NUME SI PRENUME …………………………………

DATA…………

TEST NR.4

I. 1. 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
2. Sã se precizeze elementele patrimoniale care fac parte din activ (aspectul economic):
a. mijloace fixe, mãrfuri, rezerve, obiecte de inventar, casa
b. mijloace fixe, produse finite, conturi curente, efecte comerciale de plãtit
c. terenuri, creditori, ambalaje, materii prime, furnizori
d. materiale auxiliare, casa, debitori, decontãri cu acţionarii sau asociaţii, clienţi
e. mãrfuri, casa, clienţi, credite bancare, creditori
3. Documentul care înregistreazã operaţiunile de încasãri şi plãţi prin virament este:
a. registrul de casã
b. extrasul de cont
c. foaia de vãrsãmânt
d. cecul de numerar
e. ordinul de platã
4. Ce semnificaţie atribuiţi postului bilanţier 4424 “TVA de recuperat”?
a. TVA colectatã cuvenitã bugetului
b. TVA de recuperat de la buget
c. TVA plãtibilã bugetului
d. TVA de plãtit bugetului
e. TVA deductibilã facturatã de furnizori
5. Contribuţia pentru asigurãrile sociale şi pentru asigurarile sociale de sanatate se
înregistreazã:
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II. În cursul lunii august SC Practic SRL inregistreaza urmãtoarele operaţii economicofinanciare:
1. Se achizitionează mărfuri în valoare de 15.000 lei, TVA 19%, conf. Facturii
nr.2014583, adaos comercial 30%.(mărfurile sunt evidențiate la preț cu amanuntul).
2. Se vând mărfuri în valoare de 11.900 lei, TVA inclusa in pret conform bonului fiscal.
3. Se constata un minus neimputabil de marfuri la inventar in valoare de 500 lei,
conform PV de inventar.
4. Se descarcă gestiunea de mărfuri vândute, costul marfurilor vandute 7.500 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).

