DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: ECONOMIC
MODULUL: CONTABILITATE
CLASA: a XI-a
PROFESOR: PRACSIU TINCA DANIELA

TEST DE EVALUARE
CONTABILITATEA DATORIILOR SALARIALE
•

Toate subiectele sunt obligatorii.

•

Se acordă 10 puncte din oficiu.

•

Timp de lucru: 50 minute

Subiectul I

16 puncte

Alegeţi varianta corectă din variantele de răspuns date:
1. Venitul unui angajat pentru o lună de activitate cuprinde următoarele elemente:
a.

salariul realizat;

b.

salariul realizat, adaosurile şi sporurile la salariu;

c.

salariul realizat, sporurile la salariu;

d.

salariul de bază negociat, spor de vechime, spor de lucru în subteran, spor de

stres;
e.

salariul de bază negociat, adaosurile şi sporurile la salariu.

2. Specificaţi formula contabile pentru plata avansului chenzinal cu numerar:
a.

425 = 5121

d. 421 = 5311

b.

425 = 5311

e. 641 = 421

c.

581 =5121
5311 = 581

3. Care din următoarele înregistrări semnifică înregistrarea cheltuielilor cu salariile :
a.

641 = 421

d. 421 = 461

b.

641 = 425

e. 421 = 5311

c.

421 = 641

4. Care formulă contabile corespunde explicaţiei:
a.

622 = 462 – reţineri din drepturile de personal;

b.

5311 = 4282 – indemnizaţii pentru concedii de odihnă;

c.

5121 = 411 – întocmire factură fiscală;

d.

641 = 421 înregistrarea fondului brut de salarii;

e.

635 = 447 – contribuţia unităţii pentru asigurările sociale de sănătate.

Subiectul II

24 puncte

Completaţi spaţiile libere:
1. Contabilitatea remunerării personalului se realizează cu ajutorul conturilor:
.... – „Personal – salarii datorate”
.... – „Avansuri acordate personalului”
.... – „Drepturi de personal neridicate”
....– „Reţineri din salarii datorate terţilor”
2.Venitul net impozabil se determină scăzând din venitul brut următoarele categorii de
cheltuieli:
a) contribuţii reţinute din salariul brut, şi anume:
-

contribuţia pentru asigurările sociale. .........................

-

contribuţia la asigurările sociale de sănătate ......................

b) contribuția asiguratorie pentru muncă ……………….

Subiectul III

50 puncte

Înregistraţi în contabilitate operaţiile economico- financiare:
O societate comercială a înregistrat în cursul lunii ianuarie următoarelor operaţii legate de
decontările cu personalul:
a) se achită avansul chenzinal în data de 16 februarie, pe baza listelor de plată a avansului, în
sumă de 40.000 lei;
b) se înregistrează pe cheltuieli specifice, la sfârşitul lunii, conform statului centralizat de
salarii, datoriile salariale în sumă de 100.000 lei;
c) se înregistrează reţinerile din salariile personalului astfel:
▪

avansul chenzinal

▪

impozitul pe salarii – 8560 lei

▪

contribuţia la asigurările sociale ( 25%)

▪

contribuţia la asigurările sociale de sănătate( 10%)

d) Se achită personalului lichidarea (restul de plată) cu numerar.
e) Se înregistrează contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25%).

DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: ECONOMIC
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TEMA: CONTABILITATEA DATORIILOR SALARIALE
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

SUBIECTUL I

16 puncte

1.- e; 2.-b; 3-a; 4.- d.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
răspunsului se acordă 0 puncte.
SUBIECTUL II

24 puncte

1. 421, 425, 426, 427
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
răspunsului se acordă 0 puncte.
2. a) 4315, 4316

b) 436

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
răspunsului se acordă 0 puncte.

SUBIECTUL III

50 puncte

Formulele contabile:
a) se achită avansul chenzinal în data de 16 februarie, pe baza listelor de plată a
avansului, în sumă de 40.000 lei
425

=

5311

40.000

40.000

5 puncte

b) se înregistrează pe cheltuieli specifice, la sfârşitul lunii, conform statului
centralizat de salarii, datoriile salariale în sumă de 100.000 lei
641

=

421

100.000

100.000

5 puncte

c) se înregistrează reţinerile din salariile personalului
421

=

%

83.560

15 puncte

425

40.000

4315

25.000

4316

10.000

444

8.560

CAS=25%*100.000=25.000

5 puncte

CASS=10%*100.000=10.000

5 puncte

d) Se achită personalului lichidarea (restul de plată) cu numerar.
421

=

5311

16.440

16.440

5 puncte

e) Se înregistrează contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25%)
646

=

436

2.250

CAM= 2.25%*100.000=2.250

2.250

5 puncte
5 puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul de mai sus. Pentru răspuns incorect sau
lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

