri 
directe privind remunerarea muncii şi contribuţiile la asigurările 

sociale~ consumurile indirecte de producţie. 
Evidenţa consumurilor pentru tipărirea cărţilor se duce cu 

<ţjutorul conturilor analitice 811/A şi 811/B. Prin conturile analitice: 
811 /A se subînţelege produsul A, adică cartea "Contabilitate pentru 
începători": iar 811 /B se subînţelege produsul B, adică cartea 
''Conta bi I itatea pentru antreprenori". 

La sfârşitul lunii, producţia în curs de execuţie constituie 5515, 1 O 
lei (tabelul 33). 

Tabelul .U 

Situaţia analitică a producţiei În curs de execuţie la 31.12.2000 

"Contabilitate pentru "Contabilitate pentru 
Articole Codul începători" antreprenori" Suma totală. 

de consum consumului 
Suma, lei 

cantitatea, 
Suma. lei 

cantitatea, lei 
buc. buc. 

Consumuri directe 
de materiale 8111 1050,00 50 1950.00 100 3000.00 
Consumuri directe 
privind rerribuirea 
muncii 8112 350.()(J 50 860,00 100 1210,00 
Contribuţii pentru 
, asigurări sociale 8113 108.50 50 266.60 100 375,IO 
iConsumuri 
indirecte 
de producţie 8114 320,00 50 610,()(J 100 930,00 
Total 811P 1828,50 50 3686.60 100 5515.10 

La consumurile indirecte indicate în compartimentele precedente 
(amortizarea activelor nemateriale (tab.12), uzura mijloacelor fixe 
(tab.16), chiria (tab.16), valoarea obiectelor de mică valoare şi scurtă 
durată cu preţul de până la 500 lei o unitate predate în exploatare 
(tab.23), uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu preţul 
mai mare de 500 lei o unitate predate în exploatare (tab.23) în luna 
decembrie au mai avut Joc următoarele consumuri, care se reflectă în 
debitul contului 813 "'Consumuri indirecte de producţie": 

-consumuri efectuate de titularul de avans (vezi Registrul de casă) -
25)0,00 lei (140+1470+200+700); 
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-serviciile finnei "Auto-5" (credit contul 539 "Alte datorii pe 
termen scurt", tab.24) - 1620,00 lei (inclusiv TVA1

). 

Deoarece pe parcursul lunii decembrie utilajul de producţie şi-a 
utilizat pe deplin capacitatea normativă de producţie, nu apare 
necesitatea de a repartiza consumurile indirecte de producţie în 
consumuri indirecte variabile şi constante. Prin urmare, valoarea 
acestor consumuri se va include integral în costul producţiei de bază. 
În caz contrar, o parte din consumurile indirecte constante se vor 
include la cheltuielile perioadei, iar restul la consumurile de producţie. 
Consumurile indirecte de producţie (CIP) acumulate ]a contul 813 se 
repa11izează pe feluri de produse, prin întocmirea următoarei situaţii 
(tabelul 34): 

Tabelul 34 
Situaţia de repartizare a consumurilor indirecte de producţie 

(lei) 

Consumuri directe privind 
Consumurile 

Felurile Coeficientul indirecte 
de produse 

retribuirea muncii (inclusiv 
de repartizare de producţie 

premiile calculate) 
repartizate 

I 2 3 4 
„Contabil itate 
pentru 
antreprenori'' 13800 ? 
··contabilitate 
pentru începători„ 8050 ? 
Total 21850 K=? 10791.30 

Notei: se recomandă ca coeficientul de repartizare a CIP să fie alcătuit 
din cinci cifre după virgulă, iar CIP aferent cărţii „Contabilitatea pentru 
începători" să fie calculat ca diferenţa dintre CIP total şi CIP aferent cărţii 
„Contabilitatea pentru antreprenori" . Total coloana 4 trebuie să fie egal cu 
rul~jul debitor al contului 813 (vezi tab.50). 

La repartizarea consumurilor indirecte de producţie, se vor debita 
conturile analitice 81 l/A, 811/B şi se va credita contul 813. Trebuie 
menţionat că pentru materialele utilizate în activitatea de producţie în 

1 TVA aferentă serviciilor de transport acceptate de către firma .,Succes" va fi 
înregistrată în debitul contului 534 şi în creditul contului 539. 
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I 
I 

I 

valoarea de 50000 lei (vezi tab.23) au fost repartizate în felul următor: 
30000 lei pentru tipărirea cărţii „Contabilitate pentru antreprenori" şi 
20000 lei pentru tipărirea cărţii „Contabilitate pentru începători". 

fa:erciţiu: Utilizând datele din prezentul compartiment, precum şi din 
compartimentele precedente, să se completeze Situaţia contabilităţii 

consumurilor pe articole de calculaţie (tabelul 35). 

Tabelul 35 
Situaţia consumurilor pe articole de calculaţie 

(lei) 
Producţia în Producţia în 

Consumuri 
curs de Consumuri din curs de 

Articole de 
execuţie la luna curentă execuţie la 

aferente produselor 
calculaţie 

începutul lunii sfârşitul lunii 
finite 

811/A 811/B 811/A 811/B 8ll/A 811/B 811/A 811/B 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 

Consumuri 
directe 
de materiale ? ? ? ? ? '? ? ? 
Consumuri 
direcle 
privind 
retribuirea 
muncii ') ? ? ? ? ') ? ? 
Consumuri 
directe 
privind 
contributii le 
la asigurările 
sociale ? ? 4278,00 2495,50 ? ? ? ? 
Consumuri 
indirecte de 
producţie: ? ? 6815,54 3975,76 ? ? ? ? 
Tola I ? ? 44893.54 44521,26 ? ? 43030,94 46340,76 

Consumurile aferente produselor fabricate (costul efectiv al 
acestora) din luna curentă se calculează în modul unnător: la producţia 
în curs de execuţie, la începutul lunii, se adaugă consumurile din luna 
curentă şi se scad consumurile aferente producţiei în curs de execuţie 
la sfârşitul lunii. Costul unitar se determină prin raportul sumei totale 
a consumurilor aferente produselor fabricate către cantitatea acestora. 
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Exerâţiu: Confonn formularului ce unnează, să se calculeze costul 
unei cărţi. dacă au fost fabricate 800 bucăţi de "Contabilitate pentru 
începători" şi 1500 unităţi de "Contabilitate pentru antreprenori". Pentru 
calcul se utilizează tabelul următor. Să se întocmească corespondenţa 

conturilor privind consumurile de producţie şi fabricarea produselor. 

Tabelul 36 
Calculaţia costului produselor în luna decembrie 

Consumurile 
A11icole de caJculatie pe întregul volum pe o unitate 

811 /A 811 / B 811 /A 811 /B 
Consumuri directe 
de materiale ? ? ? ? 
Consumuri directe privind 
retribufiile la salarii ? ? ? ? 
Contrihutii pentru asigurarea 
socială ? ? ? ? 
Consumuri indirecte ? ? ? ? 

Total ? ? 53,78868 30,89384 

Tabelul 37 
Contabilitatea consumurilor de producţie 

Numărul şi coniinutul operaţiilor Suma. Corespondenta conturilor 
Ici debit credit 

I. Se retlectă producţia in curs de executie la începutul 
lunii decembrie '! 811 215 

1. Includerea consumurilor efectuate de titularii de avans 2510,00 ? ? 
3. Consumarea serviciilor la transportarea aterialelor 

(tără TVAJ 'J 813 539 
4. TV A aferentă serviciilor de transportare 

( 1620.00X 16.6 7o/o/J 00%) 270,00 ? ') 

5. Repartizarea consumurilor acumulate în debitul 
contului 813 ··consumuri indirecte de producţie" in I ? 811 313 
costul produselor şi serviciilor prestate: 
- pentru cartea ·'Contabilitate pentru începători" 
- pentm cartea "Contabilitate pentru antreprenori'" 3975.76 ? ? 

6. Se reflectă producţia în curs de cxecutie la sfârşitul 
anului ? 215 811 

). Se reflectă costul etectîv al producţiei finite, fabricate 
I in procesul de producţie şi predate la depozit (tab.35f 89371.7 '! '! 
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2.8. VENITURI ŞI CHELTUIELI 

Produsele se contabilizează în contul 216 "Produse". În debitul 
acestui cont,· după cum s-a menţionat, se reflectă costul produselor 
fabricate în procesul de producţie, iar în creditul contului 216 se 
reflectă costul produselor vândute. 

Evidenţa analitică a mişcării produselor finite se ţine în expresie 
cantitativă şi valorică pe fişe (tab.38). 

Exerciţiu: Să se completeze Fişa de evidenţă analitică a mişcam 
produselor (tab.38), în baza datelor din tabelul 40 şi ţinând cont că, În luna 
decembrie, au fost editate 800 de cărţi „Contabilitate pentru începători„ şi 

1500 de cărţi „Contabilitate pentru antreprenori". 

Mărfurile sunt nişte bunuri procurate de întreprindere şi vândute 
de ea în aceeaşi stare cu scopul obţinerii unui profit (venit). Sunt 
cunoscute două forme de circulaţie a mărfurilor: cu ridicata şi cu 
amănuntul. În cazul vânzării mărfurilor cu ridicata se debitează contul 
221 "Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale" şi se 
creditează contul 611 "Venituri din vânzări". Iar când mărfurile se 
vând cu amănuntul, atunci se debitează contul 241 "Mijloace băneşti" 
şi se crediteaZă contul 611. Firma "Succes" utilizează ambele forme 
de circulaţie a mărfurilor. 

Mărfurile se contabilizează în contul 217 "'Mărfuri": în debitul lui 
se reflectă procurarea lor de la furnizor, iar în credit - realizarea 
(vânzarea) acestora. Pe lângă aceasta, în debitul contului 217, în 
contrapartidă cu creditul contului 521 "Datorii pe termen scurt privind 
facturile comerciale", se reflectă valoarea mărfurilor procurate. 

De menţionat că evidenţa mărfurilor poate fi la preţ de achiziţie 
sau de vânzare. Firma '"Succes" ţine evidenta mărfurilor la preţ de 
vânzare. lată de ce, în debitul contului 217 se reflectă adaosul 
comercial aferent mărfurilor procurate în contrapartidă cu contul 821 
'"Adaos comercial". Prin urmare, adaosul comercial se conţine în 
preţul de vânzare a mărfurilor. 

La începutul perioadei de gestiune, firma "Succes" dispune de 
mărfuri în valoare de 1 O OOO lei evaluate la preţ de achiziţie. Adaosul 
comercial aferent acestor mărfuri constituie 3 OOO lei. adică 30% din 
preţul de achiziţie. 
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Exerciţiu: Să se reflecte în tabelul 20 şi să se întocmească formula 
contabilă pentru mărfurile procurate în decembrie de la firma "Comerţ" în 
valoare de 20600 lei (fără TVA). conform facturii de expediţie seria AL 
nr.3143014, din 5 decembrie, TVA - 20% (factura TVA Seria AN. nr. 
0098173). Adaosul comercial. calculat de cumpărător pentru aceste mărfuri, 
constituie 30 %. 

Pentru contabilitatea vânzării produselor şi mărfurilor se aplică 
conturile 711 "Costul vânzări lor" şi 611 "Venituri din vânzări''. La 
încasarea banilor din vânzare, se debitează. conturile mijloacelor 
băneşti şi se creditează contul 611 "'Venituri din vânzări", dacă 

momentul de eliberare a mărfurilor şi produselor finite corespunde cu 
momentul încasării mijloacelor băneşti. În cazul când momentul 
încasării urmează celui de vânzare, atunci se debitează contul 221 
·•creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale" şi se 
creditează contul 611 "Venituri din vânzări". Când cumpărătorul îşi 

achită datoria pentru mărfurile cumpărate, se va debita conturile de 
mijloace băneşti şi se va credita contul 221. Costul efectiv al 
produselor vândute se trece în debitul contului 711 şi în creditul 
contului 216. Iar valoarea de bilanţ (preţul de achiziţie) a mărfurilor 
comercializate - în debitul aceluiaşi cont (711) şi în creditul contului 
217. Concomitent. la finele perioadei (lunii), se determină adaosul 
comercial aferent mărfurilor vândute. Pentru aceasta. se înmulţeşte 
valoarea de vânzare a acestor mărfuri la 30% şi se împarte la 130%. 
La suma adaosului comercial aferent mărfurilor vândute, se debitează 
contul 821 ""Adaosul comercial" şi se creditează contul 217. 

La finele perioadei (la sfârşitul lunii decembrie), suma adaosului 
comercial aferent stocului de mărfuri nevândute se scade, adică se 
reflectă în debitul contului 217 şi În creditul contului 821 cu semnul 
minus. Iar la Începutul perioadei de gestiune (la începutul lunii 
ianuarie 2001) acest adaos comercial aferent stocului de mărfuri se 
adună (cu seinnul plus) şi se reflectă prin aceeaşi fonnulă contabilă, 
adică se debitează contul 217 şi se creditează contul 821. 

Pentru mărfuri vândute, TVA se calculează în mărime de 20% 
din valoarea contractuală (de vânzare). Suma TVA aferentă mărfurilor 
vândute se reflectă în debitul contului 241 sau 221 şi în creditul 
contului 534 "'Datorii privind decontările cu bugetul", subcontul 5342 
·'Datorii privind taxa pe valoarea adăugată". 
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Suma Încasată din vânzarea produselor şi mărfurilor se reflectă în 
Situaţia de evidenţă a decontărilor cu cumptirlilorii după formularul 
prezentat În tabelul 40. 

Exerciţiu: Să se finiseze completarea Situa/iei decontărilor c11 
cumpărătorii din decembrie. Valoarea produselor. mărfurilor vândute 
cumpărătorilor la preţ de vânzare se calculează prin produsul dintre cantitatea 
acestora şi preţul de vânzare pe o unitate. Taxa pe valoarea adăugată aferentă 
mărfurilor vândute se calculează prin produsul dintre valoarea de vânzare a 
acestora la 20% şi raportul rezultatului obţinut la 100% (tabelul 40). 

Activitatea de bază a finnei „Succes''. după cum se cunoaşte, 
constă în editarea cărtilor. În confom1itate cu art.25 I) j) din legea 
bugetului pe anul 2000, activitatea de redactare, editare şi executare 
poligrafică a producţiei de carte ce ţine de domeniile cultură, educaţie, 
ştiinţă şi învăţământ, a publicaţiilor periodice. importul şi 
comercializarea producţiei de carte, ce ţine de domeniile menţionate şi 
a publicaţfrlor periodice respective se scuteşte de TVA. Prin unnare, 
producţia de carte livrată de fim1a „Succes" în luna decembrie va fi 
scutită de TV A. 

Suma ce se cuvine plătită de către cumpărător pentru mărfurile 
procurate se calculează prin sumarea adaosului comercial şi a sumei 
TVA cu valoarea de cumpărare. Coloniţa "Achitat" se completează în 
baza datelor ~xtrasului de cont de decontare al băncii şi Registrului de 
casă (vezi compartimentul "Mijloace băneşti''). 

Eurciţii: Să se completeze tabelul 20 Situaţia de evidenţă a 
decontărilor cu furnizorii în luna decembrie, dacă se cunosc următoarele 
date: la 12 decembrie s-a procurat vopsea de la firma "Culoare" în valoare de 
20700 lei, TVA 20%, factura nr. AE 0322471. Iar la 14 decembrie s-a 
procurat carton de la finna "Viitorul" în valoare de I O OOO lei, TVA - 20%, 
factura nr. AL 1031215. Adaos comercial aforent mărfurilor procurate 
constituie 30%. 

Să se calculeze costurile produselor vândute în decembrie. Costul 
produselor vândute în decembrie se calculează confom1 datelor reflectate în 
fişa de evidenţă analitică (tab.38). 

Să se întocmească corespondenţa conturilor privind procurarea, 
vânzarea şi trecerea la. cheltuieli a costului efectiv al produselor finite, a 
valorii de bilanţ a materialelor (pieselor de schimb), mărfurilor vândute; să se 
calculează taxa pe valoarea adăugată, în baza datelor din tabelele 20, 25, 38 şi 
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40, completând tabelul 39. Valoarea de bilanţ a pieselor de schimb vândute 
este egală cu 275 lei (vezi tabelele 16, 21), preţul de vânzare este acelaşi, 
adică 275 lei, TV A 20%. Datele cu privire la procurarea mătfurilor sunt 
prezentate în exerciţiile de mai sus. Valoarea de bilanţ a mărfurilor vândute 
constituie 12692,4 lei. 

Tabelul 38 
Fişa de evidenţă analitică a mişcării produselor 

Unitatea 
Costul 

Indicatorii 
de măsură 

Cantitatea de producţie, Suma. lei 
lei 

I 2 3 ./ 5 
Cartea "Ghidul contabilului'' 

Sold la l decembrie Buc. 100 40,00 4000,00 
ii Buc. . - -
Ieşiri {tab.40) I Buc. ? 40,00 ? 
Sold la 1 ianuarie Buc. - - . 

Cartea "Contabilitatea pentru incepălori ·· I 

Sold la 1 decembrie Buc. - - w 

Intrări Buc. 800 ? ? 
1 

Ieşiri (tab.40) Buc. ? 53.78868 26894.34 
Sold la I ianuarie Buc. ? ? ? 

Cartea "Contabilitatea pentru antreprenori" 
Sold la 1 decembrie Buc. - - -
intrări Buc. ? 30,89384 ? 
f eşiri (tab.40) Buc. ? 30.89384 ? 
Sold la I ianuarie Buc. - - - ! 

În afară de veniturile şi cheltuielile legate de vânzarea produselor 
şi mărfurilor, la firma „Succes", există venituri şi cheltuieli nelegate de 
aceste vânzări, adică necondiţionate de activitatea de producţie sau 
comercială, la ele se referă: 

-preţul de vânzare a materialelor vândute şi amenzile primite, care 
au fost reflectate în creditul contului 612 „,A lte venituri 
operaţionale" şi debitul contului 242 (vezi tab.25)~ 

-valoarea de bilanţ a materialelor vândute (pieselor de schimb), care 
va fi înregistrată în debitul contului 7 I 4 „Alte cheltuieli 
operaţionale" şi În creditul contului 211 „Materiale"; 

-taxa pentru apă şi taxa pentru amenajarea teritoriului, care se vor 
înregistra în debitul contului 713 „Cheltuieli generale şi 
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administrative" ş1 111 creditul contului 534 „Datorii privind 
decontări le cu bugetu I''; 

-dividendele pe acţiuni şi veniturile din vânzarea titlurilor de 
valoare, care au fost reflectate în debitul contului 242 şi în creditul 
contului 621 "Venituri din activitatea financiară" (vezi tab.25); 

-diferenţa de curs valutar pozitivă a valutei stră.ine de pe contul 
valutar se reflectă în creditul contului 622 "Venituri din activitatea 
financiară'' şi debitul contului 243 „Cont valutar"; 

-datoria curentă privind impozitul pe venit, care se înregistrează în 
debitul contului 731 şi în creditul contului 534 „Datorii privind 
decontări le cu bugetu I"; 

-activul amânat privind impozitul pe venit, generat de diferenţa 
temporară deductibilă, se înregistrează în debitul contului 135 
„Active amânate privind impozitul pe venit" şi în creditul contului 
731. 

Cheltuielile aferente impozitului pe venit sunt legate de sumele 
calculate şi virate în buget privind impozitul pe venit. Aceste sume se 
calculează conform legislaţiei în vigoare şi sunt plătite la buget la 
sfârşitul fiecărui trimestru. Agentul economic are posibilitatea de a 
alege una din cele două metode existente de calcul al mărimii 

impozitului pe venit, care trebuie virat bugetului trimestrial. Suma 
impozitului pe venitul calculat conform primei metode este egal cu o 
pătrime din mărimea impozitului pe venitul virat bugetului în anul 
precedent. Iar a doua metodă prevede ca impozitul pe venit calculat 
pentru fiecare trimestru să se detennine în baza rezultatelor reale ale 
activităţii economico-financiare obţinute în această perioadă. Finna 
,~Succes", în politica sa de contabilitate a stipulat utilizarea primei 
metode de calcul a impozitului pe venitul trimestrial. Suma 
impozitului pe venitul achitat în anul precedent constituie 3280 lei. 
Trimestrial. la calcularea impozitului pe venit, se vor întocmi 
fonnulele contabile: 

pentru înregistrarea cheltuielii şi a datoriei preliminare aferente 
impozitului pe venit 
Dt 731 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit" 
Ct 535 "Datorii preliminare" 
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pentru înregistrarea creanţei şi a datoriei, pe termen scurt, 
aferente impozitului pe venit 
Dt 225„Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul" 
Ct 534 ,,Datorii privind decontările cu bugetul" 
Iar pentru suma virată trimestrial la buget, aferentă impozitului pe 

venit achitată în avans, se va debita contul 534 şi se va credita contul 
242 ,,Cont de decontare" (tab.25). 

La sfârşitul anului impozitul pe venit, achitat în avans pe 
parcursul anului 2000 (care a fost înregistrat la contul 535), va fi 
anulat prin înregistrarea contabilă inversă: 

Dt 535 "Datorii preliminare" 
Ct 731 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit" 
Iar creanţa faţă de buget, care s-a format pe parcursul anului în 

urma virării în rate a impozitului pe venit, va fi anulată prin debitarea 
contului 534 şi creditarea contului 225. 

La sfârşitul lunii decembrie la contul analitic de pasiv 
521 /„Fabrica de hârtie" s-a format sold debitor, egal cu 1 OOO lei (vezi 
tab.20). Prin mmare, această sum~ pentru firma „Succes" constituie o 
creanţă dar nu o datorie fată de Fabrica de hârtie. Totodată, contul 521 
este un cont de pasiv şi, fiindcă principiul necom pensării nu admite 
achitarea reciprocă dintre active şi datorii, soldul acestui cont analitic 
trebuie corectat prin debitarea contului 221 „Creanţe pe tennen scurt 
aferente facturilor comerciale" şi creditarea contului 521 „Datorii pe 
termen scurt privind facturile comerciale". 

Conform prevederilor SNC 2 „Stocuri le de mărfuri şi materiale", 
în cazul reducerii preţului de vânzare a stocurilor de mărfuri şi 

materiale, astfel, încât costul lor este mai mare decât valoarea 
realizabilă netă, ele sunt evaluate şi reflectate în contabilitate şi, 

respectiv, în rapoai1ele financiare la valoarea realizabilă netă. Trebuie 
menţionat că, la sfârşitul lunii decembrie, benzina (tab.21) se 
evaluează la valoarea realizabilă netă, care este egală cu 5,7 lei/ litru. 
Această evaluare e legată de micşorarea preţului la benzină. Diferenţa 
de 270 lei (61ei/litru-S, 7lei/litru) X 900litri va fi înregistrată în debitul 
contului 714 „Alte cheltuieli operaţionale" şi În creditul contului 211 
.. Materiale". 
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Exerciţiu: Să se întocească corespondenţa conturilor privind operaţiile 
nelegate de vânzarea produselor finite şi mărfurilor (tab.39): 

I 

I 

-au fost încasate dividendele pe acţiuni de la SA „Nistru!" 458 lei (vezi 
tab. 25)~ 

- s-a încasat în contul de decontare amenda furnizorului pentru 
neexecutarea condiţii lor contractuale 350 lei (vezi tab. 25); 

- se reflectă diferenţa de curs pozitivă privind mijloacele existente în contul 
valutar - 320 lei; . 

-se calculează taxa bugetului pentru apă de I 0,25 lei şi taxa pentru 
amenajarea teritoriului - 99 lei; 

-se calculează impozitul pe venit pentru trimestrul IV 820 lei; 
-se calculează pentru buget datoria curentă privind impozitul pe venit în 
mărime de - 133854, 74 lei; 

-diferenţa temporară deductibilă privind uzura mijloacelor fixe 3679,48 
lei (tab.55); 

- la sfârşitul lunii au fost decontate avansurile acordate în sumă de 724, I 
lei, acordate titularilor de avans prin debitarea contului 713 şi creditarea 
contului 227; 
datoria faţă de Oficiul poştal va fi înregistrată în debitul contului 7 J 3 şi 
creditul contului 521. Iar TVA aferentă serviciilor poştale de 30 lei în 
debitul contului 534 şi creditul contului 521. 

Tabelul 39 
Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor 

Suma. Corespondenta 
Numărul şi conţinutul operaţiilor 

lei conturilor 

debit credil 
I. 1. 3. 4. 

Adaosul comercial aforenl stocului de mărfuri la începutul 
perioadei de gestiune ? 217 821 

2. Valoarea mărfurilor procurate 51300.00 •) •) 

3. Taxa pe valoarea adăugată aterenlă mărti.irilor procurate- ? 534 521 
4. Suma adaosului privind mărfurile procurate (rând.2x0,30) 15390 '! ? 
5. Valoarea mărfurilor vândute (la preţul contractual. tab.40): 

- cu achitarea ulterioară la contul de decontare '! 221 611 
- cu achilarea în numerar1 10000 ? '! 

1 Valoarea mărfurilor procurate se determină în baza datelor din coloana 8, tabelul 20. 
~ Taxa pe valoarea adăugată aferentă mă.11.urilor procurate se calculea7..ă conform 

dalelor din coloana I O, tabelul 20. 
J Această operatie a fost înregistrată în tabelul 25. Prin urmare la întocmirea Căr(ii 

Mari. citilorul 1rebuie să evite înregistrarea dublă a uneia şi aceleiaşi sume. 
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I. 1. l :/. 
aferentă mărfurilor vândute (tab.40): 

- cu achitarea ulterioară la contul de decontare ? 221 534 
- cu achitarea în numerar 2000 ? '! 

7. Suma adausului comercial aforent mărfurilor vândute 
8. Valoarea de bilanţ (pretul de achiziţie) a mărfurilor vândute 
9. Suma adaosului colnercial aforent stocului de mărfuri nevân ut 
I O. La valoarea produselor (cărţilor) vândute, la pre' contractua 

(la preţ negociat de vânzare)1
: 

cu achitarea la contul de decontare 114990 ? ? 
- cu achitarea în numerar ? 241 611 

a bilant) a 
produselor finite vâJldute 77235,10 ? 

12. Venitul aferent sumei încasate la contul de decontare, virată de 
către firma „A.utoservis" 11entru piesele de schimb vândute 
(tab.24. 25) ? 42 

13. TVA aferentă pieselor de schimb vândute 55,00 ? 
14. Trecerea la alte cheltuieli operaţionale, valoarea de bilant 

pieselor de schimb vândute 
15. I nregistrnrea datoriei faţă de buget aferentă taxei pentru apă 
16. Contabilizarea taxei pentru amenajarea teritoriului 
17. Diterentele de curs pozitive privind mijloacele valutare 
l 8~Se calcukază impozîtul pe venit pentru trimestrul patru ? 
19. Se înregistrează creanţa şi datoria pe termen scurt aterentă 

impozitului pe venit pentru trimestrul IV 820 ? 
20. Calculul datoriei curenteprivind impozitul pe venit ? 731 
21. Decontarea datoriei preliminare aforentă impozitului pe venit. 

plătit în avans 3280 ? 
n Decontarea creanţei, fotă de buget privind impozitu pe vemt 

uchitale în avans pe parcursul anului 2000 ? 534 
:i~ __ ). Se înregistrează activul amânat aferent impozitului pe venit 

privind uzura mijloacelor fix:e (13141 X 28%)/!00% 3606,68 ? ? 
. Corectarea soldului debitar aferent contului analitic 521/ 

.. Fabrica de hârtie" ? 229 521 
. I 1uegistmrea diforentei din evaluarea ulterioară a materialelor 270 ? ? 

26. Casarea avansurilor acordate titularilor de avans şi trecerea lor 
la cheltuieli general-adh1inistrative (560,00+164, lO) ? 713 227 

27. Se înregistrează cheltuielile aforente serviciilor poştale şi de 
telegraf (tab. 28) ? 

28. TV A aferentă serviciilor ~ştale şi telegraf 30,00 

1 Pentru această operatie economică a fost întocmită înregistrarea contabilă (vezi 
Lab.25). 

~ Pentru această operaţie economică a fost întocmită înregistrarea contabilă (vezi 
tab.25}. 
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'° 

Situaţia de evidenţă a produselor, mărfurilor vândute şi a decontărilor 
cu cumpărătorii în luna decembrie 

Eliberat Se cuvine Titlul TVA. 
de încasat, 

cumpărătorului seria şi nr. 
data denumirea cantitatea preţul, lei suma, lei 

lei total. lei 
facturii produselor 

A. Produse finite 
S.A. "Unirea" AJ 4352716 3.12.00 "Ghidul contabilului" 100 74.90 ? - ? 

Firma ''Cvanf" AN 0134812 5.12.00 "Contabilitate pentru 
antreprenori"" 1125 buc. 60 67500 - 67500 

Firma ''Garant" AN 0138345 6.12.00 "Contabilitate pentru 
începători" 500 buc. 80 ? - ? 

Livrare liberă - - "Contabilitate pentru 
antreprenori" 375 buc. 60 22500 - 22500 

Total X X X X X 137490 - 137490 
8. MArfuri 

Firma ? 

"Cuvântul" 
AP 0342151 20.12.00 Vopsea 

200kg 20 ? ? 
Finua "Victoria" AP 0342154 20.12.00 Carton 50om· 25 25 2500 15000 

Livrare I iberă AP 0342175 28.12.00 Vopsea 10000 
500 kg 20 10000 2000 2000 

Total X X X X X 26500 5300 31800 
C. Materiale şi titluri de valoare 

Finna 275 
"Autoservis" AN 0184385 15.12.00 Piese de schimb 

275 55 55 - -
Fim1a "Doina'' - 15.12.00 Acţiuni 10 buc. 20 ? - ? 

Total X X X X X 475 55 530 
Rulaj creditor (tab.50): 
221 „Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale''= 4800 lei + 15000 Iei = 19800 lei 

Tabelul 40 

S-a încasat 
lei 

debit credit 
cont cont 

242 611 

? ? 

242 611 

? ? 
X X 

242 211 

? ? 
241 611 
241 534 
X X 

? ? 

? ') 

242 621 
X X 



2.9. REZULTATUL FINANCIAR 

Pentru determinarea rezu1tatu1ui financiar total, se utilizează 
contul 351 "Rezultat financiar total". La finele anului de gestiune, în 
acest cont, se trec veniturile acumulate prin formula contabilă: 

Dt 611 "Venituri din vânzări" 
Dt 61 2 "Alte venituri operaţionale" 
Dt 621 "Venituri din activitatea de investiţii" 
Dt 622 "Venituri din activitatea financiară'' 
Dt 623 "Venituri excepţionale" 
Ct 351 "Rezultat financiar total" 
De asemenea, rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli, la 

finele anului de gestiune se trec la rezultatul financiar prin fonnula 
contabilă: 

Dt 351 "Rezultat financiar total" 
Ct 711 "Costul vânzărilor" 
Ct 712 "Cheltuieli comerciale" 
Ct 713 "Cheltuieli generale şi administrative" 
Ct 714 "Alte cheltuieli operaţionale" 
Ct 721 "Cheltuieli ale activităţii de investiţii" 
Ct 722 "Cheltuieli ale activităţii financiare" 
Ct 723 "Pierderi excepţionale" 
Ct 731 "'Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit" 

Dacă suma rulajului creditor depăşeşte rulajul debitor al contului 
351, atunci agentu I econom ic. obţine un profit, care se reflectă în 
debitul acestui cont şi creditul contului 333 "Profit net (pierdere) al 
perioadei de gestiune". 

Când rulajul debitar depăşeşte rulajul ereditar, atunci intreprinderea 
obţine pierderi, care se reflectă în debitul contului 333 "Profit net 
(pierdere) al perioadei de gestiune" şi creditul contului 351 ''Rezultat 
financiar total''. 

Defalcările din profit se efectuează. numai dacă în momentul 
reflectării în contabilitate a rezultatului financiar net există decizia 
proprietarilor întreprinderii privind utilizarea profitului net, perfectată 
în mod corespunzător. Aceste defalcări se reflectă în debitul contului 
334 ''Profitul utilizat al anului de gestiune". în contrapartidă cu 
conturile: 
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-321 •'Rezerve stabilite de legislaţie", 322 ''Rezerve prevăzute de 
statut", 323 "Alte rezerve'' - la sumele pentru crearea reze1velor~ 

-537 "Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi" - la suma 
dividendelor calculate pentru fondatorii întreprinderii; 

-332 "Profit nerepartizat (pierdere) al anilor precedenţi" - la sumele 
destinate pentru acoperirea pierderilor anilor precedenţi, pe seama 
profitului anului de gestiune, după expirarea termenului de 
compensare a acestora din contul profitului contabil (3 ani). 

La reformarea bilanţului cont.abil, suma profitului utilizat se trece 
la diminuarea profitului net al anului de gestiune prin formula contabilă: 

Dt 333 "Profit net (pierdere) al anului de gestiune" 
Ct 334 '"' Profitul utilizat al anului de gestiune'' 

Exerciţiu: Să se întocmească borderoul evidenţei analitice a 
decontărilor cu bugetul în Juna decembrie (tab.41 ). Se întocmeşte pentru 
contul sintetic 534. 

Tabelu/41 
Borderoul de evidenţă analitică a decontărilor 

cu bugetul în luna decembrie 
(lei) 

Sold la Pe parcursul lunii Sold la sfârşitul 
începutul lunii 1--s-.....:..a--.---s-~a---1 lunii la contul Feluri de plăti 
la contul 534 calculat transferat 534 

2 3 4 j 
Impozitul pe venit reJinut la sursa de 
plată. inclusiv: 
- impozit pe venitul salariaţilor 
(tah.25. 29) 11250,00 ? 

• impnzitul pe venit retinnt la sursa de 1-------+-----i-----

~~ X 150.00 X 
pe valoarea adliugatâ (tab.20. 

? 

150 

. 0) 5355 ? (1591 I) 
-z~it-pe_p_r-of~it~(t-a~h.T25=)~---+---:::-;--~-t--~~?--i---.,~.,,----1--.,;;,._~?-'----1 

pentm a A '? ? 
Taxa pentm amenajarea teritoriului ? 
Total 150740.68 

Notă: suma totală pentru coloana trei trebuie să fie egală cu rulajul 
creditor al contului 534. iar suma totală pentru coloana patru trebuie să fie 
egală cu rulajul debitar al contului 534 (tab.50). 
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Impozitul pe salariu a fost calculat în compartimentul 2.6. Taxa 
pe valoarea adăugată, impozitul pe profit, taxa pentru apă şi taxa 
pentru amenajarea teritoriului în compartimentele: 2.1, 2.2, 2.4 şi 

2.8. Datele despre virarea impozitelor şi taxelor la buget se conţin în 
compartimentul "Mijloace băneşti". 

Et:erciţiu: Să se completeze tabelul 42 în baza celor menţionate 
anterior. La calcularea rulajelor debitare şi creditare anuale la conturile de 
cheltuieli şi venituri, se vor utiliza datele contabilizate în luna decembrie şi 
datele din tabelul 50. 

Contabilitatea rezultatului financiar 

Conţinutul operaţiilor 

Se trec venituri le anuale, acumulate pe feluri de 
activităţi. la rezultatul financiar total: 
venituri din vânzări 
nite venituri operaţionale 

- venituri din activitatea de investiţii 
venituri din activitatea financiară 

1. Se trec cheltuielile anuale, acumulate pe tipuri de 
activităţi. la rezultatul financiar total: 

- costul vânzărilor 

- cheltuieli comerciale 

- cheltuieli generale şi administrative 

- alte cheltuieli opera 

- cheltuieli ale activităţii de investiţii 

- cheltuieli ale activităţii financiare 

cheltuieli excepţionale 

cheltuieli privind impozitul pe venit 

Suma, 
lei 

912490 
'? 

21658 
? 

? 

18097 

'? 
114 

? 

Tabe/u/42 

? ? 
612 351 

? ? 
622 351 

351 714 

? ? 
351 722 

? ? 

351 731 
J. Se închide contul 35·1-.,=R-ez-u-=-111-atu---=-1-=fi,..-nan-c-:-iar_to_tal-="---+-=------~::-:--+---+-----i 329961,35 ? ? 
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CAPITOLUL 3 

CARTEA MARE 

Fiecare operaţie economică se Înregistrează În jurnalul de 
Înregistrare, pe măsura săvârşirii ei, pe capitole. Numărul se acordă 
în ordinea înregistrării lor. 

Conţinutul prescurtat al operaţiei se formează pornind de la 
datele documentelor primare sau ale indicaţiilor la capitolul 
respectiv. 

Suma pe fiecare operaţie se conţine În documentele primare sau 
se calculează separat. Simbolurile conturilor se Înscriu în funcţie de 
conţinutul operaţiei. 

E necesar să se atragă atenţia la plenitudinea şi corectitudinea 
reflectării operaţiilor din luna decembrie. 

După înscrierea tuturor operaţiilor economice în jurnalul de 
·1nregistrare, e necesar să fie reflectate În Cartea mare. Ea reprezintă 
un registru (Carte) generalizator, care, pentru fiecare cont sintetic, 
este prevăzută o foaie separată pentru reflectarea operaţiilor din toate 
lunile anului. Pentru a uşura rezolvarea problemei în varianta 
noastră, Cartea mare se Întocmeşte în mod simplificat, în care 
conturile sunt unite pe capitole. 

În prima coloniţă "Debit contul", este indicat simbolul contului 
debitar în care se acumulează datele din luna curentă, de exemplu, 
t I I, 123, 124 etc. Vizavi de simbolul fiecărui cont, pe rândul de sus, 
se scrie soldul la 1.12.200X în debit sau credit (ultimele coloane). 
Soldurile la 1.12 se trec din tabelu] 50. 

În coloanele libere pe orizontală, se înscrie simbolul din creditul 
contului cu care corespondează contul dat. De exemplu, contul 123 a 
fost debitat in contrapa1tidă cu contul 521 la 4500 lei. Înregistrările 
se fac pe măsura apariţiei unei noi corespondenţe În jurnalul de 
înregistrare. Dacă, În unul şi acelaşi cont, există câteva formule 
contabile omogene după Jurnalul de înregistrare cu creditul altui 
cont, atunci sumele din ele se totalizează. Pentru evitarea lacunelor 
privind unele sume sau înregistrarea de două ori, în Cartea mare. 
totalul sau suma pe fiecare operaţie economică în jurnalul de 
înregistrare se indică printr-un cerculeţ sau prin semnul "v". 
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După înregistrarea tuturor operaţiilor în debitul contului dat în 
coloana "Total în debit'', se calculează totalul lor. 

Coloniţa '"Rulajul din credit" se completează prin însumarea 
tuturor datelor din jurnalul de înreiistrare din creditul acestui cont 
fără descrierea pe conturi debitare. In coloana "Sold la 3 I .12.200X", 
în acelaşi rând în care sunt înregistrate rulajele din debit şi credit se 
calculă soldul la sfârşitul lunii. În acest scop, se respectă strict 
regulile de calculare a soldului în conturile de activ şi cele de pasiv. 
În funcţie de acestea, soldul calculat la sfârşitul lunii se indică în 
debitul sau în creditul contului respectiv. · 

Pentru a uşura completarea Cărţii mari, se poate întocmi 
situaţia-şah. În acest scop, se va utiliza un blanchet cu multe 
coloniţe, în care, pe orizontală, se vor indica conturile creditare, iar 
pe verticală - conturile care se debitează. Din jurnalul de 
lnregistrare, suma fiecărei operaţii pe conturile corespondente se 
trece în situaţia-şah. La sfârşitul acestei proceduri. se calculează 
totalurile sumelor (rulajele) fiecărui cont pe orizontală şi verticală 

(colon iţe şi rânduri). Dacă suma rulajelor pe verticală (a conturilor 
debitare) este egală cu suma rulajelor pe orizontala (a conturilor 
creditare) operaţiilor în debitul şi creditul conturilor, aceasta 
demonstrează corectitudinea reflectării operaţiilor în debitul şi 

creditul conturilor. După aceasta, datele pot fi trecute în conturi în 
Cai1ea mare. În cazul nostru, a fost întocmită balanţa de verificare 
(tab.SO). 

După înregistrarea datelor în toate conturile, se calculează 

totalurile rulajelor şi soldul la sfârşitul lunii. 
Egalitatea totalurilor debitoare şi creditoare ale soldului, la 

începutul lunii, rulajelor şi soldului, la sfârşitul lunii, justifică 

corectitudinea reflectării operaţiilor în Cartea mare. Dacă egalitatea 
nu este obţinută, trebuie căutate greşelile, care pot avea loc la 
Lr~i.:..:rea sumelor din jurnalul de înregistrare, la calcularea totalurilor 
sau la ..:alcularea soldurilor în Cartea mare. 
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Tabelul 43 
Contabilitatea activelor nemateriale, 

mijloacelor fixe şi a investiţiilor 
ln debitul Din creditul conti1rilor Total Rulaj Sold 
conturilor în debit creditor debitor creditor 

c±± 
i 

! I 

Tabelu/44 
Contabilitatea materialelor 

şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 
ln debitul · Din creditul conturilor Total -ul-aJ-. -.---So_l_d _ __, 
conmrilor în debi ditor 

Tabelul 45 
Contabilitatea produselor finite şi a mărfurilor 

ln debitul Din creditul conturilor Total Rulaj Sold 
în debit creditor debi 
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Tabelul 46 
Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor 

Ttldebitul Din creditul conturilor Total Rul<ţj Sold 
conturilor în debit creditor debitor creditor 

-~··· 

Tabelul 47 
Contabilitatea mijloacelor băneşti 

Ttl debitul Din creditul conturilor Total Rulaj Sold 
conturilor în debit creditor debitor creditor 

I 

Tabe/48 
···Contabilitatea decontărilor cu debitorii şi creditorii · 

ln debijul Din creditul conturilor Total Rul<ţj Sold 
conturflor în debit creditor debitor creditor 

I 

i 

f 

-
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Tt1be/11/ 49 
Contabilitatea rezultatului financiar 

In debitul Din creditul conturilor Total Rul~j Sold 
conturilor în debit creditor debitor creditor 

Pentru verificarea corectitudinii reflectării operaţiilor în timpul 
lunii, e necesar să se întocmească balanţa de verificare a conturilor 
sintetice după formularul tabelului prezentat. Toate datele se iau din 
Cartea mare. 

Tabelul JO 
Balanţa de verificare r Simbolul Sold.la începutul lunii Rulajul Sold la sfârşitul lunii 

contului debit credit debitor creditor debit credit 
I 2 3 4 5 6 7 

111 26180 3000 o 29180 
113 -1200 o 501 -1701 
123 144416 4500 23980 124936 
124 -31800 23705 3485,3 -11580,3 
131 10400 1200 100 11500 
132 4000 5000 o 9000 
133 100 o 100 
135 3679,48 o 3679.48 
211 18918 42695 50545 11068 
213 630 90 540 
2131 2000 o 1820 180 
2132 2630 1820 2416 2034 
214 -2100 2406 1820 -1514 
215 12066 5515,1 5472 I 2 I09.I 
216 4000 89371,7 77235,I 16136,6 
217 10000 69690 31082,4 48607,6 
221 o 19800 18600 1200 
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--~T- 2 3 4 5 6 7 
224 6000! 5300 o 11300 
225 2460 820 3280 o 
227 1400' 3234.1 3238,42 1395,68 
229 o 1000 o 1000 ---241·· 653 77594,32 77824.1 423.22 
242 391875 196428 191668 396635 
243 6433 320 o 6753 

i 311 59000 o o 59000 
! 321 1200 o () 1200 

E~!. 120 o o 120 
1400 o o 1400 

i 333 o 330034.2 330034,2 
341 o 100 100 ,...._ .. 
351 1301053 1301053 

~· 6000 o 30000 36000 
521 3080 99132 1231% 27144 
531 43090 54951.48 55091 4322952 
532 195 o o 195 

I 2 3 4 5 6 7 i--· 

533 17446 17949,04 17629,11 17126.07 
534 14250 39616 151560,7 126194,7 
535 2460 3280 820 o --· 538 30000 o o 30000 

F !:~-- o 5400 6600 1200 
748500 912490 163990 ,__......_. 

j 612 341200 341835 635 -· 621 21000 21658 658 
622 24750 25070 320 
711 449700 89927,5 539627,6 
712 112400 845 113245 
713 81200 46329,02 126149.02 

29350 545 31275 
~· 

721 17800 297 18097 
722 12450 o 12450 
731 2460 134674.7 137134,8 
811 o 94886,79 94886,8 
813 10791,3 10791.3 
821 18390 18390 ,__. 

Total 1313691 1313691 3776930 3776930 I 672982_3 672982,3 
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CAPITOLUL 4 

RAPOARTELE FINANCIARE 

La sfârşitul fiecărui an de gestiune, orice agent economic din 
R.M. este obligat să completeze şi să prezinte organelor de stat 
respective rapoartele financiare prevăzute de către S.N.C.5 
„Prezentarea rapoartelor financiare" şi S.N.C.7 „Raportul privind 
fluxul mijloacelor băneşti". Rapoartele financiare întocmite şi 

prezentate, în mod obligatoriu, de către finna „Succes" sunt: 
-Bilanţul contabil (fommlarul nr.1 ); 
- Raportul privind rezultatele financiare (fo1111ularuf nr.2); 

Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (formularul nr.3); 
- Raportul privind fluxul capitalului propriu (fomrnlarul nr.4); 
-Anexa la Bilanţul contabil (fonnularul nr.5); 
-Anexa la Raportul privind rezultatele financiare (fommlarul nr.6)~ 
- Nota explicativă. 

4.1. ÎNTOCMIREA BILANŢULUJ CONTABIL 

La completarea rapoartelor financiare trebuie să se ţină cont ca: 
- rapoartele să conţină indicatorii corespunzători pentru perioadele 

curente şi precedente (S.N.C. 5, paragraful 25); 
- datele pentm perioada curentă şi precedentă trebuie să fie 

calculate confonn unei metode unice, cu excepţia cazurilor de 
introducere a modificărilor în politica de contabilitate. 
Articolul 49 al Legii contabilităţii prevede ca rapoartele 

financiare anuale să fie prezentate în perioada 25 ianuarie - 15 martie 
a anului ce urmează după anul raportat. Termenul concret de 
prezentare a rapoartelor financiare este stabilit pentru fiecare 
întreprindere de către organele teritoriale ale Departamentului Analize 
Statistice şi Sociologice. 

Deseori, la completarea rapoartelor financiare, este comis un şir 
de greşeli. De aceea practica recomandă careva etape, de care trebuie 
să se ţină cont la calcularea indicatorilor respectivi din rapoartele 
financiare. În prima etapă, se vor executa lucrări de pregătire a 
informaţiei financiare, pentru a putea fi folosită la completarea 
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rapoartelor financiare. Necesitatea acestor lucrări se explică prin faptul 
că S.N.C. prevăd careva principii sau reguli, care urmează a fi 
respectate de către serviciul contabi I la completarea rapoartelor 
financiare. Astfel, la sfârşitul anului, agenţii economici sunt nevoiţi să 
supună inventarierii atât activele, cât şi datoriile întreprinderii, pentru 
a stabili dacă datele din evidenţa contabilă corespund cu situaţia reală. 
În aşa mod, la completarea rapoartelor financiare, va fi respectat 
principiul autenticităţii. Dacă activele şi datoriile pe termen lung vor 
conţine cheltuieli şi venituri anticipate. creanţe şi datorii al căror 

termen de casare şi stingere este mai mic de un an, atunci, cu 
certitudine, nu va fi respectat principiul corespunderii, care prevede ca 
activele şi datoriile în rapoartele financiare să fie clasificate corect 
după termenul de existenţă. La finna „Succes'', în luna iunie 2000, a 
fost înregistrat avansul acordat S.A. „Floare" în sumă de 6000 lei. 
Avansul a fost acordat confonn condiţiilor prevăzute în contractul 
nr.417 din 15.06.2000. Conform unui punct din acest contract, firma 
„Floare" se obligă ca peste 14 luni să furnizeze firmei „Succes" 
materiale în valoare de 6000 lei. Avansul acordat În contabilitatea 
cumpărătorului a fost înregistrat în debitul contului 136 ,,Avansuri pe 
termen lung acordate" şi în creditul contului 242 „Cont de decontare", 
conform datelor din extrasul de cont bancar. Prin urmare, soldul 
contului 136 din Bilanţul contabil, întocmit pentru trimestrul doi va 
conţine avansul acordat în sumă de 6000 lei. Însă, când a fost întocmit 
Bilanţul contabil pentru trimestrul trei, a apărut necesitatea de a 
revedea care este tennenul rămas până la livrarea mărfurilor de către 
firma „Floare" în contul avansului acordat. Pornind de la prevederile 
contractului nr.417, livrarea va fi efectuată în luna august 2001, astfel, 
termenul rămas după trimestrul trei al anului 2000 constituie 11 luni, 
adică va fi m.ai mic de un an. lată de ce suma de 6000 lei la sfârşitul 
lunii septembrie, în cadru] lucrărilor premergătoare întocmirii 
rapoartele financiare, va fi reflectată la contul 224 „Avansuri pe 
termen scurt acordate'', prin debitarea acestui cont şi creditarea 
contului 136. În acelaşi mod, se va proceda şi cu cheltuielile şi 
veniturile anticipate, cu creanţele şi datoriile al căror tennen de 
lichidare, rambursare sau stingere s-a micşorat până la un an, însă care 
au fost înregistrate anterior în evidenţa contabilă în categoria celor pe 
termen lung. 
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Î nregistrărîle de corectare se vor efectua şi în cazul când, la 
conturile analitice de activ, apar solduri creditoare, iar la conturile 
analitice de pasiv - solduri debitoare la sfârşitul trimestrului sau 
anului. În luna decembrie, finna „Succes" şi-a achitat datoria faţă de 
Fabrica de hârtie. La achitare, s-au virat cu o mie de lei mai mult decât 
se cuvine (vezi tab.20). Prin um1are, acest furnizor va figura în 
evidenţa contabilă ca debitor. Înregistrarea contabilă de corectare, în 
acest caz, constă în debitarea contului 229 „Alte creanţe pe termen 
scurt'' şi creditarea contului 521 „Datorii pe termen scurt privind 
facturile comerciale". contul analitic 521 I „Fabrica de hâ11ie" la suma 
de 1 OOO lei (tab.39). Trebuie menţionat că nu se pennite compensarea 
soldurilor debitoare cu cele creditoare ale conturilor analitice în cadrul 
aceluiaşi cont sintetic, fiindcă, în caz contrar, se va încălca principiu/ 
necompensiirii. Iată de ce suma de 1 OOO lei nu va fi acceptată pentru a 
fi compensată cu soldul creditor al altui cont analitic din cadrul 
contului sintetic 521, spre exemplu, cum ar fi soldul creditor al 
contului analitic 521/ „Elita", deschis în contabilitate pentru evidenţa 
operaţiilor economice efectuate cu firma „Elita" (tab.20). 

Repartizarea consumurilor indirecte de producţie şi operaţiile 
economice legate de închiderea contului 811 ,.Producţia de bază" au 
fost înregistrate în tabelul 37. Adaosul comercial aferent mărfurilor 
nevândute, I~ sfârşitul lunii decembrie, a fost anulat prin formula 
contabilă înregistrată în tabelul 39. Trebuie menţionat că conturile de 
gestiune se închid la sfârşitul fiecărui trimestru, în timp ce conturile de 
venituri şi cheltuieli, adică conturile clasei 6 şi 7, se închid numai la 
sfârşitul anului (tab.42). 

Dacă, în politica de contabilitate a agenţilor economici, este 
prevăzut ca evaluarea ulterioară a activelor nemateriale. activelor 
materiale şi a investiţiilor pe termen lung să se efectueze prin 
reevaluare, atunci întreprinderea în cauză va fi obligată să efectueze 
reevaluarea acestor active în cazul când preţul de piaţă al acestor 
active diferă esenţial de valoarea de intrare a lor. Firma „Succes", în 
politica sa de contabilitate, a ales metoda de reevaluare pentru 
evaluarea ulterioară a acestor active. În luna decembrie, comisia de 
reevaluare a convenit că este necesară reevaluarea acţiunilor băncii 
,,Profit" la valoarea de piaţă a acestora înregistrată la Bursa hârtiilor de 
valoare la data de 31 decembrie 2000. Deoarece valoarea de piaţă a 
acestor acţiuni, care este egală cu 300 lei (I O buc. x 301ei/buc.), 
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depăşeşte valoarea de procurare a acestora 200 lei (201ei/buc. x 1 O 
buc.), diferenţa de 100 lei va fi înregistrată în debitul contului 133 
,,Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung" şi în creditul 
contului 341 ,,Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung" 
(tab.19). 

Principiul prudenţei prevede ca activele şi veniturile să nu fie 
supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile subevaluate. lată de ce, la 
sfârşitul perioadei de raportare, este necesar ca stocurile de mărfuri şi 
materiale să fie evaluate în rapoartele financiare conform prevederilor 
SNC 2 „Stocuri de mărfuri şi materiale", adică să fie evaluate în 
Bilanţul contabil la valoarea cea mai mică dintre costul lor şi valoarea 
realizabilă netă. Valoarea realizabilă netă reprezintă diferenţa dintre 
preţul previzibil de vânzare a stocurilor de mărfuri şi materiale, şi 
cheltuielile de completare, spre exemplu, cum ar fi cele comerciale. În 
rapoartele financiare costul mărfurilor şi materialelor la sfii.rşitul 

perioadei raportate se determină În funcţie de metoda de evaluare a 
acestor stocuri şi anume: dacă întreprinderea, În politica sa de 
contabilitate, a ales metoda FIFO, atunci stocul material sau marfar 
respectiv va fi evaluat pornind de la costul de achiziţie al ultimelor 
partide de material sau de marfă neutilizate; dacă, În politica de 
contabilitate. este prevăzută metoda LIFO, atunci, în acest caz, se va 
tine cont de costul de achiziţie al primei partide de material sau de 
marfă. Este mai simplu să se calculeze valoarea de bilanţ a stocurilor 
de mărfuri şi materiale atunci când întreprinderea utilizează metoda 
identificării specifice, adică stocurile de mărfuri şi materiale vor fi 
evaluate plecând de la preţul de achiziţie al fiecărei partide. Firma 
,$ucces" şi-a ales metoda identificării specifice de evaluare curentă a 
stocurilor de mărfuri şi materiale, fiindcă dispune de un sortiment 
redus de stocuri. 

La sfârşitul Junii decembrie, s-a stabilit că valoarea realizabilă 
netă a unui litru de benzină este de 5, 70 lei. Deoarece costul unui litru 
(vezi tab.21) este egal cu 6 lei, înseamnă că benzina va fi reflectată în 
Bilanţul contabil la valoarea realizabilă netă, iar diferenţa de 270 lei 
((61ei/litru-5,70 lei/litru) x 900litri) va fi înregistrată în debitul 
contului 714 „Alte cheltuieli operaţionale" şi În creditul contului 211 
.,Materiale". 

Din cadrul lucrărilor premergătoare Întocmirii rapoartelor 
financiare face parte şi determinarea diferenţelor de curs valutar 
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aferente mijloacelor băneşti de pe contul valutar, creanţelor şi 
datoriilor înregistrate în contabilitate în valută străină. Diferenţele de 
curs valutar se calculează pornind de la cursul valutar fixat de Banca 
Naţională. Pentru firma „Succes", diferenţa pozitivă de curs valutar 
aferentă mijloacelor băneşti de pe contul valutar la 31 decembrie 2000 
constituie 320 lei (vezi tab.39). Diferenţa de curs valutar se determină 
ca diferenţa dintre valoarea mijloacelor băneşti de pe contul valutar la 
31 decembrie, tinând cont de schimbul de curs valutar la această dată. 
şi soldul contu.lui 243 „Cont valutar", calculat preliminar. În acelaşi 
mod, se determină şi diferenţa de curs valutar pentru creanţele şi 

datoriile înregistrate în valută străină. 
Modalitatea de determinare şi de reflectare în contabilitate a 

cheltuielilor privind impozitul pe venit a fost descrisă în 
compartimentul „Datorii faţă de salariaţi" şi în compartimentul 
„Rezu ltatu 1 financiar". 

Rapoartele financiare anuale urmează a fi confirmate şi 

prezentate după destinaţie. Sunt confirmate la adunarea generală a 
acţionarilor. fondatorilor, Consiliul directorilor sau de către un alt 
organ administrativ împuternicit de către proprietari. La firma 
.,Succes", rapoartele financiare sunt confirmate la adunarea 
fondatorilor. Rapoartele financiare, în mod obligatoriu. sunt semnate 
de către conducătorul întreprinderii şi contabilul-şef. În locul 
contabilului-şef. rapoartele financiare pot fi semnate de către 
conducătorul finnei de audit, În cazul în care ele sunt întocmite de 
către auditor.ii acestei firme, conform contractului de prestare a 
serviciilor conexe. 

Confonn Hotărârii Guvernului nr.866 din 11 septembrie 1997 
"'Cu privire la perfecţionarea sistemului statistic", rapoartele financiare 
se prezintă: 

organelor teritoriale pentru statistică conform locului de 
înregistrare a întreprinderii, firma "Succes" va prezenta organului 
de statistică al sectorului Botanica~ 
proprietarilor, în confo1mitate cu actele de constituire 
(întreprinderile de stat prezintă rapoartele financiare organelor 
autorizate să administreze proprietatea de stat la cerinţa lor). 

Bilanţul contabil este unul din rapoartele financiare care reflectă 
situaţia economico-financiară a întreprinderii la un moment dat. 
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Exercitii: Să se întocmească înregistrările contabile respective conform 
operaţiilor ~conomice din tabelul 60. În baza datelor din balanţa de 
verificare (tabelul 50), să se întocmească bilanţul contabil pe anul 2000 
(numai coloana 4). 

Tabelul 60 
Înregistrarea operaţiilor economice aferente lucrărilor 

premergătoare întocmirii rapoartelor financiare 

Conţinutul operaţiilor economice 

I. Corectarea soldului debitar aferent 
contului analitic 521 I „Fabrica de 
hârtie" 

12. lnregistrarea diferenţei pozitive din 
reevaluarea activelor pe termen hmg 
(tab.19) 

3. lnregistrarea diferenţei din evaluarea 
ulterioară a materialelor 

Bilanţul contabil 

Suma, 
Corespondenţa 

lei 
conturilor 

debit credit 
1000 229 521 

100 133 341 

270 714 211 

Aprobat de Mjnisterul 
Finanţelor al Republicii 

Moldova pentru rapoartele 
anuale şi trimestriale 

De la I ianuarie până la 31 decembrie 200_ 
Formular nr. l Coduri 

Unitatea economică ________________ conform CRIO 
Raionul (oraşul) ______________ _ conform SOA TO 
Ranh1ra (tipul de activitate) ______________ _ 
Organul de administrare economică ____________ -

Formade proprietate----------------···---
Unitatea de măsură: 
Cod fiscal --··············--------- confonn declaraţiei _______ _ 

Suma de control ------
Adresa ---···~ ________ Data expedierii ___ ._ 

Data primirii ______ _ 

---,-,u.-ne'"le-, p-reJ-1t-1m-.d~e,.,...1c~1„1--on-ul.-c-un.,...1a..-.b1l...,ul"u1--şe"f ___ Termenu.I de l„rezentare ____ _ 
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La finele La finele 
N1·. 

ACTIV 
Codul perioadei anului de 

c.s. rd. de gestiune gestiune 
curente precedent 

I 2 3 4 5 
I. ACTIVE PE TERMEN LUNG 
I. I. Active nemateriale 

Active nemateriale ( 111, J I 2) 010 
Amortizarea activelor nemateriale 020 
( 113) 
Valoarea de bilanţ a activelor 030 
nemateriale (rd.010- rd.020) 

1.2. Active materiale pe termen lung 
Active materiale în curs de execuţie 040 
(12 I) 
Terenuri (122) 050 
Mijloace fixe ( 123) 060 
Resurse naturale ( 125) 070 
Uzura şi epuizarea activelor 080 
materiale pe termen lung ( 124, 126) 
Valoarea de bilanţ a activelor 090 
materiale pe termen lung 
( rd.040+rd.OSO+rd.060+rd.070-
rd.080) 

1.3. Active financiare pe termen lung 
Investiţii pe termen lung în părţi 100 
nelegate ( 13 I ) 
Investiţii pe termen lung în pă1ţi 110 
legate (132) 
Modificar.ea valorii investiţiilor pe 120 
termen lung (I 33) 
Creanţe pe termen lung 130 
Active amânate privind impozitul pe 140 
venit (l 35) 
Avansuri acordate (136) 150 
Total s.1.3. 160 
( rd. l Oo+rd .110±rd. I 20+rd.130+rd. 
l 40+rd.150) 

1.4. Alte active pe termen lung 170 
(141,142) 
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I 2 3 4 5 
Total capitolul 1 180 
(rd.030+rd.09o+rd. t 6o+rd.170) 

2. ACTIVE CURENTE 
2.1. Stocuri de mArfuri şi materiale 

Materiale (21 I) 190 
Animale la creştere şi Îngrăşat (212) 200 
Obiecte de mică valoare şi scurtă 210. 
durată (213-214) 
Producţia în curs de execuţie (215) 220 
Produse (2 t 6) 230 
Mărfuri (21 7) 240 
Total s.2.1. 250 
(rd.190+rd.200+rd.21 O+rd.220+rd. 
i230+rd.240) 

2.2. Creanţe pe termen scurt 
Creanţe aferente facturi lor 260 
comerciale (221) 
Corecţii la datorii dubioase (222) 270 
Creanţe ale părţilor legate 8223) 280 
Avansuri acordate (224) 290 
Creanţe privind decontările cu 300 
bugetul (225) 

Kxa pe valoarea adăugată de 310 
cuperat (226) 
reanţe ale personalului (227) 320 

Creanţe privind veniturile calculate 330 
(228) 
Alte creanţe pe termen scurt (229) r 340 
Total s.2.2. (rd.260- 350 
rd.270+rd.rd.280+rd.290+rd.300+r 
d.31 O+rd.3:20+rd.330+rd.340) 

2.3. Investiţii pe termen scurt 
Investiţii pe termen scurt în părţi 360 
nelegate (231) 
Investiţii pe termen scurt în părţi 370 
legate (232) 

.....--
Diminuarea valorii investiţiilor pe 380 
termen scurt (233) 

1 Total s.2.3 (rd.360+rd.370-rd.380) 390 
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,.-. 

I 2 3 4 5 
2.4. MijJoace băneşti 

Casa (241) ~00 Cont de decontare {242) IO 
Cont valutar {243) 420 
Alte mijloace băneşti {244,245,246) 430 
Total s.2.4 440 

l ( rd.400+rd.41 O+rd.420+rd.430) 
2.5 Alte active curente (251,252) 450 

TOTAL capitolul 2 460 
( rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd. 
450) 
TOTAL GENERAL-ACTIV 470 

! (rd.180+rd.460) 

La finele La finele 
Nr. 

PASIV Codul perioadei anului de 
c.s. rd. de gestiune gestiune 

curente precedent 
I 2 3 4 5 

3. CAP IT AL PROPRIU 
3.J. Capital statutar şi suplimentar 

Capiatal statutar (311) 480 
Capital suplmentar (312) 490 ' 
Capital nevărsat (313) 500 

1Capital retras (314) 510 
Total s.3.1 (rd.48o+rd.490-rd.SOO- 520 
rd.510) 

3.2 Rezerve 
Rezerve stabilite de legislaţie (321) 530 

1, Rezerve prevăzute de statut (322) 540 
Alte rezerve (323) 550 
Total s.3:2 (rd.53o+rd.540+rd.S50) 560 

3.3 Profit nerepartizat (pierdere 
I neacoperită) 
I Corectarea rezultatelor perioadelor 570 

precedente (33 I) 
~.rofitul nerepa11iz.at (pierderea 580 
eacoperită) al ani lor precedenţi (332) 
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I 2 3 4 5 
Profitul net (pierderea) al anului de 590 
gestiune (333) 
Profitul utilizat al anului de gestiune 600 
(334) 
Total s.3.3 (rd570±rd.580±rd.590- 610 

I rd.600) 
3.4 Capital secundar 

Diferenţe din reevaluarea activelor pe 620 

I tennen lung (341) 
I Subvenţii (342) 630 

Total s.3.4 (rd.620+rd.630) 640 
TOTAL capitolul 3 650 
.(rd.520+rd.560±rd.610±rd.640) 

4. DATORII PE TERMEN LUNG 
4.1 Datorii financiare pe termen lung 

! 'Credite bancare pe termen lung I 660 
l [C4l l,412) 
I· 
I lmprumuturi pe termen lung (413) 670 

I Alte datorii financiare pe termen lung 680 
(414) 
Total s.4.1 (rd.660+rd.670+rd.680) 690 

4.2 Datorii pe termen lung calculate 
Datorii de arendă pe termen lung ( 421) 700 

I Venituri anticipate pe termen lung (422) 710 
Finanţări .şi încasări cu destinaţie specială 720 
(423) 
Avansuri primite 8424) 730 
Datorii amânate privind impozitul pe 740 
venit (425) 
Alte datorii pe termen lung calculate 750 
(426) 
Total s.4.2 760 

I 
( rd. 700+rd. 71O+rd.720+rd. 730+rd. 7 40 
+rcl.750) 

I Total capitolul 4 (rd.690+rd.760) 770 
j5. DATORII PE TERMEN SCURT -~ 
5.1 

1

Datorii financiare pe termen scurt 

I Credite bancare pe termen scurt 780 
I (511.512) 
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I 2 3 " 5 
lmprumuturi pe termen scurt (513) 790 
Cota curentă a datoriilor pe tennen lung 800 
(514) 
Alte datorii financiare pe tennen scurt 810 
(515,516) 
Total s.5.J 820 
( rd. 780+rd. 790+rd.8oo+rd.81 O) 

5.2 Datorii comerciale pe termen scurt 
Datorii privind facturile comerciale (521) 830 
Datorii faţă de părţile legate (522) 840 
Avansuri primite (523) 85~-
Total s.5.2 (rd.830+rd.840+rd.850) 860 

5.3 Datorii pe termen scurt calculate 
Datorii privind retribuirea muncii (531) 870 
Datorii faţă de personal privind alte 880 
operaţii (532) 
Datorii privind asigurările (533) 890 
:Datorii privind decontările cu bugetul 900 
(534) 
Datorii preliminare (535) 910 
Datorii privind plăţile extrabugetare 920 
(536) 
Datorii faţă de fondatori şi alţi 930 
:Participanţi (537) 
Rezerve privind cheltuieli şi plăţi 940 
preliminate (538) 
Alte datorii pe termen scurt (539) 950 
Total s.5.3 960 
( rd.870+rd.880+rd.890+rd.90o+ 
+rd.910+rd.920+rd.930+rd.940+ 
-frd.950) 

~AL. capitolul S 970 
20+rd.860+rd.960) 
AL GENERAL-PASIV 980 
SO+rd. 770+rd. 970) 

Conducătorul unităţii--------
Contabil-şef ______ _ 
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4.2. ÎNTOCMIREA RAPORTULUI PRIVIND 
REZULTATELE FINANCIARE 

Raportul privind rezultatele financiare cuprinde 15 indicatori care 
reflectă veniturile, cheltuielile şi profiturile (pierderile) obţinute pe 
parcursul perioadei curente de gestiune şi perioadei corespunzătoare a 
anului precedent. Rândurile raportului respectiv reflectă următoarele 
sume anuale: 

Rândul O I O sumele înregistrate pe parcursul anului în creditul 
contului 611 "Venituri din vânzări"; 

Rândul 020 = costul produselor, mărfurilor şi lucrărilor vândute, 
serviciilor prestate pe parcursul anului, reflectate în debitul contului 
71 I ''Costu I vânzări lor"~ 

Rândul 030 =reprezintă diferenţa dintre rd.O 1 O şi rd.020; 
Rândul 040 sumele anuale din creditul contului 612 "Alte 

venituri operaţionale"; 
Rândul 050 = cheltuielile aferente vânzării produselor finite, 

mărfurilor şi serviciilor - pe parcursul anului, contabilizate în debitul 
contului 712 "Cheltuieli comerciale"; 

Rândul 060 sumele Înregistrate pe parcursul anului în debitul 
contului 713 "Cheltuieli generale şi administrative"~ 

Rândul 070 = se reflectă cheltuielile înregistrate pe parcursul 
anului în debitul contului 714 "Alte cheltuieli operaţionale"; 

Rândul 080 = rd.030+rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070; 
Rândul 090 = diferenţa dintre sumele acumulate pe parcursul 

anului în creditul contului 621 "Venituri din activitatea de investiţii" şi 
cheltuielile contabilizate în debitul contului 721 "Cheltuieli ale 
activităţii de ~nvestiţii"; 

Rândul 100 = diferenţa dintre sumele acumulate pe parcursul 
anului în creditul contului 622 "Venituri din activitatea financiară" şi 
cheltuielile acumulate în debitul contului 722 "Cheltuieli ale activităţii 
fi nane iare ,,~ 

Rândul 11 O= suma rândurilor 080, 090 şi 100~ 
Rândul 120 =diferenţa dintre rulajul creditor din cadrul contului 

623 "Venituri excepţionale" şi rulajul debitor din cadrul contului 723 
""Pierderi excepţionale"; 

Rândul 130 suma dintre rd.11 O şi rd.120. 
Metoda de completare a datelor din rândul 140, în rapoartele 

trimestriale şi anuale, nu este identică. Pentru raportul trimestrial, 
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rândul în cauză reflectă suma impozitului pe venit, care urmează să fie 
plătit la buget în rate pe parcursul anului de gestiune în confonnitate 
cu prevederile articolului 84 al Codului fiscal, reflectat în debitul 
contului 731 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit". 
Conform prevederilor articolului în cauză, Întreprinderea poate să 

aleagă una din următoarele metode de plată a impozitului pe venit În 
rate: 

- în mărime egală cu 11.t din impozitul care unnează să fie plătit 

pentru anul precedent; 

- În mărime egală cu suma impozitului dedus pentru plată în 
perioada respectivă, conform cerinţelor titlului II al Codului fiscal. 

Firma "Succes", pe parcursul anului de gestiune, a aplicat prima 
metodă. 

În raportul anual asupra rezultatelor financiare, se reflectă suma 
totală a impozitului pe venit (economiile privind impozitul pe venit), 
care urmează să fie vărsată În buget pe un an în conformitate cu 
calculele efectuate În Declaraţia privind impozitul pe venit. 

La completarea rapoartelor financiare anuale, rezultatul financiar 
net al perioadei de gestiune reprezintă diferenţa dintre rulajul debitor 
şi creditor al contului 351 "Rezultatul financiar total" şi se reflectă in 
raport în baza soldului contului 333 "Profit net (pierdere) aJ perioadei 
de gestiune" (tab.42). 

Exerciţiu: În baza datelor din tabelul 61 şi din balanţa de verificare 
(tabelul 50), să se completeze Raportul privind rezultatele financiare. 
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Tabelu.161 

Date extrase din raportul privind rezultatele financiare 
cu privire la primele trei trimestre ale anului 2000 

şi din registrul de evidenţă a operaţiilor pe luna octombrie
noiembrie cu privire la conturile de rezultate 

(lei) 

Sumele 
Conturile de rezultate înregistrate tn 

debit credit 
611 "Venituri din vânzări'· X 748500 
612 "Alte venituri operaţionale" X 341200 
621 ··venituri dîn activitatea de investiţii' X 21000 
622 "Venituri din activitatea financiară" X 24750 
623 "Venituri excepţionale'" X -
711 ··costul vânzărilor'' 449700 X 
712 ""Cheltuieli comerciale" 112400 X 

l-c713 ··chelluieh generale şi administrative" 81200 X 
~14 ··Alte cheltuieli operaţionale'" 29350 X 

2t ··Cheltuieli ale activită{ii de investitii" 17800 X 
I 722 "Cheltuieli ale activităţii finani.;iare" 12450 X 
723 "Pierderi excepţionale" - X 
731 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit'" 2460 X 
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Aprobat de Ministerul 
Finamfelor al Republit:ii 

Moldova pentru rapoartrle 
anual şi trimestriale 

Raportul privind rezultatele financiare 
De I a I ianuarie până la la J I decembrie 200 __ 

fonnular nr.2 Coduri 

Unitatea economicii ____________________ _ 
Raionul (oraşul) _____________________ _ 
Ramura (tipul de ac1ivitat1~l _________________ _ 
Organul de administrare confonn COCM 
Forma de proprietate CfP 
Umtatea de măsură: 
Cod fiscal ---------------------··-„-~.- confom1 declarariei 

Adresa----------------- Data expedierii. _______ _ 
Dat.a primirii _________ _ 

____ liiiiiicic:lireiiîrn.:1C:t.:iCfuiiiii!Ciiiiiiiiiil!Uli~r----T---·---···• de prez.cntarc _______ _ 

Indicatorii 

I 
Vânzăli nete ( 611) 
Costul vânzarilor (711) 
Profitul brut (pierdere glob 
Alte venituri operationalc (612) 

tuieli comerciale (712) 
tuiei i generale şi administrative (713) 
cheltuieli operationale (714) 

Rezultatul din activitatea operafională! 
profit(pierdue) 
(rd.OJO+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) 
Rezultatul din activitatea de investifii: profit(pierdere) 
(621-721) 
Rezultatul din activitatea linanciară: profit( pierdere) 
(622.-722) 
Rezulta111I din adivitatH economico-financiarii: 
prolit(picrdere) (rd.OSO+rd.O'JO+rd.100) 
Rezultatul i=xcepţional: 11rotit(pierdere) (623-723} 

I Profitul (l>ierden:a) în perioada de grstiune pini la 
impozitare (rd.l IO:trd.120) 

I Cheltuieli (economii) priv· · ·~venit (731) 
I Profit 11et (pierdere 11ctă) (rd.lJOtr ) 

Conducătoml unitălii ~~-„„·---
Contabil-şef_„_~-------
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Perioada 

Cod. rd 
Perioada corespunzi· 

de gestiune toare a anului 
precedent 

1 3 4 
OIO 
020 
030 
040 
050 

070 
080 

090 

100 

110 

120 
130 

140 
150 



4.3. ÎNTOCMIREA RAPORTULUI PRIVIND 
FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI 

În raportul privind fluxul mijloacelor băneşti, sunt reflectate toate 
modificările intervenite în resursele financiare ale întreprinderii, din 
punct de vedere al încasării şi plăţii mijloacelor băneşti, în cursul 
perioadei de gestiune respective. Întocmirea Rapoitului privind fluxul 
mijloacelor băneşti este regtementată de prevederile S.N.C. 5 
"'Prezentarea rapoaitelor financiare" şi S.N .C. 7 "Raportul asupra 
fluxului mijloacelor băneşti". 

Cerinţele S.N.C. 7 prevăd ca mijloacele băneşti, în scopul 
includerii în raprntul privind fluxul mijloacelor băneşti, inclusiv cele 
legate, cuprind: 

numerarul care se află la dispozitia întreprinderii (monede, 
bancnote, valută); 
depuneri în conturile de decontare şi valutar la bănci; 

- mUloace ·în acreditive, carnete de cecuri, cartele de credit şi 

magnetice; 
depuneri în conturile curente, speciale şi de altă natură la bănci. 
În comparaţie cu celelalte rapoarte financiare. care utilizează. 

metoda specializării exerciţiilor, raportul privind fluxul mijloacelor 
băneşti se întocmeşte în baza metodei de casă. Toate încasările şi 

plăţile mijloacelor băneşti şi a echivalentelor acestora se 
contabilizează pe baza sumelor încasate efectiv în casierie sau 
înregistrate în conturile contabile. Plăţile mijloacelor băneşti se 
reflectă la sumele plătite efectiv din casierie sau virate din conturile 
bancare. 

Practica mondială prevede două metode de întocmire a raportului 
asupra fluxului mijloacelor băneşti: 

metoda directă, care se bazează pe analiza fluxului mijloacelor 
băneşti în conturile întreprinderii; 

- metoda indirectă, care se bazează pe analiza posturilor bilanţului 
contabil şi raportului privind rezultatele financiare. 
Conform cerinţelor S.N.C. 7, toţi agenţii economici din R.M. 

întocmesc raportul respectiv prin metoda directă, care permite 
generalizarea în raport a tuturor încasărilor şi plăţilor reale ale 
mijloacelor băneşti în baza registrelor contabile şi documentelor 
primare cu total cumulativ de la începutul perioadei de gestiune. 
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Metoda de completare a raportului în cauză va fi dată pe fiecare 
gen de activitate. 

Pentru activitatea operatională: 
1. În rândul O I O se înr~gistrează încasările efective de mijloace 

băneşti (inclusiv TV A şi accize) de la cumpărători şi clienţi pentru 
produsele, mărfurile vândute, lucrările executate, serviciile prestate. 
Din aceste încasări fac parte atât achitarea nemijlocită a facturilor 
comerciale ale perioadei de gestiune (pe un an), cât şi plata anticipată 
şi avansurile (primite de la cumpărători şi clienţi în contul livrării 

viitoare a produselor, executării lucrărilor, prestărilor serviciilor), 
încasările în contul achitării creanţelor aferente facturilor comerciale, 
achitarea cambiilor primite anterior. 

Suma încasărilor băneşti din vânzări pentru 9 luni (ianuarie
septembrie) ale firmei "Succes" alcătuieşte 627067 lei. Pentru lunile 
octombrie-noiembrie această sumă alcătuieşte 117133 lei. Iar pentru 
luna decembrie sunt date în tabelul 24 şi în exerciţiul ce prevede 
întocmirea registrului de casă (vezi compartimentul 2.5). Suma totală 
a incasări/or de mijloace băneşti din vânzări pentru anul de gestiune 
va.fi egal cu suma dintre (627067+117133+???). 

2. Rândul 020 va conţine sumele plătite efectiv (inclusiv TV A şi 
accize) furnizorilor şi antreprenorilor pentru materiile prime. 
materialele, mărfurile procurate, plăţile organizaţiilor terţe pentru 
serviciile prestate (inclusiv pentru energia termică şi electrică) şi 

lucrările executate, achitarea datoriilor furnizorilor, achitarea 
cambiilor emise anterior, avansurile acordate furnizorilor pentru 
livrarea viitoare a produselor, executarea lucrărilor, prestarea 
serviciilor. 

Plăţile băneşti făcute furnizori/or şi antreprenori/or de către 
firma "Succes" pentru 9 luni au alcătuit 204000 lei, iar pentru lunile 
octombrie-noiembrie au alccituit 38755 lei. În baza datelor din tabelul 
24 şi registrului de casă să se afle această sumă pentru luna 
dec:e mbrie. Suma totală a plăţilor pentru anul de gestiune, care va fi 
reflectată în rd.020 va constitui (204000+ 38755+ ???) lei. 

3. În rândul 030 se vor reflecta următoarele sume: 
132175,9 lei (tab.3. rînd.13) - suma tramferată bugetului 
asigurârilor sociale pentru anul 2000; 
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- 315000 lei salariul achitat lucrătorilor pe parcursul anului 
2000. inc:lusfr ....... .lei (fab.25) salariul achitat pentru luna 
noiembrie. 
Total rd030 pentru anul de gestiune va.fi egal cu (132175,9 + 

315000) lei. 
Trebuie menţionat că, la întocmirea raportului este necesar să se 

reţină că plata impozitului pe venit a salariaţilor se reflectă nu în 
rd.030, ci în rd.070. 

Suma impozitului pe venit reţinut din salariile calculate 
lucrătorilor firmei „Succej'" pentru anul 2000 a fost determinat În 
coloana JO a Anexei nr.6 (pag.123). Impozitul pe salariu virat 
bugetului pe parcursul anului 2000 va fi egal cu diferenţa dintre suma 
calculată in coloana I O a Anexei nr.6 şi impozitul reţinut din salariul 
calculat pentnt luna decembrie (tab.29, col. 9). 

4. În rândul 040 se vor indica următoarele sume: 
5067 lei, suma dobânzii plătite pentru 9 luni; 

- 1156 lei. suma dobânzii plătite pentru octombrie-noiembrie; 
pentru luna decembrie vezi tabelul 24. 
Total pe, anul de gestiune. În rd 040 se va Înscrie următoarea 

sumă (5067+ 1156+ '!'!'!?)lei. 
5. În rândul 050 este arătată suma impozitului pe venitul 

întreprinderii aferent activităţii de întreprinzător, vărsat la buget în 
avans. Pentru aceasta e nevoie să se cunoască următoarele sume: 

2460 lei. suma impozitului pe venit plătită În avans de elitre firma 
"Succes" pentru 9 luni: 

:__ 820 lei (tab.2.:/j, suma aferentă impozitului pe venit plătită de 
.firmă pentru trimestrul patru. 
Prin urmare, suma totală plătită la buget În avans de către firma 
"Succes" pe parcursu/ anului, aferent impozitului pe venit. 
constituie (2460+820) lei. 
6. Rândul 060 este destinat generalizării sumei altor încasări de 

mijloace băneşti din activitatea operaţională a întreprinderii~ cum ar fi: 
din vânzarea altor active curente: 

- chiria curentă; 
. amenzile, penalităţile, despăgubirile primite; 

recuperarea prejudiciului material; 
restituirea sumelor spre decontare; 
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restituirea avansurilor acordate anterior şi plăţilor anticipate, în 
legătură cu faptul că produsele nu au fost livrate şi lucrările n-au 
fost executate; 
restituirea sumelor din buget; 

- comisioanele şi alte taxe; 
încasările din vânzarea titlurilor de valoare pe termen scurt cu 
lichiditate înaltă, inclusiv închiderea contului de depozit; 
încasări băneşti pentru eliberarea licenţelor; 

- compensaţiile companiilor de asigurări; 
- rambursarea împrumuturilor pe termen scuit acordat anterior către 

terţi; 

- alte încasări care nu sunt legate de activitatea de investitii şi 

financiară. 

În baza datelor din evidenţa contabilă a firmei "Succes", alte 
încasări pentru 9 luni au alcătuit 333640 lei, pentru octombrie şi 
decembrie 7560 lei. Iar pentru luna decembrie vezi tabelul 24 şi 
registrul de casă. Prin urmare, suma totală a altor încasări de 
mţjloace băneşti din activitatea operaţională va constitui 
(250000+7560+????) lei. 

7. La fel ca şi rd.060, rd.070 este destinat generalizării sumelor 
altor plăţi de mijloace băneşti din activitatea operaţională (cea de 
producţie şi comercială a întreprinderii), dar care nu sunt legate de 
activitatea de investiţii şi financiară. Asemenea plăţi pot fi: 

- cheltuielile aferente vânzării altor active curente~ 
plata arendei curente a activelor materiale şi nemateriale~ 

- amenzile, penalităţile, despăgubirile achitate~ 
- plata tuturor felurilor de impozite (cu excepţia impozitului pe 

venitul activităţii de întreprinzător), taxelor şi altor plăţi; 
- cheltuielile aferente asigurării bunurilor şi personalului pe seama 

mijloacelor întreprinderii; 
- cheltuielile aferente procurării titlurilor de valoare pe termen scrn1 

cu lichiditate înaltă, deschiderii conturilor de depozit; 
plăţile extrabugetare~ 

- acordarea împrumuturilor pe termen scurt; 
restituirea avansurilor primite anterior şi plăţii ant1c1pate în 
legătură cu faptul că produsele nu au fost livrate, lucrările nu au 
fost executate şi serviciile nu au fost prestate;, 
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cheltuielile aferente plăţii serviciilor cu caracter comercial, 
general şi administrativ~ 
alte plăţi ale mijloacelor băneşti care nu sunt legate de activitatea 
de investiţii şi financiară. 
Conform datelor firmei "Succes", în rândul 070, suma pentru 9 

luni a alcătuit 52716 lei, pentru octombrie şi noiembrie a fost de 
28653 lei. Pentru luna decembrie vezi tabelul 24 şi registrul de casă. 
Plăţile totale pe rândul 070 pe întregul an alcătuieşte 

(52716+28653+?????) lei. 

Acti11itatea de investiţii 
Fluxul mijloacelor băneşti din activitatea de investiţii arată 

cheltuielile de mijloace băneşti pentru procurarea resurselor care vor 
aduce venit şi fluxuri de mijloace băneşti în viitor. 

I . În rându I 090 se reflectă suma mijloacelor băneşti Încasate 
efectiv pentru activele nemateriale şi materiale pe termen lung 
vândute, cotele de participaţie. cotele în capitalul statutar al altor 
întreprinderi, precum şi suma avansuri lor şi plăţilor anticipate Încasate 
pentru activele nemateriale, materiale şi financiare„ enumerate mai sus 
şi destinate vânzării. în acest rând vor fi arătate următoarele sume: 

Încasările băneşti pe termen lung pentru 9 luni constituie 6084 
lei; 
pentru odombrie - noiembrie 11111 lei; 

- pentru luna decembrie ????lei. 
Încasările totale din ieşirea activelor pe termen lung pentru anul 

de gestiune alcătuiesc (6084+ 1111 /+????)lei. 
2. Rândul 100 conţine suma mijloacelor băneşti plătite sau virate 

efectiv pentru activele nemateriale şi materiale pe termen lung 
procurate, precum şi a acţiunilor pe termen lung (cu excepţia celor 
proprii). cotele de participaţie, cotele în capitalul statutar al altor 
întreprinderi, avansurile acordate pentru achiziţionarea activelor 
materiale, nemateriale şi financiare pe termen lung. 

În baza registrului de evidenţă a operaţiilor economice efectuate 
de .firma "Succes". în acest rând se va reflecta numai investiţiile pe 
termen lung în păr/ile legate efectuate în luna decembrie???? lei. 

3. Din lipsă de date. rândul 11 O nu va fi completat. 
4. Rândul 120 va fi completat cu suma dividendelor încasate 

numai în luna decembrie. 
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5. În rândul 130, se înscrie diferenţa dintre alte încasări şi plăţi 
ale mijloacelor băneşti privind activitatea de investiţii a întreprinderii, 
cum ar fi: 

I. Încasările de mijloace băneşti din activitatea de investiţii: 
rambursarea de către terţi a împrumuturilor pe termen lung 
acordate anterior; 
achitarea de către terţi a titlurilor de creanţe pe termen lung 
(obligaţiuni, cambii); 
alte încasări privind activitatea de investiţii. 

li. Plăţile de mijloace băneşti din activitatea de investiţii: 
acordarea împrumuturilor pe termen lung către terţi~ 
cheltuielile aforente procurării obligaţiunilor, cambiilor, altori 
titluri de creanţe ale organizaţiilor terţe: 
alte cheltuieli privind activitatea de investiţii. 

La firma "Succes", asemenea operaţii au fost înregistrate numai 
În luna decembrie (vezi pct.2. 3). 

6. În rândul 140, se reflectă suma tuturor încasărilor şi plăţilor 
mijloacelor băneşti din activitatea de investiţii indicate în rândurile 
090-130. 

Activita1ea financiară 
Activitatea financiară a întreprinderii constituie o totalitate de 

operaţii economice cu privire la modificările apărute în mărimea şi 

structura capitalului propriu şi împrumutat. Spre exemplu, asemenea 
operaţiuni pot fi: primirea resurselor de la acţionari şi restituirea lor, 
primirea şi rambursarea creditelor şi împrumuturilor, plata 
dividendelor. 

I. În rândul 1 SO, se arată sumele creditelor şi împrumuturilor pe 
termen lung şi scurt primite efectiv. 

Firma "Succes", în rândul 150, va reflecta suma creditelor 
bancare pe termen lung. inregistrate în contul de decontare (conform 
datelor din luna decembrie), care constituie???? lei. 

2. Rândul 160 indică cheltuielile băneşti efectuate efectiv privind 
rambursarea creditelor şi împrumuturilor. 

Conform datelor de la firma "Succes", În anul raportat, n-au 
avut loc asemenea operaţii de rambursare a creditelor şi 

Împrumuturi/or. 
3. Rândurile 170, 180, 190 nu vor fi completate din lipsă de date. 
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4. Suma din rândul 200 ne indică diferenţa dintre alte încasări şi 
plăţi ale mijloacelor băneşti din activitatea financiară, cum ar fi: 

I. Î ncasărî le băneşti: 
sub formă de redevenţă; 

- din arenda finanţată pe tennen lung; 
sub fonnă de donaţii, premii, prime şi sume sponsorizate; 
sub formă de capital vărsat suplimentar; 

- sub formă de subvenţii acordate întreprinderilor de stat; 
alte încasări. 

11. Plăţile băneşti: 
- aferente redevenţelor; 

aferente arendei finanţate pe termen lung; 
alte plăţi. 

Asemenea tipuri de operaţii au fost înregistrate numai în luna 
decembrie. care constituie???? lei. 

5. Rândurile 210 şi 220 se vor completa conform prevederilor din 
acest Raport. 
6. Rândul 230 se completează în baza diferenţei dintre încasări şi 

plăţi ale mijloacelor băneşti care reiese din evenimente excepţionale, 
sau sumele încasate de la organele de stat, persoanele juridice şi fizice, 
sub formă de compensaţii pentru acoperirea pierderilor din calamităţi 
naturale. ieşirea mijloacelor băneşti ca unnare a inundaţiilor, 

incediilor, furturilor etc. 
Din lipsă de date, acest rând nu se va completa. 
7. Rândul 240 este destinat pentru a fi reflectat rezultatul fluxului 

net al mijloacelor băneşti, care va fi egal cu suma dintre rd.220 şi 

rd.230. 
8. În rândul 250, se detennină diferenţa dintre venituri şi 

cheltuieli. rezultate din modificările cursului de schimb valutar. 
Pentru trimestrul IV, diferenţa de curs favorabilă (tab.39) - 320 

lei. Prin urmare, suma din rd250 va.fi egală cu 320 lei. 
9. Soldurile mijloacelor băneşti indicate în rândurile 260 şi 270 

ale raportului privind fluxul mijloacelor băneşti trebuie să fie egale cu 
sumele din rândul 440 al bilanţului contabil la aceeaşi dată. 

Exerciţiu: În baza datelor de mai sus, să se completeze Rapoitul privind 
fluxul mijloacelor băneşti. 
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A1•robat de Ministerul Finanţelor al Re1•ublicii Moldova 
pentru r.a11oar1rle anuale şi trimestriale 

Raportul privind ftuxul mijloacelor blneşti 
De la I ianuarie până la 30 septembrie 200 __ _ 

Fonnular nr.4 

Uniiatea economicii 
Rmrnml (oraşul) 

-··--------.-----·--··-----------„„- confonn CRIO 
conform SOATO 

Ranmrn l!ipul de activitater==~--· ---------~----·-- _ „_ confonn CAF.M 
Organul de administrare econo111 ică -----------·-··----·--·-·-· 
funm1 de prnprierate 
Unit;llca de măsură: 

Fluxul mijloacelor băneşti 
pe tî1>uri de activîtili 

Acth·ihltea open1tională 
lncasări băneşti din vanzari 

nizorilor şi aut 1·enorilor 
Plăti bâueştî sal 
Plata dobânzilor 

utii pentru asigurările sociale 

Plata impozitului pe venit 
Alte încas.'iri ale mijloacelor băneşti 
Alte plăfl ale mijloacelor băneşti 
Fluxul ncl al 111i3loacelor băneşti din activitatea operatională(rd.OIO-rd.020-
l'd-030-nl.040-rd.050+rd.060-rd.070) 
Activitatea de investi ii 

tivitatea de investitii (rd.090-

Fluxul nel al niijloacdor băneşti din uctivitalea financiară (rd. 150-rd.l60-

confoml COCM 

Codul 
râ11dului 

OIO 
020 
030 
040 
050 

070 

080 

090 

o 
120 
130 

140 

150 
160 
170 

CFP 

nl I 70+rd.180-rd.l 90±..nl.100) 210 
Fluxul nel din acfo•itatea l."Conomico-financi.ară 11iină Ja arth:•~lele 
exce1>!ionale (±rd.080±nl.140_:trd.2 l0) 

Coduri 

erioada de 
gestiune 

3 

lncasări (plăff) excepţionale ale mijloacelor băm„-şti 
Fll"i:xui net ~J""3("'l)c-''-----------------t---~~--t--------; 

Diferenţe e (nefavorabile) 

Soldul mijloacelor băneşti la sfârşi1ul 1:ierioadei de gestiune 
(rd.240:trd.250+rd.260) 

Conduciiloml unitătii_~·-· _____ _ 
Contabil-şef ________ „.-„ .• „._ 
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4.4. ÎNTOCMIREA RAPORTULUI PRIVIND 
·FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU 

La completarea formularului raportului privind fluxul de capitalul 
propriu, se va ţine cont de următoarea formu1ă: 

Sf.a.p. +Încasat (calculat)- Consumat (calculat)= Sf.p.g. 

Unde: Sf.a.p. - soldul la.finele anului de gestiune precedent; 
Sf.p.g. - soldul la.finele perioadei de gestiune curente. 

Trebuie menţionat că suma scrisă în coloana 4 a acestui raport 
reflectă soldurile creditoare iniţiale aferente conturilor respective, iar 
cifra indicată în paranteze reflectă soldurile debitoare iniţiale. 

Sumele din rândurile aferente conturi lor 313 "Capital nevărsat"~ 
314 "Capital retras"; 334 „Profitul utilizat al anului de gestiune" se 
vor scrie în paranteze. Aceasta se explică prin aceea că aceste conturi 
fac patte din clasa a treia, Însă ele nu sunt conturi de pasiv. 

Rândul 120, din Raportul privind fluxul de capital propriu, se va 
întocmi în baza datelor din postul 150 al Raportului privind 
rezultatelor financiare. 

În rândul 130, se va indica infonnaţia cu privire la utilizarea 
profitului conform deciziei proprietarilor întreprinderii, efectuată în 
cursul anului şi contabilizată în contul 334 „Profitul utilizat al anului 
de gestiune". Deoarece asemenea plăţi, pe parcursul anului, la fimrn 
"'Succes", n-au fost înregistrate, rândul cu privire la acest cont din 
coloana 6 nu va fi completat. 

Exerciţiu: În baza datelor din bilanţul contabil al balanţei de verificare 
(tabelul 50), să se completeze Raportul privind fluxul de capital propriu. 
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A11robat de Ministerul Finantelor 
al Republicii Moldova pentru raportul anual 

Raportul privind fluxul de capital propriu 
De la I ianuarie până la JO septembrie 200_ 

Fonnular nr.2 

Adresa 

l,a finele 
C:onsu.. 

Nr. ca11. Indicatorii Cud. anului de ÎncaYt 
mat ni. gestiune (calculat) 

(virat) precedent 
I :! 1 .J j 6 

CAPITAL PROPRIU 
I Capital statutar şi suplimentar 

Capital stalutar P 11) 010 

>------···· -
5apîtal sup!i111enlar (312) 020 
Capîtal 11evărs;1f ( 3 13) 030 
Capital relras (314) 040 
Totalc::.1 050 
(rd.OIG+rd.020-rtl.OJ0-~040) 

2 Rezerve 
Rezetve stabilite de legislaţie (321) 060 
Rezerve prevăzute de statut (322) ~ Alte rezerve (323) 
Total c.2 (rd.060+rd,070+rd.080) 090 

J Pn>fit nerepatrizat (pierdem.• neacoperită) 
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente 100 
(331) 

I 
Profitul nerepartizat ( pîerdenm neacoperită) al 110 
anilor precedenţi (JJ2) 

I Profitul net (pierderea) al perioadei de 120 
gestiune (333) 
Profit utilizat al anului de gesriune (334) 130 
Totalc.J. 140 
{nl.IOO+nl.l H)±nl.120-11.l.IJO) 

-I Ca11ital secundar 
Diferen!e din reevaluarea 11ctivelor pe termen ISO 

~u~entii {341) l<>O 
Total c.4 (rd.:t:ISO+.-d.160) 

~ I 
TOTAL GENERAL 
(rd.050+rd.09G+rd.14o+rd.17~) 

C'ondudiloml unil.il!Îi . 
Contabil-şef ___ _ 
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Coduri 

La finele 
perioadei 

tlegntiune 
c::urente -



Răspunsul corect la testul din capitolul întâi 

I. c); 

2. b), c), f, i,j~ 

3.c),e),f)~ 

4. a)~ 

5. b); 

6. a)~ 

7. d); 

8. 
a) consumurile sunt formate din uzura mijloacelor fixe, din obiectele 

de muncă consumate şi alte resurse utilizate pentru fabricarea 
produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii unui venit; 

b) cheltuielile influenţează direct rezultatele activităţii economico
financiare a întreprinderii şi, spre deosebire de consumuri, nu sunt 
legate nemijlocit de procesul de producţie; 

c) principalele deosebiri dintre consumuri şi cheltuieli se explică prin 
aceea că cheltuielile nu se includ în costul produselor sau al 
serviciilor, ci dimpotrivă se scad din venituri, la determinarea 
profitului (pierderii) din perioada de gestiune. 

9. b); 

1 O. b), c), d), e. 
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CAPITOLUL 5 

RAPOARTELE FISCALE 

În acest capitol, este descris modul de completare a rapoartelor 
fiscale ale firmei "Succes". 

Firma în cauză va completa şi prezenta Inspectoratului fiscal 
teritorial următoarele rapoarte fiscale: 

Darea de seamă privind acumularea şi utilizarea mijloacelor 
asigurărilor sociale ale Republicii Moldova; 

- Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei, ce practică 
activitatea de antreprenoriat; 
Declaraţia cu privire la impozitul pe venit reţinut la sursa de plată; 
Anexa nr.6 la Instrucţiunea cu privire la impozitul pe venit reţinut 
la sursa de plată~ 

- Declaraţia cu privire la taxa pe valoarea adăugată; 
Raportul aferent plăţii pentru apa consumată; 
Raportul aferent taxei pentru amenajarea teritoriului. 

5.1. ÎNTOCMIREA DĂRII DE SEAMĂ 
PRIVIND ACUMULAREA ŞI UTILIZAREA 

MIJLOACELOR ASIGURĂRILOR SOCIALE 

Deoarece firma "Succes" este înregistrată ca plătitor al 
contribuţiilor pentru asigurările sociale la reprezentanţa Fondului 
social pe sectorul Buiucani, va calcula şi achita bugetului asigurărilor 
sociale de stat 31 % contribuţii pentru asigurări sociale şi 1 % pentru 
asigurarea socială obligatorie. Pentru evidenţa sintetică a caloulărilor 
şi achitărilor în Fondul social este destinat contul de pasiv 533 
·'Datorii privind asigurările". În credit se va arăta datoriile calculate. 
iar în debit plăţile efectuate la buget şi sumele achitate lucrătorilor pe 
seama mijloacelor asigurărilor sociale. 

Darea de seamă privind acumularea şi utilizarea mijloacelor 
asigurărilor sociale (Darea de seamă 4-BASS) conţine date pe întregul 
trimestru şi va fi prezentat nu mai târziu de data de 1 O a lunii 
următoare perioadei de gestiune de către firma "Succes", direcţiei 

Fondului social şi Inspectoratului Fiscal teritorial pe sectorul 
Buiucani. Calculele respective se efectuează total cumulativ de la 
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începutul anului. Prin urmare, firma "Succes" va întocmi aceste 
calcule pentru trimestrul IV al anului 2000, şi va prezenta acest raport 
până pe data de I O ianuarie 2001. Data plăţii la buget a sumelor 
dalorate bugetului asigurărilor sociale se consideră data achitării 
salariilor. 

Tabelul N 1 al Dării de seamă 4-BASS (vezi anexa 2) se 
completează în felul următor: rândul 1, coloana 6 - conform 
prevederilor Instrucţiei Departamentului de Statistică al R.M nr.30 
din 01.06.94 (cu modificările ulterioare). Această instrucţiune prevede 
ca numărul mediu de lucrători să se calculeze ca raportul dintre suma 
numărului de lucrători, care s-au prezentat la lucru în fiecare zi a lunii 
la numărul calendaristic de zile ale lunii respective. Numărul 

calendaristic .de zile ale lunii decembrie este egal cu 31 de zile. Iar 
numărul de lucrători din fiecare zi se determină în baza datelor fişelor 
ele pontaj prezentate contabilităţii de fiecare şef al secţiei. Astfel, pe 
data de I decembrie 2000, la firma „Succes" s-au prezentat la lucru 15 
lucrători. Deoarece zilele de 2 şi 3 decembrie au fost zile de odihnă, 
numărul de lucrători incluşi în calcul, conform instrucţiunii în cauză 
va fi egal, de asemenea, cu I 5 lucrători, inclusiv 7 femei. După cum 
aţi observat în zilele de odihnă, precum şi în zilele de sărbători 
numărul lucrătorilor incluşi în calcul este egal cu numărul lucrătorilor 
care s-au prezentat la serviciu în ultima zi de lucru, anterioară zilei de 
sărbătoare sau de odihnă. Pentru celelalte zile ale lunii decembrie, în 
contabilitate au fost înregistrate următoarele date: pe data de 4,5,6 şi 7 
decembrie s-au prezentat la lucru numai 14 lucrători (Barbu S. s-a 
aflat în concediu pentru incapacitatea temporară de muncă patru zile), 
inclusiv 7 femei. Iar pe data de 8 decembrie la lucru s-au prezentat toţi 
angajaţii ( 15 lucrători, inclusiv 7 femei). Numărul de lucrători, care s
au prezentat la lucru în fiecare din zilele rămase din luna decembrie 
este egal cu. 15 lucrători, inclusiv 7 femei. Pornind de la cele 
menţionate mai sus, numărul mediu lunar de lucrători este egal cu 15 
lucrători ((27x I 5+4x14)/31), inclusiv 7 femei (31 x7/31 ). 

În acelaşi mod, numărul mediu lunar de lucrători a fost calculat şi 
pentru celelalte luni ale anului. Pentru lunile ianuarie-aprilie, numărul 
mediu lunar de lucrători a constituit 14 lucrători, inclusiv 6 femei, iar 
pentru lunile mai-noiembrie, 15 lucrători, inclusiv 7 femei. Numărul 
mediu anual de lucrători, care va fi reflectat în coloana 6, rândul I al 
tabelului nr.1, se va calcula ca raportul dintre suma numărului mediu 
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lunar de lucrători pentru toate lunile perioadei raportate la numărul de 
luni ale perioadei în cauză. Prin unnare numărul mediu anual de 
lucrători este egal cu 15 lucrători ((4xl4+8xl5)/l2), inclusiv 7 femei 
(( 4x6+8x7)/12). 

În coloana 3, rândul 2, se va indica suma de 499 OOO lei care 
constituie fondul anual de remunerare a muncii şi a tuturor tipurilor de 
recompense şi premii din care se calculează cotele de asigurare 
înregistrate în contabilitatea finnei i,Succes". În coloniţa 4, rândul 2, 
se va indica şi alte baze de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale 
de stat obligatorii prevăzute de Legea bugetului pe anul respectiv, spre 
exemplu, cum ar fi plata de arendă calculată arendatorului, în 9azul în 
care acesta este o persoană fizică. Colonita 6 este destinată totalizării 
sumelor reflectate în coloniţele 3,4 şi 5. 

Celulele din rândul 2a şi 2b nu se vor completa fiindcă firma în 
cauză nu este o Întreprindere agricolă şi nici nu dispune de terenuri. 

Conform tarifului de 31%, cotele de asigurare socială pe anul 
2000 va constitui „„ ... lei (499000x31 %/100%), care va fi reflectată în 
co Ioniţa 3, rându I 3a. Asigurarea socială obligatorie a cetăţenilor În 
mărime de 1 %, care pentru anul 2000 a constituit ....... .lei 
( 1 %x499000/100%), va fi scrisă în co Ioniţa 3, rândul 3c. Totalul 
sumelor 4990 lei şi 154690 lei se va reflecta la rândul 3, coloana 3. 

Următorul tabel, care face parte din Darea de scamă 4-BASS, 
cantine indicatori cu privire la utilizarea mijloacelor asigurărilor 
sociale. Pe parcursul anului în contabilitatea firmei „Succes" au fost 
înregistrate următoarele cheltuieli din aceste mijloace: indemnizatii 
pentru îngrijirea copilului cu vârsta de până la 1,5 ani 1110 lei, care 
va fi înregistrată în coloana 4, rândul l al tabduluî nr.2; compensaţii 
pentru îngrijirea copilului ce are vârsta de la 1,5 ani până la 16 ani 
constituie 1230 lei şi va fi înregistrată în coloana 4. Numărul total de 
zile acordate pe parcursul anului 2000, mamelor pentru îngrijirea 
copilului de până la 1,5 ani constituie 41 zile, iar mamelor care s-au 
concediat pentru îngrijirea copilului cu vârsta cuprinsă între 1,5 ani şi 
16 ani constituie 83 de zile. Trebuie menţionat că concediile pentru 
îngrijirea copiilor au fost acordate pe parcursul primelor cinci luni ale 
anului 2000. 

Suma de 7500 lei constituie concediile plătite de către firma 
HSucces" pentru incapacitatea temporară de muncă a lucrătorilor în 
perioada O 1.06.2000 31.12.2000. Această sumă face parte din 

117 



tipurile de recompense prevăzute de legislaţie şi va fi dedusă din 
fondul asigurărilor sociale de stat constituită la firma „Succes". Prin 
urmare, concediul calculat pentru incapacitatea temporară de muncă se 
va înregistra în creditul contului 533 „Datorii privind asigurările" 

(tab.31 ). De asemenea, la concediul pentru incapacitatea temporară de 
muncă se va calcula contribuţii pentru asigurarea socială În mărime de 
31 % (debit 533 şi credit acelaşi cont, adică 533) şi 1 % - asigurarea 
individuală obligatorie (debit 531 şi credit 533). Suma concediilor 
plătite lucrătorilor firmei „Succes" pe parcursul anului 2000 a 
constituit 7500 lei. Această sumă se va înscrie în co Ioniţa 4, rândul 7. 

Numărul anual de zile acordate lucrătorilor pentru incapacitatea 
de muncă, de 37 zile se va indica în coloniţa 3, rândul 7. După cum s-a 
menţionat din suma concediilor pentru incapacitatea temporară de 
muncă se va calcula contribuţii pentru asigurarea socială în mărime de 
31%, care va constitui ((31%x7500)/100%) lei şi 1% - asigurarea 
individuală obligatorie, egală cu ((1%x7500)/100%) lei. Suma dintre 
2325 lei şi 75 lei, se va reflecta la rândul 8a, coloana 4 ale tabelului 
nr.2. iar în coloana 4, rândul 9 se va indica suma totală de 
(1110+1230+7500+2400) lei. 

Trebuie menţionat că în coloana 4 a tabelului nr.2 se vor indica 
numai sumele plătite pe parcursul anului 2000. De asemenea, suma 
calculată la rândul 9, coloana 4, trebuie să fie egală cu cea din rândul 
12 al tabelului nr.3 al Dării de seamă 4-BASS. De asemenea, este 
importantă şi cunoaşterea următoarelor lucruri: suma din rândul 12 al 
tabelului nr.3 trebuie să fie egală cu suma indicată la rândul 9, coloana 
4 ale tabelului nr.2; diferenţa dintre suma calculată la rândul 9, 

' coloana 4 ale tabelului nr.2 şi cheltuielile neadmise pentru a fi deduse 
din fondul asigurărilor sociale de stat, care, pentru anul 2000, 
consituie 70 de lei (vezi tabelul nr.3, rândul 6), se va reflecta la rândul 
503. coloniţa 3 a tabelului nr.5. Rândul 504, coloniţa 3 conţine 

cheltuielile înregistrate în trimestrul rv, permise spre a fi deduse din 
fondul asigurărilor sociale de stat, care, în cazul nostru, coincide cu 
suma calcu lată la rându I l 2b, tab.nr.3 (pag.100). 

Tabelul nr.3 se va completa în modul următor: 
- la rândul 1 se va indica datoria de 384 lei a întreprinderii „Succes" 

faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat la începutul anului 
2000~ 

118 



- la rândul 1 b, se indică datoria faţă de bugetul asigurărilor sociale 
la începutul anului 2000, în privinţa asigurării individuale 
obligatorii, care, de asemenea, trebuie să se conţină în suma 
reflectată la rândul I. Pornind de la datele evidenţei contabile. 
suma asigurării individuale obligatorii neachitate, la începutul 
anului 2000, constituie 12 lei; 

- la rândul 2a, se indică suma de 116530,63 lei, care reprezintă 
contribuţiile pentru asigurarea socială, inclusiv asigurarea 
obligatorie individuală pe parcursul primelor trei trimestre ale 
anului 2000; 

- la rândul 2b, se va calcula contribuţiile pentru trimestrul IV, dacă 
se ştie că în luna octombrie (numerotată cu cifra 1) au fost 
calculate contribuţiile la asigurările sociale de stat în mărime de 
3 l % şi asigurarea individuală obligatorie de I%, la suma totală de 
13424,89 lei, iar pentru luna noiembrie au fost calculate 
contribuţii în sumă de 17863,00 lei. Pornind de la datele tabelului 
29, calculaţi de sine stătător suma contribuţiilor la asigurările 

sociale în mărime de 31 % şi asigurarea individuală obligatorie -
1 % pentru luna decembrie. Suma dintre 13424,89 lei, 17863,00 lei 
şi asigurarea calculată pentru luna decembrie, se va reflecta la 
rândul 2b; 

- la rândul 2 se reflectă suma asigurărilor sociale calculate pe 
parcursul anului 2000, care constituie 159680 lei. După cum 
observaţi, suma indicată la rândul 2 trebuie să coincidă cu cea de 
la rândul 3, coloana 6 ale tabelului nr.1 (pag.99); 

- la rândul 3, se vor scrie asigurările sociale calculate pentru 
trimestrele precedente (trimestrul 1-Ill), care n-au fost incluse în 
Dările de seamă 4-BASS, întocmite pentru trimestrele precedente. 
Motivul neincluderii poate fi calcularea incorectă a sumelor 
aferente asigurărilor sociale pentru aceste trimestre. Contabilul are 
posibilitatea de a corecta greşeala comisă în trimestrul precedent, 
pentru a nu fi tras la răspunderea administrativă, conform 
prevederilor a1ticolului 5 l(e) al Legii privind sistemul public de 
asigurări sociale nr. 489-XIV din 8 iulie 1999, şi să calculeze de 
sine stătător penalitatea, care este egală cu O, 1 % pentru fiecare zi 
de întârziere. Penalitatea calculată se reflectă la rândul 3a. În 
contabilitatea firmei „Succes", n-au fost depistate asemenea 
greşeli; 
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la rândurile 4 şi 5 se va indica suma asigurărilor sociale neincluse 
în Dările de seamă 4-BASS, pentru trimestrele precedente, 
stabilite în urma verificărilor planificate de către conducerea 
întreprinderii prin întocmirea actelor de control. În trimestrul IV, 
s-a efectuat o asemenea verificare, în urma căreia au fost depistate 
greşeli la calcularea asigurărilor sociale în mărime de 1340 lei, 
pentru care au fost calculate penalităţi în sumă de 78 lei. Prin 
urmare, suma de 1340 lei va fi reflectată la rândul 4, iar 
penalitatea în mărime de 78 lei la rândul 5; 
la rândul 6, se indică cheltuielile efectuate de către întreprindere 
pentru plata indemnizaţiilor şi compensaţiilor nepermise spre a fi 
deduse din fondul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2000. În 
trimestrul patru, contabilul răspunzător de întocmirea acestei dări 
de seamă a stabilit că s-au plătit indemnizaţii pentru îngrijirea 
copilului cu vârsta de până la 1,5 ani, mai mult cu 70 de lei; 

- la rândul 6a se va reflecta cheltuielile pentru plata indemnizaţiilor 
şi compensaţiilor, care nu pot fi deduse din fondul asigurărilor 

sociale de stat, depistate ca urmare a verificărilor planificate, 
organizate de către conducerea întreprinderii pe parcursul 
trimestrului patru. Cheltuielile în cauză sunt de aceeaşi natură cu 
cele reflectate la rândul 6, numai că ele sunt depistate în unna 
controlului intern; 
rândul 7 nu se va completa, fiindcă firma „Succes'' n-a fost 
amendată d în partea organelor fiscale pentru faptul că n-a calculat 
corect şi n-a achitat la timp asigurările sociale. Deoarece, în 
trimestrul patru, mărimea alocaţiilor la fondul asigurărilor sociale 
de stat i-a permis firmei să-şi onoreze plăţile faţă de salariaţi 

privind indemnizaţiile şi compensaţiile calculate faţă de aceşti 

lucrători, rezultă că întreprinderii în cauză nu i-au fost necesare 
111 ijloace băneşti suplimentare din bugetul asigurărilor sociale de 
stat, adică rândul 8 m1 va fi completat; 

- la rândul 9, se va calcula suma totală ce urmează a fi plătită 

bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2000. Suma 
rândului 9=rând.1 +rând.2+rând.3+rând.4+rând.5+rând.6+rând.7+ 
+rând.8; 
la rândul. l O, se va indica datoria bugetului asigurărilor sociale de 
stat faţă de agentul economic la sfârşitul anului, ca urhiare a 
supraplăţilor la buget. Iar la rândul 11, se va reflecta aceea.~i 
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datorie, însă la începutul anului. Asemenea datorii n-au fost 
înregistrate În contabilitatea firmei; 
la rândul l 2a se va reflecta cheltuielile aferente indemnizaţiilor şi 
compensaţiilor, care au fost plătite lucrătorilor pe parcursul 
primelor trei trimestre ale anului 2000. Suma acestor cheltuieli 
constituie 11304 lei; 

- la rândul 12b se indică indemnizaţiile şi compensaţiile plătite pe 
parcursul trimestrului patru. În luna octombrie, numerotată cu 
cifra l, au fost achitate indemnizaţii şi compensaţii în sumă de 135 
lei, iar în luna noiembrie - 417 lei. Pentru a treia lună, adică 
pentru luna decembrie a fost calculată şi achitată o singură 

indemnizaţie cea acordată inginerului Barbu S. pentru 
incapacitatea temporară de muncă. În baza datelor de la exerciţiul 
care cere cititorului să calculeze indemnizaţia pentru 
incapacitatea temporară de muncă a inginerului Barbu S. (vezi 
pag.49), să se completeze rândul destinat pentru luna a treia. Suma 
totală a indemnizaţiilor şi compensaţiilor plătite personalului 
finnei „Succes" pe parcursul trimestrului curent este egal cu .. „ ... 

lei (135+417+ ..... ). trebuie menţionat că rândul 12 
rând.l2a+rând.l2b, sau este egal cu suma de 12240 lei, indicată la 
rândul 9, coloana 4, tabelul nr.2; 
la rândul I 3a se va indica suma achitată la bugetul asigurărilor 
sociale de stat pe parcursul primelor trei trimestre. Conform 
datelor contabilităţii firmei în cauză, la buget au fost achitate 
101651 lei~ 

- la rândul 13b se va reflecta suma achitată la bugetul asigurărilor 
sociale pe parcursul trimestrului IV, care constituie 30524,89 lei~ 
la rândul 13, se va indica suma .......... lei (101651+30524,89); 
rând.14=rând. l 1+rând.12+rând.12'+rând.12'1+rând.l3 1+rând.13 11+ 
+rând. I 3-rând.13c+rând. l41+rând.1411

; 

rând. J 5=rând.9-rând. J 4. De menţionat că suma calculată la rândul 
15 trebuie să fie egală cu soldul final al contului 533 la sfiirşitul 
anului 2000 (vezi tab.JO, col.7). Dacă suma calculată la rândul 14 
este mai mare decât cea calculată la rândul 9, atunci diferenţa va fi 
reflectată la rândul I O. Dacă diferenţa este egală cu zero atunci 
rândurile 1 O şi 15 nu se vor completa. Însă, dacă diferenţa este 
pozitivă, atunci suma obţinută se va înregistra la rândul t 5 în 
dreptul denumirii „Din partea agentului economic", iar la rândul 
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I Sb, unde este rezervată asigurarea individuală obligatorie de I%. 
va fi reflectată suma respectivă, calculată în tabelul 30, coloana 6; 

- la rândul 17, se va înscrie suma datoriilor faţă de Fondul social din 
cauza neachitării salariului lucrătorilor. Pentru finna „Succes", 
această sumă este egală cu totalul calculat în coloana 7, tab.30; 
rândul 18= rând.1 S-rând.16-rând.17; 
rândul 19=rând. I 8-rând.15a+rând.16; 
Este necesar de amintit că, din lipsă de date, rândurile: 6a; 6b; 7; 

8~ l I; 12; 12; 13f; 13g; 13 1
; 13 11

; 13c; 13d; 13e; 141
; 1411

; 15a; 15c şi 
16 m1 vor fi completate. 

Tabelul nr.4 al Dării de seamă 4-BASS este destinat calculării 
cotelor care urmează a fi livrate la bugetul asigurărilor sociale de stat. 
Pentru aceasta este necesar să se evalueze baza de calcul a defalcărilor 
la bugetul asigurărilor sociale de stat cu total cumulativ de la Începutul 
anului, care se calculează în modul următor: la datoria privind 
retribuirea muncii de la începutul anului, se adună fondul de 
remunerare a muncii, inclusiv toate tipurile de recompense şi premii. 
pentru care se calculează cotele de asigurare, şi se scade datoria faţă 
de salariaţi la sfârşitul perioadei raportate (trimestrului patru). Datoria 
privind retribuirea muncii la începutul anului constituie 1200 lei, iar la 
sfârşitul anului este egală cu 43229,52 lei (pag.67, tab.50, soldul final 
la contul 53.1 ). Fondul de remunerare, inclusiv toate tipurile de 
recompense şi premii, din care se calculează cotele de asigurare 
socială, este egal cu 499000 lei. inclusiv pentru trimestrul IV - 134840 
lei. 

Suma de 499000 lei va fi reflectată la rândul 40 I, coloana 3, ale 
tabelului nr.4, iar suma de 134840 lei la rândul 402 al aceluiaşi tabel. 
Tariful contribuţiilor la asigurările sociale pentru anul 2000 este de 
3 I%. Prin urmare, suma asigurărilor sociale anuale cotate la acest tarif 
constituie ...... lei (499000 lei x 31% I 100%). care urmează a fi 
reflectată la rândul 403, coloana 3; inclusiv ...... lei ( 134840 lei x 
31 % I 100%) - pentru trimestrul IV şi va fi scrisă la rândul 404, 
coloana 3. 

Coloana 7 a tabelului nr.4 se va completa în modul următor: 
- rândul 403. col. 7 = rândul 403, col.3+rândul 403, col.4+rândul 

403. col.S+rândul 403, col.6; 
rândul 404, col.7 = rândul 404, col.3+rândul 404, col.4+rândul 
404, col.5+rându I 404, col.6; 
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Sumele din coloana 8 se vor calcula astfel: 
rândul 401, col.8 rândul 401, col.3+rândul 401, col.4+rândul 
40 I , col.S+rândul 401, col.6; 
rândul 402, col.8 = rândul 402, col.3+rândul 402. col.4+rândul 
402, col.S+ândul 402, col.6; 

-· rândul 403, col.8 = ( 1 % x rândul 40 I, col.8) I 100%; 
- rândul 404, col.8 = (I% x rândul 402, col.8) I 100%. 

Tabelul nr.5 al Dării de seamă 4 BASS, conţine unnătorii 

indicatori: suma cotelor asigurărilor sociale, calculate pentru anul 
2000, care unnează a fi achitate la bugetul asigurărilor sociale de stat 
- 154690 de lei. Această sumă trebuie să fie egală cu cea a rândului 
403, col.7, tabelul nr.4. Iar suma asigurărilor obligatorii ale cetăţenilor 
calculate pentru anul 2000 este de 4990 lei, care este egală cu suma 
calculată la rândul 403, col.8 din tabelul nr.4. În acelaşi mod se vor 
completa şi celulele rândului 502 pentru coloana 3 şi 4. 

Suma de la rândul 503, coloana 3 se calculează În felul următor: 
din suma calculată la rândul 9, tabelul nr.2, se scade suma calculată la 
rândul 6a, tabelul nr.3 ( ...... lei (12240 - 70) lei). 

Iar suma de la rândul 504. coloana 3 va fi egală cu suma rândului 
J 2b, al tabelului nr.3. 

Tabelul nr.5 trebuie să conţină şi sumele cotelor de asigurare 
socială, recalculate la prezentarea acestei dări de seamă. Prin urmare, 
la rândul 505, col.3 se va indica contribuţiile la asigurările sociale 
cotate la 31 %. care constituie 1230 lei, iar asigurarea individuală 
obligatorie cotată cu 1 %, În sumă de 1 I O lei, se va scrie la rândul 505, 
col.4. Suma de ...... lei ( 1230 lei + 11 O lei). trebuie să fie egală cu 
...... lei (rând.3, tab.3 +rând.4, tab.3). 

La rândul 506, se vor indica sumele calculate la rândul 505. Iar 
rândurile 507 şi 508 nu se vor completa din lipsă de date. 

Exerciţiu: Să se completeze Darea de seamă privind acumularea şi 

utilizarea mijloacelor asigurărilor sociale de stat în baza celor menţionate mai 
sus. 
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Se întocmeşte cu total cumulativ de la 
începutul anului şi se prezintă Fondului 
Social al Republicii Moldova în fiecare 

trimestru, nu mai târziu de data de 1 O a lunii 
următoare după trimestrul de dare de seamă 

(JO-IV, 10-VIJ, 10-X, 10-l}(Suma în lei fără bani) 

DAREA DE SEAMĂ (4-BASS) 
PRIVIND ACUMULAREA ŞI UTILIZAREA MIJLOACELOR 

ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT ALE REPUBLICII MOLDOVA 

(denumirea agentului economic, organul superior) 
. pe anul 200 _ 

nr. de la Palata de înreg. ______ nr. de înregistrare _____ _ 
Codul fiscal Ramura _______ _ 

Conducătorul ·---·····-·-·-----
Telefonul---·---------

Categoria ________ _ 
Contul de decontare 

---~-·-

Codul Băncii --·-·-~·-···-··-

Tabelul nr.1 
CALCULAREA COTELOR DE ASIGURARE SOCIALĂ 

(lei) 
Mirimea tarifului de 

Total de la Cod. ash!urare 
rând. 

Indicii 
31% din fondul 

Începutul 

de remunerare 5°/o anului 

I 2 3 4 5 6 
I Numărul mediu scriptic al lucrătorilor - - - 15 

(oameni) 
la Inclusiv femei - - - ? 
2 Fondul de remunerare a muncii, a 499000 - - -

tuturor tipurilor de recompense şi 
premiilor din care se calculează cotele 
de asigurare 

2a Suma grad-hectar - - - -
-2b Fondul de remunerare a gospodăriilor - - - -
I agricole se calculează cote din grad I 

hectar 
3 Suma cotelor de asigurare - total 159680 - - 159680 
3a I!1clusiv: a} conform tarifului ? - - -
3h h) calculate din grad-hectar - - - -
3c c) pentru asigurarea socială obligatorie ? - - -

I a cetătenilor în mărime de l % 
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I 

I 

I 

Cod. 
rând. 

I 
I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 

8 
8a 

9 
lO 

Tabelul nr.2 
UTJIIZAREA MIJLOACELOR ASIGURĂRILOR 

SOCIALE DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI 
(lei) 

Nr. real de zile pentru 
incapacitatea de 

Cheltu-Denumirea t•heltuielilor muncii. plAli de ieli reale indem niza(ii, bilet de 
tratament 

2 3 4 
Indemnizaţii pentru îngrijirea copilului până la 1,5 41 ? 
ani 
Compensatii pentru îngrijirea copilului de la l ,5 ? 1230 
până la 16 ani 
Indemnizaţii pentru mamele singure - -
Indemnizaţii pentru naşterea copilului -
lndemnizatii penlru funeralii - -
Compensatii nominative total (a+b+c+d) - -
a) compensatii copiilor din familiile cu mulţi copii - -
(10 lei) 
b) pentru gazul folosit în scopul încălzirii (familiilor - -
numeroase şi cu mulţi copii) 
c) compensaţii participanţilor la lichidarea - -
consecinţelor Cernobâl în mărime de l ,O - 0.5 din 
salariul mediu lunar pe economie din anul precedent 
d) compensatiî invalizilor la lichidarea consecinţelo, - -
Cemobâl în schimb foii de tratament sanatorial în 
mărime de două salarii medii lunare pe economie 
din anul precedent 
Total pentru concediul medical (a+b) 37 ? 
a) pentru concediul medical flră indemnizaţii pentm - -
îngrijirea bolnavilor 
b) pentru concediul medical în legătură cu îngrljirea - -
bolnavilor 
Inclusiv: pentru accidente de producţie şi boli - -
profesionale* 
Pentru sarcină şi lehuzie -
Contribuţii la asigurările sociale aferente sumelor - 2325 
plătite pentru concediul medical (31 % şi I%) '! 
'fota! ( 1-8a) X 12240 
Sumek neplătite din lipsa surselor băneşti - -

*Se includ doar cheltuielile legate de indemnizaţie pentrn accidente produse în 
timpul îndeplinirii de către angajat a obligaţiilor de serviciu pe teritoriul unitătii 
(instituţie, organizaţie) sau la alt loc de muncă. precum şi în timpul deplasării lor 
la serviciu mijloacele unităţii (instituţie, organizaţie). 
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Tabelul nr.3 
CALCULUL PRIVIND ACUMULAREA ŞI UTILIZAREA 

MJJLOACELOR ASIGURĂRILOR SOCIALE 
(lei) 

CmL Suma Suma Codul 
n\nd. în lei în lei rând 

I ' 1 3 4 5 6 
Soldul datoriei la începutul anului 

Din partea agentului 
384 economic (întreprindere, 

I instituţie, org. ) Din partea Fondului Social al 
Inclusiv: penalităii Republicii Moldova -la . 

j neachitate 

~~~ -- li 
, CAL REA COTELOR DE 

ACCEPTATE CHELTUIELI I ASIGURARE 
I 2a 116530 La începutul trimestrului La începutul trimestrului 11304 12a 

2b ? TRIMESTRUL CURENT TRIMESTRUL CURENT ? 12b 
Lunile I 13424.89 Lunile 1 135 

2 ? 2 ? 
3 11861.48 3 384 

2 •) Total de la inceputul Total de la începutul anului ? 12 
i anului 1 

I Achitările pensiilor. compensaţiilor în - 12' 
' natura. mărfuri, servicii prestate ş.a. 

LA PREZENTAREA DARII DE Achitările agenţilor economici în - 12" 
SEAMĂ produse cerealiere 

J I Recalculate cote de - Transferat la începutul trimestrului 101651 13a 
I asigurare 

,_-r-rr~ -331 Calculat penalitate Transferat pentru trimestrul curent -
CALCULAT PE ACTE: data, nr. avizului de plată 

4 1340 Cote de asigurare 'rransfurat în total de la începutul 132176 13 
anului 

5 ? Penalitate Inclusiv: transferat I% - 13f 
Sancfiuni financiare - 13g 
Achitarea prin angajamente - 13' 
trezoreriale 

Nl! S-AU ACCEPTAT CHELTUIELI Achitarea reciprocă a datoriilor 13' (6 70 La prezentarea dării de Achitarea datoriilor F.S. către agentii - 13c 
sţ!amă economici ce au achitat datoriile către l bugetul de stal 

6a - Pe acte de control Scutirea datoriilor ag. ec. din - 13d 
~6b - Compensări indemnizatii agricultură pentru calamitătile 

calculHte suplimentar naturale 
I pemm acei dente de 

L lproductie şi boli 
profesionale 

1 Inclusiv cotele de asigurare socială, personală, obligatorie a cetăţenilor 1% 
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,~/ 2 3 4 5 6 
7 - Aplicate amenzi I Scutirea datoriilor agenţilor - l3e 

economici din constmctii 
8 - Primite la F.S. din Achitat în contul impozitului funciar - 14' 

Moldova pe contul de Achitat de formier prin Departament - 14" 
decontare 

9 ? IN TOT AL URMEAZA A IN TOTAL ACCEPTAT ŞI 144416 14 
1 . FI PLĂTIT (1-8) ACHITAT (11-14 11

) 

I 'o - Soldul datoriei la sfârşitul perioadei curente ? 15 
Din partea F.S. al R.M. ~:n partea agentului economic pentru 

achitarea salariului 
Inclusiv sancţiuni financiare - 15a 
1% 551 15b 
Suma datoriei achitate - 15c 
Datorii cu termen prorogate - 16 --
Suma datoriilor din cauza neplătirii ? 17 
salariilor IC nnducătornl intreprindw i, organizaliei, Soldul datoriei din salariul achitat o 18 

lllSLltu!H:I ~~!~~~datoriei din salariul achitat rară o 19 

i tăţi şi sancţiuni 

Tabelul nr.4 
CALCULAREA COTELOR CARE URMEAZĂ A FI VIRA TE 

LA BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 
(lei) 

Cotele 
de asi-

Codul 
Tarifele cotelor de asigurare gurare 

Indicatorii rându-
socială de stat obligatorie obliga-

lui 
torie a 
cetlţe-

oilor 
.., i n; 5% Total 1% 

I 2 3 4 5 6 7 8 
Baza de calcul a defalcărilor în 
bugetul asigurărilor sociale de 
stat. corespunzător cotelor: 

1-totnl de la începutul anului: 401 499000 - - - ? 499000 
- inclusiv în trimestrul 402 ? - - - 134840 ? 

~st ionar 
rn cotelor ce urmeaza a fi 

, .1chitate: 

I 1-total de la începutul anului 
, ( 40 Ix tariful cotei); 403 154690 - - - ? 4990 
1-indusiv în trimestrul 404 ? - - - 41800.4 ? 
i gestionar (402 x tariful cotei) 
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Tabelul nr.5 
(lei) 

Cotele de 

Indicatorii Codul Plăţile de asigurare 
rândului bază obligatorie a 

cetăţenilor 
I 2 3 4 I Suma cotelor ce urmează a fi achitate: 

501 154690 ? i-total de la începutul anului (403); 
1-inclusiv pentru trimestrul gestionar 

(404) 502 ? - 1348~-----Im• cheltuielilor real efectuate din 
contul cotelor de asigurare socială: 

. ·-total de la începutul anului; · 503 12170 X 
I- inclusiv în trimestrul gestionar 504 ? X 
r-sumele cotelor de asigurare socială, 
i recalculate la prezentarea dării de seamă:, 
1-total de la începutul anului; 505 1230 ? 
-inclusiv în trimestnil gestionar 506 ? 110 

! Calculat suplimentar pentru acoperirea 
I cheltuielilor pentru compensaţii şi 
îndemnizaţii în legătură cu accidentele de 
producţie şi bolile profesionale: 

-total de la începutul anului; 507 -
-inclusiv în trimestrul gestionar 508 - -I Suma cotelor de asigurare socială pentru 509 ? ? 
înscriere în fişa personală (502-
504+506+508) 

Notă: Calculul se întocmeşte şi se prezintă inspectoratelor fiscale 
teritoriale către data de 1 O a lunii ce unnează trimestrului de gestiune 

Conducătorul Întreprinderii 

(semnătura) 

Contabi I şef 

(semnătura) 
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5.2. ÎNTOCMIREA DECLARAŢIEI 
PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT 

Modalitatea de completare a Declaraţiei privind impozitul pe 
venit şi contabilizare a impozitului pe venit al persoanelor juridice este 
reglementată de SNC 12 "Impozitul pe venit" şi de legislaţia fiscală. 
Cota procentuală a impozitului pe venitul persoanelor juridice, pe anul 
2000, constituie 28% şi se aplică pe venitul impozabil. 

Conform prevederilor Codului.fiscal, care a intrat în vigoare la 1 
ianuarie 199.8, orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară 
activitatea de antreprenor este obligată să prezinte inspectoratului 
fiscal teritorial Declaraţia privind impozitul pe venit. 

Astfel, firma "Succes", la sfârşitul anului 2000, va prezenta IFS 
Buiucani „Declaraţia privind impozitul pe venit". Această Declaraţie 
va fi prezentată organului fiscal nu mai târziu de 31 martie a anului 
următor, adică firma "Succes" va trebui să prezinte această Declaraţie 
nu mai târziu de data de 31 martie 2001. 

Pentru întocmirea "Declaraţiei privind impozitul pe venit" sunt 
utilizate 1 O anexe. 

Primele 8 anexe sunt Întocmite de toate categoriile de 
contribuabili, iar ultimele două numai de către fondurile de investiţii. 
Intreprinderile individuale. 

Prima şi a doua anexă este utilizată pentru a efectua corectările 
privind veniturile şi cheltuielile, care se determină ca diferenţa dintre 
veniturile şi cheltuielile recunoscute de fiscalitate în scopul impozitării 
(rd.3) din Declaraţie şi cele din contabilitatea financiară a 
întreprinderii.(rd.2). 

Cifra "O" din anexele ID şi 20, se foloseşte pentru a indica că 
acest tip de venit sau cheltuială nu este recunoscută în scopuri fiscale 
sau lipseşte în evidenţa financiară. 

Anexa 30 este îndeplinită de către organizaţiile (fermieri) 
agricole. lar anexa 40 de către întreprinderile cărora le-au fost 
acordate scutiri fiscale. 

O atenţie deosebită se va atrage anexei 50, fiindcă la completarea 
ei se ţine cont de veniturile (cheltuielile) perioadei precedente (anul 
trecut), dar care se referă la perioada fiscală curentă (anul curent). 
Firma "Succes" nu dispune de asemenea venituri sau cheltuieli. 

În anexele 60-80, se va calcula suma impozitului pe venit. Apoi 
se va determina suma care va trebui virată sau primită din buget de 
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către fimia "Succes". Această sumă se calculează prin diferenţa dintre 
suma impozitului pe venitul calculat şi cea virată În buget în 
trimestrele precedente (adică trimestrul I, II şi III). Trebuie menţionat 
că finna "Succes" a virat trimestrial bugetului 1/.i din suma impozitului 
pe venitul calculat pe anul precedent 1999. 

Procedura de calcul a impozitului pe venit este următoarea: se 
determină mai Întâi de toate suma rândului 130 din Raportul privind 
rezultatele financiare. Suma din acest rând reprezintă profitul 
(pierderea) perioadei de gestiune până la impozitare. Apoi, pornind de 
la această sumă şi din cele prevăzute de Codul fiscal, se determină 
profitul impozabil, care se va Înmulţi cu cota de 28% pentru a 
determina impozitul pe venit. 

Necesitatea detenn inării corectărilor la profitul (pierderea) 
perioadei de gestiune pentru calcularea profitului impozabil se explică 
prin aceea că: 

nu toate tipurile de cheltuieli sunt recunoscute de fiscalitate, adică 
careva cheltuieli nu se scad din venituri pentru determinarea 
rezultatului financiar total; 

- nu cores·punde perioada raportată cu cea de recunoaştere a 
cheltuielilor; 

fiscalitatea aplică unele metode de calcur al mărimii cheltuielilor, 
iar politica de contabilitate a întreprinderii alte metode. 

Pentru completarea anexelor la Declaraţia privind impozitul pe 
venite necesară includerea următoarelor etape: 

I. Întocmirea "Registrului evidenţei mişcării mijloacelor fixe 
conform categoriilor de proprietate şi uzurii lor în scopul 
impozitării'' (tab.53): 

2. Completarea anexelor la Declaraţie; 

3. Completarea Declaraţiei în baza datelor din anexe. 

Întocmirea "Registrului evidenţei mişcării mijloace/or fixe 
conform categorii/or de proprietate şi uzurii lor in scopul impozitării" 
se bazează pe operaţiile cu privire la intrarea, vânzarea, dăruirea, 

schimbarea şi reparaţia mijloacelor fixe. 
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În baza datelor din acest registru se vor calcula careva indicatori, 
necesari pentru completarea anexelor la Declaraţia privind impozitul 
pe venit, cum ar fi: 

- suma uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale (anexa 20, 
rândul 03 12) 

venitu I din vânzarea mijloacelor fixe (anexa l O, rândul 0208) 

- pierderi din vânzarea mijloacelor fixe (anexa 20, rândul 0320) 

- limita cheltuielilor la reparaţia şi restabilirea proprietăţii, care se 
calculează din venitul total (anexa 20, rândul 0311 ). 

Pentru c~lculul sumei uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale se 
va ţine cont de datele din tabelul 51. În coloana 3 (tab.53), la categoria 
V de mijloace fixe, se va indica suma de 1320 lei, care constituie 
preţul de achiziţie a dulapului cu două uşi. Iar în coloana 17, la 
categoria a patra de mijloace fixe, se va reflecta suma de 275 lei, care 
reprezintă valoarea pieselor de schimb obţinute la scoaterea din uz a 
automobilului. De asemenea, în coloana 13, însă la categoria a V-a, se 
va indica şi suma de 140 lei, care constituie valoarea de vânzare a 
safeului din metal. Suma uzurii se calculează pe fiecare categorie de 
mijloace fixe prin completarea coloanei 21. care este egală cu 
produsul dintre baza valorică a categoriei respective de mijloace fixe 
la sfârşitul anului şi norma uzurii. În tabelul 53, calculele sunt 
efectuate pentru a atrage atenţia cititorului asupra modului corect de 
completare a Registrului evidenţei mişcării mijloacelor fixe conform 
categoriilor de proprietate şi uzurii lor în scopul impozitării. După 

cum observaţi, în afară de valoarea mijloacelor fixe. prin bară se 
indică şi numărul de mijloace fixe existente, intrate şi ieşite. 
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Tabelul 51 
Clasificarea mijloacelor fixe ale firmei "Succes" 

(lei) 

Norma 
Baza valorică a 

Grupe de mijloace fixe 
uzurii, 0/o 

mijloacelor fixe la 
sfârşitul anului 199~-

( 5 -
li - total 8 -

! III - total 10 -
~ lhtal 

76300 
siv: - automobil "Moskvici'' 20 32400 

chioşc de metal 32400 
11500 

V total 131340 

I 
Inclusiv: maşină de tipografie T-12 43200 

maşină de tipografie T-13 34700 

i-
instalaţie de wntrol 14300 
automat de presat 30 -~5oo 
tdcv izor "'Samsung 

„ 
2to0 

I 
compuler 5700 
saleu de metal 1850 

l mobilă ·'Dacia" 15200 ! xerox 1100 2780 
I 

condiţioner 1780 I -
frigider "Signix'" 2870 1- tele fax 4360 

I 

Nr. 
ca-t. 

I. 

2. 

3. 

Total X 207640 

Tabelul 52 
Extras din registrul de evidenţă a operatiilor pe anul 20001 . 

Corespondenţa 

Conţinutul operaţiei 
Suma, conturilor 

lei 
debit credit 

A fost cumpărat un dulap cu două uşi în 1320,00 123 521 
luna noiembrie 
ln noiembrie a fost vândut un safeu de 140,00 221 621 
metal 
La valoarea de bilanţ a safeului vândut = 30,00 721 123 

---

1 În acest extras din registru sunt înregistrate toate operaţii le de pe parcursul anului cu 
excepţia celor din luna decembrie. 
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Tabelul 53 

Registrul evidenţei mişcării mijloacelor fixe conform categoriilor 
de proprietate şi uzurii lor În scopul impozitării pe anul 2000 

întreprinden~a numărul înregistrării de stat 

adresa codul fiscal 

Valo.,rea intrărilor (SintL) Coreclări (Se) 

Cakguria de Baz.a ,·aloricii schimbai 
proprietate a mijloacelm procurate 

şi norma fixe la sau create dona-
cu forte te 

urmarea 
uzurii 01.012000 ieşirii 

proprii 
forţate 

1-5% 
11-8% 

111-lO'Yo 
JV-20% 763001'.! 

! 31340/ 12 1320/1 
Total 201640 1no 

le!jiri (SieşiL) 

ul ni' arc donare ieşire conser- casare alte 
fortală ieşiri 

1.1 14 15 16 17 18 

275,00/1 
140,00/1 

L 140,tio 275,00 

decon- alte 
servate intrări 

total 

total 

8(3+4+ 
+5+6+7) 

1320/1 
1320 

suma 
depiişiri

lor limit•:i 
cheltuieli 

-lor de 

Baza valorică a 
mijloacelor fote 
la J 1.12.2000 
(col5+oou,+ 
+col.7-col.8) 

19(13+14+15+ 20(2+8+12-19) 
+16+17+18) 

275,00/1 76025/l 
140,00/1 132520/12 
415,00 208545 

valoarea 
probabilă 

rămasă a 
suma mijloace
TVA lor fixe, 
(Stva) casate in 

evidenta 
contabilii 

(SvrJ 
IO 11 12(9-

-10-11) 

Suma uzurii 
calculate 

Baza 
valorică a 

mijloacelor 
fixe la 

01.012001 

21{20x:I) 22(20-21) 

l::t.!lr.I 6082011 
39756 92764112 
54961 153584 

Conducătorul întreprinderii _____ _ Contabilul-şef ___ _ 

Executorul -------

1
..,..., 
..)..) 



Modul de completare a anexelor la Declaraţia 
privind impozitul pe venit 

AnexaJD. 
Rândul 0201, coloana 2 se va indica dividendele primite de la 

rezidenţii R.M. (vezi tabelul 24), iar în coloana 3 se va scrie cifra 
zero. 

Rândul 0208 va fi completat în felul următor. Conform jurnalului 
de înregistrare a operaţiilor (tabelul 52), în luna noiembrie, a fost 
vândut firmei "Viitorul" S.R.L. un safeu la preţul de 140,00 lei. 
Valoarea de bilanţ a safeului coincide cu valoarea probabilă rămasă, 
egală cu 30,00 lei. 

Conform art.27 al CF (Codului fiscal) în scopul impozitării, 
venitul din vânzarea mijloacelor fixe este recunoscut numai În cazul 
când valoarea acestora, calculată în coloana 20 din „Registrul 
evidenţei mişcării mijloacelor fixe conform categoriilor de proprietate 
şi uzurii lor în scopul impozitării" (tab.53), este negativă. Dacă în 
urma completării coloanei 20 nu se vor obţine sume negative, atunci 
celula de la rândul 0208, col.3 (anexa 1 O), nu va fi completată. 

Calculul rezultatului din vânzarea mijloacelor fixe, conform 
datelor contabilităţii, este dat În tabelul 54. 

Tabelul 54 
Înregistrarea rezultatului din vânzarea mijloacelor fixe 

(lei) 

Rulajul 
Diferenţa 

(col.2 - col.3) 

Denumirea ereditar al Debitar al 
mijlocului fix ieşit contului 621 contului 721 

profit pierderi "Venituri din "Cheltuieli ale 
activitatea de activităţii de 

investiţii" investiţii" 

I 2 3 4 5 
s·afeul din metal 140 30 l IO -
l Tot'!!__~ 140 30 110 -

Dacă diferenţa dintre valoarea de vânzare (tab.54, col.2) şi 
valoarea de bilanţ (tab.54, col.3) este pozitivă, atunci suma totală din 
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coloana 4 (tab.54) se va reflecta la rândul 0208, coloana 2 din anexa 
ID. Iar suma totală din coloana 5 se va reflecta în rândul 0320, 
coloana 2, ale anexei 2D. 

La rândul 0209, se reflectă venitul din primirea cu titlu gratuit a 
activelor, cu excepţia activelor financiare. În lipsă de infonnaţie, acest 
rând nu va fi întocmit. 

Rândul 021 O conţine rezultatele operaţiilor privind investiţiile 
financiare. Din activele financiare fac parte activele enumerate in 
articolul 37 al CF şi conform anexei 1.1.D a Declaraţiei. Rezultatele 
obţinute din activitatea financiară se studiază pe fiecare activ în parte, 
în baza datelor contabilităţii financiare, deoarece CF prevede ca: 

venitul din operaţiile cu aceste active, numit creşterea de capital. 
se impozitează in mărime de 50% din mărimea acestui venit 
(confon11 art 37 al CF); 
pierderea de capital se determină conform regulilor prevăzute la 
articolul 37 al CF. 
Firma "Succes" pe parcursul anului a vândut acţiuni Societăţii pe 

Acţiuni "Doina'' în valoare de 200,00 lei (vezi capitolul 2.3). 
Deoarece valoarea de piaţă a acţiunilor vândute este mai mare 

decât valoarea nominală, anexa 1.1.D se completează în felul următor. 
Rezultatul obţinut în mărime de J 00 lei din vânzarea celor I O acţiuni 
ale băncii "Profit" va fi scris la rândul 02101, coloana 2, valoarea 
nominală a acţiunilor în coloana 3, iar suma primită din vânzare în 
coloana 4. Celelalte rânduri din această anexă nu vor fi completate, 
deoarece, pe parcursul anului, n-au fost înregistrate asemenea operaţii. 

Suma totală calculată în rândul 0210, col.2 ale anexei 1.1.D, va fi 
înregistrată în anexa 1 D, rând.021 O, col.2. Jar în coloana 3, rândul 
02 l O ale anexei 1 D se va înregistra 50% din suma calculată În col.3, 
rând.0210 al anexei 1.1.D. 

Celelalte rânduri din anexa ID nu vor fi completate, din lipsă de 
informaţie. 

Completarea anexei 2D 
Rândul 0301 nu se întocmeşte, deoarece filma "Succes'' n-a 

reflectat în calculul rezultatului financiar cheltuielile personale şi 
fam i I iale. 

În rândul 0302, se vor arăta cheltuielile efectuate de titularii de 
avans În sun{ă de 6450 lei. Suma acestor cheltuieli se încadrează în 
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limitele prevăzute de CF. Prin unnare, în rândul 0302, în coloana 2, 
cât şi în coloana 3 se va indica suma de 6450 lei. 

Rândul 0303 reflectă cheltuielile privind asigurarea persoanelor 
juridice. Deoarece pe parcursul anului asemenea cheltuieli n-au fost 
înregistrate în evidenţa contabilă, acest rând nu va fi completat. 

În rândul 0304, se vor indica cheltuielile de reprezentare. Pe 
parcursul anului, în evidenţa contabilă au fost înregistrate cheltuieli de 
reprezentantă în sumă de 2300 lei, care se încadrează în limita 
calculată la rândul 03044, col.4, anexa 2.1.D indică suma limită a 
cheltuielilor de reprezentare, recunoscute de fiscalitate pentru a fi 
dedusă din venitul impozabil. 

Din lipsă de date, rândurile 0305-0311 nu se completează. Iar în 
rândul 0312 se va indica suma uzurii acumulate, care este egală cu 
rulajul creditor anual al contului 124 „Uzura mijloacelor fixe", pentru 
coloana a doua conform datelor contabilităţii, pentru coloana a treia 
conform datelor din „Registrul evidenţei mişcării mijloacelor fixe 
conform categoriilor de proprietate şi uzurii lor în scopul impozitării". 
Rul(ţjul creditor anual al contului 124, pornind de la datele contabile 
ale firmei „Succes", se calculează ca suma dintre uzura calculată în 
luna decembrie (vezi tab.15, pag.26) plus uzura calculată pentru lunile 
ianuarie - noiembrie, care este egală cu .. „„.(3475 lei X 1 l luni). 
Rândul 0313 nu se completează. În rândul 0314, se indică suma 
calculată în fondul de rezervă în baza cheltuielilor curente. Ea 
constituie 30 mii lei, care se vor indica în coloana a doua. Iar în 
coloana a treia se va indica valoarea zero, deoarece fiscalitatea nu 
prevede crearea rezervelor pentru lichidarea creanţelor cu termenul 
expirat şi a concediilor de odihnă. 

În rândul 0315, coloana a treia se vor indica cheltuielile legate de 
lichidarea creanţelor, recunoscute de fiscalitate, confonn cerinţelor 
capitolu lui I, articolul 31 din CF şi litera 1) pct. 40 al instrucţiei N 1 
din 23.10.98.Acest rând nu se va completa din lipsă de date. 

Rândurile 0316-0325, din lipsă de date, nu vor fi completate. În 
rândul 0321, col.2, se reflectă pierderile din casarea mijloacelor fixe, 
din cauza uzurii lor morale. Pe parcursul anului 2000, în evidenţa 
contabilă a firmei „Succes" a fost înregistrat un singur caz. În luna 
decembrie, a fost scos din funcţiune automobilul „Moskvici". 
Valoarea de bilanţ a automobilului demontat este egală cu valoarea 
rămasă probabilă şi cu valoarea pieselor de schimb obţinute în urma 
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casării acestui m ljloc fix. lată de ce suma pierderii obţinute din 
casarea acestui mijloc fix, ca unnare a uzurii complete, este egală cu 
zero. În rândul 0326, col.2, se reflectă cheltuielile neconfirmate 
documentar în baza datelor contabilităţii financiare. Această sumă la 
firma "Succes" constituie 1500 lei. În coloana 3, rând.0326, va fi 
indicată suma zero. 

Celelalt~ rânduri nu se completează, fiindcă firma "Succes" nu 
dispune de asemenea date. 

Anexa 1.JD va fi completată în felul următor: 
- în rândul 03041, coloana 2, se reflectă venitul total, adică suma 

rulajelor creditoare ale conturilor 611, 612, 621, 622, 623 (aceste 
date sunt calculate în tabelul 50, pag.69); 
celelalte rânduri se completează conform indicaţiilor din rândurile 
respective. 

Anexa 3D şi 4D 
Aceste anexe nu se completează fiindcă firma "Succes" nu face 

parte din categoria persoanelor care Întocmesc aceste anexe. 

Anexa 5D şi 6D 
Din lipsă de date, aceste anexe nu se vor completa. 

Anexa 7D 
Această ·anexă se întocmeşte în cazul reţinerilor impozitului pe 

venit la plata dividendelor în avans, conform prevederilor de la 
articolul 80 din CF. În baza acestei confirmări, precum şi celei de la 
articolul 42 "Instrucţia cu privire la reţinerile din sursele de plată a 
impozitului pe venit", N-05/J-CF-06/88, din 23.12.97, prevede ca 
fiecare subiect econom ic, care a achitat dividendele, să reţină 
impozitul pe venit. Anexa în cauză nu va fi completată, deoarece la 
firma "Succes" n-a fost înregistrată asemenea operaţie. 

Anexa BD 
În anexa 80, se va reflecta impozitul pe venit, ce urmează a fi 

achitat în anul premergător anului pentru care se prezintă DecJaraţia 
privind impozitul pe venit, pornind de la metodele prevăzute la art.84 
al Codului fiscal. 
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I 

Completarea Declaraţiei privind impozitul pe venit 
În rândul 01 O din Declaraţie, se va indica suma rezultatului 

financiar total, care trebuie să fie egală cu indicatorul din rândul 130 al 
Raportului privind rezultatele financiare. Rândul 170 se completează 
cu suma de 3280 lei. 

Exerciţiu: Să se completeze Declaraţia privind impozitul pe venit 
conform indicaţiilor de mai sus. 

Forma VEN 
Anexa 

Declaratia se completează în LEI 
Mmlijicalli (nemodificată) 

de subliniat 

la ln.vtrucţiunea 
SenJiciului Fiscal de Stat 
Nr.3 din 29.01.2001 

Informaţie despre Declaraţiile 
cu privire la impozitul pe venit prezentate anterior 

Data Rezultatul financiar 
Suma Impozitul pe 

Nr. Venitul impozi- venit 
Nr. 

prezen-
tului pe 

Deci a- tării impo- Spre 
Cl1. 

raţiei 1 .Oecla- veni- cheltu-
profit zabil 

venit spre 
resti-

raţiei 
turi ieli spre plată 

tui re calcul 
I. 
2. 
3. 
4. 

DECLARAŢIA 

cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practică activitatea 
de antreprenoriat pe anul ----

Denumirea persoanei_, __________________ _ 
Codul fiscal 

-----------------------~ 

Adresa 
-------------------------~ 

Rechizitele bancare 
--------------~~~~~~~ 

Tipul întreprinderii: agricolă I neagricolă !(de subliniat) 
Primit 

-~----------~~ 

1 Se indică numărul atribuit de către contribuabil în conformitate cu Cartea de 
înregistrare a documentelor ieşite. 
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Inspectoratul fiscal de stat 
pe mun.Uudeţ) _______ _ 
data 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

F.N.P. lucrătorului serviciului fiscal 

Indicatorii Cod Suma, lei 
J. 2. 3. 

Protitul (pierderi) obţinut în perioada gestionară până la impozitare 010 
(confonn Raportului privind rezultatele financiare) 
Suma totală a veniturilor. constatate conform datelor contabilităţii 0101 
financiare (suma clasei 6 „Venituri"' a Planului de conturi) 
Suma totală a cheltuie I ilor, constatate confom1 datelor contabilităţii 0102 
financiare (suma ciasei 7 „Cheltuieli'' a Planului de conturi) 
Ajustarea (micşorarea) veniturilor confom1 prevederilor legislaţiei 020 
fiscale 1 (anexa nr. I O) 
Ajustarea (micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei 030 
fiscale (anexa nr.2D) 
Venitul (pierderi) obţinut în perioada gestionară, luând în 040 
consideraţie ajustările (micşorările) (rând.O lO+rând.020 - rând.030) 
Suma cheltuielilor efective legate cu donaţiile în scopuri 050 
I fil a11tropicc organizaţiilor necomerciale. dar nu mai mult decât 
1 limita stabilită, cme se determină ca rând.040 x 7/107 
'SUITTa cheltuielilor efective neconfirmate documentar, dar nu mai 060 
imul! dcc<1t limita stabilită. care se determină ca 040 x0,1/100, I 
fSllma venitului impozabil (pierderilor fiscale) fără luarea în calcul a 070 
I pierderilor fiscale din ani precedenţi (rând.040 - rând.050 -
rand.060) 
Suma pierderilor fiscale raportate din perioadele fiscale precedente 080 
permise spre deducere în perioada fiscală 
Suma venitului impozabil (rând.070 - rând.080) 090 
Suma pierderilor fiscale (rezultatul negativ din rând.070) 100 
Cota impozitului pe venit,% (cu excepţia întreprinderilor agricole) I IO 
Suma impozitului pe venit (rând.090 x rând.110) 120 
Suma facilităţilor la impozitul pe venit (anexa nr. 30) 130 
Suma impozitului pe beneficiu, calculat din suma corectărilor 140 
depistate în perioada fiscală curentă, dar care se atribuie perioadei 
de pană în a. 1998 
(anexa nr. 40) 
Suma impozitului pe venit în perioada fiscală curentă, exceptând 1501 
facilităţile (rând.120- rând. 130) 
Total - spre calcul (rând.140 + rând.1501) 150 
Suma trecerilor în cont - total, inclusiv 160 
Impozitului pe venit achitat în străinătate (anexa nr. 50) 1601 

Legislaţia fiscală a impozitului pe venit include Codul fiscal, Legea bugetului pe 
anul corespunzător şi Legea cu privire la administrarea impozitului pe venit şi 

punerea în aplicare a titlurilor I şi li ale Codului fiscal. 
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I 2. 3. 
Impozitului pe venit reţinut prealabil la plata dividendelor (anexa 1602 
nr.60) 
Impozitului pe venit reţinut la sursade plată (anexa nr.7D) 1603 
Impozitului pe venit achitat în rate pe parcursul anului fiscal 170 
Total impozitul pe venit spre plată (rând.150- rând.160- rând.170) 180 
Suma plăţii în plus a impozitului pe venit (rând.160 + rând.170 190 
ranu.150) 

Rugăm ca Declaraţia cu privire la impozitul pe venit nr. ___ _ 
din prezentată anterior sl fie anulată 

Notă: Suma sancţiunilor calculate în legătură cu depistarea 
corectărilor, care au condus la micşorarea venitului impozabil 1 

A 

-
B 
c 

Tipul 
. .. 

Amendă pentru neplata impozitului pe venit în rate (art.7 din 
Legea cu privire la administrarea impozitului pe venit şi punerea 
în aplicare a titlurilor I şi 11 ale Codului fiscal, în continuare 
~Lege) 
Penalitate (art.1 din Lege) 
Amendă pentru neplată (art.4 din Lege) 

Total 

ANEXE 
La declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei, 

ce se ocupă cu activitatea de antreprenoriat 

Notă la rândul 020 
"Ajustarea (micşorarea) veniturilor conform 

prevederilor legislaţiei fiscale" 

Suma 

Anexa JD 
Constatat in 

Diferenţa 
Corectări Cod rând. 

Evidenţa Scopuri col. 
financiară fiscale 

A I 2 3 4 
Divickndele, primite de la rezidenţi 0201 o 
( CF .rirt .20(j)) 
Dividendele de la agenţii economici - 0202 o 
nerczidenri calculate, dar neprimite (CF, 
art. I 8(111)) 

1 Se completează numai o dată cu prezentarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe 
venit corectate. 
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A I 2 3 4 
DlVidcndele de la agenţii economici - 0203 o 
nerczidenfi calculate în perioada fiscală 
ankrioară. dar primite în perioada tiscală 
curentă (CF, art.18 (m)) 
Venitul de la primirea donaţiei (CF. 0204 X 
arl.20(i)) (rând.2 - rând.3) 
Venitul sub formă de dobânzi de la 0205 o 
depozitele bancare şi de la opera(iunile cu 
hârtiile de valoare de stat (Legea cu privire 
la implementarea litiului I şi 2 al CF, 
art.24.(8)) 
Venitul primit în cazul ieşirii forţate a 02061 X ( ) ( ) 
proprietăţii (CF. art.22). in coloana 3 şi 4 
suma se reflectă cu semnul minus 
Venitul obţinut ca rezultat al neînlocuirii sau 02062 X 
înlocuirii parţiale a proprietăţii (CF, art.22) 
Venitul primit de 1a modificarea metodei de 0207 
evidenţă 

Venitul obţinut de la reali7.area mijloacelor 0208 
tixe 
Venitul de ta donarea activt:lor, cu excepţia 0209 X 
activelor de capital 
Rezultatul de la operaţiunile legate cu 0210 
activele de capital 
Soldul fondurilor create din contul 0211 X 
mijloacelor până la impozitare conform 
situaţiei I a 31.12. 1997 

I Venitul de la încasarea mijloacelor nebăneşt i0212 
Altele (de indicat) 0213 
T1 11 020 X X 
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5. Opţionul la procurarea sau vânzarea activelor I 02105 X X X X X X X 

6. Alte active capitale I 02106 X X X X X X X 

Total 0210 



Notă la rândul 0210 (în cap 5 Anexa) 

Notă la rândul 0209 
"Venitul de la donarea activelor cu excepţia activelor 

de capitat şi mijloacelor fixe" 
Anexa 1.2.D 

Valoarea 
Valoarea de Preţul de maximă dintre 

Categoria activelor donate 
Cod. bi lanţ (baza piată la col.2 şi 3 
Rând. valorică momentul (se indică în 

~justată) donării col.3 
rând.0209) 

A I 2 3 4 
Active curente. - total 0209 

\mclusiv mărfuri i 02091 
t-----:-:-;-----~~ 

1 mijloace fixe 02092 

Notă la rândul 030 
"Ajustarea (micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor 

legislaţiei fiscale" 
Anexa2.D 

I 
Constatat în 

Corectări Cod Evidenta Scopuri Diferenţa 

! financiară fiscale 
A l 2 3 4 

Cheltuielile personale şi familiale 0301 o 
Cheltuieli de delegaţii 0302 
Cheltuielile de a.()igurare a persoanelor 0303 
juridice 
Cheltuielile de reprezentantă 0304 
Pierderile obtinute în urma vânzării 0305 o 
sau înstrăinării proprietă\ii, efectuate 
în mod direct sau mijlocit între 
persoane 1 e i nterd epend en te 
Chdtuielik efectuate în folosul unui 0306 o 
I membru al familiei contribuabilului, al 
unei persoane cu ti.mcţii de răspundere 
sau al unui conducător de agent 

l economic, în cazul lipsei justificării 

I L':lcestei plăti 
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A I 2 3 4 
Cheltuielile efectuate până în 0307 o 
momentul plăţii, dacă contribuabilul 
are obligaţii fa.Jă de persoana 
interdependentă. ce aplică metoda de 
casă 

Cheltuielile achitate persoanei 0308 o 
inkrdependente, care foloseşte metoda 
de casă 
Chdtuielik legate de procurarea, 0309 o 
administrarea sau întreţinerea oricărei 
proprietăţi, venitul de pe urma căreia 
este scutit de impozit 
Cheltuielile. legate de dobânzile 0310 
cakulate sau achitate acţionarilor 
(fondatorilor. asociaţilor). în cazul 
când majoritatea lor sunt persoane 
străine sau scutite de impozit 
Cheltuielile. legate de reparaţia şi 0311 
recondiţionarea proprietăţii 

Suma uzurii mijloacelor fixe 0312 
Cheltuielile legate de investigaţii şi 0313 100%-
cercetări ştiinţifice t. 

lte 
Defalcările în fondul de rezervă 0314 o 

Oed11cerea muornim compromise 0315 
~Alte cheltuieli. legate di: activitatea de 0316 o t 

întreprinzător. deduse în evidenţa I 
contribuabilului din fondurile de 
rezervă create pe parcursul anului 
tiscal 
Defalcările în fondul de risc (se 0317 

I completează de instîtutiile financiare) 
Cheltuielile legate de formarea 0318 
rezervelor asigurărilor pe termen lung 
şi a fondului de asigurare a 
pensiilor( se completează de 
companiile de asigurări) 
Penalită\ile. amenzile şi alte sancţiuni, 0319 o 
aferente tuturor impozitelor, taxelor şi 
altor plăţi obligatorii la buget 
Pierderile de la realizarea mijloacelor 0320 

i fixe. inclusiv în cazul efectuării ! 

',_donatiei şi ieşirii fortate 
' 

I 
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A 1 2 3 4 
P~ierderile de la alte ieşiri a mijloacelor 

:321 I o 
fixe. decât cele indicate în rândul 0320 
Amo1tizarea proprietăţii nemateriale 
Cheltuielile legate de extragerea 0323 
resurselor naturale irecuperabile 

Cheltuielile legate de achitarea 0324 
procentelor pentru datoriile. utilizate 
în scopul ob(inerii venitului din 
invi::stiţii 

Suma contribuţiilor etective efectuate 0325 o 
~ ocopuri filantropice şi de 

ponsorizarc conform datelor evidenţei 
lnanciarc, inclusiv cele donate 

Suma cheltuielilor neconfirmate 0326 o 
ocumentar (Cf. art.24(9)) 

r·e1tuieti viitoare peno-u recultivarea I 0321 
tercnuril(Jr (CF art.29 alin.4) 
Cheltuieli viitoare privind recuperarea 0328 
pierderilor producfiei agricole în cazul 

I atribuirii terenurilor prin hotărârea 
i Guvernului (CF art.29 alîn.5) 
I Alte cheltuieli ce nu tin de activitatea 0329 

<le întreprinzător (de indicat) 
Aitde {de indicat) 0330 I 
Total X X 
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Notă la rândul 0304 
"Cheltuielile de reprezentanţă" 

Anexa 2.1.D 

I lldicatorii 

rv A ~i accize 
St.ma ajustărilor (nncşorări1) 03042 

Cota-limită 
a cheltuieli-

lei lor de 
reprezen
tantă.% 

3 
X 

··-x 

Suma 
cheltuieli

lor de 
reprezen

tanţă. 

lei 
4 

f 

Iola I (suma clasei 6 a Planului de conturi) fără 

veniturilor(rând.020 Declaraţîc) ----1----4--~--+-------i:------·-< 
Suma venitnlui brut - 03043 X X 

, total(rând.03041 +rând.03042), inclusiv: 
030431 05 Ilie la realizarea mărfurilor( rulajul Ct 

I subcont.6112 fără TV A şi accize) 
alte verîituri(rfuîd.0·~3'"""0"'"'4""'3_-ran-" -d=-.0""'3""04~31=-:)----;~0=3-=-04..,...3""""2,.-'l-----+--..,-·=---+-----i 1,0 
I n totă( sLuna limită a cheltuielilor de 03044 X X 
reprezentanţă (rând.030431 +râ_1_1d_.0_3_0_43_2_)_-+-~~-+------+-------------i 
Suma chel tuiei ilor efoctive de reprezentanţă 03045 X X 

I (se înscrie i11 anexa 2. rând.0304, col.20) 
Cheltuielile de repn.::zentanţă, pennise spre 
deducere (înd.03045. dar nu mai mult decât 

\ râml.03044 (se înscrie în anexa 20. rând.0304, 

0304 X X 

l_c_o_U_) ______ „_~.„. _______ _,_ ___ _,_ ___ ...___ _____ __,_ ___ ~.....J 

Notă la rândul 0324 
"Cheltuielile, legate cu achitarea procentelor pentru datoriile, neasigurate cu 

locuinţă sau automobilul contribuabilului" 

Anexal.2 D 
Cod Suma, lei 

03241 

032413 
(subcontul 6222) · 
Veniturile sub formă de dobândă 032414 
Cheltuielile. legate cu achita-re_a_d_o..,...b-ân-z""""'i.,....i pe-n-tru._n_e_a.....,si-g-ur_ar_e_c_u_l~-o-c-m-· n-tă--...i--0.,...3-=2'"'"'4...,,.2--i----; 
sau t.'lmtribuabilului 
Sluna chelttllelilorpentm achirarea dobânzii, recunoscută spre deducere 0324 
"'"""·'J-'<-.-...:... dar nu mai mult 20 coU 
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Notă la rândul 130 
"Suma facilităţilor la impozitul pe venit" 

Anexa3D 
Suma 

Suma Legea. în 
impozitului Suma 

Tem1enul pe venit înlesnirii de Categoria Cod. venitului 
acordării 

baza căreia 
la începutul lnksnirilor rând supus~ se acordă 

supus 

înlesnirii lei 
înlesnirii 

înlesnirea 
înlesnirii în acordării ei .. 

perioada lei 
fiscală, lei 

A J 2 3 4 5 6 
1301 
1302 
1303 
1304 
1305 

Total 130 

Notă la rândul 140 
''Suma impozitului pe beneficiu, calculat în urma depistării corectărilor 

ce se atribuie la perioada de până la a.1998" 
Anexa 4 D 

Tipul venitului Anii 
(cheltuielilor) perioadelor 

fiscale precedente Cod 
Total 

depistate în perioada 
curentă, lei 

A 1 2 3 4 5 6 
I. Suma pierderilor de 1401 

bilanţ 

2. Suma beneficiului 1402 
impozabil 

3. Suma corectărilor 1403 
referitoare la venit 

4. Suma corectărilor, 1404 
referitoare la cheltuieli 1 

5. Suma pierderilor de 1405 
bilant corectat 
(rând. J +rând.3+rând.4) 

6. Suma beneficiului de 1406 
bilant corectat 
(rând.2+rând.3+rând.4) 

1 Suma corectărilor ce se referă la cheltuieli se indică cu semnul „minus'' sau în 
paranteze. 
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A J 2 3 4 5 6 
7. Cota impozitului pe 1407 

beneficiu. %2 

8. Suma impozitului pe 1408 
beneficiu (rând.6 x rând.7 
: 100) 

9. Sumo impozitului pe 1409 
beneficiu. reflectate în 

i dările de seamă 
precedente 

10. Suma impozitului pe 1410 
beneficiu spre calcul în 
perioada fiscală curentă 
(rând.9 rând.8) 

11 Suma impozitului pe 1411 

-~ 
, venit spre restituire în 
perioada fiscală curentă 
(rând.9 rând.8) 

12. Total (suma rândurilor 140 X X X X 
1401-1411) I 

Notă la rândul 1601 
"Impozitul pe venit achitat în străinătate" 

lndicatorii 

A 
Suma impozitului pe venit achitat peste hotare 
Venitul de la activitatea financiară şi investiţională de peste hota~ 
Cheltuielile legate de obţinerea venitului din rând. 16012 
Venitul impozabil din activitatea financiară şi investi~ionaJă de 
pl!sle hotare (rând.16012 rând.16013) 
Cota impozitului pe venit stabilită în Moldova conform legislaliei 
fiscale 
Suma impozitului pe venit exceptând facilităţile (rând.150 din 
Declaraţie) 

Suma impozitului pe venit (rând.16015 x rând.16014) calculată la 
cota stabilită conform legislatiei 
Suma impozitului pe venit, ce urmează a fi trecută în cont (suma 
cea mai mică indicată în rândurile 16011,16016 şi 16017) 

Anexa 5 D 

Cod Suma. 
lei 

J 2 
16011 
16012 
16013 
16014 

16015 

16016 

16017 

1601 

~ Dacă întreprinderea a beneficiat de cote reduse (întreprinderile cu investiţii străine, 
agenţii micului bussines) sau invers - majorate (investiţiile financiare), se indică cota 
respectivă. 
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Noti la rândul 1602 
'"Impozitul pe venit refinut prealabil la plata dividendelor'' 

Anexa6D 

lntlicatorii Cod 
Suma, 

lei 
A I 2 

Suma impozitului pe venit exceptând facilităţile (rând. l 50 din 16021 
Declaraţie) 

Suma depăşirii impozitului pe venit la plata dividendelor din anul 16022 
fiscal precedent 
Suma impozitului pe venit. reţinut la plata dividendelor în anul 16023 
fiscal curent 

Suma totală a impozitului pe venit, calculată la plata dividendelor 16024 
(rând.16022+ rând. 16023) 
Suma impoi.itulni pe venit, calcu Ială la plata dividendelor, ce se 16025 
trece pe următorul an fiscal (rând.16024 rând.16021) 
Sum 

. 
pe venit reţinut la achitarea dividendelor, ce 1602 

urmează a fi trecută în cont 

Notă la rândul 1603 
"Impozitul pe venit, reţinut la sursa de plată" 

Anexa 7 D 

Indicatorii Cod 
Suma, 

lei 
-··-

A I 2 
Impozitul pe venit, reţinut la plata dobânzii 16031 
Impozitul pe venit, reţinut la plata royalty 16032 
Impozitul pe venit, reţinut la sursa de plată din serviciile 16033 
acordate, inclusiv arenda 
Impozitul pe venit, ce unnea:ză a fi trecut în cont (suma 1603 
rând.16031 rând.16033) 

Notă: Su~a impozitului pe venit, ce unnează a fi achitat în rate în anul 
um1ător 

Anexa BD 
Metoda de achitare Tennenele de plată 

a impozitului pe venit in rate 31.03 30.06 30.09 31.12 
a) pornind de la suma prognozată a 

impozitului pe venit. ce unnează a fi achitat 
~ în anul fiscal 

)) plecând de la suma impozitului pe venit, ce 
; urmează a fi achitat în anul precedent 
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Conform prevederilor SNC 12 „Contabilitatea impozitului pe 
venit'', diferenţele apărute, între veniturile şi cheltuielile recunoscute 
de CF şi SNC, pot fi clasificate în: 

- pennanente; 
- temporare. 

Diferenţele permanente apar în cazurile când unele articole de 
venituri sau cheltuieli, de care se ţine cont la calcularea rezultatului 
financiar total, sunt limitate sau sunt recunoscute parţial de către 
Codul fiscal. Aceste abateri influenţează numai corectările din 
perioada raportată, fără a se extinde şi la perioadele ulterioare. 

Diferenţele temporare apar În cazul când perioada de constatare a 
veniturilor şi cheltuielilor, prevăzută de SNC nu coincide cu perioada 
recunoscută de fiscalitate. Abaterile temporare sunt calculate în 
perioada raportată, dar sunt anulate În perioadele ulterioare. Astfel, 
abaterile temporare generează active (vezi tab.55), care se 
inregistrează la contul 135 „Active amânate privind impozitul pe 
venit" şi datorii amânate privind impozitul pe venit (contul 425 
,,Datorii amânate privind impozitul pe venit"). 

La rândul lor, diferenţele temporare pot fi clasificate în: abateri 
temporare impozabile şi abateri temporare deductibile. 

Din categoria diferenţelor temporare impozabile fac parte 
veniturile care, în scopuri fiscale, se vor atribui temporar perioadelor 
fiscale viitoare, spre exemplu, cum ar fi venitul obţinut în urma 
modificării metodei de evidenţă (articolul 44 al Codului Fiscal, anexa 
I O, rândul 0207, col.4), care se determină ca diferenţa dintre venitul 
determinat după metoda calculaţiei şi venitul calculat confonn 
metodei de casă. Produsul dintre venitul obţinut ca rezultat al 
modificării metodei de evidenţă şi cota impozitului pe venit, prevăzută 
de Legea bugetului pe anul respectiv, se va înregistra în debitul 
contului 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit" şi în 
creditul contului 425 „Datorii amânate privind impozitul pe venit". 
Cota impozitului pe venit, stabilită de Legea bugetului pe anul 2000, 
pentru persoanele juridice ce desfăşoară activitatea de antreprenoriat 
constituie 28%. 

Ca diferenţă temporară deductibilă, în cazul firmei „Succes'', 
poate servi diferenţa privind uzura mijloacelor fixe. Modalitatea de 
calcul al acestei abateri pentru firma „Succes" este dată în tabelul ce 
urmează. 
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Analizând calculele efectuate de către cititor la completarea 
Declaraţiei privind impozitul pe venit şi a anexelor la ea, se poate 
menţionat c~ în cadrul acestor calcule, au fost înregistrate unnătoarele 
diferenţe: 

diferenţa permanentă privind venitul sub fonnă de dividende 
calculate, ce urmează a fi primite de la rezidenţi în sumă de 458 
lei (vezi rândul 0201 din anexa ID); 
diferenţa permanentă privind rezultatul de la operaţiile legate de 
activele de capital - 50 lei (vezi rând.021 O, anexa 1 O); 
diferenţele permanente privind defalcările în fondul de rezervă -
30000 lei (rând.0314. anexa 2D); 

- d iferenta permanentă aferentă cheltuielilor efective neconfirmate 
documentar reflectate în evidenţa financiară - 1500 lei (vezi 
rând.0326, anexa 20); 
diferenţa temporară deductibilă privind uzura mijloacelor fixe 
13141 lei.(vezi tab.55). 

Tabelul 55 
Diferenţa temporară privind uzura 

mijloacelor fixe ale firmei „Succes" pentru anul 2000 
(lei) 

Cod. 
Constatat în: Diferen~a 

Indicatorii 
rând. 

evidenţa scopuri (col.3-
financiară fiscale col.2) 

A I 2 3 4 
Venitul obţinut din realizarea mijloacelor 0208 110 o ( 11 O) 
tixe (C.F., at1.27 alin.2) 
Cheltuieli aferente repara~iei şi 0311 o o o 
recondiţionării proprietăţii (CF, 
m·t27(8)) 

SWTiaUzurii mijloacelor fixe (CF. art.26) 0312 41710 54961 13251 
Pierderi de la realizarea mijloacelor fixe, 0320 o o o 
inclusiv în cazul efectuării şi ieşirii 
forţate (CF. art.27(2)) 

Total diferenţe t~mporare privind uzura X X X 13141 
mijloacelor fixe (-110+0+ 1465+0-260) 
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5.3. ÎNTOCMIREA DECLARAŢIEI PRIVIND IMPOZITUL 
PE VENIT REŢINUT LA SURSA DE PLATĂ 

Acest impozit se calculează conform prevederilor Codului fiscal 
nr.1163-Xlll din 24 aprilie 1997, Legii cu privire la administrarea 
impozitului pe venit şi punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale 
Codului fiscal nr.1164-XlII din 24 aprilie 1997, Legii bugetului pe 

. anul 2000. Modalitatea de calcul, reţinere şi transferare În buget a 
impozitului pe venit reţinut la sursa de plată este reglementată de 
Instrucţiunea Ministerului Finanţelor, cu privire la reţinerea 

impozitului Pe venit la sursa de plată nr.05/1-CF-06/88 din 23 
decembrie 1997. 

Salariile achitate angajaţilor firmei „Succes" pentru luna 
decembrie 2000 sunt calculate În tabelul 29 (pag. 49). Totalul din 
coloana 8 a acestui tabel va fi înregistrat la rândul 1, coloana 7 ale 
Declaraţiei nominalizate. Iar totalul din coloana 9 (tabelul 29) va fi 
reflectat În acelaşi rând al Declaraţiei, însă în coloana 8. Coloanele 4 
şi 5 ale rândului I al Declaraţiei respective se vor completa în baza 
totalurilor din coloanele 9 şi 10 ale anexei nr.6 la Instrucţiunea 
Ministerului Finanţelor nr. 0511 - CF - 06/88 din 23 decembrie 1997 
(vezi pag.123). 

Conform art.90 al Codului fiscal, firma "'Succes" va calcula şi va 
reţine suma impozitului pe venit din plata virată Preturii Buiucani 
pentru arendă. În acest caz, contabilitatea trebuie să înregistreze 
această reţinere prin următoarea formulă contabilă (tab.25, pag.44): 

Dt 539 "Alte datorii pe termen scurt" 
Ct 534 "Datorii privind decontările cu bugetul", subcontul 5341 

''Datorii privi'nd impozitul pe venit al persoanelor juridice". 
Deoarece, pe parcursul anului 2000, firma „Succes" n-a efectuat 

alte plăţi legate de serviciile care, conform prevederilor actelor 
normative şi legislative menţionate mai sus, fac parte din categoria 
serviciilor de la care se reţine impozitul pe venit la sursa de plată, în 
rândul 2 (coloanele 4 şi 7), se va înregistra aceeaşi sumă cu privire la 
chiria plătită Preturii Buiucani în luna decembrie. 

Firma "Succes" va trebui, în termen de 10 zile de la expirarea 
lunii în care s-a efectuat reţinerea, să prezinte Inspectoratului Fiscal de 
Stat al sectorului Buiucani Declaraţia cu privire la impozitul pe venit 
reţinut la sursa de plată pentru luna decembrie şi să efectueze virarea 
impozitului reţinut la buget, în acelaşi termen. 
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Datele privind venitul achitat (col.4) şi suma impozitului pe venit 
reţinut (col.5) se prezintă cumulativ de la începutul anului fiscal. 

Exerciţiu:. În baza celor menţionate mai sus, întocmiţi Declaraţia cu privire la 
impozitul pc venit reţinut la sursa de plată. 

Declaraţia 
Cu privire la impozitul pe venit reţinut la sursa de plată pentru 

luna anul 
Denumirea întreprinderii. organizaţiei. instituţiei ----------
Codul fiscal Codul băncii _____ Codul de decontare ___ _ 

Suma de la 
Suma pentru luna începutul anului Cota 

Nr. Codul fisem impo-
declarată 

ctt. 
Tipul sursei 

sursei venitul impozitul zituluL venitul 
achitat, retinul, o/o achitat. 

impozitul 

lei lei lei reţinut, lei 

I 2 3 4 5 6 7 8 
L Salariul SAL X 
2. Plata pentru chirie şi alte tipuri SERV 5 

de servicii 
3. Plata pentru St!rviciile de 

management şi consulting: 
persoanelor rezidente MAN a) 5 

i persoanelor nerezidente MANb) 20 
4: Dobânda achitată 20 

persoanelor rezidente OOBa) 
persoanelor fizice OOBb) X o 

rezidente în vârstă de 60 ani şi OOBc) 
mai mult 15 

persoane nerezidente 
5. Royalty ROY 20 

T Pruiiele de asigurare vărsate PRIM 5 

I 
inrr-o înlreprindere nerezidentă 
'în baza contractelor de 

I <L'>igurare sau de reasigurare 
7. Dividendele achitate din 

venitul ramns dupll impozitare 
şi de pe contul de dividende: X 

rezidenţilor DIVa) o 
nerezidenţilor DIVb) 15 

Dividendele achitate prealabil 
(cu excepţia celor achitate de 
pe contul de dividende): 

' 
rezidenţilor DIVc) 32 

i nerezidenţilor DIVd) 42,2 
8. Alte surse de venit sau plăţi ALT 5 

I 9. TOTAL X X 
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Suma impozitului spre plată pentru luna declarată (rândul 9, 
coloniţa 8) ___________ _ 
Declar că prezenta declaraţie este autentică şi că sunt familiarizat cu 
măsurile de responsabilitate prevăzute de legislaţia în vigoare, în caz 
de includere în ea a informaţiei false sau incomplete. 
Conducătorul Primit: 
Contabil-şef _._.„___ Inspectoratul Fiscal de 

Data ----
Semnătura 

-~~~~.·~~~-···~ 

5.4. ÎNTOCMIREA ANEXEI Nr.6 
LA INSTRUCTIUNEA CU PRIVIRE LA IMPOZITUL 

PE VENIT. REŢINUT LA SURSA DE PLATĂ 
Finna „Succes", în termen de 30 zile de la încheierea anului 

fiscal, este obligată să prezinte Inspectoratului Fiscal informaţia cu 
privire la impozitul pe venit, reţinut din salariul lucrătorilor achitat în 
anul fiscal precedent. Pentru aceasta, Întreprinderea trebuie să 
completeze anexa nr.6 a Instrucţiei Ministerului Finanţelor nr.05/l
CF-06/88 din 23 decembrie 1997, care conţine următorii indicatori: 

Col. l numărul de ordine al înregistrării curente; 

Col.2 codul fiscal al lucrătorului; 

Col.3 numele, prenumele lucrătorului; 

Col.4 - anul de naştere al lucrătorului; 

Col.5 - adresa pennanentă a lucrătorului; 

Col.6 categoria scutirii, de care a beneficiat lucrătorul pe 
parcursul anu'!ui fiscal; 

Col. 7 numărul de luni, pe parcursul cărora lucrătorul a 
beneficiat de scutirea prevăzută la coloana 6; · 

Col.8 suma scutirilor totale de care a beneficiat lucrătorul pe 
parcursul anului fiscal raportat; 
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Col.9 suma retribuţiilor achitate lucrătorilor (inclusiv premiile) 
pe parcursu I anului fiscal raportat; 

Col. I O - suma impozitului reţinut din venitul reflectat la coloana 9. 

În cazul în care angajatul, pe parcursul anului, beneficiază de 
câteva categorii de scutiri atunci în coloana 1, 2, 3 , 4 , 5, 8, 9 şi 1 O se 
va completa numai un singur rând, iar în coloana 6 şi 7 se vor 
completa atâtea rânduri, de câte categorii de scutiri a beneficiat 
salariatul în cauză. 

Trebuie menţionat că orice angajat beneficiază de o scutire 
personală, de scutirea acordată de soţ sau soţie, cu condiţia că unul din 
ei nu este angajat în câmpul muncii, precum şi de scutirea acordată 
pentru fiecare persoană întreţinută. 

De asemenea, angajaţii mai beneficiază şi de alte scutiri 
prevăzute de Legea bugetului pe anul respectiv. În tabelul de mai jos, 
sunt date codurile principalelor categorii de scutiri pentru anul 2000. 

I 

Tabelul J6 
Categoriile principale de scutiri prevăzute 

de Legea bugetului pe anul 2000 
Codul Suma scutirilor, lei 

Scutirile 
scutirii anual lunar I 

Scutirea personală p 210 X 12 210 
Scutirea acordată de soţ sau soţie s 210 X 12 210 
Scutirea pentru persoana întreţinută N 120 10 

O importantă deosebită o are şi necesitatea cunoaşterii ordinii de 
calcul şi de reţinere a impozitului din salariu. În acest caz, impozitul 
pe venit reţinut la sursa de plată se calculează din venitul impozabil, 
care se determină ca diferenţa dintre salariul calculat (vezi tab.29, 
col.8, pag.49) şi suma scutirilor de care beneficiază angajatul. Pentru 
anul 2000, impozitul pe salariu s-a calculat în modul următor: 

deoarece Legea bugetului pe anul 2000 a fost aprobată de către 

Parlament tocmai în luna mai 2000, pentru primele cinci luni ale 
anului 2000 (ianuarie-mai) se vor aplica prevederile Legii bugetului pe 
anul 1999. Prin urmare, pe parcursul primelor cinci luni ale anului 
2000, angajatului i-a fost calculat un venit impozabil, care: 
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a) este cuprins între O şi (500 x N 1) lei, venitul dat se va supune 
cotei de I 0%; 

b) este cuprins între (500 x N) lei şi (900 x N) lei, venitul impozabil 
se va supune cotei de 15%; 

c) este cuprins între (900 x N) lei şi ( 1250 x N) lei, venitul 
impozabi I se va supune cotei de 20%; 

d) depăşeşte ( 1250 x N) lei, atunci venitul impozabil se va supune 
cotei de 15%; 

Pentru lunile iunie-decembrie ale anului 2000, venitul impozabil 
calculat angajatului s-a impozitat cu: 

a) 10%. dacă venitul impozabil nu depăşeşte (900 x n2
) lei; 

b) 15%. dacă venitul impozabil este cuprins între (900 x n) lei şi 

(1250 x n) lei; 

c) 28%, dacă venitul impozabil depăşeşte ( 1250 x n) lei. 

Spre exemplu, impozitul pe venit pentru sa]ariul calculat 
directorului Covalciuc Valentin, pentru anul 2000, s-a calculat în 
modul următor: 

- pentru primele cinci luni ale anului 2000, venitul impozabil 
aferent salariului calculat directorului a fost egal cu 21625 lei 
(4500 lei x 5 luni - 175 lei x 5 luni), unde: 4500 lei salariul 
lunar al directorului; 175 lei scutirea personală lunară. 
Impozitul pe venit pentru suma de 21625 lei se calculează în felul 
următor: 

a) I 0% din suma de 2500 lei (500 lei x 5 luni); 250 lei (2500 lei 
X 10%) I 100%; 

b) 15% din 2000 lei, care se calculează ca diferenţa dintre 4500 lei 
(900 lei x 5 luni) şi 2500 lei; 300 lei= (2000 lei x 15%) I 100%~ 

1 N - număml de luni lucrate de către angajat pe parcursul perioadei ianuarie·mai. 
2000. Dacă angajatul a lucrat pe parcursul întregii perioade, atunci numărul de luni 
lucrate va constitui 5 luni. 

~ n numărul de luni lucrate de angtţjat pe parcursul perioadei iunie-decembrie, 2000. 
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c) 20% din suma ce este cuprinsă între 4500 lei şi 6250 lei ( 1250 
lei x 5 luni); 350 lei = ( 1750 lei x 20%) I 100%; 

d) 28% din suma ce depăşeşte 6250 lei; 4305 lei 28% x (21625 
lei - 6250 lei) I 100%; 

pentru celelalte şapte luni ale anului 2000, impozitul pe venit 
aferent salariului directorului se calculează de la suma de 30030 
lei ( 4500 lei x 7 luni - 21 O lei x 7 luni), în felul următor: 

a) se va impozita cu 10% suma de 6300 lei (900 lei x 7 luni); 630 
lei = ( 10% x 6300 lei) I 100%; 

b) se va calcula 15% din diferenţa dintre 8750 lei (1250 lei x 7 
luni) şi 6300 lei; 357,5 lei 15% x (8750 lei 6300 lei) I 
100%; 

c) 28% din suma ce depăşeşte 8750 lei; 5958,4 lei= 28% x (30030 
lei - 8750 lei) I 100%. 

Trebuie menţionat că în luna iunie 2000, în contabilitatea firmei 
.,Succes", s-au efectuat recalculări cu privire la impozitul pe salariu, 
conform noilor prevederi ale Legii bugetului de stat pentru anul 2000. 
Astfel, venitul impozabil aferent salariului calculat directorului va fi 
egal cu 20575 lei (21625lei 21 O lei x 51uni), iar impozitul pe venit se 
va determina în felul următor: 

a) I 0% din suma de 4500 lei (900 lei x 5 luni); 450 lei (4500 lei x 
10%) I 100%; 

b) 15% din diferenţa obţinută, care este egală cu 17501ei (( 1250 lei 
x 5 luni}- 4500 lei); 265,2 lei= (1750 lei x 15%) I 100%; 

c) 28% din suma de 14300 Jei (20575 lei 6250 lei); 4004 lei 
( 14300 lei x 28%) I 100%. 

Pornind de la calculele efectuate, observăm că impozitul pe venit 
recalculat în sumă de 4719,2 lei (450 + 265,2 + 4004), aferent 
salariului directorului, este mai mic decât impozitul calculat, confonn 
prevederilor Legii bugetului pe anul 1999, în sumă de 5205lei (250 + 
300 + 350 + 4305). Diferenţa obţinută de 486,2 lei (5205 4719,2), a 
fost reflectată în lista de calcul a salariului pentru luna iunie 2000, ca 
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adaos la salariul în urma recalculării impozitului pe salariu. În acelaşi 
mod s-au efectuat recalculări şi pentru ceilalti lucrători. La suma totală 
a recalculărilor, la sfârşitul lunii iunie În contabilitatea firmei „Succes" 
a fost debitat contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul" şi s-a 
creditat contul 531 „Datorii pe termen scurt privind retribuirea 
muncii". 

În funcţie de calculele efectuate mai sus, suma impozitului pe 
venitul calculat directorului pentru anul 2000 este egală cu ....... lei 
(450 lei + 265,2 lei + 4004 lei + 630 lei + 357,5 lei + 5958,4 lei). 
Această sumă va fi reflectată în coloana 9 a anexei nr.6. 

Exerciţiu: Să se calculeze impozitul pe venit pentru anul 2000 
directorului-adjunct Perju L dacă salariul, calculat pentru primele 5 luni ale 
anului 2000, a fost egal cu 15000 lei, iar pentru restul lunilor 33000 lei şi 

să se completeze coloana l O din anexa nr.6 a Instrucţiei Ministerului 
Finanţelor nr. 05/t-CF-06/88 din 23 decembrie 1997. 

Suma scutiri1or anuale din coloana 8 

2520 lei 12 luni x 210 lei; 
l 680 lei 8 luni x 21 O lei; 1260 lei = 6 luni x 21 O lei; 2100 lei= 21 O 
lei x JO luni; 880 lei= 4 luni x 210 lei+ 4 luni x to lei; 

Uncie: 
210 lei scutirea personală lunară pentru anul 2000, conform 

prevederi lor Legii bugetului pentru anul 2000; 
5040 lei (2520x2) scutirea anuală de care a beneficiat angajatul, 

inclusiv scutirea acordată de către soţ (soţie). 
Soţul (soţia) lucrătorului are dreptul de a-i 
acorda acestuia scutirea sa, cu condiţia că nu 

10 lei 
este angajat(ă) în câmpul muncii; 

scutirea lunară acordată lucrătorului pentru persoana 
întreţinută. 
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VI 

'° 

I 

Anexa nr.6 a T nstrucţiunii Ministerului Finanţelor nr. 05/l-CF-06/88 din 23 decembrie 1997 
/Jiformaţia cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariul 

lucrtltori/or pentru anul 200_ 
Denumirea organizaţiei, întreprinderii, filialei__ ----------------
Codul fiscal Codul băncii Contul de decontare -----
Total pagini ___ _ 

_ ..,,_ ---~ _______ „ __ ~·--- ... --------·------- ·-~-„ ·---- ---
Adresa Suma Suma Nr. Codul Numele, prenumele Anul permanentă de Categoria Numărul scutirilor. 

Venitul impozitului crt. fiscal lucrătorului naşterii trai a scutirii de luni total. lei 
lucrătorului 

lei reţinut, lei 

J Covalciuc Valentin 1967 Chişinău p 12 2520 54000 ? 
·2 Perju Ion 1962 Chişinău PS 12 5040 48000 ? 

3 Barbu Sergiu 1959 Chişinău p 12 2520 46800 9750 
4 Senciuc Mihail 1955 Chişinău p 12 2520 42000 9170 
5 Roşca Maria 1970 Chişinău p 8 1680 40800 8854 
6 Pascari Doina 1971 Chişinău p 6 1260 39600 7850 
7 Petrov Elena 1962 Chişinău p 12 2520 39600 7430 
8 Dorin Constantin 1965 Chişinău PS 12 5040 30000 7300 
9 Gheorghiţă Ana 1968 Chişinău p 10 2100 18000 2450 
IO Cor11ea Dorin 1959 Chişinău p 12 2520 18100 2465 
I I Lupu Ana 1960 Chişinău p 12 2520 23300 2670 
12 Zmeu Lilia 1964 Chişinău p 12 2520 24100 2710 
13 Florea Natalia 1977 Chişinău PN 4 880 24300 2780 
14 Holban Sergiu 1968 Chişinău p 12 2520 24800 2850 
15 Soltan Boris 1975 Chişinău p 12 2520 25600 3370 

-~ 

Total X X X X X X X 499000 ? 
Originalul - consumatomlu1 



5.5. ÎNTOCMIREA DECLARAŢIEI PRIVIND 
TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 

Taxa pe valoarea adăugată (TV A) este un impozit indirect. 
Contabilitatea acestui impozit se ţine În creditul contului de gradul 
doi, 5342 "Datorii privind taxa pe valoarea adăugată". 

TV A, care se cuvine de plătit bugetului, se calculează prin 
completarea "Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată". Suma 
TV A, care trebuie să fie achitată bugetului se detennină ca diferenţa 
dintre TV A aferentă bunurilor livrate şi serviciilor prestate (adică 
aferent produselor, serviciilor, mărfurilor vândute cumpărătorilor) şi 

TV A aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate. 

TVA de plată= TVA colectată (calculată)-TVA spre trecere în cont 

Declaraţia privind TVA se completează în baza datelor din 
-~Registrul de evidenţă a livrărilor din decembrie al firmei "Succes" 
(tabelul 58), "Registrul de evidenţă a procurărilor din luna decembrie 
al firmei "Succes" (tabeJul 59). Registrele respective, la rândul lor, se 
completează în baza facturilor TVA primite şi eliberate de către firma 
,,Succes". Factura TV A se întocmeşte în patru exemplare: originalul 
şi prima se transmit cumpărătorului, iar a doua şi a treia copie rămân 
la vânzător. 

La stărŞitul perioadei de gestiune (la sfârşitul lunii), firma 
·'Succes" este obligată să prezinte inspectoratului fiscal teritorial, 
adică la I F Buiucani, Declaraţia privind TVA. 

Declaraţia conţine şapte compartimente, primele patru trebuie să 
conţină informaţia despre: mijloacele şi serviciile vândute şi 

cumpărate; taxa pe valoarea calculată, dar nevărsată şi cea vărsată în 
buget~ corectările perioadelor precedente. 

Suma TV A datorată bugetului trebuie să coincidă cu soldul 
contului 534, subcontul 5342 la sfârşitu] lunii (vezi tabelul 41, 
pag.64). 

Pentru a verifica dacă această datorie este calcu lată corect, se 
compară datele din creditul contului 534, subcontul 5342 cu datele din 
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Registrul livrărilor, iar datele din debitul contului 534, subcontul 5342 
se compară cu cele din Registrul procurărilor. Pentru a efectua această 
verificare, se va întocmi tabelul 57, în baza înregistrărilor contabile 
din tabelele 12, 16, 23~ 25 şi 39. În tabelul 25 (pag.44), este dată suma 
TVA plătită bugetului calculată pentru luna noiembrie. 

Apoi datele din tabelul 57 se vor contrapune cu cele din 
Declaraţia privind TVA. Spre exemplu, suma totală din creditul 
contului 5342 se va compara cu suma totală a primului compartiment 
al declaraţiei. 

Conform titlului I al Declaraţiei (rândul 1 ), se va indica valoarea 
mărfurilor vândute şi serviciilor prestate cumpărătorilor de pe 
teritoriul R.M., suma .avansurilor primite pentru mărfurile ce vor fi 
livrate acestor cumpărători. De asemenea, suma acestui rând va 
conţine şj alte livrări de valori materiale. Deoarece finna "Succes" n-a 
importat şi nici n-a exportat servicii, rândurile nr.2 şi 3 nu vor fi 
completate. Fiindcă livrarea de cărţi în anul 2000 este scutită de TV A. 
în rândul nr.4 se va indica valoarea cărţilor vândute. 

Conform tit1ului I l al Declaraţiei se va reflecta valoarea totală a 
mărfurilor procurate şi serviciilor primite de la furnizori din R.M .. 
Rândurile 7 şi 10 nu vor fi completate, deoarece finna "Succes" n-a 
procurat şi nici n-a vândut mărfuri agenţilor economici de peste 
hotare. Iar rândul 9 nu se va completa, deoarece toate mijloacele fixe 
au fost procurate de firma "Succes" după 1 iulie 1998. 

Tabelul 57 

Verificarea corectitudinii calculării sumei TV A pentru luna 
decembrie ce urmează a fi achitată sau primită de la buget 

Total pe Total pt: 
Nr. Din creditul debitul Nr. În debitul creditul 
tah. conturilor contului tab. conturilor contului 

5342 5342 

tl 
' 

' 

. 

I 
I I I 
i 
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În compartimentul III al Declaraţiei, sunt indicate numai sumele 
care n-au fost reflectate corect în Declaraţie precedentă. Asemenea 
sume la finna ''Succes" n-au fost depistate şi, prin urmare, rândurile 
acestui compai1iment nu vor fi completate. 

Exerciţii: 1. Să se completeu factura TV A, dacă se cunosc unniitoarele date: 
la 15.12.2000 a fost livrată finnei „Autoservis" o piesă de 
schimb la preţul de 275 lei, TV A 20%; numărul facturii TV A 

seria AL, nr.0134385 (vezi tab.40). 

2. Să se compJeteze Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată 
în baza operaţiilor economice Înregistrate în evidenţa contabilă 
a firmei „Succes" pe parcursul lunii decembrie. 

3. Să se finaliuze completarea Registrului de evidenţă a livrărilor 
(tab.58) şi Registrului de evidenţă a procurărilor (tab.59) în 
baza datelor din tabelul 20 (pag.32) şi ale tabelului 40 (pag.62). 
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\prob~: prin ordinul comun al Departa111~11Lului Stali:>ticii al Republicii Moldoq; şi 
l'vlini~terul Fin~nţclor ~I Republicii i\foldova nr 24/36 din 25 manie 1998 

FACTURA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ Seria AF nr. 220377 
Data eliberării facturii (data, luna, anul) ________________________ _ 
Furnizor cod fiscal şi număml de înregistrare pentru TVA 
Consumator cod fiscal şi numărul de înregistrare pentru TV A I 
Este intocmitll în baza facturii de expediţie seria ___ nr. din ___ _ 
Punctul de destinatie -------------

(livrarea mărfurilor se efectuează conform contractului) 
(lei) 

Data Denumirea mărfii, Unitatea de Cantitatea 
Valoarea unui 

TVA 
Suma totală Suma totală 

livrării serviciilor mas ura mărfii 
articol fără Cota TVA pe un articol 

de plata f!ră a TVA 
TVA TVA 

I 2 3 4 5 6 7 8 (4 X 5) 9(4x7) 

Valoarea totală a livrărilor impozabile Bră TVA L l 
(suma cu litere) 

Valoarea totală a livrărilor fără TVA I I ----------------------
Total taxa pe valoarea (suma cu litere) ~~~~~~~==--=-:-:-:--:-~~~~~-' I 

(suma cu litere) 
V~oareatot~ăal~~~orconfum1fucrurii _______________________________ ~------

(suma cu litere) 

L.Ş. (N.P. persoanei care completează factura) ( semnătura) 



Ttthelul 58 
Registrul de evidenţă a livrărilor al firmei "Succes" pentru luna dcccmbl"ic 

Factura TVA Vakiarea totală a 
Li\'rllri lîvrilrii, filrl TVA 

T\'\ H.l.'llu-Nr. 
denumirea 

Descrierea succintă a 20'1.. 8% 
E~1wrt rah:u- Cl'l'Î, crt. linitrii (procuririi) pre ful preful de baza baza 

ne· 
data numllrul (numele) 

livririi pia fi impo- suma 
impo· 

suma i1111iu- lahi !iCUlll 
furnizorului 

zabilii 
TVA 

zabilil 
TVA z:1bill' 

1. 3.12.00 AI S.A. ? ? o o „ 
"Ghidul contabilului'' - - - - -4352316 "Unirea" 

2. 5.12.00 AL Firma "Contabilitate pentru 67500 67500 o o - - 67500 - - -0134312 "Cvant" antreprenori" -O\ 

3. 6.12.00 AL Finna ? ? o o ? "Ghidul contabilului" - - - - -0134345 "Garant„ 
.ţ.. 4. - - Finna 

Piese de schimb 275 275 275 55 - - - - - -„ Autoservis'' 
5. 20.12.00 AP Livrarea "Contabilitatea pentru ? ? o o - - ? . - „ 0342l.51 liberl! antreprenori" 
6. 20.12.00 AP Finna 

Vopse~ 
4000 4000 4000 800 - - - - - -0342154 "Cuvântul" 

7. 28.12.00 AP Firma ') ? '1 'I 

0342175 „Victotia" Ca1tcm - - - - - -
8. 2.12.00 AI Livrare 

Vopsea 10000 10000 10000 2000 - - - - - -4352314 libera 

Total X X X X 164265 164265 26775 5355 - - 137490 „ „ -



Tabelul 59 
Registrul de evidenţă a procurărilor al firmei "Succes" pentru luna decembrie 

(lei) 
,.-----.- --

Valoarea totală -Import cu --
I . Factura TVA 

Descrierea 
a livrării, fără Procurări dreptul Suma Valoarţa 

succintă a 
TVA 11rrlungirii totală a mărfuri-or 

~N.- --
8% 20% TVA exportate 

denumirea livrl'lrii preţul baza 

'~ 
pretul 

ne-
baza baza --- suma trecută în şi re-

dat11 numărul (numele) (procuri\rii) de pro· 
de piafă 

impo-
impo-

suma 
impo-

suma impo- TVA cont, lei importate 
fu rnizo rulu i curare za bile 

za bilă 
TVA 

zabilli 
TVA za bilă 

--~ Al Finna 
---

Aparatul de I. 02·12 · 3142317 „Elita„ multiplicat M-25 4500 4500 - - - 4500 900 - - 900 -
2. 10.12. AF Fabrica Ha11ie tipografică 'l ') 'l 'I 'I ... 

2207891 de hârtie nr.I 
... ... - - -

--

AC finna 3. 11.12. 120498 "Zimbm" Benzină 2400 2400 - - ... 2400 480 - ... 480 --O\ 
VI AO Finna Obiecte de mi-că 

4. 12.12. valoare şi scurtă 'l 'l 'l 'l 'I -210394 "Agat" - - - - -
durat!! 

5. 22.12. AE Fimta Vopsea 20700 20700 20700 4140 - 4140 -0322471 "'Culoare" - - - -
6. 22.12. AL Finna 

Carton 'l 'l 'l 'I 'I -1031215 "Viitoml'' - - - - -
7. 20.12.00 AY:- Primăria or. 

Licenţă 3000 3000 3000 600 - 600 -0132581 Chişinilu - - - -
8. 15.12.00 AN Finna 

Marfă 'l 'l 'I 'I - ? -0098173 „Comerţ" - - - -
9. 20.12.00 AH Pretura s. 

Servicii de arendă 3000 3000 3000 600 600 -058901 Buiucani - - - - -
10. 18.12.00 AN Oficiul de co· Servicii de poştii 'l 'l 'I ') - 'l -050901 municatiî nr.34 şi telegraf - - - -
11. 20.12.00 AI Finna Servicii de 1350 1350 1350 270 270 -1234384 „Auto-5"' transport - - - - -

Total X X X X 106330 106330 - - - l 06330 21266 - - 21266 -
~-



\lf>!ISTERU~ FJNANTELOR 
-\I REPllBLICll MOLDOVA 

DECLARAŢIA PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 

[Perioada fis_c_al_ă _____ ,....J _L __ u_n_a __ __.J.__T_ri_m_e_strul I Anul 

fI>e~umirea 

I (numele. prenumele. -----~--------------------
palron im i~u I 1 

-:-i :idr1.::-;a L°l)lllrihuahilului 

Codul fiscal 

] 

------·-------] 
------------~ 

Nr. de înregistrare 
a certificatului pe TV A 

--------' 

St' inde11lineşte de către Inspectoratul Fiscal de Stat I 

Inspectoratul Fiscal de Stat I Data primirii I Semnătura 
pe mun. Gudet) _______ _ inspectorului 

I. Livrări de mărfuri şi servicii 

Livrări de mărfuri, 
Valoarea, 

Suma TVA, 
servicii efectuate în perioada fiscală 

fără TVA, 
lei 

lei 
I. Livrări de mărfuri şi servicii impozabile 

Inclusiv la cota micşorată 
2. Li_vrările serviciilor fmportate 
3. Livrări de mărfuri şi servicii exportate 

1

4. Livrări de mărfuri şi servicii scutite de TVA 
5. Volumul total de livrări pentru perioada 

fiscală (rând. 1+2+3+4) 
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II. Valorile materiale şi serviciile procurate 
6. Mărfurile şi serviciile procurate pe teritoriul 

Republicii Moldova, TVA la care unnează să 
fie trecut în cont 

7. Livrările de mărfuri importate 
8. Volumul total de livrări procurate în perioada 

fiscală, TV A la care urmează să fie trecut în 
cont (rând. 6+ 7) 

9. Trecerea în cont a TV A pentru perioada 
precedentă 

lo:Suma de restituire a TV A pe livrările de 
mărfuri şi servicii exportate, inclusiv şi în 
alte cazuri prevăzute de legislaţie 

I I.Total TVA ~pre deducere (rând. 8+9) 

Ill. TV A aferentă bugetului ori destinată 
trecerii În cont În perioada ulterioară 

i 
I 

112.TVA aferentă bugetului (rând. 5..:) I) 
-13.TVA destinată trecerii f,-1-co-1-1t--=î:-n_p_e_;_ri=-o-a-=-da-u-=-lt-er-=-io_a_r_ă--=(--:râ:-n-:d;-. -t-------1 

11-5) 
14.TV A spre restituire 

IV. Corectările perioadelor fiscale anterioare 

Perioada fiscală în Suma TVA, Suma TVA 
Suma TV A spre 

care se face calculată pe destinată trecerii 
achitare la buget 

sau trecere 
corectarea livrările efectuate în cont 

în cont 
X 
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V. Importul mărfurilor, inclusiv procurările 
de la agenţii economici ce nu întreţin relaţii 

fiscale cu sistemul bugetar al republicii 
Valoarea Inclusiv achitată 
impoza- Suma prin prin 
bilă cu TVA mijloace achitări 
TVA băneşti reciproce 

16.Livrările mărfurilor 

imprn1ate 
17.Situaţia privind 

decontările pe mărfurile 
impo1tate de la începutul 
anului 

18.Mărfurile şi serviciile 
procurate pe teritoriul 
Republicii Moldova de la 
agenţii economici, ce nu 
au relaţii fiscale cu 
sistemul bugetar al ei 

VI. Lista de numere a facturilor TV A eliberate 

VJJ. Menţiunile Inspectoratului Fiscal de Stat 
În urma controlului preventiv au fost incluse unnătoarele rectificări 

____ 200_ 
data semnării 

Inspector 
semnătura 

Conform declaraţiei prezentate. în fişa contului personal al subiectului impozabil au 
fost decontate 

~-~~-~~-~--~~~-~~--~---~~-~~ 

200 ----- Inspector 
dala înregistrării în fişa semnătura 

contului personal 
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5.6. ÎNTOCMIREA RAPORTULUI AFERENT 
PLĂŢII PENTRU APA CONSUMATĂ 

Conform prevederilor punctului 4 al Regulamentului Ministerului 
Finanţelor nr.04/3-9, din 31 mai 2000, plătitorii taxei pentru apă, care 
captează apă într-un volum mai mic de 2 mii metri cubi în lună şi o 
consumă în scopuri general-administrative, vor achita anual bugetului 
5 lei, fără a prezenta Inspectoratului fiscal teritorial Raportul aferent 
plăţii pentru apa consumată. 

Punctul 3 al Regulamentului respectiv şi art.20 din Legea 
bugetului pentru anul 2000 prevăd ca plătitorii, care captează apă în 
scopuri generale şi de producţie, să completeze Raportul şi să-l 

prezinte de două ori pe an: nu mai târziu de data 20 iulie anul curent şi 
nu mai târziu de data de 20 ianuarie a anului următor. 

Deoarece Regulamentul în cauză a intrat în vigoare la 24 august 
anul 2000, plătitorii specificaţi la punctul 4 al Regulamentului vor fi 
nevoiţi să completeze şi ei acest Raport în modul următor: 

- în primul rând al Raportului, se va calcula taxa pentru cantitatea 
efectivă de apă consumată pe parcursul primelor nouă luni ale anului 
2000. Dacă cantitatea de apă captată nu depăşeşte limita stabilită de 
Concernul republican „Apele Moldovei" pentru întreprinderea în 
cauză, atunci taxa pentru apă se va calcula în funcţie de mărimea plăţii 
pentru 1 O m 3 de apa consumată în limita stabilită şi cantitatea efectivă 
de apă captată. Pentru cantitatea de apă consumată peste limită, sunt 
aplicate alte mărimi ale plăţii pentru 1 O m3 de apă; 

- în al doilea rând al Raportului, se vor indica calculele aferente 
taxei pentru apă pe celelalte trei luni ale anului 2000, în funcţie de 
prevederile punctului 4 al Regulamentului. Prin urmare, taxa pentru 
apa consumată în trimestrul patru va fi egală cu ...... lei (3 luni x (5 lei 
/12 luni)). 

Cheltuielile aferente taxei pentru apa captată vor fi incluse în 
cheltuielile general-administrative, prin debitarea contului 713 
„Cheltuieli generale şi administrative" şi creditarea contului 534 
„Datorii privind decontările cu bugetul" (vezi tab.39, pag.60 şi tab.41, 
pag.64). 

Exerciţi11: Să se completeze Raportul de plată pentru apa consumată în 
anul 2000, dacă se cunosc unnătoarele date: firma „Succes", pe 
parcursul anului 2000, a consumat lunar apă în cantitate mai mică de 2 
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I 

mii mJ şi face pat1e din categoria plătitorilor prevăzuţi la punctul 4 al 
Regulamentului. Cantitatea de apă consumată pe parcursul primelor 
nouă luni ale anului 2000 constituie 50 m3

• Mărimea plăţii pentru 10 m:l 
de apă consumată în limita stabilită 1,8 lei. 

În Inspectoratul 
În Concernul Republican pentru 

Anexa nr.2 
Se prezintă: 

ia Regulamentul 
Ministerului Finanţelor al 

Republicii Moldova 
Nr. 0413-9 din 3 I mai 2000 

Gospodărirea Apelor „Apele Moldovei"-----·----
(denumirea completă) 

data prezentării 200 _ 
Adresa şi numele persoanei responsabile ___ ~ 

Raport aferent 
plăţii pentru apa consumati in anul __ _ 

2 3 4 s 6 7 8 9 

Conducător 

Contabil-şef _______ _ 
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5.7. ÎNTOCMIREA RAPORTULUI AFERENT 
TAXEI PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI 

Confotlll Legii cu privire la bazele sistemului fiscal, Legii 
privind taxele locale şi în conformitate cu prevederile Codului fiscal, 
din sistemul taxelor locale face parte şi taxa pentru amenajarea 
teritoriului. Mărimea acestei taxe, în anul 2000, pentru persoanele 
juridice, constituie patru salarii minimale plus J 0% din fondul de 
retribuire anual, calculat ca produsul dintre numărul mediu anual de 
lucrători şi salariul minimal. 

Calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului se efectuează prin 
completarea Raportului cu privire la taxa pentru amenajarea 
teritoriului. Rapo11ul în cauză se întocmeşte ·trimestrial şi se prezintă 
Inspectoratului fiscal teritorial nu mai târziu de data de 20 a lunii ce 
urmează după trimestrul raportat. Prin urmare~ taxa de amenajare a 
teritoriului aferentă trimestrului patru va fi egală cu un salariu minimal 
plus 10% din fondu] de retribuire trimestrial, care este egal cu 
produsul dintre numărul mediu trimestrial şi salariul minimal. 

Numărul mediu trimestrial de lucrători se calculează conform 
prevederilor Instrucţiei Departamentului de Statistică al R.M nr.30 
din 01.06.94, cu modificările ulterioare (vezi pag.93). 

Taxa pentru amen~jarea teritoriului va fi reflectată în debitul 
contului 713 „Cheltuieli generale şi administrative" şi în creditul 
contului 534 „Datorii privind decontările cu bugetul" (vezi tab.39, 
pag.60 şi tab.41, pag.64 ). 

Exerciţiu: Să se completeze Raportul cu privire la taxa de amenajare a 
teritoriului aferent trimestrului IV. Firma „Succes" la începutul 
trimestrului nu are datorii faţă de buget şi nici supraplăţi la buget cu 
privire la taxa pentru amenajarea teritoriului. Taxa pentru amenajarea 
teritoriului va fi virată bugetului până pe data de 20 ianuarie 2001. 
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economic 

Raportul 
cu privire la taxa de amenajare a teritoriului 

pentru trimestrul 200 _ 

Nr. 
Indicatorii Suma, 

crt. lei 
L Situaţia la începutul perioadei raportate: 

- datorii faţă de buget -
supraplată la buget 

2. Mărimea salariului minimal 18 
3. Numărul mediu trimestrial de lucrători : 15 
4. Fondul de retribuire trimestrial (rând.2 x rând.3) 270 
5. I Mărimea taxei pentru amenajarea teritoriului 99 

, (rând.4x3 luni x 10%) I JOO%+rând.2) 
6. Situaţia la sfârşitu) perioadei raportate: 

datorii faţă de buget 99 -
supraplată la buget -

Conducător ---··---- Contabil-şef _____ _ 
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Anex111 
Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare 

Simbo- Simbolul Simbolul 
lui gru- conturilor conturilor 
peide de de 

conturi sgradul I gradul li 

CLASA 1. ACTIVE PE TERMEN LUNG 

11 ACTIVE NEMATERIALE 
(IMOBILIZĂRI NECORPORALE) 

111 Active nemateriale 
1111 Cheltuieli de constituire 
1112 Fond comercial (goodwill) 
1113 Brevete 
1114 Embleme comerciale 
1115 Licenţe 

1116 Programe informatice 
1117 Alte active nemateriale 
1118 Active nemateriale arendate pe termen lung 

112 Active nemateriale În curs de execuţie 

113 Amortizarea activelor nemateriale 
1131 Amortizarea cheltuielilor de constituire 
1132 Amortizarea fondului comercial (goodwill) 
1133 Amortizarea brevetelor 
1134 Amortizarea emblemelor comerciale 
1135 Amortizarea licenţelor 
1136 Amortizarea programelor informatice 
1137 Amortizarea altor active nemateriale 
1138 Amortizarea activelor nemateriale arendate pe 

termen lurig 

12 ACTIVE MATERIALE (IMOBILIZĂRI 
CORPORALE) PE TERMEN LUNG 

121 Active materiale În curs de execuţie 
1211 Construcţii în curs de execuţie 
1212 Utilaj destinat instalării 
1213 Utilaj şi alte obiecte până la punerea în funcţiunile 
1214 Investiţii capitale ulterioare 
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122 

123 

124 

125 

126 

13 

131 

132 

133 

1221 
1222 
1223 
1224 

1231 
1232 
1233 
1234 
1235 
1236 
1237 
1238 

1241 
1242 
1243 

1244 
1245 
1246 
1247 

13 I I 
1312 
1313 
1314 

1321 
1322 
1323' 

1331 
1332 

Terenuri 
Terenuri fără construcţii 
Terenuri cu construcţii 
Terenuri cu zăcillninte 
Terenuri arendate pe termen lung 

Mijloace fixe 
Clădiri 

Construcţii speciale 
Maşini, utilaje şi instalaţii de transmisie 
Mijloace de transpo11 
Animale de muncă şi de productie 
Plantaţii perene 
Alte mijloace fixe 
Mijloace fixe arendate pe termen lung 

Uzura mijloacelor fixe 
Uzura clădirilor 
Uzura construcţiilor speciale 
Uzura maşinilor, utihţjelor şi instalaţiilor de 
transmisie 
Uzura mijloacelor de transport 
Uzura plantaţiilor perene 
Uzura altor mi.iloace fixe 
Uzura mijloacelor fixe arendate pe termen lung 

Resurse naturale 

Epuizarea resurselor naturale 

ACTIVE FINANCIARE PE TERMEN LUNG 

Investiţii pe termen lung în piirţi nelegate 
Cote de participatie şi acţiuni 
Obligaţiuni 

Împrumuturi acordate 
Alte investiţii pe termen lung 

investiţii pe termen lung În părţi legate 
lnvestitii pe termen lung în întreprinderi-fiice 

. Investiţii pe termen lung în întreprinderi asociate 
Investiţii pe termen lung în alte părţi legate 

Modificarea valorii inv~titiilor pe termen lung 
Meţjorarea valorii investiţiilor pe termen lung 
Diminuarea valorii investiţiilor pe termen lung 
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134 Creanţe pe termen lung 
l341 Creanţe pe termen lung privind arenda 
1342 Creanţe pe termen lung privind dobânzile şi 

redevenJele calculate 
1343 Cambii pe termen lung primite 
1344 Alte creanţe 

135 Active amânate privind impozitul pe venit 

136 Avansuri pe termen lung acordate 

14 ALTE ACTIVE PE TERMEN LUNG 

141 Cheltuieli anticipate pe termen lung 

142 Alte active pe termen lung 

CLASA 2. ACTIVE CURENTE 

21 STOCURI DE MĂRFURI ŞI MATERIALE 

211 Materiale 
2111 Materii prime şi materiale de bază 
2112 Semifabricate cumpărate şi articole de completare 
2113 Combustibil 
2114 Ambalaje şi materiale pentru ambalat 
2115 Piese de schimb 
2116 Alte materiale 
2117 Materiale transmise pentru prelucrare 
2118 Materiale de construcţie 
2119 Materiale cu destinaţie agricolă 

212 Animale la creştere şi îngrăşat 

213 Obiecte de mică uloare şi scurtă duratl 
2131 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc 
2132 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în 

exploatare 
2133 Construcţii provizorii (neprevăzute în lista de 

titluri) 

214 Uzura obiectelor de mid nloare şi scurtii 
durată 

2141 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 
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2142 Uzura construcţiilor provizorii (neprevăzute în lista 
de titluri) 

215 Producţia în curs de execuţie 
2151 Produse în curs de execuţie 
2152 Servicii în curs de execuţie 

216 Produse 
2161 Produse finite 
2162 Semifabricate din producţie proprie 
2163 Produse secundare 

217 Mărfuri 

22 CREANŢE PE TERMEN SCURT 

221 Creanţe pe termen scurt aferente facturilor 
comerciale 

2211 Facturi de primit din ţară 
2212 Facturi de primit din străinătate 
2213 Cambii primite 

222 Corecţii la datorii dubioase 

223 Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate 
2231 Creanţe pe termen scurt ale întreprinderilor-fiice 
2232 Creante pe termen scurt ale întreprinderilor 

asociate 
2233 Creanţe pe termen scurt ale altor părţi legate 

224 Avansuri pe termen scurt acordate 
2241 Avansuri pe termen scurt acordate în ţară 
2242 Avansuri pe termen scurt acordate în străinătate 

225 Creanţe pe termen scurt privind decontările cu 
bugetul 

2251 Creanţe pe termen scurt privind impozitul pe venit 
2252 Creanţe pe termen scu11 privind alte impozite şi 

plăţi 

226 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat 

227 Creanţe pe termen scurt ale personalului 
2271 Creante pe termen scurt privind retribuirea muncii 
2272 Creanţe pe termen scurt ale titularilor de avans 
2273 Creanţe pe termen scurt privind mărfurile vândute 

în credit 
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2274 Creanţe pe tem1en scurt privind recuperarea daunei 
materiale 

2275 Creanţe pe termen scurt ale personalului privind 
alte operaţii 

228 Creanţe pe termen scurt privind veniturile 
calculate 

2281 Creanţe pe termen scurt privind arenda 
2282 Creanţe pe termen scurt privind dobânzile şi 

redevenţele calculate 
2283 Creanţe pe termen scurt privind dividendele 

calculate 
2284 Creanţe pe termen scurt privind alte venituri 

229 Alte creanţe pe termen scurt 
2291 Creanţe pe tennen scurt ale companiilor de 

asigurări 

2292 Creanţe pe tennen scurt ale organelor de asigurări 
sociale 

2293 Creanţe pe termen scurt privind pretenţiile înaintate 
şi recunoscute 

2294 Creanţe pe tennen scurt privind alte operaţii 

2J INVESTIŢIJ PE TERMEN SCURT 

231 Investifii pe termen scurt În părţi nelegate 
23 li Obligaţiuni şi alte titluri de valoare 
2312 Depozite 
2313 Titfuri de valoare cu lichiditate înaltă 
2314 Împrumuturi acordate 
2315 Alte investiţii pe tennen scurt în părţi nelegate 

232 Investiţii pe termen scurt în plrţi legate 
2321 lnvesti~ii pe termen scurt în întreprinderi-fiice 
2322 Investiţii pe termen scurt în întreprinderi asociate 
2333 Investiţii pe termen scurt în alte părţi legate 

233 Diminuarea valorii investiţiilor pe termen scurt 

24 MJJLOACE BĂNEŞTI 

241 Casa 
2411 Casa în valută na(ională 
2412 Casa în valută străină 
2413 Mijlo_ace băneşti în numerar legate 
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242 

243 

244 

245 

246 

25 

251 

252 

2421 
2422 

2431 
2432 
2433 

2441 
2442 
2443 

Cont de decontare 
Mijloace băneşti nelegate 
Mţjloace băneşti legate 

Cont valutar 
Conturi valutare în ţară 
Conturi valutare în străinătate 
Mijloace vaJutare legate 

Conturi speciale la bănci 
Acreditive 
Carnete de cecuri cu limită de sumă 
Mijloace pe cartele de credit şi magnetice 

Transferuri blneşti în expediţie 

Documente băneşti 

AL TE ACTIVE CURENTE 

Cheltuieli anticipate curente 

Alte active curente 

CLASA 3. CAPITAL PROPRIU 

31 CAPITAL STATUTAR ŞI SUPLIMENTAR 

311 Capital statutar 
3111 Fond statutar 
3112 Acţiuni simple 
3113 Acţiuni privilegiate 
3114 A porturi 
3115 Cote de participaţie 

312 Capital suplimentar 
3121 Capital suplimentar vărsat 
3122 Diferenţe de curs aferente aporturilor valutare în 

capitalul statutar 

313 Capital nevărsat 

314 Capital retras 

3141 Acţiuni simple răscumpărate 
3142 Acţiuni privilegiate rascumparate 
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3143 Aporturi şi cote de participatie retrase 

32 REZERVE 

321 Rezerve stabilite de legislaţie 

322 Rezerve previizute de statut 

323 Alte rezerve 

33 PROFIT NEREPARTIZAT 
(PIERDERE NEACOPERITĂ) 

331 Corectarea rezultatelor perioadelor precedente 
3311 Corectarea profitului perioadelor precedente 
3312 Corectarea pierderilor perioadelor precedente 

332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al 
anilor precedenţi 

3321 Profit nerepartizat al anilor precedenJi 
3322 Pierdere neacoperită a anilor precedenţi 

333 Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune 
3331 Profit net al perioadei de gestiune 
3332 Pierdere netă a perioadei de gestiune 

334 Profitul utilizat al anului de gestiune 

34 CAPITAL SECUNDAR 

341 Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen 
lung 

341 I Diferenţe din reevaluarea activelor nemateriale 
3412 Diferenţe din reevaluarea activelor materiale pe 

termen lung 
3413 Diferenţe din reevaluarea investiJiilor pe termen 

lung 

342 Subvenţii pentru intreprinderile de stat 

35 REZULTAT FINANCIAR TOTAL 

351 Rezultat financiar total 
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CLASA 4. DATORII (OBLIGAŢII) PE TERMEN LUNG 

41 DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG 

411 Credite bancare pe termen lung 
4111 Credite bancare pe termen lung în valută natională 
4112 Credite bancare pe termen lung în valută străină 
4113 Credite bancare pe termen lung in valută naţională 

amânate 
4114 Credite bancare pe termen lung în valută străină 

amânate 
4115 Datorii convertibile privind creditele bancare pe 

termen lung 

412 Credite bancare pe termen lung pentru salariaţi 

413 Împrumuturi pe termen lung 
4131 Împrumuturi pe termen lung din părţi nelegate 
4132 Împrumuturi pe termen lung din părţi legate 
4133 Împrumuturi pe termen lung din emisiunea de 

~bligatiuni 
4134 Imprumuturi pe termen lung de la personalul 

întreprinderii 
4135 Cambii financiare pc termen lung acordate 
4136 Datorii convertibile privind împrumuturile pe 

termen lung 

414 Alte datorii financiare pe termen lung 

42 DA TORU PE TERMEN LUNG CALCULA TE 

421 Datorii de arendă 1>e termen lung 

422 Venituri anticipate pe termen lung 

423 Finanţiri şi incasiiri cu destinaţie specială 
4231 finanţări cu destina fie specială din buget 
4232 lncasări de mijloace cu destinaţie specială de la alte 

întreprinderi 
4233 Alte finanţări şi încasări cu destinaţie specială 

424 Avansuri pe terme11 lung primite 

425 Datorii amânate privind impozitul pe venit 
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426 Alte datorii pe termen lung calculate 

CLASA 5. DATORII PE TERMEN SCURT 

51 DATORII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 

Sll Credite bancare pe termen scurt 
5111 Credite bancare pe tennen scurt în valută naţională 
5112 Credite bancare pe termen scurt în valută străină 
5113 Credite bancare pe tt:nnen scurt în valută naţională 

amânate 
5114 Credite bancare pe tem1en scurt în valută străină 

amânate 
5115 Credite bancare pe termen scurt în valută naţională 

restante 
5116 Credite bancare pe tennen scurt în valută străină 

restante 

512 Credite bancare pe termen scurt pentru salariaţi 

513 Împrumuturi pe termen scurt 
5131 Împrumuturi pe termen scurt de la pătţi nelegate 
5132 Împrumuturi pe termen scurt de la părţi legate 
5133 Împrumuturi pe termen scurt din emisiunea de 

obligaţiuni 
5134 Împrumuturi pe termen scurt de la personalul 

întreprinderii 
5135 Cambii financiare pc termen scurt emise 

514 Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung 

5l5 Venituri anticipate curente 

5l6 Alte datorii financiare pe termen scurt 

52 DATORII COMERCIALE PE TERMEN 
SCURT 

521 Datorii pe termen scurt privind facturile 
comerciale 

5211 Facturi de achitat în tacă 
5212 Facturi de achitat în străinătate 
5213 Cambii emise 

522 Datorii pe termen scurt faţA de părţile legate 
5221 Datorii pe tem1en scurt faţă de întreprinderile-fiice 
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5222 Datorii pe tenuen scurt faţă de întreprinderile 
asociate 

5223 Datorii pe tennen scurt faţă de alte părţi legate 

523 Avansuri pe termen scurt primite 

53 DATORII PE TERMEN SCURT 
CALCULATE 

531 Datorii faţă de personal privind retribuirea 
muncii 

53 l l Datorii privind retribuirea muncii 
5312 Datorii faţă de deponenţi 

532 Datorii faţă de personal privind alte operaţii 
5321 Datorii fată de titularii de avans 
5322 Datorii fată de personal privind alte operaţii 

533 Datorii privind asigurările 
5331 Datorii fată de Fondul social 
5332 Datorii fală de organele sindicale privind 

contributîile la asigurările sociale 
5333 Datorii privind asigurarea medicală 
5334 Datorii privind asigurarea persoanelor 
5335 Datorii privind asigurarea bunurilor 

534 Datorii privind decontlrile cu bugetul 
5341 Datorii privind impozitul pe venit al persoanelor 

juridice 
5342 Datorii privind taxa pe valoarea adăugată 
5343 Datorii privind accizele. taxele 
5344 Datorii privind impozitul fonciar 
5345 Datorii privind impozitul pe bunurile imobiliare 
5346 Datorii privind impozitul pentru utilii.area 

resurselor naturale 
5347 Datorii privind impozitul pe venit al persoanelor 

fizice 
5348 Datorii privind alte impozite şi taxe 
5349 Sa11ctiuni economice 

535 Datorii preliminate 

536 Datorii privind plăţile extrabugetare 

537 Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi 
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538 

539 
5391 
5392 
5393 

CLASA 6. VENITURI 

61 

611 
6111 
6112 
6113 
6114 

612 
6121 
6122 
6123 
6124 

6125 
6126 

62 

621 
6211 
6212 

6213 

6214 
6215 
6216 

6217 
6218 
6219 

. 622 
6221 

Rezerve pentru cheltuieli şi pUlţi preliminate 

Alte datorii pe termen scurt 
Datorii pe termen scurt privind arenda curentă 
Datorii pe termen scurt privind reclamaţiile 
Datorii pe termen scurt faţă de alti creditori 

VENITURI DIN ACTIVITATEA 
OPERAŢIONALĂ 

Venituri din vânzări 
Venituri din vânzarea produselor 
Venituri din vânzarea mărfurilor 
Venituri din servicii prestate 
Venituri din contracte de construcţie 

Alte venituri operaţionale 
Venituri din realizarea altor activi! curente 
Venituri din arenda curentă 
Venituri din amenzi, penalităţi şi despăgubiri 
Venituri din modificarea metodelor de evaluare a 
activelor curente 
Venituri din recuperarea daunei materiale 
Alte venituri operaţionale 

VENITURI DIN ACTIV IT A TEA 
NEOPERAŢIONALĂ 

Venituri din activitatea de investiţii 
Venituri din ieşirea activelor nemateriale 
Venituri din ieşirea activelor materiale pc termen 
lung 
Venituri din ieşirea activelor financiare pe termen 
lung 
Venituri din dividende 
Venituri din dobânzi 
Venituri din ecartul de reevaluare a activelor pe 
tennen lung ieşite 
Venituri din participaţiile în alte întreprinderi 
Venituri din operaţiile cu părţile legate 
Alte venituri din activitatea de investiţii 

Venituri din activitatea financiar.I 
Venituri din redevenţe 
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623 

6222 Venituri din arenda finanţată a activelor materiale 
pe tennen lung 

6223 Venituri din diferenţe de curs valutar 
6224 Venituri din active intrate cu titlu gratuit 
6225 Venituri din subvenţii de stat, prime, premii şi 

sume sponsorizate 
6226 Venituri din contracte de neantrenare în concurenţă 
6227 Alte venituri din activitatea financiară 

6231 

6232 

Venituri excepţionale 
Compensaţii primite pentru recuperarea pierderilor 
din calamităţi naturale 
Alte venituri excepţionale 

CLASA 7. CHELTUIELI 

71 

711 
7111 
7112 
7113 

712 . 

7121 
7122 

7123 
7124 
7125 

7126 
7127 

7128 

713 
7131 

7132 

7133 

7134 

CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII 
OPERAŢIONALE 

Costul vinzărilor 
Costul produselor finite vândute 
Costul mărfurilor vândute 
Costul serviciilor prestate 

Cheltuieli comerciale 
Cheltuieli privind operaţiile de marketing 
Cheltuieli privind ambalajele şi ambalarea 
produselor şi mănurilor 
Cheltuieli de transport privind desfacerea 
Cheltuieli privind reclama 
Cheltuieli privind reparaţiile garantate şi deservirile 
cu garanţie 
Cheltuieli privind datoriile dubioase 
Cheltuieli privind returnarea şi reducerea preţurilor 
la mărfurile vândute 
Alte cheltuieli comerciale 

Cheltuieli generale şi administrative 
Cheltuieli privind uzura. repararea şi întreţinerea 
mijloacelor fixe cu destinaţie generală 
Cheltuieli privind amortizarea activelor 
nemateriale 
Cheltuieli de întreţinere a personalului 
administrativ şi de conducere 
Impozite, taxe şi plăţi, cu excepţia impozitului pe 
venit 
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7135 Cheltuieli în scopuri de binefacere şi sponsorizare 
7136 Cheltuieli privind protecţia muncii 
7137 Cheltuieli de reprezentare 
7138 Cheltuie! i de deplasare 
7139 Alte cheltuieli generale şi administrative 

714 Alte cheltuieli operaţionale 
7141 Cheltuieli privind realizarea altor active curente 
7142 Cheltuieli privind arenda curentă 
7143 Cheltuieli privind amenzile, penalităţile. 

despăgubirile 
7144 Cheltuieli din moditicarea metodelor de evaluare a 

activelor curente 
7145 Cheltuieli privind dobânzile pentru credite şi 

împrumuturi 
7146 Cheltuieli de producJie indirecte nerepartizate 
7147 Lipsuri şi pierderi din deteriorarea valorilor 
7148 Cheltuieli aferente productiei rebutate 
7149 Alte cheltuieli opemţionale 

72 CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII 
NEOPERAŢIONALE 

721 Cheltuieli ale activităţii de investiţii 
7211 Cheltuieli privind ieşirea activelor nemateriale 
7212 Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe 

tem1en lung 
7213 Cheltuieli privind ieşirea activelor financiare pe 

termen lung 
7214 Cheltuieli din reevaluarea activelor pe termen lung 

la ieşirea acestora 
7215 Cheltuieli aferente participaţiilor în alte 

întreprinderi 
7216 Cheltuieli privind operaţiile cu părţile legate 
7217 Alte cheltuieli ale activităfii de investiţii 

722 Cheltuieli ale activititii financiare 
7221 Cheltuieli privind plata redevenţelor 
7222 Cheltuieli privind arenda fimmţată a activelor 

materiale pe termen lung 
7223 Cheltuieli privind diferenţele de curs valutar 
7224 Alte cheltuieli ale activităţii financiare 

723 Pierderi excepţionale 
7231 Pierderi din calamităţi naturale 
7232 Pierderi din perturbări politice 
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7233 

73 

731 

Pierderi din modificarea legislaiiei ţării 

CHELTUIELI (ECONOMII) PRIVIND 
IMPOZITUL PE VENIT 

Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit 

CLASA 8. CONTURI ALE CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE 

81 

811 

812 

813 

82 

821 

8111 
8112 
8113 
8114 

8121 
8122 
8123 
8124 

8131 

8132 

8133 

8134 
8135 
8136 

8137 
8138 

CONTURI ALE CONSUMURILOR DE 
PRODUCŢIE 

Producţia de bazi 
Consumuri directe materiale 
Consumuri directe privind retribuirea muncii 
Contribuţii pentru asigurările şi protecţia socială 
Consumuri indirecte de producţie 

Activitlţi auxiliare 
Consumuri de materiale 
Consumuri privind retribuirea muncii 
Contribuţii pentru asigurările şi protecţia socială 
Consumuri indirecte de producţie 

Consumuri indirecte de producţie 
Uzură şi cheltuieli privind repararea şi întreţinerea 
mijloacelor fixe utilizate în producţie 
Amortizarea activelor nemateriale utilizate în 
producţie 
lntreţinerea personalului administrativ şi de 
deservire al subdiviziunilor de produciie 
Protecţia muncii şi tehnica securităţii 
Pierderi din întreruperi în producţie 
Întretinerea pazei şi cheltuieli privind asigurarea 
securităţii antiincendiare din subdiviziunile de 
producţie 

Cheltuieli cu deplasările personalului de producţie 
Alte consumuri indirecte de produciie 

AL TE CONTURI ALE CONT ABILITĂŢU DE 
GESTIUNE 

Adaos comercial 
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822 . Returnarea şi reducerea preţurilor la ml.rfurile 
vândute 

CLASA 9. CONTURI EXTRABILANŢIERE 

91 ACTIVE PE TERMEN LUNG ARENDA TE 

911 Active nemateriale arendate 

912 Active materiale pe termen lung arendate 

92 VALORI ÎN MĂRFURI ŞI MATERIALE 
CARE NU APARŢIN ÎNTREPRINDERII 

921 Valori în mărfuri şi materiale primite în 
custodie 

922 Materiale primite spre prelucrare 

923 Mărfuri primite în consignaţie 

924 Utilaj primit pentru montaj· 

93 TITLURI DE VALOARE CARE NU 
APARŢIN ÎNTREPRINDERII 

931 Titluri de valoare destinate vânzării 

932 Titluri de valoare expediate pentru Înregistrare 

933 Titluri de valoare primite de la registrator 

934 Titluri de valoare depuse la păstrare în depozit 

94 DATORII ŞI PLĂŢI CONVENŢIONALE 

941 Datorii ale debitorilor insolvabili trecute la 
pierderi 

942 Garantarea datoriilor şi pliţilor primite 

943 Garantarea datoriilor şi pliţilor acordate 

944 Uzura fondului de locuinţe 
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945 

95 

9Sl 

Pierderi fiscale nereclamate 

AL TE MIJLOACE ŞI DA TORll 
REFLECTATE ÎN CONTABILITATEA 
EX TRABILANŢIERĂ 

Formulare cu regim special 
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