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1. Conform reglementărilor contabile în vigoare, elementele 

direct legate de evaluarea poziției financiare, reflectate prin 

bilanț, sunt:  

a) veniturile din vânzări, prestări de servicii, comisioane, 

redevențe, chirii, subvenții, dobânzi, dividende;  

b) veniturile din vânzarea de produse și mărfuri, precum și 

prestări de servicii;  

c) cifra de afaceri netă, veniturile și cheltuielile exercițiului, 

grupate după natura lor; 

d) activele, datoriile și capitalurile proprii. 

 

2.  În conformitate cu reglementările contabile aplicabile, 

corectarea erorilor semnificative aferente exerciţiilor 

financiare precedente se efectuează:  

a) pe seama veniturilor şi cheltuielilor viitoare; 

b) pe seama contului de profit şi pierdere;  

c) pe seama situaţiei modificării capitalurilor proprii; 

d) pe seama rezultatului reportat. 

 

3. La alte impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de 

stat sau bugetelor locale se cuprind si: 

a) accizele; 

b) impozitul pe profit; 

c) impozitul pe veniturile microîntreprinderii; 

d) impozitul pe veniturile de natura salariilor. 

 

4. Potrivit reglementarilor contabile, cota-parte din profit ce 

se plăteşte, potrivit legii, fiecărui asociat constituie: 

a) salariu; 

b)  dividend; 

c) prime; 

d) ajutoare materiale. 
 

5. Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se 

înregistrează în contabilitate, cuprinde: 

a) totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii; 

b) suma rezultata prin aplicarea cotei legale la totalul 

veniturilor salariale impozabile; 

c) impozitul aferent fondului de salarii; 

d) impozitul plătit. 
 

6. În cazul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică, 

contravaloarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu 

racordarea reprezintă: 

a) cheltuieli cu serviciile prestate de terți; 

b) imobilizări corporale; 

c) imobilizări financiare; 

d) imobilizări necorporale de natura drepturilor de utilizare 

şi se evidenţiază în contul 205 "Concesiuni, brevete, 

licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active 

similare"/analitic distinct. 

 

7. Contravaloarea lucrărilor nerecepţionate de beneficiar 

până la sfârşitul perioadei se evidenţiază la cost:  

a) în contul 331 Produse în curs de execuție pe seama 

contului 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de 

produse; 

b)  în contul 332 Servicii în curs de execuţie, pe seama 

contului 712 Venituri aferente costurilor serviciilor în curs 

de execuţie; 

c) în contul 332 Servicii în curs de execuţie, pe seama 

contului 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de 

produse; 

d) în contul 331 Produse în curs de execuție pe seama 

contului 712 Venituri aferente costurilor serviciilor în curs 

de execuţie. 

 

8. Preţul de vânzare al unui program informatic  include o 

valoare distinctă, specificată contractual, destinată prestării 

ulterioare de servicii, de exemplu, asistenţa tehnică şi 

perfecţionarea produsului după vânzare, în contabilitatea 

vânzătorului. acea sumă este amânată: 

a)  contul 471 Cheltuieli înregistrate în avans şi 

recunoscută  la cheltuieli pe parcursul perioadei în care se 

prestează serviciile, dar nu mai târziu de încheierea 

perioadei pentru care a fost contractată prestarea ulterioară 

de servicii; 

b) ca avansuri încasate și înregistrate în contul 419 Clienți-

creditori; 

c) contul 472 Venituri înregistrate în avans şi recunoscută 

ca venit pe parcursul perioadei în care se prestează 

serviciile, dar nu mai târziu de încheierea perioadei pentru 

care a fost contractată prestarea ulterioară de servicii; 

d) garanții înregistrate în contul 167 Alte împrumuturi si 

datorii asimilate. 

 

9. În cazul în care un activ care a fost iniţial recunoscut la 

terenuri este folosit ulterior pentru construirea de 

ansambluri de locuinţe destinate vânzării, valoarea terenului 

se evidenţiază distinct la: 

a) investiții imobiliare; 

b) investiții financiare; 

c) terenuri si amenajări de terenuri; 

d) stocuri, la valoarea de înregistrare în contabilitate. 

 

10. Furnizorii de energie electrică şi producătorii obligaţi, 

potrivit legii, să achiziţioneze anual un număr de certificate 

verzi înregistrează contravaloarea certificatelor verzi 

achiziţionate în contul: 

a) 652 Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător; 

b) 266 Certificate verzi amânate; 

c) 507 Certificate verzi primite; 

d) 806 Certificate de emisii de gaze cu efect de seră. 

 

Nume și prenume ........................................................................ 

Semnatură .................................................... 


