MODULUL III. CONTABILITATE. Clasa a XI-a
PROF. RODICA BUCUR
COLEGIUL ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU” MUNICIPIL PLOIESTI

FISA DE DOCUMENTARE
Operații privind intrarea în gestiune a mijloacelor fixe
Intrarea imobilizărilor corporale – poate avea loc prin mai multe moduri: achiziție,
producție, aport la capital, primite ca donație, creșteri de valoare cu ocazia reevaluărilor,
constatate plus la inventar și leasing financiar.
Exemple:
a). Prin achiziție de la furnizori:
Se cumpăra o clădire de la un furnizor specializat, conform facturii, în valoare de 100.000 lei, TVA
19%:
NO: achizitie cladire
•

Construcții

•

TVA deductibilă

•

Furnizori de imobilizari

212 A

+ D

100.000 lei

4426 A

+ D

19.000 lei

404 P

+ C

119.000 lei

%

=

404 „Furnizori”

119.000 lei

212 „Construcții”

100.000 lei

4426 „TVA deductibilă”

19.000 lei

b). Din producție proprie:
b1). Obținerea unei amenajări de teren din producție proprie (direct, fără evidențierea executării
treptate), în valoare de 15.000 lei:
NO: obtinere amenajare de teren din productie proprie
•

Amenajări de terenuri

2112 A + D

15.000 lei

•

Venituri din producția de imobilizări corporale

722

15.000 lei

2112 „Amenajări de terenuri” =

P

+ C

722 „Venituri din producția de imobilizări corporale”

15.000 lei

b2). Obținerea unei amenajări de teren din producție proprie (pe parcursul mai multor perioade și
apoi punerea în funcțiune), în valoare de 15.000 lei:
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➢ NO 1: Înregistrarea imobilizării corporale în curs de execuție:
•

Imobilizări corporale în curs de execuție

231

A + D

15.000 lei

•

Venituri din producția de imobilizări corporale

722

P

15.000 lei

231

=

+ C

722

15.000 lei

„Imobilizări corporale în

„Venituri din producția de

curs de execuție”

imobilizări corporale”

➢ NO 2: Se înregistrează finalizarea și recepția amenajarii de teren (aflata in curs de
executie pana in acel moment), în valoare de 15.000 lei.
•

Imobilizări corporale în curs de execuție

231

A

-

C

15.000 lei

•

Amenajări de terenuri

2112

A

+ D

15.000 lei

2112
„Amenajări de

=

231

15.000 lei

„Imobilizări corporale în curs de execuție”

terenuri”

c). Prin aport la capital:
Se primește aport de la asociați un teren în valoare de 35.000 lei.
➢ NO 1: Subscrierea la capitalul social:
•

Capital social subscris nevarsat

1011 P

•

Decontari cu asociatii/actionarii

456

456 „Decontari cu asociatii/actionarii”

=

+ C

35.000 lei

A/P + D

35.000 lei

1011 „Capital social subscris nevarsat” 35.000 lei

➢ NO 2: Aportul asociatilor (constand intr-un teren):
•

Terenuri

2111 A

•

Decontari cu asociatii/actionarii

456

2111 „Terenuri”

+ D

A/P -

C

35.000 lei
35.000 lei

= 456 „Decontari cu asociatii/actionarii”

35.000 lei
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➢ NO 3: Transferul de capital (de la nevarsat la varsat)
•

Capital social subscris nevarsat

1011

P

-

D

35.000 lei

•

Capital social subscris varsat

1012

P

+

C

35.000 lei

1011 „Capital social subscris nevarsat” = 1012 „Capital social subscris varsat”

35.000 lei

d) Prin donație:
Se primește în donație un mijloc de transport în valoare de 40.000 lei
NO: primire donatie (mijloc de transport)
•

Mijloace de transport

2133

A + D

40.000 lei

•

Donații pentru investiții

4753

P

40.000 lei

2133 „Mijloace de transport”

=

+ C

4753 „Donații pentru investiții” 40.000 lei

e) Prin reevaluare:
Creșterea valorii unei clădiri cu ocazia reevaluării cu 20.000 lei.
NO: inregistrarea plusului din reevaluare a cladirii
•

Construcții

212

A + D

20.000 lei

•

Rezerve din reevaluare

105

P

20.000 lei

212 „Construcții”

=

+ C

105 „Rezerve din reevaluare”

20.000 lei

f) Plus la inventar:
Se constata un plus de inventar la un utilaj, în valoare de 1.500 lei:
NO: inregistrarea plusului la inventar al unei imobilizari (utilaj)
•

Echipamente tehnologice

2131

A + D 1.500 lei

•

Plusuri de inventar de natura imobilizărilor

4754

P

2131 „Echipamente tehnologice” =

+ C 1.500 lei

4754 „Plusuri de inventar de natura imobilizărilor” 1.500 lei
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g) Prin leasing financiar:
Preluarea unui autoturism în baza unui contract de leasing la valoarea de 50.000 lei (avans + rate
+ valoare reziduala):
NO: inregistrarea autoturismului preluat in leasing
•

Mijloace de transport

2133

A + D 50.000 lei

•

Alte împrumuturi și datorii asimilate

167

P

2133 „Mijloace de transport”

+ C 50.000 lei

= 167 „Alte împrumuturi și datorii asimilate”

50.000 lei

