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TEST NR.1
I. 5. Obligaţiile sociale ale unui agent economic sunt:
a. impozitul pe salariu
b. TVA
c. contribuţia la asigurãrile sociale
d. impozitul pe dividende şi impozitul pe profit
e. contribuţia la fondul de sãnãtate şi impozitul pe salarii
2. Creanţele cuprind:
a. clienţi, efecte comerciale de plãtit, debitori, decontãri cu acţionarii sau asociaţii
b. clienţi, debitori, efecte comerciale de primit, decontãri cu acţionarii sau asociaţii
c. clienţi, creditori, debitori
d. debitori, efecte comerciale de primit, creditori
e. clienţi, debitori, provizioane, acreditive
3. Care din ecuaţiile bilanţiere sunt adevãrate pentru urmãtoarea operaţie economico-financiarã:
“Se majoreazã capitalul social prin încorporarea de rezerve legale şi prime de capital.”
a. A + x – x = P
b. A = P +x – x
c. A = P + x
d. A + x = P – x
e. A – x = P – x
4. Dispuneţi de urmãtoarele informaţii:
- capital social
2.000 lei
- profit
500 lei
- furnizori
1.000 lei
- rezerve
800 lei
- creditori diverşi
600 lei
- prime de capital
300 lei
Precizaţi suma capitalurilor proprii:
a. 3.300
b. 3.600
c. 2.800
d. 2.200
e. 2.900
5. Creanţele agentului economic reprezintã:

a.
b.
c.
d.
e.

operaţii comerciale
operaţii financiare
drepturi
obligaţii
operaţii necomerciale

II. În cursul lunii august SC ALPHA SRL inregistreaza urmãtoarele operaţii economicofinanciare:
1. Se achizitionează mărfuri în valoare de 10.000 lei, TVA 19%, conf. Facturii
nr.2014583, adaos comercial 30%.(mărfurile sunt evidențiate la preț cu amanuntul).
2. Se vând mărfuri în valoare de 7.140 lei, TVA inclusa in pret conform bonului fiscal.
3. Se acordă un avans salariatului Ionescu P. pentru deplasare in interes de serviciu in
valoare de 800 lei conform dispozitiei de plata nr.68.
4. Se descarcă gestiunea de mărfuri vândute, costul marfurilor vandute 3.800 lei.
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).

