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                                       TEST NR.5    
      

 
I. 1. Conturile de pasiv se caracterizeazã prin: 

 
a. încep sã funcţioneze prin a se debita; 
b. soldul este debitor; 
c. se crediteazã cu existentul din bilanţ şi majorãrile; 
d. se debiteazã cu majorãrile şi existentul din bilanţ; 
e. se crediteazã cu majorãrile şi micşorãrile; 

 
 2. Formula contabilã rezultã din: 

a. planul de conturi 
b. derularea analizei economice  
c. principiul dublei înregistrãri 
d. parcurgerea etapelor analizei contabile 
e. balanţa de verificare a conturilor 

 
3. Elementele de structurã ale contului sunt: 

a. denumirea contului, cele douã pãrţi: activul şi pasivul, rulajele, soldul; 
b. denumirea contului, simbolul contului, cele douã pãrţi: debitul şi creditul, debitarea; 
c. simbolul contului, denumirea contului, cele douã pãrţi: debitul şi creditul, rulajele, 

soldul; 
d. simbolul contului, felul contului, cele douã pãrţi: debitul şi creditul, soldul debitor; 
e. cele douã pãrţi: debitul şi creditul, simbolul contului, explicaţia operaţiei economice, 

creditarea 
 
4. Se înregistreazã vânzarea mãrfurilor la preţ cu amãnuntul în valoare de 5.950 lei, TVA 

inclusã în preţ, conform chitanţei astfel: 
 
 a.  531 =    %  5.950 
    707  5.000 
   4427     950 
 
 b.  531 =    %  5.000 
    707  4.202 
   4427     798 
 
 c.  531 =    %  5.950 
    371  5.000 
   4427     950 
 



 d.  411 =    %  5.950 
    707  5.000 
   4428     950 
 
 e.  531 = 707  5.950 
 
 
 
5. Obligaţiile fiscale ale agentului economic sunt: 

a. impozitul pe profit şi dividendele 
b. TVA şi fondul de şomaj 
c. contribuţia pentru asigurãri sociale 
d. impozitul pe profit 
e. pensia suplimentarã 

 
 
II. În cursul lunii august SC Practic SRL inregistreaza urmãtoarele operaţii economico-

financiare:   

1. Se achizitionează un utilaj în valoare de 15.000 lei, TVA 19%, conf. Facturii fiscale 
nr.2014583. 

2. Se presteaza servicii catre terti in valoare de 10.000 lei, TVA 19% conform facturii  
fiscale. 

3. Se consuma materiale in valoare de 2.000 lei, conform bonului de consum. 
4. Se achita furnizorul de utilaje prin banca conform OP.  
5. Se regularizează TVA, se închid conturile de venituri şi cheltuieli. 

Se cere:         

Înregistrarea operaţiilor economico-financiare care au avut loc în cursul lunii august (Analiza si 
formula contabilă). 
 
 
 
 
 


