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Corespondenţa conturilor
privind contabilitatea
datoriilor curente

KoppecnOHAeHI.IMR
C'leTOB no y11ery TeKylLIMX
o6R3atenbcta

(continuare, începutul vezi
în revista „Contabilitate şi audit'',
2016, nr. 8-12; 2017, nr. 3-7, 9, 10)

(npoâo.n3,ceHue, na� CM. 6 JICYPHO,
;ie „Contabllitate şi audif' M 8-12 aa
2016 eoo; M 8-7, 9, 10 aa 2011 eoo)

Contul 531 „Datorii faţă de personal
privind retribuirea muncii"

C'IeT 531 «O6.a:3aTeJI:&CTBa
rrepCOHaJIY no OIIJiaTe Tpy,D;a»

Contul 531 este destinat generalizării
informaţiei privind existenţa şi modifica
rea datoriilor faţă de personal privind re
tribuirea muncii (DPRM).
În conformitate cu pct. 53 subpct. 1) din
SNC "CPD", DPRM cuprind datoriile pri
vind salariul de bază, sporurile, adaosurile,
primele, indemnizaţiile pentru incapaci
tate temporară de muncă şi concediile de
odihnă şi alte recompense acordate de că
tre entitate angajaţilor.
La contabilizarea DPRM, se întocmesc
formulele contabile prezentate în tabelul 82.

CqeT 531 npe,ri;Ha3HaqeH ,r:i;JIH 0606:m;e
HMH HH<popMa:c.i;MM O HaJIMqMM M M3MeHe
HMM o6H3aTeJibCTB nepCOHaJIY no onJiaTe
Tpy,r:i;a (OIIOT).
B cooTBeTCTBMM c no,u;n. 1) rr. 53 HCBY
«CKO» OIIOT BKJIIOqaIOT o6H3aTeJibCTBa
ITO OCHOBHOH 3apa60THOH IIJiaTe, Ha)J;6aB
KaM, ,u;oIIJiaTaM, rrpeMHHM, rroco6MHM no
BpeMeHHOHHeTPy.r:i;ocrroco6HOCTM, 0TIIYCK
HbIM rroco6MHM w ,r:i;pyrMM BbIIIJiaTaM, npe
,!J;OCTaBJieHHbIM cy6'1>eKTOM pa60THMKaM.
Ilpw yqeTe OIIOT cocTaBJIHIOTCH 6yx
raJITepcKwe npOBO,D;KM, rrpe,r:i;cTaBJieHHbie B
Ta6Jim.i;e 82.

Tabelul82
Formule contabile pentru evidenţa datoriilor faţă de personal privind retribuirea muncii
ByxraJITepCKHe IIpOBO,lJ;KH no yqe-ry o6.H3aTeJibCTB nepCOHaJiy no OilJiaTe Tpy,11;a
Nr.
crt.

Conţinutul operaţiunii

•

2
1
1 Calcularea salariilor şi altor plăţi angajaţilor
încadraţi în procesul de procurare, creare,
modernizare, reconstrucţie şi pregătire a
activelor Imobilizate pentru a fi utilizate
după destinaţie
2 Calcularea salariilor şi altor plăţi angajaţilor
privind operaţiunile aferente cheltuielilor
anticipate (asimilarea unor noi tipuri de
producţie, recultivarea terenurilor etc.)

Conturi

coresoondente

CoAef>HCaHMe onepaqMM

5
HaYHC/leHHe 3apa60THOH n11aTb1 1,1 APYrHx Bbl·
nnaT pa60THHKaM, 3aHRTblM B npOL\ecce npHo6peTeHHR, CO3AaHHR, MOAePHH3a41,11,1, peKOH·
crpyKL\HIA IA nQArOTOBKH .qonrOCl)O'tHblX aKTMBOB
K 1,1cnonb3OBaHIAIO no Ha3HaYeHIAIO
171,261
HaY1ACJ1eH1Ae 3apa60THOM n11arb1 IA APYrlAx Bb1531
nnaT pa60THIAKaM no onepa41ARM, CBR3aHHblM
C pacxo,qaMM 6yAytqMX neplAQAOB (ocsoeHMe
HOBblX BIAAOB npOAYKL\111A, peKy/lbT1ABa41AR 3eMe/lbHblX yYaCTKOB 1,1 AP-l
HaYHC/leHHe 3apa60THOH nnaTbl 1,1 APYrHX Bbl·
531
3 Calcularea salariilor şi altor plăţi angajatilor 211,212,
nnaT pa60THHKaM, 3aHRTblM B npo4ecce np1-106încadraţi în procesul de procurare şi pregă- 213,217
peTeHHR 1,1 noArOTOBKH 3anacoe K HCnO/lb3OBatire a stocurilor pentru a fi utilizate după
HHIO no Ha3HaYeHHIO
destinaţie
Nota la operaţiunea 3. Conform politicilor contabile, costurile aferente procurării şi pregătirii stocurilor pentru a fi utilizate după destinaţie, inclusiv salariile angajaţilor, pot fi contabilizate în prealabil într-un cont de gestiune {de exemplu,
contul 812), cu decontarea ulterioară în debitul conturilor 211,212,213,217.
npMMe'laHMe K onepa14MM 3. CornaCHO yYeTHblM nO/lHTIAKaM 3aTpaTbl Ha nocryn11eH1Ae IA noArOTOBKY 3anacoa K IACnonb3OBaHMIO no Ha3HaYeHIAIO, B TOM '!IAC/le onnara TPYAa, MOryT 6b1Tb npeABap11Te/lbHO yYTeHbl Ha OTAe/lbHOM ynpaB/leHYeCKOM CYeTe (HanplAMep, Ha CYeTe 812), c noC/leAYIOIJ.IIAM cn1ACaH11eM no Ae6eTy CYeTOB 211,212, 213,217.
215
HaYHC/leHHe onnaTbl TPYAa pa60THHKaM, Heno531
4 Calcularea retribuirii muncii angajaţilor
cpeACTBeHHO 3aHRTblM B npo4ecce npOIA3BOA·
încadraţi nemijlocit în procesul de fabriCTBa npOAYKL\IAIA 11 OKa3aHIAfl yC/lyr (npOBOAKa
care a produselor şi prestare a serviciilor
COCTaB/lReTCR np1,1 yYeTe npOH3BOACTBeHHblX 3a(formula se întocmeşte în cazul contabiTpaT 6e3 npHMeHeHHR ynpasneHYeCKHX CYeTOB)
lizării costurilor de producţie fără aplicarea
conturilor de gestiune)

3
111,121,
122,125,
131,151
etc.

4
531
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5 Decontarea la data raportării a soldului
debitor al contului 531
6 Restituirea în casierie sau în conturile
bancare a sumelor salariilor plătite în plus
în urma comiterii unei greşeli de calcul
(formula se întocmeşte în cazul în care achitarea şi restituirea sumelor salariilor au avut
loc în aceeaşi perioadă de gestiune)
7 Calcularea pe seama rezervelor conform
deciziei proprietarilor a recompenselor
angajaţilor
8 Majorarea DPRM diminuate eronat în anii
precedenţi sau în perioada de gestiune
curentă

4

3

226

531

241,242,
244

531

322,323

531

331sau

531

111,121,
122,125,
131,151,
171,211,
212,213,
215,217,
261,538,
712,713,
716,717,
718,811,
812,821

5
Cm1caH11e Ha OT'leTHYIO ţJ,ary Ae6eroeoro tanb-

AOC4eTa 531

Bo3spar s Kaccy 11n11 Ha 6aHKOBCKHe c4era M3JlMWHe BbmJJa4eHHblX cyMM 3apa60THOM nnaTbl
scneţJ,CTBllle ţJ,onyUJ,eHHOM C4eTHOM OWM6KM
(npOBOţJ,Ka COCTaBJIReTCR, ecn111 BblţJ,a4a III 803apar 3apa60THOM nnaTbl MMeJIM Mecro B 0/J,H(!M
OT'leTHOM neplllO/J,e)
Ha4111CJleHHe no peweHHIO co6CTBeHHl1KOB BO3Harpa>K,qeHMM pa60THIIIKaM 3a C4eT pe3epBOB

YBeJU14eHl1e OnOT, 3aHM>KeHHblX B npeţJ,bl/J,YUJ,He fO/J,bl IIIJIIII B TeKYUJ,eM OT'leTHOM nep111oţJ,e

etc.

9

Calcularea pe seama profitului nerepartizat al anilor precedenţi sau a cheltuielilor
curente a recompenselor:
• membrilor consiliului şi comisiei

de cenzori a SA
• angajaţilor entităţii

10 Calcularea salariilor şi altor plăţi
angajaţilor organizaţiilor necomerciale
pe seama:
• fondurilor
• mijloacelor cu destinaţie specială
• mijloacelor nepredestinate
• mijloacelor din activităţile economice

statutare

332sau
713
332sau
713

531

341
716
717
718

11 Calcularea salariilor şi altor plăţi angajaţilor 426,538
pe seama provizioanelor constituite ante-

rior (indemnizaţiile pentru concediile de
odihnă, recompensele privind rezultatele
activităţii anuale etc.)
12 Reflectarea indemnizaţiilor pentru concediile medicale pe seama mijloacelor:
organelor de asigurări sociale
533
angajatorului {în funcţie de conturile de
712,713,
evidenţă a retribuirii muncii)
811,812,
821 etc.
13 Calcularea salariilor şi altor plăţi angajaţilor
712
încadraţi în procesul de promovare şi comerdalizare a produselor/mărfurilor şi serviciilor
14 Calcularea salariilor şi altor plăţi perso713
nalului administrativ şi de deservire al
entităţii
15 Calcularea salariilor şi a altor plăţi angaja713
ţilor restabiliţi în funcţie conform deciziei
instanţei judecătoreşti

531

KOMI/ICCl111 AO
• pa60THMKaM cy6beKTa

531
531
531
531

Ha4MCJJeHMe 3apa6arHoM nnarbl M APYrMX Bblnnar pa6oTHMKaM HeKOMMeP4eCKMX opraHM3a4MM 3a C4eT:
• cpOHA()B
• 4eneeblx cpefJ.CTB
• He4eneeblx cpefJ.CTB
• cpeţJ,CTB OT ycraBHblX B111/J,OB 3KOHOMM4eCKOM

531

I

Ha4MCJ1eHMe 3a C4eT Hepacnpe.qeneHHOM npM6bUIM npownblx ner MnM reKJiqMX pacxo,qoa
B03HarpaJKAeHMM:
• 4JleHaM coeera 11 peBlll3HOHHOM

531
531
531
531
531

ţJ,eWTeJlbHOCTH
Ha4MCJ1eH11e 3apa6orHoi4 nnaTbl 11 APYrHX BblnnaT pa60THHKaM 3a C4eT paHee C03AaHHblX
oqeHO'IHblX pe3epeoe {omycKHb1e noco611i:i,
B03Harpa>KP,eHHR no 11roraM roţJ,a III fJ.p.)

0Tpa>KeHMe noco6MM no ME!AM�HCKMM omyCKaM 3a C4eT CpeACTB:
opraHOB co4ManbHoro crpaxosaHHR
pa60TOA<iTeJ111 (B 3aBHCIIIMOCTIII OT C4eTOB Y4eTa

onnaTbl rpy/J,a)

Ha411cneH11e 3apa60THOH nnaTbl 11 APYrHX Bblnnar pa60THMKaM, 3aHRTblM npO/J,BM>KeHHeM III
c6blTOM OPOAYKU,HIII/TosapoB III ycnyr
Ha4MCJJeHMe 3apa60THOM nnarb1 111 fJ.pyr11x Bblnnar a.qMMHMCTpaTMBHOMY 11 o6CJ1Y>KMBa10lqeMY nepcoHany cy6beKTa
Ha4HCJleHMe 3apa60THOM nnaTbl pa60THIIIKaM,
BOCCTaHOBneHHblM Ha pa6ore no peweH11110 cyAe6Hoii MHCTaHL\MM
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16 calcularea salariilor şi altor plăţi angajaţilor care efectuează operaţiuni privind:
• remedierea rebuturilor admise fără vina
salariaţilor
• ieşirea altor active circulante
• deservirea obiectelor de active imobilizate neutilizate în activitatea entităţii
(aflate în proces de reparaţie, reconstrucţie, reutilare, în conservare şi/sau
deţinute în scopul creşterii valorii etc.)
17 calcularea salariilor aferente rebuturilor,
staţionărilor şi altor pierderi de producţie
admise fără vina angajaţilor:
• peste limita normelor stabilite
• în limita normelor stabilite

3

s

4

HcNMCneHMe 3apa6ontoA nnatbl M APYf'MX BblMaT
pa6oTHMKaM, �CTBIHIIOLLIMM onepa1.1MM:
• no 11cnpasneH1110 6paKa,AOnyw,eHHoro He no
714

531

714
811,812
sau 215

531
531

B11He pa60THl1KOB
• no Bbl6blTl1IO o6opOTHblX aKTMBOB
• no 06cny>1<11BaHl1IO 06beKTOB AO/lrocpol.lHblX
aKTMBOB, He 11cnO/lb3yeMblX 8 AeflTe/lbHOCTl1
cy6beKTa (HaXOAflW,11XCR B npo4ecce peMOHTa,
peKOHCTPYK411111, nepeocHaW,eHHff, Ha KOHCepaa41111 111/111111 npeAHa3Ha'leHHblX AJIR np111poera CTOl1MOCTIII III AP-l
Ha11111cneH111e 3apa60'ntoii Marbl 3a 6paK, npoCTOM M APYrMe RpoM380A(THHHble nmepM,
AOnyw,eHHble He no BMHe pa60THMKOB:
• caepx ycraHOB/leHHblX HOpM
• B npeAenax ycraHOB/leHHblX HOPM

Notă la operaţiunea 17. Formulele rezultă din pct. 44 al Indicaţiilor metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor (vezi site-ul http://lex.justice.md/index.php ?action=view&view=doc&lan
g=l&id=349175). Modul de retribuire a muncii în cazul rebuturilor şi staţionărilor este reglementat, respectiv, de art. 162
şi 163 din CM şi expus în revista „Contabilitate şi audit", 2012, nr. 11, p. 62; 2013, nr. 7, p. 64.
np111Me1taHMe K onepa1.111111117. npoBQAKIII BbtTeKalOT 1113 n. 44 MeTOAH'leCKIIIX yKa3aHIIIH o 6yxramepCKOM YlfeTe npOl13BOACTBeHHblX 3arpar 11 KallbKYllff4MM ce6ecro1-1MOCT11npo.a.yK4111111-1 ycnyr (cM. ca.ir http://lex.justice.md/index.php?action=vie
w&view=doc&lang=l&id=349175). nopR,D,oK onnarb1 TPYAa B tnYlfae npocroes 1-1 6paKa pernaMeHT1-1posaH coorserCTBeHHO CTaTbffMIII 162 1-1 163 TK 11 1-13/IO>KeH B >KypHane «Contabilitate şi audit» N2 11 3a 2012 rOA, C. 62; N2 7 3a 2013 rOA, C. 64.
531
Orpa>1<eH111e cyMMbl KOMneHca4MM norepb, Bbl18 Reflectarea sumei compensării pierderilor 714,717,
3BaHHb1x HecsoespeMeHHOH Bbinnaroi.1 3apa6or718
cauzate de neachitarea la timp a salariilor
HOH nnaTbl
714,717,
BoccraHosneH11e onor, paHee cm1caHHb1x s
531
19 Restabilirea DPRM decontate anterior în
718
CBR3H C 11CTe'leHMeM cpoKa IIICKOBOii AaBHOCTIII
legătură cu expirarea termenului de prescrlpţie
721
Ha'l11cneH11e 3apa6orHOM n11arb11-1 APYrHX Bb1531
20 Calcularea salariilor şi altor plăţi angajaţilor
nnar pa60TH111KaM no onepa41-1RM, cBR3aHHblM c
privind operaţiunile legate de ieşirea actiBbl6bRMeM AQ/lrOCpol.lHblX aKTMBOB
velor imobilizate
722
HaY111cneH1-1e 3apa6orHoi.1 n11arb1 11 APvr111x Bbinnar
531
21 Calcularea salariilor şi altor plăţi angajaţilor
pa60THIIIKaM no onepa4111RM, CBR3aHHblM C 6e3privind operaţiunile legate de transmiterea
B03Me3AHOM nepeAaYeM aKTl1BOB APYnAM 1111u,aM
cu titlu gratuit a activelor altor persoane
723
Ha'l11cneH11e 3apa6orHoi.1 nnarb1 11 APvr11x Bbl531
22 Calcularea salariilor şi altor plăţi angajannar pa6orH11KaM, 3aHRTblM npeAynpe>1<AeH11eM
ţilor privind operaţiunile de prevenire şi
111 1111KBMAa4111ei.1 nocneACTBMH 1.1pe3Bbll.laMHblX
lichidare a consecinţelor evenimentelor
Co6blTMM
excepţionale
Ha'l111cneH111e onnarb1 TPYAa pa6orH1-1KaM, He811,812
531
23 Calcularea retribuirii muncii angajaţilor
nocpfACTBeHHO 3aHRTblM B npo4ecce npoM3încadraţi nemijlocit în procesul de fabricaBQACTBa "PDAYKL\MIII 1-1 0Ka33HMR ycnyr B 4exax
re a produselor şi prestare a serviciilor în
(nQApa3AeneHIIIIIX) OCHOBHOH 1-1 BCnOMOraTenbsecţiile (subdiviziunile) activităţilor de bază
HOH AeRTe/lbHOCTl-1 cy6beKTa
şi auxiliare ale entităţii
821
Ha'l111cneH11e 3apa6orHOM n11arb1 111 APvr11x Bbinnar
531
24 Calcularea salariilor şi altor plăţi
aAMMHMCTPaTMBHOMY 111 06C11y,KMBa10�eMy nepcopersonalului administrativ şi de deservire
HaJIY l,\eXOB (nOApa3AeneHIIIH) cy6beKTa
al secţiilor (subdiviziunilor) entităţii
Hay1,1cneH11e 3apa6orHOH n11arb1 1,1 APYrHx Bbl25 Calcularea salariilor şi altor plăţi personalu- 822,823
531
nnar aAMIIIHIIICTpaTHBHOMY H X03ffHCTBeHHOMY
lui administrativ şi gospodăresc încadrat în
nepcoHany, 3aHRTOMY BblnO/IHeHMeM AQrOBOexecutarea contractelor de construcţie
poa Ha CTpOMTenbCTBO

833
26 Calcularea salariilor şi altor plăţi angajaţilor
privind operaţiunile de returnare a bunurilor vîndute
834
27 Calcularea salariilor şi altor plăţi angajaţilor
privind operaţiunile de transmitere a bunurilor spre prelucrare terţilor
28 Calcularea salariilor şi altor plăţi angajaţilor 835 sau
712,713
producţiilor şi unităţilor de deservire
etc.

531
531
531

HaY1-1cneHHe 3apa6orHOM nnaTbl 1-1 APYrHX Bblnnar pa60TH111KaM no onepa41-1RM, cBR3aHHblM c
B03BpaTOM npQAaHHblX l,\eHHOCTeioi
Ha'l111cneH11e 3apa60THOH n11arb1 H APYrHx Bbmnar
pa60THHKaM no onepa4HIIM, CBR3aHHblM C nepeAal.leM L\fHHOCTeM Ha nepepa6oncy APYrHM 111,11.,1aM
Ha'l111cneH111e 3apa6orHOH n11arb1 1,1 APYrHX Bblnnar pa60THIIIKaM o6cny>KMBalOW,MX npOH3BOACfB M X03fli-lCTB
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29 Reţinerea din salariile şi alte venituri ale
angajaţilor:
• a avansurilor neutilizate şi nerestituite
de către titularii de avans
• a sumelor salariilor plătite în plus în
perioadele de gestiune precedente în
cazurile comiterii unei greşeli de calcul
• a valorii bunurilor comercializate şi serviciilor prestate
• a dobînzilor calculate pentru împrumuturile acordate angajaţilor
• a prejudiciului material cauzat
entităţii
• a contribuţiilor individuale de ASSO
• a primelor Individuale de AOAM
• a Impozitului pe venit
• a altor plăţi (pensii alimentare, reţineri
cu titlu executoriu, cotizaţii sindicale
etc.)
30 Stingerea DPRM:
• din casierie
• din conturile bancare
• prin intermediul operatorilor poştali
• prin executorii judecătoreşti
31 Diminuarea DPRM majorate eronat în anii
precedenţi sau în perioada de gestiune
curentă (se admite reflectarea sumelor
diminuării DPRM care nu afectează rezultatele anilor precedenţi prin formula de
stornare: Dt 111,121,122,125,131,151,
171,211, 212,213,215,217,261,341,
426,538, 712,713,714,716,717,718,
721,722,723,811,812,821,822,823,
835 etc. Ct 531)
32 Reflectarea sumelor salariilor direcţionate
pentru plată, însă neprimite de către angajaţi în termenele stabilite (înregistrarea
se efectuează în debitul subcontului 5311
„Datorii salariale" şi creditul subcontului

3

4

531

226

531

226

531

226

531

226

531

226

531
531
531
531

226
533
534
544

531
531
531
531
531

241
242,244
245
234
331 sau 111,
121,122,125,
131,151,171,
211,212,213,
215,217,261,
341,426,538,
612,616,617,
618,811,812,
821,822,823,
835 etc.
531

531

YAeP>KaHMe Ma aapa6ontoii nnaTbl M APY·
rMX AOXOAOB pa6oTHMKOB:
• He 113paCXOAOBaHHblX 11 He BO3Bpa111eHHblX nQAOTYeTHblMl11111u,aM11 aaaHCOB
• cyMM M311MWHe BbmnaYeHHOii B npeAblAY·
11111e oTYeTHble nep11op,b1 aapa60THoii nnaTbl B C/lyYae AOny111eHl1ff CYeTHOH OWM6KM
• CTOl1MOCTl1 npoAaHHblX u,eHHOCTeii 11
OKa3aHHblX yC/lyr
• npou,eHTOB, HaY11CJ1eHHblX 3a npeAOCTaBneHHble pa60TH11KaM 3aHMbl
• MaTepMaJlbHOro yiqep6a, npl1Yl1HeHHOro
cy61,eKTY
• HHAHBHAyanbHblX B3HOCOB OrCC
• HHAHBMAyanbHblX oTY11CJ1eH11ii Ha OMC
• nOAOXOAHOro Hanora
• APYrHx Bbmnar (an11MeHTb1, YAep>KaH11R
no 11cnonH11TenbHblM 1111craM, npo4>coI03Hble B3HOCbl 11 AP-)
noraweHHe onor:
• M3 KaCCbl
• c 6aHKOBCKHX C'teTOB
• nocpeACTBOM n0'1TOBblX oneparopos
• yepe3 cyAe6HblX McnonHMTelleM
YMeHbWeH11e onor, aaab1weHHblX a npeAblAYll.111e rOAbl 111111 a reKy111eM oTYeTHOM
nep11OAe (AonycKaercR orpa>KeH11e cyMM
yMeHbWeHl1ff OnOr, KOTOpoe He 3aTparMaaer pe3y11bTaTb1 npownb1x ner, cropHHpoBOIIHOM npoao,qKoii: Ar 111,121,122,125,
131,151,171,211,212,213,215,217,
261,341,426,538,712, 713,714,716,
717,718,721,722,723,811,812,821,
822,823,835 11 p,p. KT 531)
OTpa>KeHHe HanpaeneHHblX Ha Bbmnary,
HO He n0n'f'leHHblX pa60THl1KaMl1 cyMM 3apa60THOH nnaTbl (3anl1Cb COCTaBnffeTCff no
Ae6ery cy6cYera 5311 «06R3ame11bcmea
no on11ame mpyoa» 11 KpeA11TY cy6cyera
5312 «06R3amenbcmea oenoHeHmaM»

5312 „Datorii faţă de deponenţi)

33 Decontarea DPRM cu termenul de prescripţie expirat care nu au fost stinse din
vina angajatului

5

531

•

612,617,618 Cn11caH11e OnOT C MCTeKWMM Cp0KOM MC•
KOBOM AiBHOCTM, KOTOpble He 6bl/1H noraweHbl no a11He pa60TH11Ka

Contul 532 „Datorii faţă de
personal privind alte operaţii"

CqeT 532 «06HaaTeJILCTBa
nepcoaany no ,r:q>yr:u:M onepau;HHM»

Contul 532 este destinat generalizării
informaţiei privind existenţa şi modifica
rea datoriilor faţă de personal privind alte
operaţii (DPAO).
În conformitate cu pct. 53 subpct. 2)
din SNC „CPD", DPAO cuprind datoriile
privind ajutoarele materiale, recuperarea
cheltuielilor pentru delegările în interes de
serviciu, procurările de bunuri şi servicii
efectuate de către angajaţi pentru entitate,
utilizarea bunurilor personale în scopuri
de serviciu etc.
La contabilizarea DPAO, se întocmesc
formulele contabile prezentate în tabe
lul 83.

CqeT 532 npe.ri;Ha3HaqeH .ri;rr.H o6o6m;e
HH.H HH<pOpMaD;HH O HaJIHqHH H H3MeHe
HHH o6.H3aTeJibCTB nepcoHarry no .ri;pyrHM
onepan;H.HM (OII,il;O).
B cooTBeTCTBIDI c no.ri;n. 2) n. 53 HCBY
«CKO» oHH BKJIIoqaIOT o6.H3aTeJlbCTBa no
MaTepHaJibHO:U noMO:rn;H, B03Mem;eHHIO
pacxo,ri;oB Ha CJIY}Ke6Hb1e KOMaH,ll;HpOBKH,
no npHo6peTeHmo HMYIIJ;ecTBa :u ycrryr
pa6oTHHKaM:u .ri;rr.H Hy:>K.ri; cy6'beKTa, no :uc
noJib30BaH:uIO JIHqHoro HMym;eCTBa B crry
:>Ke6HbIX u;err.HX H .ri;p.
IlpH yqeTe Qil,l];Q COCTaBJI.HIOTC.H 6yx
rarrTepCK:Ue IIPOBO.D;KH, npe.ri;cTaBJieHHbie B
Ta6mm;e83.

CUPRINS

Tabelul83
Formule contabile pentru evidenţa datoriilor faţă de personal privind alte operaţii
EyxraJITepCKHe IIpOBOJJ;KH no yqe-ry OOH3aTeJibCTB nepcommy no JJ;PyrHM onepa�M
Nr.
crt.

Conţinutul operaţiunii

Conturi corespondente

1
2
1 Decontarea cheltuielilor de delegare
achitate de către angajaţii delegaţi ai
entităţii fără acordarea avansurilor (în
funcţie de scopul delegării}

3

4

5

111,121,122,
211,213,217,
341,712,713,
716,717,718,
811,812,821
etc.
713

532

Cn11caH11e KOMaHAMPOB<NHblX paCXOAOB,
onnaYeHHblX KOMaH,ll,11POBaHHblMl1 pa60THl1KaMl1 cy6beKTa 6e3 Bbl,ll,a'lH HM aBaHCOB (B
3aBl1Cl1MOCTH OT 4e11H KOMaHp,11pOBKH)

2 Reflectarea cheltuielilor de reprezen532
tanţă achitate de către angajaţii entităţii
fără acordarea avansurilor
712,713, 811,
3 Calcularea compensaţiilor angajaţilor
532
pentru utilizarea bunurilor personale ale 812, 821 etc.
acestora în scopuri de serviciu (în funcţie
de locul utilizării bunurilor personale.
Suma compensaţiilor se include în venitul brut al angajaţilor şi se impozitează în
baze generale)
226
4 Decontarea la data raportării a soldului
532
debitor al contului 532
5 Reflectarea ajutorului material acordat
angajaţilor pe seama:
332
profitului nerepartizat al anilor prece532
denţi (conform deciziei proprietarilor}
341
fondurilor organizaţiilor necomerciale
532
cheltuielilor curente:
713
532
• în entităţile economice
717,718
• în organizaţiile necomerciale
532
532
6 Stingerea datoriilor faţă de alte persoa- 521,522,544
ne prin angajaţii entităţii
etc.
7 Reflectarea prejudiciului material şi mo713
532
ral, cheltuielilor de judecată şi a dobînzilor pentru întîrziere, recuperate de către
entitate angajatului
8 Restabilirea DPAO decontate anterior în legătură cu expirarea termenului de�:
714
532
• în entităţile economice
717,718
• în organizaţiile necomerciale
532
9 Acordarea ajutorului material angajaţilor:
532
241,242,
cu mijloace băneşti
244
532
121,211,
în formă naturală
213,216,
217,123
etc.
10 Reţinerea din sumele ajutoarelor materiale:
• a contribuţiilor individuale de ASSO
532
226
(în cazurile prevăzute de legislaţie}
• a primelor individuale de AOAM
532
533
• a impozitului pe venit
532
534
11 Calcularea accizelor aferente bunurilor
532
534
transmise angajaţilor în calitate de ajutor material
12 Calcularea TVA de la valoarea de piaţă a
532
534
bunurilor transmise angajaţilor în calitate de aJutor material

II

I

Co,qep>KaHMe onepat\MM

II

I

OTpa>KeH11e npeACTaBMTenbCKMX paCXOAOB,
onnaYeHHblX pa60THHKaMl1 cy6beKTa 6e3 Bblp,a'lH 11M aBaHCOB
HaY11CJ1eH11e KOMneHca411i1 pa6orH11KaM 3a
HCOOJlb30BaHHe 11X nM'IHOro MMYl1\ecTBa B
cny>Ke6HblX l.\eJlflX {B 3aBl1Cl1MOCTH OT MeCTa
11COOJlb30BaHHfl 1111'-IHOro 11MYll\eCTBa. CyMMa
KOMneHca4HH BKJIIO'-laeTCfl B COBOKynHblH ,li.OXOA pa60THHKOB 11 0611araeTCfl nop,OXO,ll,HblM
HanoroM Ha 06w,11x OCHOBaHl1RX}
Cn11caH11e Ha oTYeTHYIO p,ary Ae6eroeoro
canbAO CYera 532
Oîpa>KeHMe MaTepManbHOM noMOl1\M,npeAOCTaaneHHOM pa60THMKaM 3a C'ler:
Hepacnpep,eneHHOM npM6blnM npOWJlblX JleT
(no peweHMIO co6creeHHHKOB)
ct,OHAOB HeKOMMep'leCKHX opraHH3a411i1
TeKYl1\MX pacxop,oe:
• B X03ffMCTBYIOl1\MX cy6beKTax
• B HeKOMMep'leCKMX opraHH3a411Rx
noraweH11e o6si3arenbCTB nepe,D, p,pyrnM11
JIIAl.\aMH '-!epe3 pa60THl1KOB cy6beKTa
OrpameHHe Marep11a11bHOro 11 MopanbHoro
Yl1\ep6a, CVAe6HblX paCXO,ll,OB 11 npOl.\eHTOB
3a npocpO'-IKY, B03Mel.J..\aeMblX cy6beKTOM
pa60THl1KaM
BoccraHoBJ1eH11e on.n,o, paHee cn111caHHblX e
CBR3H C 11CTe'-!eHMeM cpoKa MCKOBOM A<IBHOCTM:
• B xo3siiiaeytol1\MX cy6beKTax
• B HeKOMMep'leCKMX opraHH3al.\HflX
npl!A()aaaneHMe MaTepManbHOM noMOl1\M
pa60THMKaM:
AeHe>KHblMM cpeACTBaMM
B HarypanbHOM (j)opMe

Yp,epmaHHe 113 cyMM Marep11aJ1bHOH nOMOW,H:
• MHAMBMAYaJlbHblX B3HOCOB orcc (B CJlyYaRX, npep,ycMOTpeHHblX 3aKOHO,ll,aTeJlbCTBOM)
• MHAMBMAYanbHblX oTY11cneH11i1 Ha OMC
• nOAOXOAHoro Hanora
Ha411cneH11e aKl.\11130B no 4eHHOCTRM, nepep,aHHblM pa60THHKaM B Ka'leCTBe Marep11a11bHOH noMOll\11
HaY11cneH11e HAC or pblHOYHOH cro11Mocr11
l.\eHHOCTeH, nepep,aHHblX pa60THl1KaM B Ka4eCTBe Marep11aJ1bHOH nOM0�H

CUPRINS

5
2
4
3
1
Noti la operaţiunile 5, 8-11. Se admite contabilizarea ajutorului material în conturile 531 sau 226. Suma acestui ajutor

se include în venitul brut al angajaţilor, indiferent de forma în care acesta a fost acordat.
npHMeYaHMe K onepa4MAM 5, 8-11. AonycKaem1 ocyll\eCTB/leHHe yYeTa MaTep1-1a11bHOH noMOll\H Ha cYeTax 531
l,t/11,t 226. CyMMa AaHHOH nOMOll\1'1 BK/110'laem1 B COBOKynHblH AOXOA pa60THHKOB He3aBHCHMO QT cj)opMbl, B KOTOPOH 0Ha
npeAocrae11eHa.
241,242, noraweH1-1e AeHe>KHblMH cpeACTBaM1-1 OnAO
532
13 Stingerea prin mijloace băneşti a DPAO
no OCYll\eCTB/leHHblM pacXOAaM"' nnaTe>KaM
aferente cheltuielilor şi plăţilor efectu244
ate fără acordarea avansurilor
6e3 Bb1Aa4M aeaHCOB
CnMcaHMe OnAO c MCTeKWMM cpoKoM MCKo14 Decontarea DPAO cu termenul de preBOM AaBHOCTM:
scrlpţie expirat:
• B X03AMCT&yl01.l\MX cy6'beKTax
• în entităţile economice
612
532
• în organizaţiile necomerciale
617,618 • B HeKOMMel)'leCKMX opraHM3al.\HRX
532

Contul 533 „Datorii privind
asigurările sociale şi medicale"
Contul 533 este destinat generalizării
informaţiei privind existenţa şi modifica
rea datoriilor aferente contribuţiilor de
ASSO şi primelor de AOAM.
În conformitate cu pct. 58 dinSNC "CPD",
datoriile menţionate cuprind datoriile faţă
de bugetul asigurărilor sociale de stat obli
gatorii şi fondurile asigurării obligatorii de
asistenţă medicală, inclusiv datoriile pri
vind sancţiunile aplicate pentru încălcarea
prevederilor legislaţiei în domeniu.
La contabilizarea datoriilor privind asi
gurările sociale şi medicale (DAS M), se în
tocmesc formulele contabile prezentate în
tabelul 84.

C1:1eT 533 «0o.H3aTeJILCTBa no
COD;HaJILHOMY H Me,D;HD;HHCKOMY
CTpaxoBaHHIO»
CqeT 533 npe,ri;Ha3HaqeH ,D;JIH o6o6rn;e
HHH HH<PopMau;1111 O HaJI11q1111 li H3MeHe
HIDI o6H3aTe.JThCTB no OŢqHCJieHHHM Ha
orcc 11OMc.
B COOTBeTCTBHH c II. 58 HCBY «CKO» OHM
BKJIIOqaIOT o6H3aTeJibCTB8. nepe,ri; 610,!J;}R:eTOM
rocy,ri;apcTBeHHOI'O COu;HaJibHOI'O crpaxoBa
HHH li cpoH,D;aMH o6H3aTeJibHOI'O Me,D;Hu;HH
CKOI'O CTPaxOBaHHH, B TOM q11CJie o6H3aTeJib
CTBa no caHiru;mrM, np11MeHeHHbIM 3a Hapy
meHHe 3aKOHO,D;aTeJibCTBa B ,D;aHHOH o6JiaCTH.
Ilp11 yqeTe o6H3aTeJibCTB no COD;HaJib
HOMY li Me,D;Hu;HHCKOMY CT})axOBaHHIO
(OCMC) cocTaBmnoTCH 6yxraJITepcKHe
npoBO,D;KH, npe,ri;craimeHHbie B Ta6JIHu;e 84.

Tabelul84
Formule contabile pentru evidenţa datoriilor privind asigurările sociale şi medicale
ByxraJITepCKHe npOBO,IJ;KH no yqery OOJl3aTeJibCTB no COD;HaJlbHOMY H
Me,n;un;HHCKOMY CTPaxOBaHHIO

Nr.
Conţinutufoperaţhmii
at.
2
1
1 Reflectarea contribuţiilor de ASSO şi

primelor de AOAM ale angajatorului
aferente salariilor, recompenselor şi
altor venituri calculate angajaţilor (conţinutul operaţiunilor pentru fiecare cont
este expus în pct.1-11şi 13-28din
tabelul 82. Contribuţiile de ASSO se reflectă în subcontul 5331„Datorii faţă de
bugetul asigurărilor sociale de stat", iar
primele de AOAM -în subcontul 5332
,,Datorii faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medica/ăi

Conturi corespondente
3

4

111, 121, 122, 125,
131, 151, 171, 211,
212, 213, 215, 217,
261, 341, 426, 538,
712, 713, 714, 716,
717, 718, 721, 722,
723, 811, 812, 821,
822, 823, 833, 834,
835 etc.

533

CoAeP*lffMe oneJ)al;IMM
5

Orpa>KeHMe OT'lMC/leHMH pa60TOAaTe/1R
Ha orcc 1-1 OMC oT HaY1-1cneHHOH pa6orHMKaM 3apa6ontoA MaTbl, B03Harpa>KAeHMA "'APYrMX AOXOAOB (COAep>KaHHe
onepa41-1H no Ka>KA0MY CYery H3n0>KeHo
e nn.1-11H 13-28ra6/1Hl..\bl 82. OTYHC11eH1-111 Ha orcc orpa>KalOTCA Ha cy6cYeTe 5331 «06R3amenbcmaa 6,oo)l(emy

zocyoapcmaeHHozo co4uanbHozo cmpaxoaaHUR», OT'lMC/leHMR Ha OMC -Ha cy6C'leTe 5332 «06113amenbcmaa q,oHoaM
o6R3amenbHOZO MeOUl.jUHCKOZO cmpaxoBOHUR»)

Nota la operaţiunea 1. Primele de AOAM ale angajatorului se contabilizează nemijlocit în contul 533 în cazul în care sa-

!ariile, recompensele şi alte venituri se calculează şi se achită în una şi aceeaşi lună. Dacă calcularea şi achitarea acestora
se efectuează în luni diferite, primele de AOAM se reflectă în contul 541 în luna calculării salariilor, recompenselor şi altor
venituri, cu decontarea în creditul contului 533 în luna direcţionării acestora pentru plată.
npMMe'laHMe K onepa4MM 1. OT'lHC/leHHA pa60TOAaTeJ1A Ha OMC YYHTblBalOTCR Ha C'leTe 533, eC/11'1 3apa60THaA nnaTa, 803Harpa>KAeHHA "'APvr1-1e A0X0Abl Ha'lHC/lAIOTCA "'Bbln/la'lHBalOTCA B OAHOM "'TOM >Ke Mec114e. EC/11'1 HX Ha'lHC/leHHe "'Bbln/laTa 0tyll\eCTB/lAIOTCA B pa3HblX Mec114ax, OT'lHC/leHHA Ha OMC OTpa>KalOTCA Ha C'leTe 541 B MeCR4e Ha'lHC/leHHA 3apa60THOH
nnaTbl, 803Harpa>KAeHHH M APYrMX AOXOfJ,08 "'cnHCblBalOTCR no Kpep,my C'lera 533 B MeCR4e MX HanpaB/leHHR Ha Bblnnary.

CUPRINS

1

2
3
Reflectarea contribuţiilor individu226
ale de ASSO aferente sumelor salariilor, recompenselor şi altor venituri
calculate ane:aiatilor
3 Decontarea la data raportării a sol233
dului debitor al contului 533
4 Majorarea DASM diminuate eronat
331sau 111, 121,
în anii precedenţi sau în perioada de 122,125,131,151,
gestiune curentă
171,211,212,213,
215,217,261,341,
426, 538,712,713,
714,716,717,718,
721,722,723,811,
812,821,822,823,
833,834,835etc.
5 Reţinerea primelor individuale de
531
AOAM la direcţionarea salariilor,
recompenselor şi altor venituri
oentru plată
6 Reflectarea primelor de AOAM ale
541
angajatorului la direcţionarea salariilor, recompenselor şi altor venituri
pentru plată (formula se întocmeşte
în cazul în care calcularea şi achitarea
acestora se efectuează în luni diferite )
2

4
533

533
533

533

533

7 Calcularea amenzilor, penalităţilor

şi altor sancţiuni pentru încălcarea
cerinţelor legislaţiei în vigoare privind contribuţiile de ASSO şi primele de AOAM pe seama:
• cheltuielilor curente
• provizioanelor constituite anterior

8 Restabilirea DASM decontate anterior în legătură cu expirarea termenului de prescripţie
9 Stingerea DASM:

• cu mijloace băneşti
• prin intermediul operatorilor poştali
• prin compensarea creanţelor
privind ASSO şi AOAM
• prin executorii judecătoreşti
• pe seama sumelor impozitelor şi
taxelor plătite în plus la buget
10 Restituirea mijloacelor băneşti organelor de asigurări sociale ca urmare a
calculării incorecte a indemnizaţiilor
pentru concediile medicale, precum
şi a costului biletelor de tratament
balneosanatorial. utilizate nelee:itim
11 Diminuarea DASM majorate eronat
în anii precedenţi sau în perioada de
gestiune curentă {se admite reflectarea sumelor diminuării DASM care
nu afectează rezultatele anilor precedenţi prin formula de stornare:
Dt 111,121,122,125,131, 151,171,
211,212,213,215,217,261,341,
426,538,712,713,714,716,717,
718,721,722,723,811, 812, 821,
822,823,833,834 835etc. Ct 533}
12 Decontarea DASM cu termenul de

DrescriDtie exDirat

5

Orpa>KeH11e MHAMBMAyanbHblX B3HOCOB OrCC 0T cyMM Ha4HcneHHblX 3apa6oTHOM n11arb1, B03Harpa>K,D,eH1111 11
novrnx D.OXO.llOB oa60THl1KOB
Cn11caH11e Ha OT4eTHYIO /JpTY Ae6eTosoro canbllO c4era 533
Yse11114eH1-1e OCMC, 3aHM>KeHHblX B
npep,b1AYW,11e rOAbl 11/IM B TeKyw,eM OT4eTHOM nepMOAe

Yp,ep>KaHMe MHp,MBMAYanbHblX OT4McneHMM Ha OMC np11 HanpaBJ1eHMM
3apa60THOM nnaTbt, B03Harpa>K,D,eH1111 11
n.ovrnx .ll,OX0.llOB K BblnJlaTe
Orpa>1<eH11e OT'IMcneHMM pa60TOAaTI!JUI
Ha OMC np1,1 HanpaBJ1eHMM 3apa60TH011
nnaTbl, B03Harpa>K,D,eH1111 M APYrMX AOXOAOB K Bblnnare (npOBOAKa COCTaBJIRercR, ecn11 11x Ha41r1cneH11e 11 Bbmnara
ocvweCTBJIRIOTCR B Pa3Hble MeCRUbl}

Ha4MtneHMe WTPacl>os, neHM M APYrMX
caHKqMM 3a HapyweHMe Tl)e6osaHMM
AeMCTByioiqero 3aKOHOAaTenbCTBa no
oNMcneHMRM Ha orcc M OMC 3a C'ler:

714,717,718
538

533
533

• TeKyW,MX pacxOA()B
• paHee C03AaHHblX ou,eHO'IHblX pe-

714,717, 718

533

BoccraHosneHMe OCMC, paHee cnMcaHHblX B CBR3M C MCTe4eHl1eM cpoKa

533
533
533

242,244
245
233

533
533

234
534

533

242, 244etc.

533

331sau 111,
121,122,125,
131,151,171,
211,212,213,
215,217,261,
341,426,538,
612,616,617,
618, 811, 812,
821, 822, 823,
833, 834, 835
etc.
612,617,618

533

3epBOB

MCKOBOM.naBHOCTM
noraweHMe OCMC:
• AeHe>KHblMM Cpep.CTBaMM
• nocpep,crsoM nO'ITOBblX oneparopos
• nyreM KOMneHcaU,MM AE!6MTOpcKOM
3aAOn>KeHHOCTM no arce M OMC
• 4epe3 CVAE!6HblX McnonHMTeneit
• 3a C4eT cyMM nepennar no HanoraM
M c6ooaM B 610,ll)KeT

B03spar AeHe>KHblX cpep,crs opraHaM
co1.1,11anbHoro crpaxosaH11R BC11ep,cra11e
HenpaBMnbHoro 11C411cneH11R noco61111 no
Mep,ML1,11HCKMM omycKaM, a TaK>Ke CTOl1MOCTM He3aKOHHO 11cnOJ1b30BaHHblX nyreBOK Ha caHaTOPHO-KVPOPTHoe Jle4eH11e
YMeHbWeH11e OCMC, 3aBblWeHHblX
B npep,b1AYW,11e fOP,bl M/111 B TeKYW,eM
OT4eTHOM nep110Ae {AonycKaeTCR 0TpameHHe cyMM yMeHbweH11R OCMC,
Koropoe He 3arpar11saer pe3y11brarb1
np0WJlblX neT, cropHMp0B04HOM npoBOAKOl1: /J,T 111,121,122,125,131,
151,171,211,212,213,215,217,261,
341,426,538,712, 713,714,716,717,
718, 721, 722,723, 811, 812, 821, 822,
823. 833. 834, 835M n.o. KT 533)
Cn11caH11e OCMC C MCTI!KWMM Cp0K0M

MCKOBOAmlBHOCTM

CUPRINS

Contul 534 "Datorii faţă de buget"
Contul 534 este destinat generalizării
informaţiei privind existenţa şi modifica
rea datoriilor faţă de buget (DB).
În conformitate cu pct. 60 din SNC
„CPD", DB includ datoriile entităţii faţă de
bugetul de stat şi bugetele unităţilor ad
ministrativ-teritoriale privind impozitele
şi taxele generale de stat şi locale, inclu
siv datoriile privind sancţiunile aplicate
pentru încălcarea prevederilor legislaţiei
fiscale.
În prezentul articol este examinat modul
de contabilizare a DB în cadrul următoare
lor grupe principale:
• DB privind impozitul pe venit;
• DB privind TVA;
• DB privind accizele;
• DB privind alte impozite şi taxe;
• DB privind sancţiunile;
• DB privind alte operaţiuni (corectare,
stingere, decontare, restabilire etc.).
La contabilizarea DB, se întocmesc for
mulele contabile prezentate în tabelul 85.

C'Ie-r 534 «06SI3aTeJihCTBa 610.n;meTy>>
CqeT 534 npe,rurn.3HaqeH ,D;mI o6o6�e
HHH HH<pOpMa:u;HH O HaJIHqHH H H3MeHe
HHH o6H3aTeJil,CTB 11epe,D; 6IO,D;:>KeTOM (OB).
B cooTBeTCTBHH c 11. 60 HCBY «CKO» OB
BKJiroqaroT o6H3aTeJihCTBa cy6'beKTa 11epe,ri;
rocy,D;apcTBeHHbIM 6IO,D;:>KeTOM H 6IO,D;:>Ke
TaMH a,D;MHHHCTpaTHBHO-TeppHTOpHaJib
HbIX e,D;HHHI.J; 110 o6�erocy,D;apCTBeHHbIM H
MeCTHbIM HaJI0raM H c6opaM, B TOM 'IHCJie
o6H3aTeJibCTBa 110 caHKI.J;HHM, IIpHMeHeH
HblM sa HapymeHHH 110JIO:>KeHHH HaJIOro
BOr0 3aKOH0)];aTeJibCTBa.
B ,D;aHHOH CTaTLe paccMO'rpeH rropH,D;OK yqeTa OB B paspese CJie,ri;yro� ocHOBHhIX rpyrm:
• OB no rro,ri;oxo,D;HOMY HaJiory;
• OB ITO H,Il;C;
• OB 110 aKI.J;H3aM;
• OB 110 ,D;pyrHM HaJioraM :u c6opaM;
• OB no CaHKI.J;HHM;
• OB no )];pyrHM 011epa:u;HHM (KoppeKTH
poeKa, c11HcaHHe, rrorameHHe, eoccTa
H0BJieHHe H ,ri;p.).
IlpH yqeTe OB C0CTaBJIHIOTCH 6yxraJITepCKHe rrpOBO,lJ;KH, 11pe,D;CTaBJieHHbie B Ta6JIHIIe 85.
Tabelul85

Formule contabile pentru evidenţa datoriilor faţă de buget
ByxraJrrepcKHe npoBOAJCH no yqeTY ooH3aTeJILCTB nepeµ; 6roµ;:m:eTOM
Nr.
crt.
1
1

Conţinutul()peraţiunii
2

Conturi corespondente
4

3

'°AePJKaHMe onepaqttM
5

DB privind impozitul pe venit / 06 no nop,oxop,HoMy Hanory
Reţinerea impozitului pe venit la sursa
YAep>KaHMe nOAOXOAHOro Hanora y MCTO'IHMKa Bbinnarbl:
de plată din:
dobînzile achitate în cazurile prevăzute
OT ynna'leHHblX npoqE!HTHblX Ha'IMtneHMM B
512
534
tnY11a11x, "PeAYCMOTpeHHblX HK
deCF
113 BblMaT, ocyl.148CTBJleHHblX B n011b3Y ....
plăţile efectuate în folosul persoanelor
521,522,
534
'lecKMX nMLI (rpa>t<AaH)- pe3H,!\eHTOB (113 CVMM
fizice (cetăţenilor) rezidente (din suma
544
pORJITl1, 0T CT011MOCT11 np1106pereHHblX aKT11·
royalty (redevenţelor), din valoarea acBOB, or nnaTbl 3a n11311Hr/apeHAY/HaeM 11 AP,)
tivelor procurate, din plăţile de leasing/
arendă/locaţiune etc.)
OT ynna4eHHblX AOXOAOB Hepe3MAeHTaM np11
veniturile achitate nerezidenţilor în
521,522,
534
cazul recuperării impozitului pe seama 544 sau 713
BO3MelJ..\eH1111 Ha11ora 3a 11x C4eT 111111 3a C4eT
acestora sau a entităţii
cy6beKra
sumele salariilor, recompenselor şi altor
113 cyMM 3apa60THOM nnarb1, BO3Harpa>KAe531
534
HMA M APYrMx HanpasneHHblX K Bbmnare p,ovenituri ale angajaţilor, direcţionate
xop,oe pa60THl1KOB
pentru plată
113 CVMM KOMalfAMp080'1HblX pacxop,oe (cyTO'Isumele cheltuielilor de delegare {diurne 531 sau 532
534
HblX M AP,), BblMa'!eHHblX pa6oTH11KaM ceepx
etc.), plătite angajaţilor peste normele
yCTaHOBJleHHblX 3aKOHOAaTeJlbCTBOM HOpM
stabilite de legislaţie
H3 cyMMbl Marep11anbHOM noMOLL\M 11 APYrMX
sumele ajutoarelor materiale şi altor
531 sau 532,
534
plăţi, care se includ în venitul brut al
Bbln/laT, BKJIIO'!aeMblX B COBOKynHblH AOXOA
226
angajaţilor în conformitate cu legislaţia
pa60THl1KOB cornacHO AeHCTBYIOIJ..\eMy 3aKoHOAaTeJlbCTBY
în vigoare
113 CYMM BblnJla'!eHHblX npoMe>KyrO'IHblX 11
sumele dividendelor intermediare şi
536
534
anuale achitate
rOAOBblX AMBMAeHAOB

I

CUPRINS

2
1
2 Reflectarea la data raportării a DB pri-

vind impozitul pe venit din activitatea
de întreprinzător
3 Trecerea în cont la data raportării a sumelor impozitului pe venit achitate/reţinute pe parcursul perioadei fiscale (în
limita sumelor calculate ale DB privind
imoozitul oe venit)

3
731

534

534

225

4

5
Orpa>KeHHe Ha OT'leTHYIO AaTy 06 no nOAOXOAHOMY Hanory OT npeAnPMHMMateJlbCKOM
,D,eRTeJlbHOCn.1
3a4eT Ha oT4eTHy10 Aarv cyMM nOAOXOAHOro
Hanora, ynna11eHHb1x/vAep>KaHHblX e Te4eHHe Hanoroeoro nepMOAa (e npeAenax Ha4MC11eHHblX cyMM 06 no nOAOXOAHOMY Hanory)

DB orivind TVA / 06 no H.D.C
Ha'IMcneHMe HAC:
Calcularea TVA:
• de la valoarea de vînzare a bunurilor
• or npOAa>KHOM CTOMMOCTM peanM3O&aHcomercializate şi serviciilor prestate
HblX u,eHHOCTeM H OKa3aHHblX ycnyr
• OT p,oroaopHOM CTOMMOCTM l_\eHHOCTeM,
• de la valoarea contractuali a bunurilor transmise pentru vînzare conform
nepeAaHHblX A/lff npoAa>KH no AoroeopaM
contractelor de comision
KOMMCCMM
221,223,
• de la plăţile pentru bunurile transmise în
• oT nnare>1<eii 3a HMyw,ecTeo, nepeAaHHoe
226,231,
534
e onepa14MOHHb1M nH3MHr (apeHAY/HaeM)
leasing operaţional (arendă/ locaţiune)
234etc.
• OT CYMM Ae6HTOpCKOM 3aAO/1>KeHHOCTH,
• de la sumele creanţelor diminuate
eronat în anii precedenţi şi în perioa3aHMH<eHHblX B npeAblAYW,Me rOAbl H B
da de gestiune curentă
TeKYW,eM OT4eTHOM nepMOAe
• de la diferenţele favorabile de sumă
• OT nonO>KHTe/lbHblX cyMMOBblX pa3HMl.4 no
p,e6HTOpCKOM 3aAOJ1>KeHHOCTH
aferente creanţelor
de la creanţele restabilite sau achitaoT soccraHosneHHOM Hn11 noraweHHOM
221,223,
534
226,231,
te, care au fost decontate anterior ca
Ae6HTOPCKOM 3aAon>KeHHOCTM, paHee CnMcreanţe compromise (formula se întoc- 234 etc. sau
caHHOM KaK 6e3HaAe>KHall (npoBOAKa cocraemeşte în cazul în care la decontarea ere241,242,
/lffeTCff, eC/111 npM cn11caHHM 6e3H3Ae>KHOM
244
Ae611ropcKoM 3aAO/1>KeHHOCTM HAC 6b111
anţelor compromise TVA a fost ajustată/
CKOppeKTMpoeaH/yMeHbWeH)
diminuată)
534
225
de la avansurile primite în contul efectu-1
QT nonY'leHHblX aeaHCOB 8 C4eT ocyw,ecTBJleHMR o6naraeMblX HAC nocTaeoK
ării livrărilor impozabile cu TVA
225
de la avansurile restabilite, care au fost
534
QT BOCCTaHOBJleHHblX aeaHCOB, paHee CRMdecontate anterior în legătură cu expirarea
caHHblX B CBff3H C MCTe4eHHeM cpoKa MCKOBOM
termenului de prescripţie şi destinate efecA3BHOCTH H npeAHa3Ha4eHHblX A/111 ocyw,ecre11eHHff o6naraeMblX HAC nocraBOK
tuării livrărilor impozabile cu TVA
534
de la valoarea de piaţă a bunurilor transmi- 226sau 532
or pblHO'IHOM CTOMMOCTM aKTHBOB, nepep,aHHblX
se angajaţilor în calitate de ajutor material
pa60THHKaM B Ka4eCTee MaTepManbHOM ROMOIJ4l'I
534
241sau 832
de la valoarea de vînzare a bunurilor
OT npoAa>KHOM CTOMMOCTM pea/1H3OB3HHblX 3a
H3J1H4HblM pac4eT 14eHHOCTei.t 1-1 OKa3aHHblX
comercializate şi serviciilor prestate contra numerar
ycnyr
541
534
OT B03Mew,aeMOM CTOHMOCTH nepeAaHHOro
de la cota valorii rambursabile a bunurilor transmise în leasing financiar, care
B cj)HHaHCOBblM nM3MHr "1Myw,ecrea, nOAurmează a fi achitată conform facturii
nelKal.l\eM noraweHMIO comacHo HanorosoM
fiscale a locatorului
HaK/la.!1,HOM nH3HHrO!l:!Tellff
5 Stornarea TVA anterior calculată aferente:
CropHMpoeaHMe paHee Ha&1McneHHoro HAC:
• valorii bunurilor vîndute returnate de
• OT CT0"1MOCTH npOA3HHblX 14eHHOCTeM, B03la cumpărători sau ale căror preţuri au
epa�HHblX noKynaTellffMM M/IM y14eHeHfost reduse
HblX"1M"1
• OT cnMcaHHOM COMHMTellbHOM Ae6HTOp• creanţelor compromise decontate
(formula se întocmeşte în cazul în care
CKOM 33AO11>KeHHOCTM (npoBOAKa COCTaB/lff·
creanţele compromise decontate sînt
221,223,
eTCff, eC/1"1 CnHcaHHaff COMH"1Te/lbHaff Ae226,231,
534
6"1TOPCK3ff 3aAO/1>KeHHOCTb 6bl/1a np"13HaHa
recunoscute ca deduceri în scopuri
234etc.
KaK Bbl'ieT 8 Ha11orOBblX U,e/lffX)
fiscale)
• creanţelor majorate eronat în anii
• OT Ae6HTOpCKOM 3aAOn>KeHHOCTM, 33Bblprecedenţi şi în perioada de gestiune
weHHOM e npeAblAYl.l\Me rOAbl 11 a TeKYl.l\eM
OT'leTHOM nepHOAe
curentă
• OT OTPM'-'3TeAbHblX CJMMOBblX pa3HMl.4 no
• diferenţelor nefavorabile de sumă
aferente creanţelor
Ae61uopcKOM 3ap,O11>KeHHOCTH
225
avansurilor primite, care au fost utiliza534
OT no11y4eHHblX aeaHCOB, KOTOPble 6b1n11 MCte, restituite sau decontate la expirarea
nonb3OBaHbl, 8O3BpatqeHbl '11/1"1 CRMCaHbl no
"1CTe4eH"1"1 CDOKa HCKOBOIA .11aBHOCT"1
termenului de orescriotie
6 Restabilirea TVA aferente:
BoccraHosneHMe HAC:
713
534
diferenţei dintre valoarea contabilă şi
OT pa3H"1LJ,bl Me>KAv 6a11aHCOBOM "' pb1H04HOM
valoarea de piaţă a activelor supuse
CTO"1MOCTblO Bbl6blBW"1X M3HaWMBaeMblX
uzurii iesite
aKTMBOB
4

CUPRINS

1

2
valorii bunurilor la anularea înregistrării

3
713

4
534

valorii bunurilor şi serviciilor în cazul
livrărilor efectuate la un preţ mai mic
decît cel de piaţă, fără efectuarea plăţii,
în contul retribuirii muncii {în baza
art. 99 din CF)
valorii bunurilor în cazul efectuării livrărilor scutite de TVA

713

534

713

534

OT CTOMMOCTM u,eHHOCTeH, MCnOJlb3OBaHHblX
np1,1 ocylll,eCTBJleHHl,1 OCBo60>KP,eHHblX OT
HAC nocrasoK
np111HRr111e a 3a11er (eb111er) HAC:

534

131

534

232

OT CTOMMOCTH He3asepweHHblX A()nrocpO'IHblX 6111011or11111eCKIIIX aKTIIIBOB {Ha OCHOBaHHH
'I. {1) cr. 102 HK)
OT A()nlll B03MeiqaeMOM CTOHMOCTH npHHRTOro B q>HHaHCOBblM 1111131/lHr HMylll,eCTBa, nOAne>Ka111,eit noraweH11110 cornacHo Hanoroeoi1
HaKJJa,l),HOM /1"13"1Hro.a,aTeJIR
or CTOHMOCT"1 l,\eHHOCTI!M 1,1 ycnyr, npMo6pereHHblX A/IR ocylll,eCTBJleHMR CMeWaHHblX nocraBOK
OT CTOMMOCTM 111Mnopr111pyeMblX l,\eHHOCTeM,
no KOTOpblM MCTeK paHee npOAJ!eHHblM cpoK
ynnarb1 HAC
or cro111MOCTH 111Mnopr111pyeMblX ycnyr np11 1,1x
onnare
OT CTOMMOCTH yCJ1yr, MCnOJlb3OBaHHblX HaHMO.a,areneM A/IR co6CTBeHHblX HY>KA (npOBO.O,Ka
cocraenRercR np11 pecl>aKTYPMpoBaHIIIM 3arpaT 11 orpa>KeHHH 06111,eM cyMMbl OTHOCRlll,eroCR K HHM HAC Ha 04ere 232. Ha npaKTHKe
npr.1MeHR10TCR pa3Hb1e eapMaHTbl Y'leTa HAC
np11 peq>aKTyp11poBaHHl1 3aTpaT, KOTOpble
M3JIO>KeHbl s >KypHane «Contabilitate şi audit»
NQ 11 3a 2017 ro.a,, c. 9.
0T CTOIIIMOCTM I/IMnopr111pyeMblX qeHHOCTeM,
yMa11eHHOii:
• pp nop,a11111 TaMO>KeHHOM AeK11apal.\111111
(3am-1c11 npep,wecrsyer npoa�Ka no
nepe'l11CJ1eHHIO .a,eHe>KHblx cpe.a,cra:
Ar 234 11111,1 544, Kr 242)
• B MOMeHT nop,a11111 TaMO>KeHHOM AeKJlapaqMIII (BB03a u,eHHOCTeH Ha repp1,1rop1111
Pecny6mtKH Monp,oaa)
OT CTOMMOCTW l,\eHHOCTeM (ycnyr), np111o6peTeHHblX OT .a,pyrnx JlMU,-pe3M,l),eHTOB
OT BOCCTaHOBneHHblX o6R3aTeAbCTB, paHee
cn1,1caHHblX B CBR3M C HCTe4eHMeM cpoKa MX
MCKOBOH .a,aBHOCTW
OT OTpllll\aTenbHblX cyMMOBblX pa3HIIII.\ no
o6R3aTenbCTBaM
CTOpHMPOBaHMe paHee npl/lHRTOro B 3a'leT
HAC:
OT CTOMMOCTH BO3Bpa�HHblX npop,aeu,aM 11
KOMMTeHTaM HJll,1 yqeHeHHblX u,eHHOCTeH

entităţii ca plătitor de TVA

7 Trecerea în cont {deducerea) a TVA
aferente:
valorii activelor biologice imobilizate
în curs de execuţie (în baza art. 102
alin. {1) din CF)
cotei valorii rambursabile a bunurilor
primite în leasing financiar, care urmează a fi achitată conform facturii fiscale a
locatorului
valorii bunurilor şi serviciilor procurate
pentru efectuarea livrărilor mixte
valorii bunurilor importate pentru care
a expirat termenul de plată al TVA, prelungit anterior
valorii serviciilor importate la achitarea
lor
valorii serviciilor utilizate de către locator pentru necesităţile proprii (formula
se întocmeşte în cazul refacturării costurilor şi reflectării sumei totale a TVA aferente acestora în contul 232. În practică
se aplică diferite variante de contabilizare a TVA la refacturarea costurilor, care
sînt examinate în revista „Contabilitate
şi audit", 2017, nr. 11, p. 9.
valorii bunurilor importate, care este
achitată:
• pînă la prezentarea declaraţiei vamale (înregistrarea este precedată de
formula privind transferarea mijloacelor băneşti: Dt 234 sau 544, Ct 242)
• în momentul prezentării declaraţiei
vamale (introducerii bunurilor pe teritoriul Republicii Moldova)
valorii bunurilor (serviciilor) procurate
de la alte persoane rezidente
datoriilor restabilite care au fost decontate anterior în legătură cu expirarea
termenului de prescripţie
diferenţelor nefavorabile de sumă aferente datoriilor
8 Stornarea TVA trecute anterior în cont
aferente:
valorii bunurilor returnate vînzătorilor
şi comitenţilor sau ale căror preţuri au
fost reduse
datoriilor decontate în legătură cu expirarea termenului de prescripţie
diferenţelor favorabile de sumi aferente datoriilor

I

534

I

534

232

534

232

534

234sau 544

534

226,244,
532

534

521,522,

I

II

534

I

232

534
534

521,522,

534

234,521,
522,544

534

OT CTOMMOCTl,1 lţeHHOCTeH np1,1 aHHyn111poaaHIIIIII per111crpaq111111 cy6beKTa s Ka'lecrse nnarellblll,MKa HAC
OT CTOHMOCTM l,\eHHOCTeM H ycnyr np111 noCTaBKaX, Ocylll,eCTB/lfleMblX no u,eHe HM>Ke
pblHO'IHOM, 6e3 onnaTbl, e C'4er onnaTbl TPYAa
(Ha OCHOBaHl,11,1 CT. 99 HK)

232

544etc.
521,522,
544etc.

534

5

I

544etc.

I

etc.

521,522,
544 etc.
521, 522,
544

I
I

or o6R3aTeJlbCTB, cmtcaHHblX e CBR3M c 1r1cre4eHMeM cpoKa IIICKOBOM AaBHOCTIII
or nono>KMTenbHblX cyMMOBblX pa3HML\ no
06113arenbCTBaM

CUPRINS

1

2

3

5

4

DB :>rivind accizele/ 06 no aKqMSaM
Ha'l11cneH11e aKU,1130B Ha OTrpy>KeHHble (Bblee3eHHb1e) M3 nop,aKU,113Horo noMeW,eH1111
u,eHHOCTl1:
npM npoAa>Ke nOKynaren11M:
• 3a 6e3HanM'IHblM pacYeT
221,223,
534
226,234 etc.
• contra numerar prin magazinele pro- 241sau832
534
• 3a HanH'IHblM paC'leT 4epe3 co6creeHHble
Mara3HHbl
prii
534
226,532
np11 nepe,qa'le pa601H11KaM s C'leT oMaTbl
transmiterii angajaţilor în contul retrirpyp,a 11n11 e Ka'lecrse MaTep11anbHOM nobuirii muncii sau în calitate de ajutor
MOW,M
material
534
np11 nepeAaYe noKyna1enAM u,eHHocrei::i,
535
transmiterii cumpărătorilor a bunurilor
KOTOpb1e np11 npoAa>Ke 6b1n11 ocraeneHbl
care la vînzare au fost lăsate pentru păs�A xpaHeHHA B noAaKU,IA3HOM noMeW,eHIAIA
trare în încăperea de acciz (înregistrarea
(3an11cb cocraen,:1em1 np1,1 npoAa>Kax c 01cpose întocmeşte în cazul vînzărilor cu livrări
4eHHblMH nocTaBKaMH cornaCHO n. 14 HC6Y
amînate în baza pct. 14 din SNC „Venituri"
«AoxoAbl»; ei::\ npeAwec1sye1 npoeOAKa no
şi este precedată de formula privind reOTpa)l(eHHIO aKU,11308 Ha npOAaHHble u,eHHOflectarea accizelor aferente bunurilor vînCTl1: AT 221,223,226,234 H AP· KT 535)
dute: Dt 221, 223,226,234 etc. Ct 535)
npM Mcnonb30BaHIIIH e peKnaMHblX u,enRx
534
712
utilizării în scopuri de redamă
np11 6e3B03Me3AHOM nepe,qa4e APYrHM n11534
713
transmiterii cu titlu gratuit altor peru,aM
soane
534
713
np11 np11ceoeH1111 cy6beKTOM 11m-14neHaM111
însuşirii de către subiect sau membrii
ero ceMblA
familiei acestuia
534
01pa>1<eH11e pa3HHU,bl Me>KAv ynna'leHHOM 11
713
Reflectarea diferenţei dintre suma achiHa'l11cneHHOM cyMMaMIII aKU,11130B
tată şi calculată a accizelor
534
Ha41,1cneH11e aKU,1130B Ha 3anac noAaKU,H3HblX
Calcularea accizelor la stocul de bunuri
713
u,eHHocreH
supuse accizelor
225
npHHllTHe Ha 3a'leT tyMMbl aKU,1130B OT KOn11534
Trecerea în cont a sumei accizelor afe4eCTea (CTOl1MOCTM} nOAaKl,\H3HblX MaTepMarente cantităţii (valorii) materialelor
noe, 11cnonb30BaHHb1x npH nepepa60TKe
supuse accizelor utilizate la prelucrarea
M/MIIM npoM3BOACTBe npoAaHHblX nOAaKl.\"13şi/sau producerea bunurilor vîndute
HblX u,eHHOCTei::i
supuse accizelor
242,244, YnnaTa a1<u,113oe npH onpy3Ke (eb1B03e) u,eH534
Achitarea accizelor la expedierea (trans245
HOCTeH 113 noAaKU,113HOrO noMew,eHHl'I
portarea) bunurilor din încăperea de acciz
8O3Mew,eHMe aKU,113OB:
Restituirea accizelor:
B C'leT:
în contul:
534
• noraweHMA 3aAOJl>KetiHOCTeM cy6beKTa ne534
• stingerii datoriilor entităţii faţă de
PeA HaLJ,HOHanbHblM ny6nM4HblM 610A)KeTOM
bugetul public naţional
534
• 6yAyw,Mx 06113a1enbCTB cy6beKTa nepeA
225
• viitoarelor obligaţii ale entităţii faţă
Hau,110HanbHblM ny6nM4HblM 610A)l(eTOM
de bugetul public naţional
Ha 6aHKOBCKMe cqera cy6beKTa
242
534
la conturile bancare ale entităţii
DB privind alte impozite sJ taxe/ 06 no APYntM HlllorBM M c6opaM
OTpa>KeHMe 06:
Reflectarea DB aferente:
121 sau 713
no AOPO>KHblM c6opaM,ynna4eHHblM AO 11nlll
534
taxelor rutiere achitate pînă sau după
nocne BBOAa e 3Kcn11ya1au,1t10 1paHcnopTHblX
transmiterea mijloacelor de transport în
cpeACTB
exploatare
534
no Hanory Ha HE!ABM>KMMoe MMyW,eCTBo,
impozitului pe bunurile imobiliare achi- 121,122,
ynna1.1eHHOMY A0 MJIM nocne BBOAa 8 3Kcnnytat pînă sau după transmiterea bunuri- 151 sau 712,
713,811,
aTal.\HIO MMyw,ecrea {AOnycKaeTCll OTpa>KeHHe
lor în exploatare (se admite reflectarea
812,821
AaHHOro Hanora Ha C'leTe 713 He3aBMCHMO OT
acestui impozit în contul 713, indiferent
Ha3Ha1.1eH11ll He,qs11>1<11Moro 11Myw,eaaa)
etc.
de destinaţia bunurilor imobiliare)
no c6opaM 3a npMpOAHble pecypcbl:
taxelor pentru resursele naturale:
811,712,
534
• c6op 3a BOAY
• taxa pentru apă
713 etc.
534
• c6op 3a no11cK none3HblX MCKonaeMblX
• taxa pentru efectuarea prospecţiuni- 125 sau 261
lor geologice
534
• c6op 3a reonon,4ecKy10 pasaeAKY none3125 sau 261
• taxa pentru efectuarea explorărilor
HblX MCKOnaeMblX
geologice

9 Calcularea accizelor aferente bunurilor
expediate (transportate) din încăperea
de acciz în cazul:
vînzării cumpărătorilor:
• prin virament

I

I

10
11
12

13
14

15

I

I

CUPRINS

1

2
3
• taxa pentru extragerea materialelor utile
811
• taxa pentru folosirea spaţiilor subte121
rane în scopul construcţiei obiectelor
subterane, altele decît cele destinate
extracţiei mineralelor utile
• taxa pentru exploatarea construcţiilor
713
subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele
destinate extracţiei mineralelor utile
• taxa pentru lemnul eliberat pe picior 811sau 713
taxei pentru amenajarea teritoriului
713
taxei de organizare a licitaţiilor şi Iote712
riilor pe teritoriul unităţii administrativteritoriale
taxei de plasare (amplasare) a publicită-1
712
ţii {reclamei)
taxei de aplicare a simbolicii locale
1712 sau 7131

II

I
I
I

II

II

4
534
534
534
534
534
534
534
534

I

I
I
I
I

5
• c6op 3a A06bllfY none3HblX MCKonaeMblX
• c6op 3a Mcnonb3OBaHMe no�MHblX npoapaHCTB AJIR crpo11TenbCTBa nop,3eMHblX
coopy)f(eHKH, He CBR3aHHbrx c AOObl'-leH
none3HblX 11cKonaeMblX
• c6op 3a 3Kcnnyara1..11110 n�MHblX coopy)l(eHMH B 4em1x Ocyll.\eCTBJleHMR npe.qnpHHl1MaTenbCKOM AeRTe/lbHOCTl1, He CBR3aHHOH c A06b1Yei1 none3HblX 11cKonaeMb1x
• c6op 3a omycKaeMylO Ha KOpHIO Al)eBeCMHY
no c6opy Ha 6naroycrpoMCT80 reppKTopMM
no c6opy 3a opraHM3a41110 aYKl,IMOHOB 11 norepeii B npeAenax aAMHHHCTpantBHO-TeppMrop11anbHOM e.q11H114b1
no c6opy 3a pa3Mell.\eH11e peKJ1aMbl

no c6opy 3a wcnonb3OBaH11e MeCTHoii CMMBO·
nMKM
taxei pentru unităţile comerciale şi/sau
712
no c6opy 3a o6beKTb1 roproen11 1,1/1,111111 o6beK534
de prestări servicii
Tbl no OKa3aHMIO ycnyr
taxei de piaţă
712
no pblHO'IHOMY c6opy
534
taxei pentru cazare
811 sau 713
no c6opy 3a speMeHHOe npo>KMBaHMe
534
taxei balneare
811sau713
534
no KYPOPTHOMY c6opy
taxei pentru prestarea serviciilor de
811 sau 713
no c6opy 3a npe.qocrasJ1eH11e ycnyr no aBTo534
transport auto de călători pe rutele muMOOMJlbHOM nepeB03Ke nacca>1<11pos no Mynicipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale)
Hl11..\MOa/lbHblM, ropOACKl1M 11 cenbCKHM (KOMMyHa/lbHblM} MapwpyraM
taxelor pentru parcare şi parcaj
713
no c6opaM 3a napKOBKY asTOrpaHcnopra M 3a
534
napKOBKY
taxei de la posesorii de cîini
713
no c6opy c snaAellbl..\eB co6aK
534
taxei pentru dispozitivele publicitare
712
no c6opy 3a peKnaMHble yppoMCTBa
534
plăţilor pentru poluarea mediului:
no nnare>KaM 3a 3arpJ13HeHMe OKPYJKalOll.\eM
Cl)t!Abl:
• taxa pentru bunurile care în procesul 811,812sau
• c6op no 4eHHOCTAM, 11cnOJ1b3OBaHMe KOTO534
utilizării cauzează poluarea mediului
215
pblX 3arpR3HReT OKpy>KalOll.\YIO cpep,y (npo(formula se întocmeşte pentru bunu8O,D,Ka cocraBJIReTCR no 4eHHOCTRM, nporile fabricate pe teritoriul Republicii
M3Be,D,eHHblM Ha repp11rop1111 Pecny6n11KM
Moldova)
MOJl,IJ,OBa)
• altor plăţi
• APYrHe MaTe)l(M
713sau 538
534
DB privind sancţiunile / 06 no caHKLIMJIM
16 calcularea penalităţilor, amenzilor şi alHa1111cneH11e neHM, wrpacj,os M APvrMx caHK·
tor sancţiuni aplicate pentru încălcarea
qMM 3a HapyweHMe nono>KeHMM Hanorosoro
prevederilor legislaţiei fiscale pe seama:
3aKOHQAaTellbCTBa 3a C'leT:
• provizioanelor (înregistrarea este pre538
• O�HO'IHblX pe3epBOB (3an11c11 npep,we534
cedată de formula privind constituirea
crsyer npOBOAKa no CO3P,aHl1IO O4eHO4HblX
provizioanelor pentru impozite:
pe3epsoe no HanoraM: Ar 714 Kr 538. noDt 714 Ct 538. Modul de contabilizare
PRAOK yYeTa O4eHO4HblX pe3epBOB M3J1Oa provizioanelor este expus în revista
>1<eH s >1<ypHa11e «Contabilitate şi audit»
,,Contabilitate şi audit", 2017, nr. 8, p. 10}
NQ 8 3a 2017 ro,D,, c. 10}
• cheltuielilor curente
714
534
• reKyll.\11X pacxop,os
17 Stornarea sumelor penalităţilor, amen538sau
534
CropHMPOBaH11e CVMM neHM, tuTpacj,oB 11
zilor şi altor sancţiuni privind decon714
.o.pyrnx caHKI..IMM no pacYeraM c 610p,>KeroM,
tările cu bugetul anulate/decontate în
aHHynMpOBaHHblX/CnMcaHHblX B COOTBeTconformitate cu legislaţia în vigoare,
CTBl1H C AeMCTBYIOll.\11M 3aKOHO,D,aTenbCTBOM,
precum şi prin hotărîrea instanţelor jua TaK>Ke no peweHHIO cvAe6HblX 11HCTaHI..IMM
decătoreşti sau a altor organe autorizate,
MJIH APYrMX ynonHOMO4eHHblX opraHOB,
care anterior au fost calculate pe seama
paHee Ha4HCJleHHblX 3a CtleT oqeHOCfHblX
provizioanelor sau cheltuielilor curente
pe3epBOB MJ111 TeKYll.\11X paCXOAOB (npOBOAK11
(formulele se întocmesc în cazul în care
cocras11R10TCR, eCJ111 caHKl.111"1 6blJ1H Ha11O>1<esancţiunile au fost aplicate şi anulate/deHbl H aHHynHpoeaHbl/CmtcaHbl B OAHOM OT•
contate în aceeaşi perioadă de gestiune}
'leTHOM nepMOAe)

I
I

I

I

I

I
I

I

CUPRINS

4
2
1
3
5
18 Decontarea,sumelor penalităţilor, amenzi538 sau CmtcaHMe cyMM neHM, w?pact,oa 11 APY534
612
lor şi altor sancţiuni privind decontările cu
rMX caHKLIMM no pac11eraM C 610p,>KeTOM,
aHHynMpoBaHHblX B COOTBeTCTBl1M C
bugetul anulate în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi prin hotărîrea
AeÎtCTBYIOW,11M 33KOHOA3Te/lbCTBOM, a TaK>Ke
instanţelor judecătoreşti şi a altor organe
no peweH1110 cvAe6HblX 11HCTaHL\11Îf 111111 APY·
autorizate, care anterior au fost calculate
r11x ynO/IHOMO'leHHblX opraHOB, paHee H3'111Cpe seama provizioanelor sau cheltuielilor
neHHblX 33 C'leT O!.leHO'IHblX pe3epaoa 11/111
curente (formulele se întocmesc în cazul în
TeKyW,MX paCXOAOB (npOBOAKM COCTaBnl!IOTCfl,
care sancţiunile au fost aplicate şi anulate/
ecnH caHKL\MM 6bl/111 Ha/lO>KeHbl 11 aHHYIIMP0·
decontate în oerioade de IMStiune diferite)
BaHbl B Da3Hble �eTHble nePMO.D.bl)
D8 nrlvind alte -m1unl O& no nnvntM oneoawtAM
Cn11caH11e Ha 0NeTHy10 AaTY Ae6eroaoro
19 Decontarea la data raportării a soldului
225
534
debitor al contului 534
canbllO c11era 534
OTpa>KeHMe Hanoroa M c6opos, He Ha'IMCIIE!H20 Reflectarea impozitelor şi taxelor necalcu331
534
late sau diminuate eronat în anii precedenţi
HblX Mnl1 3aHM)f(eHHblX B np�IAYw,Me rop,t,I
(formula se întocmeşte în cazul corectării
(npOBOAKa COCTaMfleTCII npM 11cnpaeneH1111
erorilor depistate de către entitate de sine
OWMOOK, Bbll!BneHHblX cy6'beKTOM caMOCTORstătător sau în urma controalelor fiscale)
TenbHO M/111 B De3V/lbTaTe HanoroBblX nooeeDOKl
21 Stingerea datoriilor privind asigurările
noraweH11e o6R33TenbCTB no COLIMMbHOMY 11
533
534
sociale şi medicale pe seama sumelor
M8AMI.IMHCKOMY crpaxoeaHl1IO 3a C'leT CYMM
imoozitelor si taxelor achitate în plus
neDeMaT no HanoraM M c6ooaM
BoCCTaHO&neHMe O&, paHee cnMcaHHblX:
22 Restabilirea DB decontate anterior:
• pe seama subvenţiilor primite (formula
• 3a C'leT no11Y11eHHb1x cy6cMAMM (npoBOAKa
534
535
COCTaBnReTCfl np11 803Bpare cy6Cl1A11Îf 11
se întocmeşte în cazul restituirii subvenBblTeKaer 113 n. 78 HC6Y «CKO»)
ţiilor şi rezultă din pct. 78 al SNC „CPD''
714
• B CBR311 C 11cre11eH11eM cpoica MCKOBOM
534
• în legătură cu expirarea termenului
de Drescril>tie
MBHOCTM
23 Calcularea impozltelor şi taxelor pe seaHa1111cneH11e Hanoroe 11 c6opos 3a e11er pa538
534
ma provizioanelor constituite anterior
Hee C031laHHblX O118HO'IHblX De3eDBOB
Noti la operaţiunea 23. Provizioanele pot fi create pe seama cheltuielilor curente pentru acoperirea diferenţelor aferente impozitelor rezultate din controalele nefinalizate şi impozitelor pentru care entitatea are deschise procese în instanţele judecătoreşti.
npMMe'laHMe K onepa1.1MM 23. O4eHO'IHble pe3epBbl M0ryr C03AaeaTbCfl 3a C'leT TeKyw,11x paCXOAOB A/IR 803MeW,eHl1fl pa3HML\ no HanoraM, BblTeKalOW,11M 113 He3aKOH'leHHblX npoeepoK, 11 no HanoraM, no KOTOpblM K npeAnpl1RTMIO npep,'bRBneHbl
11CKl1 e cv.ae6Hble MHCTaHU11H,
24 Anularea facilităţilor fiscale condiţiona541
534
AHHYnMpOBaHMe paHee nP8AQCTa&neHHblX
te acordate anterior
06vcnoe11eHHblX HanorOBblX /lbror
25 Diminuarea datoriilor fiscale în urma
331
YMeHbWeHMe HanOf'OBblX o&mTenbCTB B pe534
corectirii erorilor comise în anii prece3V/lbTâTE! MCnpaanettMR OWl100K, ppnY114E!HHblX B
denţi (formula se întocmeşte în cazul
np�1AYw,Me fOAbl (npoBOAK3 cocraen11eTCF1 np11
depistării erorilor de către entitate sau
caMOCTORTenbHOM Bbll!MeHl1H OWHOOK cy6'beKTOM MnH B Df!W/lbTâTE! Ha/lOroBblX nooeennK)
în urma controalelor fiscale)
26 Stingerea DB:
noraweHMe O&:
241,242, A(!He>KHblMM CP8A(TBaMM
prin mijloace bineşti
534
244etc.
234
prin executorii Judecătoreşti
11epe3 CVA86HblX McnonHMTeneM
534
prin intermediul operatorilor poştali
245
nocpe,a,creoM nO'ITOBblX oneparopoa
534
225
prin compensarea creanţelor bugetului
nyreM 3a11era A(!6MTOpCKOM 33A()Jl>KeHHOCTM
534
6K>AJKeTa
orin convertirea în actiunl
nocnMCTBOM KOHBeDTHDOBaHHfl B aKUMM
314
534
27 Reflectarea diferenţelor favorabile din312
OTpa>KeHHe nono>KMTenbHblX pa3HMLI Me>KAY
534
tre valoarea de piaţă şi cea nominală a
pblHO'IHOÎf H HOMMHa/lbHOÎf CTOMMOCTblO aKactiunilor emise oentru convertirea DB
UMM BblnVLLl,eHHblX 1Ulfl KOHBeDTMDOBaHMR 06
28 Decontarea DB:
CnMcaHMe O&:
• 3a e11er nonY4eHHb1x cy6cMAMM (3an11c11
• pe seama subvenţiilor primite (înre234
534
npe,a,wecreyer npoBOAKa no npH3HaHHIO
gistrarea este precedată de formula
privind recunoaşterea subvenţiilor:
cy6cHAHii: Ar 234 Kr 424, 535)
Dt 234Ct 424, 535)
612
• no HCTe'leHHM CPOKa MCKOBOM MBHOCTM
• la exoirarea termenului de prescriDtie
534
29 Reflectarea facilităţilor fiscale condiţi534
OTpa>KeH11e o6ycnoaneHHblX Hanoroablx
541
onate acordate entitătii
nbroT nnPnocraeneHHblX cv6oeKTV
30 Reflectarea facilităţilor fiscale necondi612
534
OTpa>KeHHe Heo6ycnoaneHHblX HUOfOBblX
tionate. acordate entitătii
nbrOT noen.ocraaneHHblX cv6beKTV

CUPRINS
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Corespondenta conturilor
privind contabilitatea
datoriilor curente

KoppecnOHAeHL\MH
C'leTOB no y11ety teKJIL\MX
o6a3atenbcta

(continuare, începutul vezi
în revista „Contabilitate şi audit'',
2016,n�8-12;2017,n�3-7,9-11)

Contul 535 „Venituri anticipate
curente"
Contul 535 este destinat generalizării
informaţiei privind existenţa şi modificarea
veniturilor anticipate curente (VAC).
Conform pct. 64 din SNC „CPD",
veniturile menţionate reprezintă sumele
primite (calculate) în perioada de gestiune
curentă, dar care urmează a fi atribuite la
veniturile curente ale perioadelor viitoare.
VAC includ:
• valoarea (fără TVA) investiţiilor imo
biliare primite cu titlu gratuit de la alte
persoane, care urmează a fi decontată în
perioada de gestiune curentă;
• subvenţiile recunoscute;
• valoarea rambursabilă (fără TVA) a bu
nurilor transmise în leasing financiar,
care urmează a fi primită în perioada de
gestiune curentă;
• suma prejudiciului material, care urmează
a fi recuperată de către angajaţi în perioa
da de gestiune următoare (în cazul în care
suma prejudiciului este semnificativă);
• suma finanţărilor şi încasărilor cu desti
naţie specială utilizate pentru procurarea
stocurilor şi acordarea avansurilor (în or
ganizaţiile necomerciale);
• diferenţele favorabile dintre "aloarea
nominală şi preţul de vînzare a obliga
ţiunilor proprii plasate;
• valoarea contractuală (fără TVA) a bu
nurilor transmise spre vînzare conform
contractelor de comision;
• suma dobînzilor aferente obligaţiunilor
şi altor titluri de datorii procurate la un
preţ care include dobînzile calculate;
• alte sume care urmează a fi decontate la
veniturile curente pe parcursul unei peri
oade ce nu depăşeşte 12 luni.
În conformitate cu po1iticile contabile,
VAC (cu excepţia celor aferente subvenţiilor)
se decontează la veniturile curente în
bază uniformă sau potrivit altei metode
acceptate de entitate.
La contabilizarea VAC, se întocmesc
formulele contabile pre7,entate în tabelul 86.

(npooo.n;HCettue, ua'lfllJW CM. 6 a,cypna
.ne „Contabilitate şi audif' M 8-12 aa
2016 zoo; M 8-7,9-11 aa 2017 zoo)

C"lleT 5 3 5 «TeKym;He ,ri;oxo,11;1,1
oy,ri;yID;HX nepHO,IJ;OB»
C-.ie-r 535 npe,rţHa.'3HaqeH )J)IJl o6o6memm
MH<f>OpMau;m,f O HaJlll'Illli M H3MeHeHllll Te
Kyrn;HX ,n;oxo,iwB 6y.n;ym;mc nepHOJJ;OB (T,IJ,HTI).
Comactto 11. 64 HCBY «CKO» ,r:i;aHHLie ,ri;o
XO,!J;hI npeJJ;CTaB..TIJIIOT co6oii Cy:'\'IMI>I, IIOJiyqeH
Hbie (Haq11c.,,eHHbie) B TeKylll;eM o-rqeTH0M
rrepHo,z:i;e, HO KOTOpbie IIO,LJ;Jie}KaT OTHeceHHJO
Ha TeK�'IIl;He ,l];0XO,IJ;bl 6y,n;y:rn;Hx nep110,n;0B.
T,UBII BKmoqaroT:
• CT0HMOCTb (6e3 H,UC) HHBeCTHUHOHH0M
HeA]UDKHMOCTH, IIOJiyqeHHOM 6e3B03Me3p;
HO OT ,l]J)yrHX .r1uu;, KOTOpM no,r:i;..11eJKHT
CIIHCaHHIO B TeKym;eM OŢqeTHOM rrep110,r:i;e;
• rrpH3HaHHbie cy6CH,!l;HH;
• B03Men:i;aeMYJO CT0HMOCTb (6e3 H.IJ:C) rre
pe,r:i;aHHoro B Q)HHaHCOBblll JIH3HHr HMy
m;ecTBa, rro,ri;.11e}Kam;y10 rroJiyqeHHIO B Te
Kym;eM oTqeTH0M nep1m,n;e;
• cyMMY MaTepnaJibHOro ym;ep6a, no,r:i;.11e
}Kam;y10 B03Mem;eHHIO pa6oTHHl{aMl1 B
Teicyru;eM OT"'IeTHOM nepHO):i;e (eCJUi cyM
Ma ym;ep6a cymecTBeHtta);
• Cy:MMy u;e.11eBblX q>HHaHC:H.POBaIIHll H IIO
cryI1Jiemrn, HCil0Jib30BaHHy10 ,r:i;IDI np1106peTeHIDI 3anacos H npe,r:i;ocraBJieHHH aBail
coB (B HeKOMMepqeCKHX opraHH3aI:i;m1x);
• IIOJIO)KHTeJibHbie pa3HHD;bl Me}K,r:t;y HOMH
HlUibHOll CTOHM0CTblO H npo,r:i;IDKHOH r:i;eHOM
pa3Mem;eHHblX co6CTBeHHbIX 06.,1urau;11i1:;
• ,r:i;oroBopttyro CTOHMOCTb (6e3 H,IJ,C) r:i;eH
HOcTew, nepe,n;aHHbix ,r:i;JI» npo,n;a}KH no
,�oroBopaM KOMHCCHH;
• C)'MMbI npor:i;eHTOB no o6JIHl'ar:i;mIM 11
,l]J)yrHM )J;O.Jil'OBblM n;eHHbIM 6yMaraM,
np1106peTeHHbIM no u;ette, BKJJIOqarom;e:ti:
Haq11C.1leHHbie npon;eHTbI;
• ri;pyr11e cyMMbI, KOTOpbie rrori;.11e)KaT crr11caH11IO Ha TeKym;He ,IJ;OXO,ll;bl B Te"'IeHHe ne
p110,r:i;a, He rrpeBbIIIIaIOm;ero 12 Mec»u;es.
B COOTBeTCTBHH C yqeTHbIMH noJIHTHKaMM T.II:BTI (3a HCKJIIOqeHMeM ri;oxo,n;oB no
cy6CH,[(MHM) CJIHCbIB8IOTC.H Ha TeKym;:ne ,n;o
XO)];bI Ha paBHOMepHOH OCHOBe HJIH HHblM
cnoco6oM, 1IpHH.8ThIM cy6'beKTOM.
Ilpw yqeTe T,IJJiTI cocTaBJUIIOTCH 6yx
ra.11TepcKue npoBO)];KH, npe,ri;CT8B.1IeHHble R
Ta6nm:i;e 86.
CUPRINS

Tabelul 86
Formule contabile pentru evidenţa veniturilor anticipate curente
ByxraJITepCKHe DpOBO)J;KH IIO yqeTY Te� )J;OXO)];OB 6y,n;ym;HX nepHO)];OB

Nr.
Conturi corespondente
Conţinutul operaţiunii
CoAep>KaHMe onepal,\MM
crt.
2
1
3
4
5
1 Reflectarea VAC aferente:
Orpa>KeHMe TA6n, OTHOCll�Mxc11:
151
K cro11Mocr1,1 (6e3 HAC) MHBeCTMU,MOHHOM
valorii (fără TVA) investiţiilor imobi535
liareprimite cu titlu gratuit de la alte
H8P,BM>KMMOCTM, nonyYeHHOM 6e3B03persoane, care urmează a fi deconMe3AHO OT APYrMX 11"11.\, KOTOpaR no.a.ne>Kl1T cn11caHl1IO B TeKy�eM ONeTHOM netată în perioada de gestiune curentă
p110Ae (npoBOAKa BblTeKaer 1,13 n. 14 HCEiY
(formula rezultă din pct. 14 al SNC
,,Investiţii imobiliare")
«v1HBeCTl11.\110HHaR HeAB11)1(11MOCTb»)
234
subvenţiilor recunoscute
535
K np113HaHHblM cy6CIIIAHRM
cotei valorii rambursabile (fără TVA) a 221,223,234
K AO/le B03Mew,aeMOM CTOl1MOCTl1 (6e3
535
etc.
bunurilortransmise în leasing finanHAC) nepeAaHHoro B 4,MHaHCOBblM nMciar,care urmează a fi recuperată în
3MHr MMy�ecraa,nop,ne)l(aw,eH eo3Mew,eperioada de gestiune curentă
H11IO B TeKyUJ,eM OT'-leTHOM nep110Ae
K AOrosopHoH cro111Mocr111 (6e3 HAC) 14eH221,223,234
valorii contractuale (fără TVA) a bu535
etc.
nurilor transmise spre vînzare conHOCTeM, nepep,aHHblX p,nR np0Aa>K111 no
form contractelor de comision
AOroaopaM KOMMCCMM
226
prejudiciului material recunoscut
535
K MaTepMa/lbHOMY y�ep6y, np1113HaHHOMy pa60THl1KaM111 11/11111111 np111cy)l(.D,eHHOMY
de către angajaţi şi/sau adjudecat de
instanţa Judecătorească pentru a fi
cyAe6HoH 11HCTaHu,11eH K B03Mew,eH1110
recuperat de către aceştia
IIIMl1
425,537
finanţărilor şi încasărilorcu destinaK u,eneBblM 4'111HaHCIIIPOBaHMflM11 nocry535
ţie specialăutilizate în organizaţiile
nneHl/lflM, 111cnOJ1b30BaHHblM B HeKOMMep'leCKMX opraH113a411RX .D,nR np1106pereH11R
necomercialepentru procurarea sto3anacos IA npeAocraeneHHR aeaHcoe
eurilor şi acordarea avansurilor
231
Ha4111CJ1eHMe o6w,eH cyMMbl npou,eHTOBno
2 Calcularea sumei totale a dobînzilor
535
0611111rau,111RM 11 APYflllM AO/lroBblM u,eHHbtM
aferente obligaţiunilor şi altor titluri
de datorii procurate la un preţ care
6yMaraM , np11106pereHHblM no 4eHe, BKJIIOinclude dobînzile calculate (formula
4aiow,eH HaY111cneHHb1e npou,eHTbl {npoBOAKa Bb1reKaer 1113 n. 31 HC6Y «AoXOAbl»)
rezultă din pct. 31 al SNC „Venituri")
Yee11111YeH111e TA6n, 3aHM>KeHHb1x
3 Majorarea VAC diminuate eronatîn 331sau 151,221,
535
226,231, 234,
anii precedenţi sau în perioada de
B npeAblAYW,llle rOAbl 11/111 B TeKyW,eM OT537etc.
gestiune curentă
4eTHOM nep110Ae
424
535
4 Reclasificarea veniturilor anticipate
nepeK11acC111(j)11Kau,11R A011rocpo11Hb1x AO·
xoAoB 6YAY�Mx nepMOAOBe TA6n
pe termen lung în VAC
424
5 Reflectarea la data raportării a cotei
Orpa)l(eH11e Ha oNeTHYIO AaTY TeKY�eM
535
curentea veniturilor anticipate pe
P,0/lM A0/1r0CP04HblX AOXOAOB 6YAYl!.\11X
neplllOAOB
termen lung
722
Orpa>KeH11e O"rpMu,aTenbHblX KypcoBblX
6 Reflectarea diferenţelor nefavorabile
535
de curs valutar aferente VAC
aa1110THb1x pa3Hl11.\ no TA6n
535
121,122,123, B03Bpar He 11cn0/1b30BaHHblX 11/111 11C7 Rambursarea subvenţiilor neutilizate
131,132,211, nonb30BaHHblX He no Ha3Ha4eH11110 cy6cMsau utilizate contrar destinaţiei (formula rezultă din pct. 78 al SNC „CPD")
213,241,242, AMM (npoeop,Ka Bb1TeKaer 113 n. 78 HC6Y
243, 244,413, «CKO»)
421,511,512,
511,512,534,
542etc.
Cn111caHMe TA6n no Ha1.1McneHHblM npo8 Decontarea VAC privind dobînzile
calculate aferente perioadei:
L\eHTaM, OTHOCfl�MMCfl K nepMOAy:
535
• pre-achiziţiea obligaţiunilor şi al141,142,251, • pp npMo6peTeHMfl06111,1ra4MH IA ,qpyrnx
tor titluri de datorii
252
A0/1r0BblX u,eHHblX 6yMar
535
611,622
• post-achiziţiea obligaţiunilor şi
• nocne npMo6peTeHHfl 061111rau,11H 11
altor titluri de datorii
APYrMX AOllrOBblX u,eHHblX 6yMar
Not� la operaţiunea 8. Formulele rezultă din pct. 31 al SNC „Venituri". Contul 611 se aplică în entităţile pentru care obţinerea dobînzilor reprezintă activitate operaţională, iar contul 622 - în alte entităţi.
npMMe11aHMe K onepa14M11 8. npoBOAKl1 Bb1reKa10T 113 n. 31 HC6Y «AoxoAbl». CYeT 611 np11MeHRercR cy6beKraM11, .a,nR
KOTOpblX no11yYeH111e npou,eHTOB ffBJJReTCR onepau,110HHOH AeRTe/lbH0CTblO, a C"leT 622 - APYrHMIII cy6beKTaM11.

I

I

CUPRINS

4
2
3
5
CnMcaHMe TA6n, orHOCRIQMXat:
9 Decontarea VAC aferente:
valorii rambursabile neachitate a bu221,223,234 t< HenoraweHHOM B03Me114ieMOM cro11535
etc.
MOCTl1 paHee nepeAaHHOro B <1l11HaHCOnurilor transmise anterior în leasing
Bbliii /111311Hr 11MYIJ.\eCTBa, AOCP04HO 803·
financiar, returnate de către locatar
spaw,eHHoro 1111311Hrono11y4a1e11eM
înainte de termen
535
221,223,234 K CKMAKe, npeAOCTaB/leHHOM nM3MHronorabatului oferit locatarului pentru
etc.
ny11arenio 3a p,ocpo11Hb1iii BblKyn 11MYIJ.\e·
răscumpărarea anticipată a bunurilor
CTBa, nepeAaHHOro B q>l1HaHCOBblH nM3MHr
transmise în leasing financiar
535
221,223,234 I( CTOMMOCTl1 4eHHOCTeH, B03Bpa1QeHHblX
valorii bunurilor returnate de la comietc.
KOMMCCMOHePOM
sionar
535
331 sau 221, YMeHbWeHMe T,Q6n, 3aBb1WeHHblX B npe10 Diminuarea VAC majorate eronat în
231,234,511, Ab1AYW,11e rOAbl 1111111 s reKyw,eM OT'leTHOM
anii precedenţi sau în perioada de
gestiune curentă (se admite reflectarea
512, 413, 425, nep111QAe (Aonyc1<aem1 orpa>KeHHe cyMM
511,512,537, yMeHbWeH"1R T,Q6n, Koropoe He 3arpar11sumelor diminuării VAC, care nu afec611, 612, 616, saeT pe3y/1bTaTbl npOW/lblX /leT, CTOpHM·
tează rezultatele anilor precedenţi, prin
617,618,622 pOBO'fHOM npOBOAKOiii: ,QT 221,231,234,
formula de stornare: Dt 221,231, 234,
etc.
511,512,413,425,511,512,537,714,
511,512,413,425,511,512,537,714,
716, 717,718,722 11 .no. KT 535)
716, 717, 718,722 etc. Ct 535)
342
OTpa>t<eHMe cy6CMAMM, OTHOCRIJ.\l1XCR
11 Reflectarea subvenţiilor aferente
535
activelor în entităţile cu proprietate
K aKT11BaM B cy6beKTaX C ny6/111'fHOM
publică după îndeplinirea condiţiilor
co6cr0eHHOCTbt0, noc11e Bbm011HeH11R
AOfOBOPHblX YC/10B11M
contractuale
Notă la operaţiunea 11. Înregistrarea rezultă din pct. 80 al SNC „CPD" şi este precedată de formulele privind:
- recunoaşterea subvenţiilor: Dt 234 Ct 535;
- primirea subvenţiilor: Dt 111, 112,121,122, 123,242,243,244 etc. Ct 234.
npMMe'faHMe K onepa4111111 11. 3an11cb Bb1Te1<aer 113 n. 80 HC6Y «CKO», eiii npeAwecr0y10r npoBOAK11:
- no np113HaHl1IO cy6C11Al1iii: ,QT 234 KT 535;
- no no11V4eH1110 cv6c11.o,11iii: .nr 111,112,121,122,123,242,243,244 11 AP, Kr 234.
12 Decontarea la veniturile curente a
Cn1o1caH111e Ha reKyw,Me AOXOAbl TA6n,
VAC aferente:
OTHOCfflQMXCR:
cotei valorii rambursabile a bunurilor
535
K AOne B03Mew,aeMOM CTOHMOCTH nepe611
AaHHOro B cl>MHaHCOBblM nM3MHr MMylQetransmise în leasing financiar {formuCTBa (npoBOAKa COCTaBJll'leTCR no Mepe
la se întocmeşte pe măsura survenirii
Hacryn11eHMR CpOKOB noraweHHR nM311H·
termenelor de plată a ratelor de
leasing)
roBblX n11are>Keiii)
535
K CTOl1MOCTl1 �HHOCTeM, npOAaHHblX no
611
valorii bunurilor vîndute conform
contractelor de comision
.o,orosopaM KOMMCCMM
535
K 11COO/lb30BaHHblM cy6CMAMRM, 3a 11C·
subvenţiilor utilizate, cu excepţia
611,612
subvenţiilor aferente activelor în
K/ll04eHl1eM cy6CMAMM, OTHOCRW,11XCR K
aKTl1BaM 8 cy6beKTaX C ny6/111'·1HOH co6entităţile cu proprietate publică
CTBeHHOCTblO
535
valorii investiţiilor imobiliare primite
611,622
K CTOl1MOCTl1 MHBeCTMLIMOHHOM H�BM>KM·
MOCTM, paHee nOJl'f-leHHOM 6e3803Me3AHO
anterior cu titlu gratuit de la alte persoane (formula se întocmeşte în măor APYrHX n114 (nposoµ,Ka cocras11ReTCf1 s
pa3Mepe 11 no Mepe HaY11cneH11R aMopr11rimea şi pe măsura calculării amorti3a41111 11HBeCT114110HHOH HeAB11>Kl1MOCTl1
zării investiţiilor imobiliare sau în alt
1,1/111 11Hb1M cnoco6oM, npeAYCMOTpeHHblM
mod prevăzut în politicile contabile)
B Y4eTHblX n0/111Tl1Kax)
535
612
K cyMMe MarepManbHOro y111ep6a, noAJ1esumei prejudiciului material care ur>Kaw.ero B03Mew,eH1110 oa60TH11KaM1-1
mează a fi recuoerat de către angaiati
535
K
1.1eneBblM q>11HaHc11posaH11RM 11 nocry616
finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie
nneHl1RM, OTHOCRUţl1MCR K Bbl6b1BWMM
specială aferente stocurilor ieşite
(consumate, transmise altor persoa(113pacxoA0BaHHblM, nepeAaHHblM APYr11M n114aM 11 AP,) 3anacaM 11 cn11caHHblM
ne etc.) şi avansurilor acordate trecute în cont în organizaţiile necomerBblA3HHblM aBaHcaM 8 HeKOMMel)'leCKMX
opraH113a4MRX {3an1-1c11 npeAWeCTBYIOT
ciale (înregistrarea este precedată de
formulele privind:
npoBOAKl1:
- no cn11caHl1IO 6anaHCOBOM CTOl1MOCTl1
- decontarea valorii contabile a stoeurilor ieşite: Dt 716 Ct 211,213,
Bbl6b1sw11x 3anacos: Ar 716 Kr 211,213,
214,216 11 AP214,216 etc.
- no 3a4ery BblA3HHblX aBaHCOB B C'-leT
- trecerea în cont a avansurilor acordate în vederea achitării datoriilor:
noraweH11R o6R3aTe/1bCTB: ,QT 521,544 11
Dt 521,544 etc. Ct 224)
/J,D. Kr 224)

1

CUPRINS

1

2
diferenţelor favorabile dintre valoarea nominală şi preţul de vÎnzare al
obligaţiunilor proprii (înregistrarea
este precedată de formula: Dt 412,
512 Ct 535)
13 Reflectarea diferenţelor favorabile
de curs valutar aferente VAC

3
535

622

535

622

4

Contul 536 „Datorii faţă de
proprietari"

5
K noJlO>KltTenbHblM pa3Hltl,\3M Me>«p,y
HOMWHaJlbHOH CTOWMOCTblO 11 npqllamHOM
u,eHOH co6crseHHblX 06n11rau,wH (3am1c11
npeAwecrsyeT npoBOAKa: AT 412, 512
KT535)
Orpa)l{eHIAe nonO>KMTenbHblX KypcOBblX
BaJllOTHblX pa3HMI.\ no T,lJ.Ein

CqeT 536 «06.sl3aTeJibCTBa
co6cTBeHHHKaM»

Contul 536 este destinat generalizării
informaţiei privind existenţa şi modifica
rea datoriilor faţă de proprietari (acţionari,
asociaţi, participanţi, membri etc.) privind
dividendele şi alte operaţiuni.
La contabilizarea datoriilor faţă de pro
prietari (DP), se întocmesc formulele con
tabile prezentate în tabelul 87.

Cqer 536 rrpe,l];Ha3HaqeH ,rr,JIH o6o6nţeHIDI
HHcpop:l-13.IJ)fif o Ha.JIWI:IDI H M3MeHeHMM o6a:3aTe.JII>CTB nepe,r:i; co6cTBemrn:KaMM (aKIJ;HoHe
paMM, IIaMII.ţHKaMM, yqaCTHMKaMH, �eHaMM
H )]J).) no ,IJ;mm,r:i;eH,D;aM H npo'IMM orrepau;MHM.
flpM yqeTe o6a:3aTeJihCTB nepe,r:i; co6CTBeH
mrn:aMM ( OC) cocTaBJI.ITTOTCH 6 yxranTepcKHe
IIPOBOAJ(H, rrpe,r:i;CTaBJieHHble B Ta6.1nu.1:e 87.
Tabelul87
Formule contabile pentru evidenţa datoriilor faţă de proprietari
ByxrruITepcKHe npOBO)l;KH IIO yqe-ry o6H3aTeJibCTB nepe)l; co6cTBeHHHKaMH

Nr.

Conţinutul operaţiunii
crt.
2
1
1 Reflectarea diferenţelor favorabile
dintre valoarea efectivă a aporturilor
în capitalul social şi valoarea nominală a părţilor sociale care urmează a fi
restituite proprietarilor:
• la constituirea entităţii
• la majorarea capitalului social
2 Reflectarea DP în cazul neînregistrării
de stat a majorării capitalului social În
termenele stabilite de legislaţie

Conturi corespondente
3

4

313
314
314

536
536
536

315
3 Reflectarea valorii de retragere (achiziţionare, răscumpărare sau dobÎndire)
a părţilor sociale retrase de la proprietari cu condiţia achitării ulterioare
322,323
4 Calcularea pe seama rezervelor a dividendelor fixate privind acţiunile preferenţiale (în baza art. 49 alin. (8) al Legii
nr. 1134/1997 )
5 Majorarea DP diminuate eronat în anii 331 sau 314,
precedenţi sau în perioada de gestiune 315, 322, 323,
332, 334 etc.
curentă
332
6 Calcularea dividendelor anuale pe
seama profitului nerepartizat al anilor
precedenţi
334
7 Calcularea dividendelor intermediare
pe seama profitului perioadei de gestiune curente {impozitul pe venit în mărime de 12 %, achitat din suma acestor
dividende, se reflectă prin formula:
Dt 225 Ct 241, 242,244,245}
714
8 Restabilirea OP decontate anterior În
legătură cu expirarea termenului de
prescripţie

536

536

536
536
536

536

CQAep>KaHMeonepaqttM
5
Orpa>KeHMe ROJlO>KMTeJlbHblX pa3HMI,.\
Me>KAv cj)aKTM'leCKOM CTOMMO CTblO BKJlaAOB s ycraBHblM KanMTan H HOMHHaJlbHOM
CTOMMOCTblO AOJleM Y'laCTMfl, nop,ne>Ka11\MX 8O3MeU4eHHIO co6crseHHHKaM:
• npw CO3A3HHH cy6'beKTa
• nplA ysenM'leHMM ycraaHoro KanHrana
Orpa>KeHMe oe B CJ1Y'lae HeocyU4ecraneHMfl rocyAapcrseHHOH pemcrpa�HM
yCTaBHOrO KanMTana B ycraHOBJleHHble
3aKOHOAaTeJlbCTBOM cpOKH
OrpameHMe CTOHMOCTM 113bRTIAR (npwo6pereHHR, BblKyna HJIM nOJIY'!eHMR) ,qoneM
Y'laCTMfl, M3bflTblX y co6crBeHHl1KOB Ha
ycnoBHRX nOCJ1eAYt011'eH on11arb1
Ha•n1CJ1eH11e cj)MKCMposaHHblX AMBMAeHAOB no npeq>epeH411aJ1bHblM aK41ARM
(Ha OCHOBaHHW 4. {8) CT. 49 3aKOHa
NQ 1134/1997)
YBeJIM4eHMe 0(, 3aHM>KeHHblX B npeAbl·
AYI.I..IIAe fOAbl HJIIA B TeKyl.l..leM OT4eTHOM
nepwoAe
Ha41ACJJeHHe rop,OBblX AMBMAeHAOB 3a
C4eT HepacnpeAeneHHOH np116blJl1A npoWJlblX/leT
Ha4HCJleHHe npoMe>KYfO'IHblX AMBMAeHAOB 3a C4eT np116btnW TeKy1.1..1ero OT'leTHOro
nep11OAa (noAOXOAHblH Hanor B pa3Mepe
12% OT CYMM AaHHblX AWBHAeHP,OB OTpa)l{aeTcR npoBOAKOH: Ar 225 KT 241, 242,
244,245)
BoccraHoaneHwe oe, paHee cnMcaHHblX a
CBR3H C HCTel.JeHMeM cpoKa MCKOBOM AaBHOCTM

CUPRINS

1

9

10

11

12

13

2

Stingerea DP:
• prin mijloace băneşti
• prin executorii judecătoreşti
• prin compensarea creanţelor proprietarilor privind acoperirea pierderilor anilor precedenţi
• cu acţiuni ale emisiunilor suplimentare
• cu părţi sociale proprii retrase
• prin substituirea cu alte datorii
(novaţie)
Diminuarea DP majorate eronat în anii
precedenţi sau în perioada de gestiune
curentă (se admite reflectarea sumelor
diminuării DP, care nu afectează rezultatele anilor precedenţi, prin formula
de stornare: Dt 314, 315, 322, 323,
332,334 etc. et 536)
Reţinerea, conform eF, a impozitului
pe venit din sumele dividendelor anuale şi intermediare achitate
Decontarea DP:
• la renunţarea proprietarului la drepturile sale (remiterea datoriei)
• la expirarea termenului de prescripţie
Reflectarea diferenţelor de curs valutar aferente DP în valută străină:
• diferenţelor favorabile
• diferenţelor nefavorabile

3
536
536
536
536
536
536
536

536

536
536
536
722

Contul 537 „Finanţări şi încasări
cu destinaţie specială curente"
Contul 537 este destinat generalizării in
formaţiei privind existenţa şi modificarea fi
nanţărilor şi încasărilor cu destinaţie speci
ală curente (FÎDSC). Acestea apar în organi
zaţiile necomerciale, în instituţiile publice cu
autonomie financiară (instituţii medico-sa
nitare, de învăţămînt etc.) şi în alte entităţi.
Modul de contabilizare a FÎDSC este re
glementat:
• în organizaţiile necomerciale - de Indi
caţiile metodice privind particularităţile
contabilităţii în organizaţiile necomerci
ale, aprobate prin Ordinul ministrului fi
nanţelor nr. 188/2014 (vezi site-ul http://
lex.justice.md/index. php?action = view&vi
ew = doc&lang=l &id = 349175).
Conform pct. 5 din Indicaţiile metodice
menţionate, FÎDSC includ activele şi servi
ciile primite sau care urmează să fie primi
te sub formă de granturi, donaţii, alocaţii,
asistenţă financiară sau tehnică, contribu
ţii ale fondatorilor şi membrilor, alte finan
ţări şi încasări, mijloace şi fonduri proprii
a căror utilizare este condiţionată de rea
lizarea unor misiuni speciale (procurarea/
crearea anumitor active, finanţarea unor
programe/proiecte etc.);

4

5

noraweHHe Oe:
241, 242, 243, • AeHe>KHblMH cpeACTBaMH
244,245
234
• yepe3 cyAe6HblX 111cno11H111Te11ei:1
313
• nyreM 3aYeTa Ae6111ropcKOM 3aAOll>KeHHOCTH co6crseHHl1KOB no noKpb1Tl1IO
y6b1TKOB npOW/lblX 11er
314
• aKLIHffMH AOno11H11re11bHb1x 3M11cc11H
315
I 113bRTblMl1 co6CTBeHHblMl1 AO/lffMH yYaCTHff
412,413,421, • nyreM 3aMeHbl APvr11M11 o6R3aTe/lb·
512,521,544 etc.
CTBaMH (Hosau,1111)
331 sau 314, YMeHbWeH11e Oe, 3aBblWeHHblX B npe315,322,323, Ab1AYIJ..\11e rOAbl 11/111 B TeKylJ..\eM OTYeTHOM
332,334 etc. nep110Ae (AonycKaemi orpa>1<eH11e cyMM
yMeHbWeH11A oe, Koropoe He 3arpar11saer
pe3y/lbTaTbl npOW/lblX 11er, CTOPHHPOBOY·
HOM npoBOAKOH: Ar 314, 315, 322, 323,
332,334 11 AP· Kr 536)
534
YAep>1<aH11e cornacHo HK noAOXOAHOro
Hanora OT cyMMbl Bbln/laYeHHblX rOAOBblX
11 npoMe>Kyr04HblX AHBHAeHAOB
en111caH111e oe:
612
I np11 OTKa3e co6crseHHl1Ka OT CBOl1X
npas (npolJ..\eH1111 A011ra)
1 np11 11CTeYeH1111 cpoKa HCKOBOM p,aBHOCTH
612
Orpa>KeHHe KYPCOBblX ea/llOTHblX pa3HHLI
no oe a HHocrpaHHOM ea1110re:
1
622
nO/IO>KHTe/lbHblX pa3Hl1U,
536
• orp1111.1are11bHb1x pa3Hl1U,
C'lleT 5 3 7 «TeKyw;He u;eJieBi.1e
cl>HHaHCHpOBaHHe H IIOCTYIIJieHHH»

CqeT 537 npe,u;HasHaqeH ,r.vrn: o6o6u�eHHH
HHq>0pMau;:011 O Ha.'IHqHH M ll3MeHeHHH Te
KYil�H:X u;eJieBI,IX (pMHaHCHpOBaHH.H H Il0CTY
IL'IeHMM (TI�<l>TI). Om1 B03HHKalOT B HeK0M
MepqecKHX opraHM3aIJ;M.HX, B rry6.1JH"tJHbIX
yqpe:>K)],eHH.HX C (pHHaHCOBOH aB'l'OHOl\rneti:
(Me)],HKO-CaHHTapHbie yqpe:>K.n,eHH.H, yqe6Hble 3aBe.n,eHH.H H .n,p.) H B ,II,p)THX cy6'beKTax.
Ilop.H,Ll;OK y-qern 1'I ţ<I>I I pema."VJ:eHTHpyeTc.a:
• B HeKOMMepqecKHX opraHM3au;H.HX - Mero
;r.i;ttqeCKHMH YKa3aHM.HMH 06 OCO0eHHOC'l'HX
6yxra.rrTepc1mro y<:1eTa B HeK0MMepqecKHX
oprrurn:sau;1-rnx, yTBep:>K.n,eHHbIMH I1pmca30M MHHMCTJ)a (pMHaHC0B NQ 188/2014 (CM.
CaHT http://lex.justice.md/index.php?action
=view&view=doc&lang= l&id= 349175).
B cooTBeTCTBHM c rr. 5 ,II,aHHbIX MeTo,r:i;ttqe
CKMX YKa3aHHH K TU<I> n 0TH0C.HTC.H aKTMBbl
M yc.11yr11, no.11yqeHHbie rum no,rvie:>Ka1u;tte
II0JJyqeHMIO B BH,r.i;e rpaHT0B, .n,apeHMM, ac
eHrHOBaHMH, (pMHaHCOBOH MJIH TeXHttt-Je
CKOH n0Morn;11, BK.11ari;oB yqpe.n,11TeJie:ti 11
�IJieH0B, 1-i:P)'THX (pMHaHCMpOBaHMH H II0CTY
llJieHMH, co6c·rBeHHbIX cpe.n,CTB II q>0H)],OB,
HCII0.'lb30BaHMe K0T0pbIX o6ycJIOB.TJeHO pea
.TJH3au;neti u;e.neBhIX MeporrpMHTHH (uptto6peTeHtte/cos,11;aH11e oupe,1..1,eJJCHHhIX aKTHB0B,
(pMHaHCHpOBaHMe K0HKpeTHhIX IIpOI'})R'\'IW
npoeK'I'0B lf T.1-1;.);
CUPRINS

• în instituţiile publice cu autonomie finan
ciară şi în alte entităţi - de SNC „CPD''.
În conformitate cu pct. 67 din acest
standard, FÎDSC includ mijloacele băneşti
şi/sau valoarea activelor primite (de pri
mit) de la alte entităţi şi/sau persoane fizi
ce pentru realizarea unor misiuni speciale
(de exemplu, programe, proiecte).
La contabilizarea FÎDSC în organizaţiile
necomerciale, instituţiile publice cu auto
nomie financiară şi în alte entităţi, se în
tocmesc formulele contabile prezentate în
tabelul 88.

• B ny6JIMqJihIX yqpe)K,l];eHIDIX C (pMHaHCO
BOH aBTOHOMHe:ii H B APYJ'MX cym,eKTax HCBY «CKO».
ComacHo n. 67 .z:i;rurn:oro CTaII)I.aPTa Tlţ<l>II
monoqaIOT nonyqettHble (no,!Ille)Kfil1we K no
Ji:yqeHMIO) OT .z:i;pyrHX cyfu,eKTOB WM.,'JH q>H3Mqecm1x .IIMll; .z:i;ette)Kflhie cpe;ri;CTBa w'rurn
CTOMMOCTh aKTMBOB ,!IlIH ocym;eC'rBJieHIDI
cneiwa.ThHhIX Meporrp:H.HTH:H (ttanpHMep,
uporpaMM, npoeKTOB).
Ilpn yqeTe TU<l>II B tteKOMMepqecKMX
oprattH3aIW.HX, ny6JIHqHhlX yqpeJK,n;eHH
HX C (pHHaHCOBOH aBTOHOMHe:ii H B ,n;pyrHx
cy6'heKTax COCTaBJI.HIDTC.H 6yxraJITepCKHe
npOBO,lJ;KH, npe,n;cTaBJieHHhie B Ta6Jinu;e 88.
Tabelul 88

Formule contabile pentru evidenţa finanţărilor
şi încasărilor cu destinaţie specială curente
:ByxraJITepCKHe IlpOBO,lJ;KH no yqeTY Te:KYIJ];HX :u;eJieBI>IX
cl>HHaHcnpoBaHHH H nocTYDJieHHH
Nr.

Conţinutul operaţiunii
Conturi corespondente
CQAep>KaHMe onepa�M
crt.
4
2
3
5
1
Contabilitatea fÎDSC în organizaţiile necomerciale / 6yxranrepcK111ii Y'leT î'-'Cl>n e HeKOMMep11ecKMX opraHM3aqMRX
234
np1113HaH111e Tl...\<l>n
537
1 Recunoaşterea FÎDSC
234
537
Ha4MCJleHMe npoqeHTOB no OCTaTKaM u,e2 Calcularea dobînzilor pentru solduJJeBblX cpeACTB Ha TeKyll.ţMX 11 p,en0311THblX
rile mijloacelor cu destinaţie specială în conturile curente şi de depozit,
C4erax, no APYrMM 11HBeCT11U,l-1flM B Hau,1,10pentru alte investiţii în monedă naţioHaJlbHOM 11 MHocrpaHHOH samore
nală şi valută străină
OrpameH11e nono>1<111TenbHb1x KYPCOBblX
537
3 Reflectarea diferenţelor favorabile de 234,241,243,
251,521,544
curs valutar aferente FÎDSC
eaniorHblX pa3HM14 no Tl...\<l>n
etc.
537
"1cnoJlb308aHwe cf>OHAOB 11/lR q>l1HaHCW341
4 Utilizarea fondurilor pentru finanţarea misiunilor speciale (înregistrările
posaH11R u,e11eBblX MeponpMHTl1H (Ha c4eîn contul 341 se efectuează în subre 341 3anwc1,1 ocyLJ.ţeCTBJ1H10rcR no cy6conturile 3411 „Aporturile iniţiale ale
C4eTaM 3411 «nepaoHal/a/lbHb/e BK/laObl
fondatorilor organizaţiilor necomerci11
ale': 3413 „Fondul de autoftnanţare
şi 3414 „Alte fonduri'1

5

6
7
8

9

Majorarea FÎDSC diminuate eronat
în anii precedenţi sau în perioada de
gestiune curentă
Reclasificarea finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială pe termen
lung în FÎDSC
Reflectarea la data raportării a cotei
curente a finanţărilor şi încasărilor cu
destinaţie specială pe termen lung
Reflectarea contribuţiilor (de exemplu,
a taxelor de aderare şi a cotizaţiilor de
membru) fondatorilor şi membrilor, direcţionate pentru finanţarea misiunilor
speciale (înregistrarea este precedată
de formula privind recunoaşterea contribuţiilor: Dt 234 Ct 544)
Restituirea FÎDSC neutilizate

y4peoume11ei1 HeKOMMepl/ecKux opzaHu3aquii», 3413 «4>0HO caMO(pUHaHcupoeaHUR» U 3414 «npo4Ue (pOHObi»)

331 sau 234,
251,341 etc.

537

425

537

425

537

544

537

537

Yse111.14eHMe Tl...\<l>n, 3aHM>KeHHblX
B npep,blP,YLJ.ţMe rop,bl WJ111 B reKyLJ.ţeM OT"leTHOM nepWOAe
nepeKJ1acc11q>11KaU,MH AOnrocpo'IHblX qeneBblX q>MHaHcMposaHMH 1,1 nocryn11eHMH
B TLt<l>O
Oîpa>KeH11e Ha Ol'lerHylO p,ary reKYi.qeii
AOnM p,onrocp04HblX u,eneBblX q>11HaHCMposaH11H 1,1 nocryn11eH11H
Oîpa>KeHMe eKJJaAOB {HanpwMep, scryn1,1renbHblX M 4JleHCKMX B3HOCOB) Y'IPep,1,ireJJeH 11 "IJleHOB, HanpasneHHblX 11/lff q>MHaHC11pOBaHMR cneu,MaJlbHblX MeponpMHrMH
{3an11c11 npeAwecrsyer npoBOAKa no np113HaH1110 BKJJaAOB: Ar 234 Kr 544)

111,121,211, 803spar HeMcnonb3OBaHHblX TL.J,<l>n
241,242,243
etc.

CUPRINS

3
537

2
1
10 Decontarea valorii bunurilor primite/
procurate anterior pe seama mijloacelor
cu destinaţie specială, transmise altor
beneficiari (formula se întocmeşte în cazul în care bunurile nu sînt destinate utilizării în cadrul organizaţiei necomerciale)
11 Reflectarea diferenţelor nefavorabile
de curs valutar aferente FÎDSC

5
CnMcaHHe CTOHMOCTI1 l,\E!HHOCTeM, paHee noJ1V'JeHHb1x/np1,106pereHHblX 3a C'-leT 4eneBblX
CPeACTB, nepep,aHHblX APYn1M nonV'JaTeJJRM
(npOBQAKa COCTaBJll'leTCR, ecnH 4eHHOCTH He
npeAHa3Ha'leHbl AJll'I HCnOJlb30BaHHl'I B paMKax HeKOMMepYeCKOM opraHH3a41,11,1)
234, 241, 243, Orpa>KeHHe OTPMl,\aTeJlbHblX KypcOBblX ea251, 521, 544 JllOTHblX pa3HML\ no TLI,t1>n
etc.
331 sau 234, YMeHbWeHHe TLI,t1>n, 3aBblWeHHblX B npe251, 341, 616 AblAYW,He fOP,bl HJll-1 B TeKyw,eM OT'leTHOM
nepHOAe {AonycKaeTCl'I OTpameHHe cyMM
etc.
yMeHbWeHHl'I TU.<l>n, KOTOpoe He 3aTparnBaeT pe3YJ1bTaTbl npOWJlblX JleT, CTOpHMpoBO'IHOM npoBOAKOit: AT 234,251,3411,1 AP·
KT537)
CnMcaHMe Tl"cl>n, MCOOJlb30BaHHblX:
341
AJll'I np1,106peTeHHR/co311,aHHR A()nrocpOYHblX aKTMBOB (npOBOP,Ka COCTaBJJl'leTCR
npl-1 nepeAaYe aKTHBOB B 3KcnnyaTaU,HIO.
Ha cYeTe 341 3anHcb ocyw,ecrBnReTCR no
cy6C'lery 3412 «4>oHa 00112ocpol./Hbtx a«4
172,262

537

12 Diminuarea FÎDSC majorate eronat
în anii precedenţi sau în perioada de
gestiune curentă (se admite reflectarea sumelor diminuării FÎDSC, care
nu afectează rezultatele anilor precedenţi, prin formula de stornare:
Dt 234, 251, 341 etc. Ct 537}
13 Decontarea FÎDSC utilizate pentru:
procurarea/crearea activelor imobilizate {formula se întocmeşte la transmiterea în exploatare a activelor. Înregistrarea în contul 341 se efectuează
în subcontul 3412 „Fondul de active

537

537

fflUBOB»)

imobifizate'1

P,Jll'I C03P,aHHl'I (yBeJJH4eH11fl) npOYMX ct,oHAOB (Ha C'leTe 3413anHCb ocyw,eCTB/ll'leTCl'I
no cy6cyery 3414 «npol.fue t:p0Hab1»)
535 sau 616 AJll'I np1,106pereHHR/npo1,130011,cr0a 3ana537
COB 1,1 APYn1X o6opOTHblX aKTHBOB
537
535 sau 616 AJlR npeAOCTaBneHHR aeaHcos
616
537
P,Jll'I noKpblTMR/B03Me114eHHl'I Tei<yl.l.\MX
paCXOAOB
537
Cn11caHHe HeMcnonb3oeaHHblX TLJ,<l>n,
341
OCTaBWHXCl'I B pacnopR>KeHHH HKO (Ha C4eTe 341 3anHcb ocyw,ecrBnReTcR no cy6c4eTY 3413 «4>0HO CGMOt:pUHGHCUpOBGHUR»)
3413 „Fondul de autofinanţare'1
nepeKJ1acc1,1(j)1-1Ka41-1R TU,<l>n B AOnrocpO'I537
425
15 Reclasificarea FÎDSC în finanţări şi înHble l,\eneeble (j)HHaHCMpOBaHHl'I l-1 nocrycasări cu destinaţie specială pe ternneHHR
men lung
nepeHanpa011eHHe TU,t1>n AJlR (j)11HaHrnpo425,537
537
16 Redirecţionarea FÎDSC pentru finanţaBaHHR P,pyrnx l,\eneBblX MeponpMHTMM
rea altor misiuni speciale
Cn1-1caHHe TU,<l>n, OTHOCl'll!J,HXCl'I K P,eHe>K544
17 Decontarea FÎOSC aferente mijloace537
HblM CPeACTBaM 1,1 APYrMM aKTMBaM, nepelor băneşti şi altor active transmise
AaHHblM nonyYaTeJll'IM
beneficiarilor
Notă la operaţiunea 17. Înregistrarea se întocmeşte în organizaţiile necomerciale care acumulează şi distribuie mijloacele
cu destinaţie specială şi este precedată de formula privind transmiterea activelor către beneficiari: Dt 234 Ct 172,211,241,
242, 243, 262 etc.
npMMe'laHMe K onepal,\MM 17. 3am1Cb COCTaBJll'leTCl'I B HeKOMMep4eCKl1X opraHH3a4Hl'IX, KOTOpble HaKan/lHBalOT M pacnpeP,ellRIOT 4eneBb1e CPeACTBa. Eit npeAwecrByeT npoBOP,Ka no nepeAa4e aKTHBOB nonyYaTenRM: AT 234 KT 172, 211, 241,
242, 243, 262 l-1 AP·
Contabilitatea FÎDSC în instituţiile publice cu autonomie financiară şi alte entităţi / 6yxranrepcKMM Y'leT T'-'Cl>n e
ny6nM'IHblX Y'IPe>KAeHMHX c cl>MHaHCOBOM aBTOHOMMeM M e APYrMX cy6'beKTax
537
234
npM3HaHMe TLI,t1>n
18 Recunoaşterea FÎDSC
YBeJIH'leHHe TLI,t1>n, 3aHM>KeHHblX B npe537
19 Majorarea FÎDSC diminuate eronat 331 sau 234,
AblAYW.He fOP,bl l,1}11,1 B TeKyW,eM OT'leTHOM
722 etc.
în anii precedenţi sau în perioada de
nep110Ae
gestiune curentă
537
111, 112, 121, 803BpaT He MCOOJlb30BaHHblX l-1/1"1 HCnOJlb20 Restituirea FÎDSC neutilizate sau utili123, 211, 241, 30BaHHblX He no Ha3Ha4eHHIO TLI,t1>n
zate contrar destinaţiei
242, 243 etc.
constituirea {majorarea) altor fonduri
(înregistrarea în contul 341 se efectuează în subcontul 3414 „Altefonduri'1
procurarea/fabricarea stocurilor ş1 a
I
altor active circulante
acordarea avansurilor
acoperirea/compensarea cheltuielilor curente
14 Decontarea FÎDSC neutilizate, rămase la dispoziţia ONC (înregistrarea în
contul 341 se efectuează în subcontul

I

341

537

II

II

CUPRINS

2
1
21 Diminuarea FÎDSC majorate eronat
în anii precedenţi sau în perioada de
gestiune curentă (se admite reflectarea sumelor diminuării FÎDSC, care
nu afectează rezultatele anilor precedenţi, prin formula de stornare:
Dt234,521, 544,722 etc. Ct537)
22 Reflectarea la data raportării a cotei
curente a finanţărilor şi încasărilor cu
destinaţie specială pe termen lung
23 Decontarea FÎDSC utilizate pentru
acoperirea/compensarea costurilor/
cheltuielilor curente (formula se întocmeşte la suma efectivă a costurilor/ cheltuielilor suportate pe seama
FÎDSC care se reflectă prin formula:
Dt unul din conturile: 215, 712, 713,
811, 812 etc. Ct 113, 124, 211, 213,
214,521,522,531,533,544,812 etc.)
24 Decontarea FÎDSC cu termenul de
prescripţie expirat
25 Reflectarea diferenţelor de curs valutar aferente FÎDSC:
în instituţiile publice cu autonomie
financiară:
• a diferenţelor nefavorabile
• a diferenţelor favorabile
(formulele rezultă din pct. 141 al
SNC „Diferenţe de curs valutar
şi de sumă")
în alte entităţi:
• a diferenţelor favorabile
• a diferenţelor nefavorabile

3
537

425
537

4
s
331 sau234, YMeHbWeH111e TUCl>n, 3aeb1weHHblX e npe521,544, 612, AblAYW,IAe rOAbl 1,1n1,1 B TeKyw,eM OT'leTHOM
622 etc.
nep1110Ae (AonycKaem1 orpa>1<eH111e cyMM
yMeHbweHIAR TUCl>n, Koropoe He 3arpar111eaer pe3ynbTaTbl npownb1x ner, cropHMpoBO'IHOM npoBOAKOi1: Ar234,521,544,722
11Ap, Kr537)
537
Orpa>1<eH111e Ha OT'leTHYIO AaTy Tet<ytqeM
AOJIM AOnrocp04HblX u,eneBblX cj)111HaHCIA·
poeaHIAH 111 nocrynneHIAH
611, 612 etc. Cn111caH111e TU<l>n, 111cnonb3oeaHHblX AJ1R
noKpblTIAR Tef<YLL\MX 3aîpar/pacxo,qoe
(npOBOAKa COCTaBnffeTCff B pa3Mepe cj)aKTIA4eCKOH cyMMbl noHeceHHblX 3aTpar/pacXOAOB 3a C4eT TUCl>n, Koropb1e orpa>1<a10rcR
npoBOAKOH: Ar OAHOro 1,13 C4eroe:215, 712,
713, 811, 812 1,1 AP· KT113, 124, 211, 213,
214,521,522,531,533,544,812111 AP,)
612

Cn111caH111e TU<l>n c npocp011eHHblM cpoKOM MCKOBOM AclBHOCTM
Orpa>t<eHMe KYPCOBblX BanlOTHblX pa3HMU,
noTl.,ICl>n:
8 ny6nM'IHblX Y'IPe>t<AeHMAX C .MHaHcoBOM aBTOHOMMeii:
234,241,243, • OTpMu,aTenbHblX pa3Hl1U,
537
251,521,544
etc.
• nonO>KMTenbHblX pa3Hl1U,
234,241, 243,
537
251,521,544
(npoBOAK11 BblTeKaior 1,13 n. 14 1 HC6Y
etc.
«KypCOBble eanlOTHble IA cyMMOBble
pa3Hl1U,b1»)
e APYrHX cyheKTax:
622
• nonO>KMTenbHblX pa3Hl1U,
537
537
722
• OTPMu,aTenbHblX pa3Hl1U,
537

Contul 538 „Provizioane
curente"
Contul 538 este destinat generalizării
informaţiei privind existenţa şi modifica
rea provizioanelor curente (PC).
Conform pct. 81 din SNC "CPD", provizi
oanele se constituie pentru acoperirea chel
tuielilor (pierderilor) eventuale pri"ind:
• litigiile, amenzile şi penalităţile, despăgu
birile, daunele şi alte datorii incerte;
• reparaţia şi deservirea în cursul perioa
dei de garanţie a activelor vîndute;
• pensiile şi obligaţiile similare;
• ieşirea imobilizărilor corporale şi alte ac
ţiuni similare legate de acestea;
• impozitele;
• recompensele personalului pentru rezul
tatele acti"ităţii anuale;
• plata indemnizaţiilor pentru concediile
de odihnă;
• alte scopuri stabilite de legislaţie şi/sau
de conducerea entităţii. Astfel de provizi
oane pot fi constituite:

C'leT 538 «Te�e ou;eHO'IH1»1e
peaepu1>1»
CqeT 538 npe,II,Ha3Hal'.leH A,.11.H o6o6m;e
HHH HH<i)OpMaQMH O HaJI11q1u1 H H3MeHe
Hlfll TeK),'m;HX 0QeHoqm,1x pe3epB0B (TOP).
ComacHo rr. 81 HCEY «CKO» 0QeHoq
H1>1e pe3epBbl C03,D;aIOTCH .li,11.H B03Mem;eHH.H
B03M0:>KHLIX pacxo,n;oB (rr0Tep1,) no:
• cnopaM, WTpa<i)aM H rreHH, ym;ep6y, Bpe
,r:i;y H ,n;pyrHM Heorrpe,n;eJieHHLIM o6H3a
TeJihCTBaM;
• peM0HTY H o6CJiy:>KHBaHHIO rrpo,n;aHHbIX
aKTHBOB B TeqeHlie rapaHTHHHOro cpoKa;
• neHCHHM li CX0:>KHM o6.H3aTeJibCTBaM;
• BbI6bJTHIO lţ0JirocpoqHbIX MaTeplia.lJbHbIX
aK'fliBOB li ,n;pyrliM CXO:>KliM orrepal�HHM;
• HaJI0raM;
• B03Harpa:>K,n;eHliHM rrepcoHa.i:ry no wroraM
rop;a;
• BbIIIJiaTe 0TITYCKHbIX noco6nu;
• ,r:i;pyrliM Qe.11.HM, ycTaHOBJieHHbIM 3aR0H0JJ;aTeJihCTB0M 11/mm PYK0B0,D;CTB0M cy6'h
eKTa. TaKHe pe3epBLI Moryr co3,n;aaaThc.H:

CUPRINS

../ în entităţile economice:
- pentru returnarea şi reducerea pre
ţurilor la bunurile vîndute,
- pentru protecţia aerului, solului, re
surselor de apă etc.;
../ în organizaţiile de microfinanţare
pentru acoperirea eventualelor pier
deri ce ţin de nerestituirea împrumu
turilor şi dobînzilor aferente;
../ în companiile de leasing şi organiza
ţiile de microfinanţare care desfăşoa
ră activitate de leasing financiar pentru acoperirea creanţelor ce ţin de
nerecuperarea ratelor şi dobînzilor de
leasing;
../ în societăţile de audit - pentru forma
rea provizioanelor aferente riscului de
audit.
Modul de contabilizare a provizioanelor
este expus în revista „Contabilitate şi au
dit", 2017, nr. 8, p. 10.
La contabilizarea PC, se întocmesc
formulele contabile prezentate în tabe
lul 89.

.,/ B X03.HHCTByJOm;HX cy6'.beKTax:
- Ha B03HpaT M CHH:>KeHHe I�eH upo
,l];aHHbIX uettttocTeH,
- tta oxpaHy uo311yxa, 3el\vrn:, B011HhIX
pecypcoB H 7ţp.,
.,/ B MlfKPOci>HHaHCOBbIX opraHJf3aIIH.HX Ha ITOKpbITHe B03MO:>KHblX TIOTepb ITO
3R0]\'.IaM 11 rrpou;eHTHblM HaqMc.i�eHH.H:M,
.,/ B JIM3MHrOBblX KOl\-filaHlf.HX H MHKpO
<fnrnaHCOBhIX opraHM3au;M.HX, ocym;ecT
rumrom;nx ,z:i;e.HTeJI.bHOCTb HO (pMHaHCO
BO!VIY JIH3MHl'Y, - Ha IIOKpbITMe )];OJITO
BblX o6.H3aTeJlbCTB, CB.H3aHHbIX C HeBOC
CTaHOBJleHMeM J�M3HHrOBblX lIJiaTe:>I<eH
M npOIIeHTHbIX HaqMC.,'IeHMH,
../ n ay,r:i;HTOpCKHX o6m;ecTBax - Ha rro
Kpbl'l'He IIOTepb, CB.H3aHHbIX C ay11w
TOpCKHM pHCKOM.
Tiop.H)];OK yqeTa ou;eHO'IHblX pe3epBOB 113JIO)l{eH B :>KypttaJie „Contabilitate şi audit"
J\Jl! 8 3a 2017 ro11, c. 10.
llp11 y'IeTe TOP cocTaBJUIIOTCH 6yxraJ1TepcKMe rrpOBO,Ll;KH, rrpe,ri;cTaBJieHHbie B
Ta6mn�e 89.
Tabelul 89

Formule contabile pentru evidenţa provizioanelor curente
yqe-ry TeKym;HX on;eHO'IHl,IX pe3epBOB

ByxraJITepCKHe npOBO)];KH no

Nr.
Conţinutul operaţiunii
crt.
1
2
1 Reflectarea PC pentru acoperirea
cheltuielilor (pierderilor):
de ieşire a mijloacelor fixe, activelor
biologice imobilizate şi investiţiilor
imobiliare care au fost constituite
pînă la transmiterea în exploatare
sau pe parcursul duratei de utilizare
a acestora
de lichidare a excavaţiilor miniere şi
de refacere (recultivare) a terenului
repartizat, care au fost constituite
pînă la transmiterea în exploatare a
resurselor minerale sau în procesul
de extracţie a acestora
2 Constituirea PC pentru acoperirea
cheltuielilor (pierderilor) privind:
plata indemnizaţiilor pentru concediile de odihnă (în funcţie de conturile
de evidenţă a retribuirii muncii angajaţilor )
reparaţia şi deservirea în cursul peri-1
oadei de garanţie a activelor vîndute
recompensele personalului aferente
rezultatelor activităţii anuale (se admite reflectarea acestor provizioane
în debitul conturilor de evidenţă a retribuirii muncii prin formula: Dt 712,
713, 714, 811, 812, 821 etc. Ct 538)

Conturi corespondente
3

4

121,131,
151sau 721

538

125sau
811

538

111,121,131,
151, 712, 713,
811,812,821
etc.
712

538

714

538

I

538

CoAep>KaHMe onepal.\MM
5
Orpa>KeHMe TOP AJIR B03MeU4eHMR pacXOAOB (norepb):
no Bbl6bln1IO OCHOBHblX cpeACTB, AOnrocpO'IHblX 6MonorM'leCKMX aKTMBOB 11 MHBeCTMI.IMOHHOM HeABM>KMMOCTM, KOTOpble
6blJIH CO3AaHbl AO BBOAa B 3Kcnnyara4MIO
HJIH B Te4eHHe cpoKa HX MCn0nb30BaHMR
no JJl.1KBMAa41-1M ropHblX Bblpa60TOK M
BOCCTaHOBJJeHHIO (peKynbTMBa41-1M) BblAeneHHOro Y4aCTKa, KOTOpble 6b1n1-1 CO3AaHbl
AO BBOAa B 3KCnnyara4HIO MHHepanbHblX
pecypcos 11n11 B npou,ecce 11x A06bl'IM

I

C03AaHMe TOP AnR B03MeU4eHMR pacxoAOB (norepb):
no BbtnJJaTe omyCKHblX noco61tiii {B 3aBHCHMOCTl-1 OT C4eTOB y4era onnaTbl TPYAa
pa6oTHl-1KOB)
no peM0HTY 11 o6tnY>KMBaHMIO npoµ,aHHblX
aKr11sos B reL1eH11e rapaHrni1Horo cpoKa
no B03Harpa>KAeHMRM nepcoHany no
11rnraM ro.a.a (µ,onycKaercA orpa>KeH11e
µ,aHHblX O4eHO4HblX pe3epBOB no µ,e6ery
c4eros y4era onnaTbl TPYAa nposo.a,Koi1:
AT 712, 713,714,811, 812, 82111 µ,p.
KT 538)

CUPRINS

1

2
litigiile, amenzile şi penalităţile,
despăgubirile, daunele şi alte datorii
incerte
impozitele
alte scopuri stabilite de legislaţie şi/sau
conducerea entităţii:
• returnarea şi reducerea preţurilor
la bunurile vîndute
• protecţia aerului, solului, resurselor de apă etc.
• acoperirea pierderilor ce ţin de
nerestltuirea împrumuturilor şi
dobînzilor aferente în organizaţiile
de microfinanţare
• acoperirea creanţelor ce ţin de
nerecuperarea ratelor şi dobînzilor
de leaslng în companiile de leasing
şi organizaţiile de microfinanţare
care desfăşoară activitate de leasing financiar

3
714

538

714

538

712

538

714sau 811

538

811sau 711

538

811sau 711

538

811 sau 711
• acoperirea pierderilor aferente
riscului de audit în societăţile de
audit
714 811etc.
• acooerirea altor cheltuieli
211
3 Reflectarea valorii Juste a materialelor utilizabile obţinute în urma ieşirii
(casării etc.) activelor imobilizate în
cazul acoperirii costurilor de ieşire pe
seama PC
331sau 121,
4 Majorarea PC diminuate eronat în
125, 131, 151,
anii precedenţi sau în perioada de
712, 713, 714,
gestiune curentă
811, 812, 821
etc.
426
5 Reclasificarea provizioanelor pe termen lung în PC
426
6 Reflectarea la data raportării a cotei
curente a PC
721
7 Reflectarea sumei costurilor efective
de ieşire a imobilizărilor corporale,
care depăşeşte mărimea provizionului constituit (formula rezultă din
pct. 66 şi 83 ale SNC „Imobilizări
necorporale şi corporale")

538

8 Reflectarea diferenţelor nefavorabile
de curs valutar aferente PC (de exempiu, pentru garanţiile acordate nerezidentilor)
9 Decontarea PC utilizate pentru
acoperirea costurilor/ cheltuielilor
privind:
ieşirea activelor imobilizate

plata indemnizaţiilor pentru concediile de odihnă, contribuţiilor de ASSO şi
primelor de AOAM ale angajatorului
reparaţia şi deservirea în cursul perioadei de garanţie a activelor vîndute

722

4

538
538

538

538
538
538

538

I

5
no cnopaM, wrpacj,aM 11 neHH, y�ep6y,
BPC!AY 11 APYrHM HeonpeAeneHHblM 06CTOl'ITeJlbCTBaM
no HanoraM
no AIJYR1M l,\eJUIM, ycraHOBJleHHblM 3aKOHOAaW'lbCTBOM 11/HJl11 PYKOBOACTBOM cy6'beKra:
• Ha 8038paT M CHM>KeHMe 14eH npoAaHHblX l.\eHHOCTeH
• Ha oxpaHy B03Ayxa, 3eMnH, BOAHblX
pecypcos 11 AP·
• Ha n0Kpb1rne norepb no 3aMMaM 11
npo14eHTHblM Ha'IMCAeHMJIM s MMKPO<1>11HaHCOBblX opraHM3aU,11RX
• Ha noKpblTMe AOllrOBblX o6R3aTenbCTB,
CBR3aHHblX C HeBOCCTaHOBJ1eH11eM nM3MHrOBblX nnare>Keii M npo�HTHblX
Ha'IHCAeHMM 8 1111311HrOBblX KOMnaHl1RX
11 8 Ml1Kpo(j>11HaHCOBblX opraH113aU,11RX,
ocyw,eCTBJIRIOW,11X AeRTenbHOCTb no
(j>11HaHCOBOMY Jll1311Hry
• Ha noKpblTMe norepb, CBR3aHHblX C
ayAMTOpcKMM pMCKOM 8 ayA11TOPCKl1X
o6w,ecrsax
• Ha n0Kob1rne .nnvmx oacxruana
Orpa>KeH11e cnpaseAJ11180H CTOl1MOCTl1
fOAHblX MarepManos, nO/lY'feHHblX B pe3YllbTaTe Bbl6blTHR (IIHKBHAaU,1111 III AP-l
AOnrocpO"IHblX aKTHBOB B CJIY"lae 803MeWeHHR 3aTOaT no Bbl6blTl!IIO 3a C"leT TOP
Yse11111-1eH11e TOP, 3aHM>KeHHblX s npeAblAYW,He rOAbl 111111 8 TeKyW,eM OT"leTHOM
nep110Ae
nepeKJ1acc11<1>11KaU,MR AOJ1rocpo11HblX o�HO'IHblX pe3ePBOB B TOP
Orpa>KeH11e Ha 0NeTHy10 AaTY reKy�eM
AonMTOP
Orpa>KeH11e cyMMbl cl>aKTM'leCKMX 3arpar
no sb16b1T1110 AOnrocpo'tHblX Marep11a11bHblX aKTHB0B, npesblwa10�eM Be/lH"IHHY
co3AaHHoro ou,eHO'tHoro pe3epsa (npoBOAKa Bb1TeKaer 1,13 n. 66 11 n.83 HC6Y
«Aonrocpo"IHble HeMarep11a11bHble 11 Mareo11a11bHb1e aKT11Bb1»)
Orpa>KeH11e OTPM14iTenbHblX BaJIIOTHblX
pa3HML\ no TOP (Hanp11Mep, no rapaHTHRM
Hepe3HAeHTaM)
CnMcaHMe TOP, Mcnonb30saHHblx AJIR
noKpblTMR 3aîpar/paCXOAOB:

538

538
538

211, 213, 214,
261, 521, 522,
531, 533, 544,
812etc.
531, 533, 541

Ha Bbl6blTMe AonrocpO'tHblX aKTHBOB

Ha Bblnllary ornycKHblX noco6MM 11 OT"ll!ICneHl1H pa60TOAaTeJIR Ha orcc III OMC

211, 213, 214, Ha peMOHT 11 o6cny>t<MBaHMe npoAaHHblX
521, 522, 531, aKTl!IBOB 8 Te'teH11e rapaHTIIIHHOro cpoKa
533,544,812
etc.

CUPRINS

1

10

11

12

13

14

15
16

2
recompensele personalului pentru
rezultatele activităţii anuale, contnbuţiilor de ASSO şi primelor de AOAM
ale angaJatorului
litigiile, amenzile şi penalităţile,
despăgubirile, daunele şi alte datorii
incerte
impozitele
alte scopuri stabilite de legislaţie
şi/sau conducerea entităţii:
• returnarea şi reducerea preţurilor
la bunurile vîndute
• acoperirea pierderilor aferente
riscurilor în organizaţiile de microfinanţare, companiile de leasing,
societăţile de audit etc.
Diminuarea PC majorate eronat în
anii precedenţi sau în perioada de
gestiune curentă (se admite reflectarea sumelor diminuării PC, care
nu afectează rezultatele anilor
precedenţi, prin formula de stornare:
Dt121,131,151,215, 712, 713, 714,
811,812,821 etc. Ct426)
Reclasificarea PC în provizioane pe
termen lung
Decontarea soldurilor PC neutilizate (formula se întocmeşte în cazul
utilizării incomplete a PC constituite
pentru anumite scopuri, de exemplu,
pentru litigii, impozite etc.)
Anularea PC (formula rezultă din pct. 88
al SNC „CPD" şi se întocmeşte în cazul
în care, conform politicilor contabile,
entitatea încetează să constituie provizioane pentru anumite scopuri)
Decontarea PC constituite în plus
pentru acoperirea costurilor de ieşire
a imobilizărilor corporale, incluse
anterior în costul de intrare a acestora (formula rezultă din pct. 66 al
SNC „Imobilizări necorporale şi corporale")
Decontarea PC aferente activelor
imobilizate ieşite, incluse anterior în
costul de intrare a acestora
Reflectarea diferenţelor favorabile
de curs valutar aferente PC

3
538

531,533,541

538

544

538
538
538

538

538
538

538

538

538
538

Contul 541 "Datorii
preliminate"
Contul 541 este destinat generalizării
informaţiei privind existenţa şi modifi
carea datoriilor preliminate (DP) care
nu sînt obligatorii spre stingere sau de
contare pînă la îndeplinirea condiţiilor
prevăzute de contract sau de legislaţia în
vigoare. Astfel de datorii apar la contabi
lizarea:
• TVA aferente valorii rambursabile a bunuri
lor transmise in leasingfinanciar;

4

5

Ha B03HarpaJKA8HMR nepcoHany no 1110raM roAa 11 01411cneH11H pa60TOAarem1 Ha
orcc11 oMc

no cnopaM, wrpa+aM 11 neHM, yiqep6y,
BP8AY 11 APYrHM HeonpeAeneHHblM 06CTORTeJlbCTBaM
534
noHanoraM
Ha ,qpyn1e '-'811M, ycraHoeneHHble 3aK0HOAarenbCTB0M 11/11n11 PYK0BOACTB0M cy6'beKTa:
221,234 sau 833 • Ha B03BpaT 11 CHM>KeHMe "'eH npoAaHHblX 4eHHOCTeH
221,231, 234
• Ha noKpblTMe norepb, CBR3aHHblX C
etc.
p11cKaM11 B MMKpoq>11HaHCOBblX opraHM3a411Rx, J1113MHrOBblX KOMnaHMRX, ayAHropcK11x o6w,ecreax
331 sau121, YMeHbWeH11e TOP, 3a&b1WeHHblX e npe125,131,151, AblAYW,Me rOAbl MJ111 B TeKyw,eM OT4eTH0M
215,612, 811, nep110Ae (AonycKaercR orpa>1<eH11e cyMM
812,821 etc. yMeHbWeHHR TOP, Koropoe He 3arpan,1eaer pe3ynbrarb1 npownblX ner, CTOPHMpoe01tHOM npoBOAKOH: Ar121,131,151,
215, 712, 713, 714,811,812,821 1-1 AP·
Kr426)
nepeKJ1acc1-1cj)1-1Ka411R TOP e A()Jlrocpo11426
Hble Ol48H0&1Hb1e pe3epebl
612
Cn11caH11e ocraTKOB HeMcnonb30BaHHblX
TOP (npOBOAKa cocraenReTCR B cny1.1ae HenonHoro 11cnonb30BaH11R TOP, COWHHblX
AJ1R onpeAeneHHblX 4enei:1, Hanp11Mep, no
cnopaM, HanoraM 11 AP-l
612
AHHYnMpoeaHMe TOP (npoBOAKa BblTeKaer 1,13 n. 88 HC6Y «CKO» 11 cocraenRercR,
ecn1-1 cornacHo yYeTHblM non11THKaM cy6beKT npeKpaw,aer co3AaeaTb 04eH04Hb1e
pe3epeb1 AJ1R onpeAeneHHblX 4enei:1)
621
Cn11caH11e M3nMWHe C03AaHHblX TOP Ha
noKpblTl1e 3aTpaT no Bbl6blTl1IO A0llrOcp0LIHblX Marep11aJ1bHblX aKTl1B08, paHee
BKJllO"leHHblX B 11X nepsoHa"laJlbHYIO
CT0l1M0CTb (npOBOAKa BblTeKaer 113 n. 66
HC6Y «Aonrocpo1.1Hb1e HeMarep11anbHble
11 MaTep11aJ1bHble aKTHBbl»)
621
Cn11caH1-1e TOP, OTH0CRW,11XCR K Bbl6b1BWMM
AOJ1rocp04HblM aKTHBaM, paHee BKJllO"leHHblX B HX nepBOHaYaJlbHYIO CTOHM0CTb
622
Orpa>1<eH11e nono>KMT8nbHblX 88JllOTHblX
pa3HM"' no TOP

CqeT 541 «Ilpe,n;cToJI�e
ooJ1aaTeJI1,cTBa»
CqeT

541 npe.u.Ha3HaqeH �Jm 0606:m.em:m

HH�OpMa�:IDI O HaJIHqHH H M3MeHeHHH
npe,z:i;cTOHID.HX o6srnaTeJILCTB

(TIO), KOTophle

eui;e He HBJISIIOTCH o6.H3aTeJibHblMH K nora
IIIeHMIO ILTJM CIIHCaHHIO ŢI.O HCIIOJIHeJnIH yc
JIOBHH, npe.izycMOTpeHHbIX )];Ol'OBOpOM HJIH
;:i;eHC'l'B)TJOID.HM 38KOHOAare.11bCTBO:\1. TaKHe
o6.H3aTeJibCTBa BO3HHKaJOT rrpH yqeTe:

• H/(C om 603.M.eut,ae.Moi'i cmou.Mocmu nepe

oa1-t1-to20 B rj)u1-ta1-tC0611t,lt 11,uau1-t2 u.Myu1,ecnum;
CUPRINS

• accizelor aferente bunurilor comercializate

amţU300 1-ta 11:poâa1tu1J1R tţe'H,1-(,()(,fflU, ocmaB.JWH,
N:bte ua xpa1te1tuu e 1wâa�U31-lo.M no.M.ew,e,-tuu;
şi lăsate pentru păstrare in încăperea de
• om"-luc.ne1-tm'i. pa6omooame.Jm ua OMC e c.,iy
acciz;
we, ec.riu 1-ta"-lu.c.nenue aapa6omuou n.nambt,
• prime/01· de AOAM ale angajatorilor în ca
eoa1w2paJ1Coe11,uu u opy2Ux ooxoooe pa6omzul în care salariile, recompensele şi alte
1-1.u1eoe
u ux eMnnama ocy�ecme.nm01ncsi e
venituri ale angajaţilor se calculează şi se
paam1te .MeCsl-'u,ut;
achită în luni diferite;
• datoriilor faţă de buget aminate şi eşalo • OffllWJ/Ce'H1t'btX o6ruame.rt'bCffl8 nepeo 6100:>1eemOM CO2.naC1-tO oeucmeyro'l,l{eMy 3a1WH.O
nate (reeşalonate) conform legislaţiei în
oame.n 1,cmey;
vigoare;
• facilităţilor fiscale condiţionate, acordate • o6yCJl,()6.11,€1-l,1-t'btX 1w.1w20e1Jtx .n'b2om, npeâo
entităţii.
cmae.ne1-n-t'btX cymeKmy.
IlpH yqeTe IlQ COCTaBJUIIOTC.H 6yxraJI
La contabilizarea DP, se întocmesc
formulele contabile prezentate în tabe TepCKHe rrpOBO,Il;KH, rrpe,n;cTaBJieHHbie B
Ta6mru;e 90.
lul 90.
•

Tabelul 90

Formule contabile pentru evidenţa datoriilor preliminate
Byxrru:ITepcKHe npOBO,l:t;KH no yqe-ry npe)J;CTOH� o6.a3aTeJibCTB
Nr.

crt.
1
1

Conţinutul operaţiunii
2
Reflectarea primelor de AOAM ale
angajatorului aferente salariilor,
recompenselor şi altor venituri calculate ale angajaţilor (în funcţie de
conturile de evidenţă a salariilor, recompenselor şi altor venituri pentru
care se calculează primele de AOAM
potrivit legislaţiei în vigoare)

Conturi corespondente
3
111, 121, 122,
125, 131, 151,
171, 211, 212,
213, 217, 215,
332, 334, 341,
426, 538, 712,
713, 714, 716,
717, 718, 721,
722, 723, 811,
812, 821, 822,
823, 835etc.

4

541

2

Reflectarea DP aferente:
TVA de la valoarea rambursabilă a
bunurilor transmise în leasing financiar
accizelor pentru bunurile comercializate şi lăsate la păstrare în încăperea
de acciz
3 Maiorarea DP diminuate eronat în
anii precedenţi sau în perioada de
gestiune curentă

4 Reflectarea facilităţilor fiscale condiţionate, acordate entităţii
5 Decontarea DP aferente:
TVA:
• de la valoarea rambursabilă
neachitată a bunurilor transmise
anterior în leasing financiar, returnate de către locatar înainte de
termen

161, 221, 223,
234etc.

541

221, 223, 234
etc.

541

331sau 111,
121, 122, 125,
131, 151, 171,
211, 212, 213,
217, 215, 341,
426, 538, 712,
713, 714, 716,
717, 718, 721,
722, 723, 811,
812, 821, 822,
823, 835etc.
534

541

541

CoAE!P>KaHMe onepa�M
5
OrpalKeHHe O'NMcneHMM pa6otop,atenff
Ha OMC no HaYHcneHHOM pa6oTHHKaM
3apa60THOM nnate, B03Harpa>KP,eHHHM H
APYrHM AOXOAaM (B 3aBHCHMOCTH OT CYeros yYeTa 3apa60THOH nnaTbf, B03HarpamAeHHH H .o,pyrnx AOXOAOB, no KOTOpblM HaYHCJIHIOTCR OTYHCJJeHHH Ha OMC cornacHO
Aei.:\crsyiow,eMy 3aKOHO.O,aTeJlbCTBY}

OîpaJKeHMe nO:
no HAC or B03MeiqaeMoii CT0MMOCTM
nepeAaHHOfO B (pHHaHCOBblH JlM3HHr MMyw,ecrsa
no aKl,\M3aM Ha npOAaHHbte TOBapbl,
ocrasneHHble AJ!H xpaHeHMft B noAc)Kl\M3H0M noMelJ.\eHMM
YBen1•14€HHe no, 3aHM>KeHHblX B npeAblAYll.\He rOAbl HJIH B TeKyUJ,eM OTYeTHOM
nep110Ae

541

OrpalKeHHe o6yCJJOBJleHHblX HanorOBblX
nbroT, npep,ocrasneHHblX cy6beKTY
CnMtaHMe no, OTHOCSll.1\MXCSI:
KHAC:
161, 221, 223, • ot HenoraweHHOM B03MeiqaeMoM ao234etc.
MM0CTM A0CpO'lHO B03BpalJ.\eHHOrO JIH3HHrononyYareneM HMyw,ecrsa, paHee
nepeAaHHOfO B q>HHaHCOBblM nH3HHr

CUPRINS

1

2
• de la rabatul oferit locatarului
pentru răscumpărarea anticipată
a bunurilor transmise în leasing
financiar
• de la cota valorii rambursabile a
bunurilor transmise în leasing financiar, care urmează a fi achitată
conform facturii fiscale a locatorului
primelor de AOAM ale angajatorului
la direcţionarea salariilor, recompenselor şi altor venituri ale angajaţilor
pentru plată
facilităţilor fiscale condiţionate:
• anulate pentru nerespectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare

• decontate la expirarea termenului
de acţiune
accizelor pentru bunurile transmise
cumpărătorilor care la vînzare au fost
lăsate pentru păstrare în încăperea
de acciz
6 Diminuarea DP majorate eronat în
anii precedenţi sau în perioada de
gestiune curentă (se admite reflectarea sumelor diminuării DP, care
nu afectează rezultatele anilor
precedenţi, prin formula de stornare:
Dt 111,121,122,125,131,151,
171,211, 212,213,217, 215,341,
426,538,712,713,714,716,717,
718, 721,722,723,811,812, 821,
822, 823, 835 etc. Ct 541)

3

4

541

161, 221,223,
234 etc.

541

534

541

533

541

534

541

612

541

534

541

331sau 111,

5
• OT CKMAKM, npeAOCTaeneHHOH m1311Hronon'f-laTemo 3a AOCpO"IHblH Bb1Kyn
11My1.4ecrea, nepep,aHHoro e <1>11HaHcoBblH 1111311Hr
• OT ,q011M B03MeL43eMOM CTOMMOCTM
nepep,aHHOro B cj,MHaHCOBblM nM3MHr
11My1.4ecrea, nop/le)l(at4eH noraweH1110
cornacHo HanoroeoH HaKnaAHOH 1111311HrOA3TellR
K O'NMcneHMRM pa60tOA9renR Ha OMC
np11 HanpaeneHMM 3apa60THOH n11arb1,
B03Harpa�eHl1H 11 APYrMX AOXOAOB pa60THMKOB K Bbln/laTe
K o6ycnoeneHHblM HanoroeblM nbrOTaM:
• aHHynMpoeaHHblM np11 Heco6nt0AeH1111
rpe6osaH11H AeHcrey101.4ero 3aKOHOAaTe/lbCTBa
• cnMcaHHblM no 11creYeH1111 cpoKa AeHCTBl1R
K aK"M3aM Ha nepeAaHHble n0Kynare1111M
�eHHOCTl1, KOTOpble np11 npoAa)l(e 6b1n11
OCTaB/leHbl AJIR xpaHeHMR B nOA9K"M3HOM noMelJ.\eHMM
YMeHbWeH11e no, 3aBb1WeHHblX B npeAb1AYIL\11e rOAbl 11n11 e reKy1.4eM OT"leTHOM
nep110Ae (AonycKaercR orpa)l(eH11e cyMM
yMeHbWeH1111 no, Koropoe He 3arpar11eaer
pe3y/lbTaTbl npOW/lblX ner, CTOPHMPOB0'4HOM npoBOAKOH: Ar 111,121,122,125,

121,122,125,
131,151, 171,
211,212,213,
217,215,341,
426,538,612,
616,617,618, 131,151,171,211,212,213,217,215,
811,812,821, 341,426,538,712,713,714,716,717,
822,823,835 718,721,722,723,811,812,821,822,
etc.
823,835 11 AP· KT 541)

CUPRINS

Alexandru NEDERIŢA,
doctor habilitat în economie,
profesor universitar, ASEM

AJieKcaHi:i;p HE,UEPHU:A,
âox:mop xa6u.numam a1w1-to.Mux:u,
npotfJeccop M3A

Corespondenţa conturilor
privind contabilitatea
datoriilor curente

KoppecnOHAeHI.IMJI
ClleTOB no ylleTy TeKylJ.IMX
o6a3atenbCTB

(continuare, începutul vezi
în revista „Contabilitate şi audit'',
2016, nr. 8-12; 2017, nr. 3-7, 9-12)

Contul 542 „Datorii privind
asigurarea bunurilor
şi a persoanelor"
Contul 542 este destinat generalizării
informaţiei despre existenţa şi modificarea
datoriilor faţă de companiile de asigurări
privind asigurarea bunurilor şi a persoa
nelor.
La contabilizarea datoriilor privind asi
gurarea bunurilor şi a persoanelor (DABP),
se întocmesc formulele contabile prezenta
te în tabelul 91.

(npoiJo.n:»ceuue, Ha"«LJW CM. 6 JIC'YPIW,
.ne „Contabilitate şi audif' M 8-12 3a
2016 wo; M 3-7, 9-12 3a 2017 wo)
CqeT 542 «06.BaaTeJILCTBa
IIO HMym;eCTBeHHOMy
H JIHqHOMY CTpaxoBaHHIO»
CqeT 542 ITpe,n:Ha3HaqeH ,n:m1 o6o6rn;e
HHH HH(pOpMa:u;HH O HaJIH1IMM M H3Me
HeHHH o6H3aTeJibCTB ITepe,n: CTpaxOBbIMH
KOMITaHMHMH ITO MMyrn;ecTBeHHOMY M JIMq
HOMY CTpaxoBaHMIO.
IlpM yqeTe o6H3aTeJibCTB ITO MMyrn;e
CTBeHHOMY M JIMqHOMY CTpaxoBaHMIO
(OHJIC) cocTaBJIHIOTCH 6yxraJITepcKtte
ITPOBO)];KM, rrpe,n:cTaBJieHHbie B Ta6Jitt:u;e 91.
Tabelul 91

Formule contabile pentru evidenţa datoriilor
privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor
ByxraJITepCKHe npOBO)J;KH no yqeTy o6.H3aTeJibCTB
no HMym;ecTBeHHOMY H JIH'IHOMY CTpaxoBaHHIO
Nr.
Conturi corespondente
Conţinutul operaţiunii
crt.
4
3
1
2
1 Reflectarea plăţilor de asigurare a
bunurilor:
542
aflate în procesul de procurare, creare 121,125, 131,
şi/sau de pregătire pentru a fi utilizate 151,211, 213,
217 etc.
după destinaţie
utilizate:
712,713
• în scopuri comerciale, administrati542
811,
812,
821
ve şi de producţie
sau 215
821,823
542
• la executarea contractelor de construcţie
542
• în producţiile şi unităţile de deser- 835 sau 712,
713 etc.
vire
714
542
neutilizate în activitatea entităţii
2

Reflectarea plăţilor de asigurare a
angajaţilor (în funcţie de conturile de
evidenţă a retribuirii muncii. Conform
politicilor contabile, se admite reflectarea acestor plăţi în contul 713, indiferent de locul activităţii angajatului)

121, 125, 131,
151, 171, 261,
211, 212, 213,
215, 217, 712,
713, 714, 811,
812, 821, 822,
823, 835 etc.
233
3 Decontarea la data raportării a soldului debitor al contului 542

542

542

CoAep>KaHMe onepal.\MM

s

Orpa>KeH111e nnare>KeH no crpaxoaaHMIO
1,1eHHocrei.1:
HaXOARW,HXCR B npo4ecce np11106pereHMff,
C03AiH111ff H/HllH OOArOTOBKIII K HCn0/1b30BaHHIO no Ha3Ha4eHHIO
111cnonb30BaHHb1x:
• B KOMMep�eCKIIIX, aAMIIIHIIICTpaTIIIBHblX
III npOlll3BOACTBeHHblX 4e11Rx
• npH BblnO/lHeHHH AOroaopoa CTpOM·

renbcraa

• B 06cny>K111Ba10W,MX npOM3BOACTBax H

X03RMcraax
He 111cnonb30BaHHblX B AeRTellbHOCTH
cy6beKra
Orpall<eHHe n11arell<eH no crpaxoaaHMIO
pa60THIIIKOB (B 3aBHCHMOCTH OT C4eT0B
y4era on11arb1 TPYAa. CornacHo '{'-leTHblM
n0/lHTHKaM AOnycKaeTCR orpall<eHHe AaHHblX n11aTel1<eH Ha C4eTe 713 He3aBHCHMO
OT Mecra AeRTe/lbHOCTH pa6oTHl1Ka)
Cn1-1caH1-1e Ha orYeTHYIO Aarv Ae6eroaoro
canbAO c4era 542

CUPRINS

1

2
3
Reflectarea în organizaţiile necomerdale a plăţilor de asigurare a bunurilor şi angajaţilor pe seama:
341
• fondurilor
716
• mijloacelor cu destinaţie specială
• mijloacelor nepredestinate
717
• mijloacelor din activităţile economi718
ce statutare
331 sau 121,
5 Majorarea DABP diminuate eronat
în anii precedenţi sau în perioada de 125, 131,151,
171, 215,261,
gestiune curentă
538, 712,713,
716,717, 718,
811,812,821,
822,835 etc.
Restabilirea
DABP
decontate
anterior:
6
• pe seama subvenţiilor primite (for535
mula se întocmeşte în cazul restituirii
subvenţiilor şi rezultă din pct. 78 al SNC
,,CPD"
• în legătură cu expirarea termenului
714
de prescripţie
7 Stingerea DABP:
• cu mijloace băneşti
542
• prin intermediul operatorilor poştali
542
542
• prin compensarea creanţelor privind asigurarea bunurilor şi a personai ului
542
• prin executorii judecătoreşti
8 Diminuarea DABP majorate eronat
542
în anii precedenţi sau în perioada de
gestiune curentă (se admite reflectarea
sumelor diminuării DABP, care nu afectează rezultatele anilor precedenţi prin
formula de stornare: Dt 121,122,125,
131,151, 171,211,212,213,217,215,
341,426,538,712,713,714,716,717,
718,721,722,723,811,812,821,822,
823, 835 etc. Ct 542)
9 Decontarea DABP:
• pe seama subvenţiilor primite
542
(înregistrarea este precedată de
formula privind recunoaşterea subvenţiilor: Dt 234 Ct 424,535)
• la expirarea termenului de pre542
scripţie
10 Reflectarea diferenţelor de curs valutar aferente DABP:
• diferenţelor favorabile
542
• diferenţelor nefavorabile
722

4

4

542
542
542
542
542

542

542
242,243
245
233
234
331 sau 121,
122, 125,131,
151, 171,211,
212, 213,217,
215, 341,426,
538, 612,616,
617,618,811,
812,821, 822,
823, 835 etc.
234

5
OTpa>KeHHe B HeKOMMep4eCKHX opraHM3a4HRX nnaTe>KeM no cTpaxoBaHHIO 4eHHOCTeM lt pa60THHKOB 3a C4eT:
• q>OHAOB
• 4eneBblX cpeACTB
• He4eneBblX cpeACTB
• cpeACTB OT ycTaBHblX 3KOHOMH4eCKltX
B11AOB AeflTe/1bHOCTl1
Yse111,14eH11e O1-1/lC, 3aHH>KeHHblX B npeAb1AYUJ,11e rOAbl 11/H-1 B TeKyUJ,eM OT4eTHOM
nep110Ae

BoccraHosneH1teOH/IC, paHee cn1tcaHHb1x:
• 3a cYeT nonyYeHHblX cy6c1tAMM (npoBOAKa COCTaB/lfleTrn np11 B03Bpare
cy6C11A11M 11 BbtTeKaer 113 n. 78 HC6Y
«CKO»)
• B CBfl311 C 11CTe4eHl1eM cpoKa ltCKOBOM
AaBHOCTH
noraweH1teOH/IC:
• AeHe>KHblMM cpeACTBaMM
• nocpeACTBOM n04TOBblX onepaTopoB
• nyreM KOMneHca1.11t1t Ae6HTOPCKOM 3aAO/l>KeHHOCTH no crpaxoBaHl1IO 11Myw,ecrsa 11 nepc0Ha11a
• 4epe3 cyAe6HblX HcnonHMTeneM
YMeHbWeH11e O1-1/lC, 3aBblWeHHblX B npeAb1AYUJ,11e r0Ab1 11/111 B TeKyUJ,eM OTYeTHOM
nep110Ae {AonycKaerrn orpa>KeH1,1e cyMM
yMeHbWeH"1fl O1-1/lC, KOTOpoe He 3arparnsaeT pe3y/lbTaTbl npOW/lblX 11er, CTOpH1tpoB04HOM npoBOAKOM: Ar 121,122,125,131,
151, 171, 211, 212, 213, 217, 215, 341,
426,538, 712, 713, 714, 716, 717, 718,
721,722,723,811,812,821,822,823,835
11 AP· Kr 542)
CnHcaHMeOH/IC:
• 3a cYeT no11yYeHHblX cy6c1tAHM (3an11rn
npeAwecTByer npoBOAKa no np"13HaH"1!0
cy6c11A11M: Ar 234 Kr 424,535)

612

• no 11CTe4eHl111 cpoKa ltCKOBOM AaBHOCTlt

622
542

OTpa>KeHHe KypcOBblX Ba/ll0THblX pa3Hltl.\
noOHJlC:
• nonO>KMTe/lbHblX pa3H"1U,
• OTpM4aTe/1bHblX pa3Hl1U,

Contul 543 „Datorii curente
C'IeT 543 «TeKym;He o6sl3aTeJII>CTBa
privind bunurile primite
ITO HMym;eCTBY, IIOJiy'leHHOMY B
în gestiune economică"
X03HHCTBeHHOe Be,a;eHHe»
Contul 543 este destinat generalizării
ClleT 543 rrpewiaattall:eH rom 0606:rn;emrn:
informaţiei despre existenţa şi modificarea Mm:popM3J..UIM O HaJilfllMM H H3MeHeHMlf reey
datoriilor curente privind bunurile primite :rn;MX ofol3aTeJibCTB no MMYUJ:eCTBY, IIOJiyqeH
în gestiune economică (DCBGE).
HOMY B xo3Httcrnettttoe Be,r:i;eHMe (TOI1XB).
CUPRINS

Modul de contabilizare a DCBGE este
stabilit în pct. 65 din SNC „CPD" şi expus
în revista „Contabilitate şi audit", 2015,
nr. ll, p. 7.
La contabilizarea DCBGE, se întocmesc
formulele contabile prezentate în tabe
lul 92.

Tiopa,r:i;oK y�rn'I'a TOMXB yC'rattoBJieH B
rr. 65 HCEY «CKO» M H3JIO)KeH n *YPHaJie
«Contabilitate şi audih> NQ 11 3a 2015 ro;i..i;,
C. 7.
Ilp11 yqe'I'e TOliJXB coc'I'aBJTHIO'I'Ca 6yx
raJI'I'epcKtte npoBO,D;KH, npe,r:i;c'I'aB.!IeHHbie B
Ta6JTm..1;e 92.

Tabelul 92

Formule contabile pentru evidenţa datoriilor curente
privind bunurile primite în gestiune economică
ByxraJITepCKHe npOBO)];KH IIO yqeTy TeKyID;HX o6H3aTeJibCTB

no HMyrn;eCTBY,

IIOJiyqeHHOMY B X03HHCTBeHHOe Be,zi;eHHe

Nr.
Conţinutul operaţiunii
Conturi corespondente
crt.
4
2
1
3
543
1 Reflectarea valorii activelor primite
111,112,
de la fondatori (organele administra121,122,
123, 213 etc.
ţiei publice) în gestiune economică
pe o perioadă nu mai mare de 12 luni
543
2 Încasarea mijloacelor băneşti de
242
la fondatori pentru compensarea
costurilor ulterioare (de reparaţie,
modernizare, reconstrucţie etc.)
aferente bunurilor aflate în gestiune
economică
543
3 Majorarea DCBGE diminuate eronat 331 sau 111,
112,121,
în anii precedenţi sau în perioada de
122,123 etc.
gestiune curentă
427
4 Reclasificarea datoriilor pe termen
543
lung privind bunurile primite în gestiune economică în DCBGE
543
427
5 Reflectarea la data raportării a cotei
curente a datoriilor pe termen lung
privind bunurile primite în gestiune
economică
543
714
6 Decontarea conform deciziei fondaterilor a diferenţei negative dintre
suma DCBGE şi valoarea contabilă a
bunurilor returnate fondatorilor (formula se întocmeşte în cazul în care
valoarea contabilă a bunurilor returnate depăşeşte suma DCBGE)
543
111,112,121,
7 Decontarea valorii contabile a bunu122,123 etc.
rilor restituite fondatorilor din gestiunea economică
8 Stingerea DCBGE:
242,244
• prin mijloace băneşti
543
521,522,544
543
• prin substituirea cu alte datorii
etc.
(novaţie)
9 Decontarea conform deciziei fondatorilor a diferenţei pozitive dintre
suma DCBGE şi valoarea contabilă a
bunurilor returnate fondatorilor:
314
543
la capitalul social
612
la veniturile curente
543

I

I

I

CoA8p>KaHMe onepa4MM

I
I

5
Orpa>KeH11e CT0I-IM0CTl-1 aKTMBOB, nony'-leHHblX or yYpeA11re11eM (opraHoB ny6m14HOl!i Bnacnt) B X03RlliCTBeHHOe BeAeH11e Ha nep110A He 6011ee 12 MecR4es
no11y4eH11e AeHe>KHblX cpeACTB 0T yypeA11Te11eM A11R B03Mew,eH11R nocneAytoiqMx
3aTpaT (Ha peM0HT, M0AePHl-13a41110, peK0HCTPYKI..\MIO 11 AP,), CBR3aHHblX C "1Myw,eCTB0M, HaX0ARUJ,1-!MCR B X03RlliCTBeHHOM
BeAeH"111
Yse111,14eH11e TO"1XB, 3aHM>KeHHblX
B npeAblAYUJ,vle r0Abl 1,1111,1 B TeKyw,eM or4eTH0M nepl-!0Ae
nepeK11acc1,1(j>v1Ka41,1R AOnrocpo'-IHblX o6si3aTenbCTB no vlMyw,ecTBY, nony4eHH0MY B
xo3RMCTBeHHOe BeAeHHe, B TO"1XB
Orpa>KeHvie Ha or4eTHYIO Aary reKyiqeM
AOJll.1 AO/lroCp0YHblX o6R3aTe/lbCTB no
vlMyw,eCTBY, nony4eHHOMY B X03RllicTBeHHOe BeAeHvie
Cnv1caHv1e no peweHHIO yYpeAHTenelli orpM4arenbHOM pa3HM4b1 Me)l{AY cyMMOM
TOltlXB 1,1 6a11aHcosoi1 crov1MOCTb10 v1Myw,ecTBa, B03BpaiqeHHOro Y4PeAvlTe/1RM
(npOBOAKa COCTaB/1ReTCR, ec111-1 6a11aHCOBaR CTOvlMOCTb B03Bpaw,eHH0ro vlMyw,eCTBa npeBblWaeT cyMMY TO"1XB}
Cm1caHv1e 6a11aHCOBOM CT0vlMOCTvl vlMYw,ecTBa, B03BpaiqeHHOro Y4PeAvlTe/1RM 113
X03RlliCTBeHH0ro BeAeHvlR
noraweHMe TOHXB:
• AeHe>KHblMM cpeACTBaMM
• nyreM 3aMeHbl APYrvlMl-1 o6R3arenbCTBaMM (HOBa4v1v1)
Cni.tcaHMe no peweHMIO Y'-IPeAMTeneM nono>KMTenbHOM pa3HM4bl Me>KAY cyMMOM
TOHXB " 6anaHcoeoM CT0MMOCTbto MMY·
w,ecrea, ao3epaw,eHHoro y4peAMTenRM:
Ha ycraBHblH Kani.tran
Ha TeKyiqMe AOX0Abl

CUPRINS

3

4

543

313

2
1
10 Decontarea conform deciziei fonda-

torilor a DCBGE:
• prin compensarea creanţelor privind acoperirea pierderilor anilor
precedenţi (înregistrarea este precedată de formula: Dt 313, subcontul 3132 „Capital nevărsat privind

5
CmitcaHMe no peweHMto yypeAMTenei-1
TOHXB:
• nyTeM 3aYera Ae6i.1TopcKoM 3aAon>KeHHOCTM no noKpb1Tl1tO y6blTKOB npOW/lblX
11er (3amm-1 npeAwecrsyer npoBOAKa:
Ar 313,cy6cYeT 3132 «Heonna"leHHblU
Kanuman no n0Kpb1mu10 y6b1mKoB npeObtoyu,iux nem» KT 332)

acoperirea pierderilor anilor prece-

denţi" Ct 332)
• nocpeACTBOM KOHBeprnpoBaHl-1R BO
543
314
• prin convertirea în aportul la capiBK/laA B yCTaBHblM KamtTan
talul social
Notă la operaţiunea 10. Formulele se întocmesc, de regulă, în cazul în care valoarea activelor nete este mai mică decît
mărimea capitalului social al entităţii.
npMMe4aHMe K onepa14MM 10. npoBOAKl-1 COCTaB/lRIOTCR, KaK npaBl-1110, eC/11-1 CTOl-1MOCTb 41-1CTblX aKTl-1B0B Hl-1)1(e, YeM
sem-1Y1-1Ha ycraBHoro Kan1-1rana cy6beKra.
331 sau 111, YMeHbweH1-1e TOv'IXB, 3aBb1weHHblX B
543
11 Diminuarea DCBGE majorate eronat
112,121, 122, npeAb1AYW,l-1e rOAbl 1-1/11-1 B TeKyw,eM OT4eTîn anii precedenţi sau în perioada de
123, 612 etc. HOM nep1-10Ae (AonycKaercR orpa)l(eH1-1e
gestiune curentă (se admite reflectacyMM yMeHbWeHl-1R, KOTOpoe He 3arpar1-1rea sumelor diminuării care nu afecsaer pe3yllbTaTbl npOW/lblX neT, CTOPHMtează rezultatele anilor precedenţi
posoYHOM npoBOAKOM: Ar 111, 112,121,
prin formula de stornare: Dt 111,
122,123, 714 1-1 AP· KT 543)
112, 121,122, 123,714 etc. Ct 543)
nepeK11acc1-1<j>1-1Kau,1-1R TOlt1XB s AOnro427
12 Reclasificarea DCBGE în datorii pe
543
cpo4Hble 06J13aTenbCTBa no 1-1Myw,ecrsy,
termen lung privind bunurile primite
nonyYeHHOMY B X03RMCTBeHHOe BeAeH1-1e
în gestiune economică

Contul 544 „Alte datorii
curente"

CqeT 544 «IlpoqHe TeKym;He
o6il3aTeJii.CTBa»

Contul 544 este destinat generalizării
informaţiei privind existenţa şi modifica
rea altor datorii curente (ADC), neconta
bilizate în alte conturi din clasa 5 „Datorii
curente" a Planului general de conturi con
tabile.
La contabilizarea ADC, se întocmesc for
mulele contabile prezentate în tabelul 93.

CqeT 544 rrpe,11;HasHaqeH )];Jrn o6o6m;e
HM.H MH(pOpMaI.J;MM O HaJIM�IMM H M3Me
HeHMM rrpoqMX TeKy:W:MX o6a3aTeJibCTB
(IITO), He yqTeHHhIX no ,11;pyrMM cqeTa:M
KJiacca 5 «TeKym:tte 06.HsaTeJibCTBa» O6m:ero rrJiaHa cqeT0B 6yxraJITepcKoro yqeTa.
IlpM yqeTe IITO cocTaBJI.HIOTC.H 6yxraJI
TepcKMe rrpOBO)];KM, rrpe,r:i;cTaBJieHHhie B
Ta6Jiw:u;e 93.
Tabelul 93

Formule contabile privind evidenţa altor datorii curente/
ByxraJITepcKHe npoBO)];KH no yqeTY npoq11x TeKym;11x 06.HaaTeJILCTB
Nr.
crt.
1
1

Conţinutul operaţiunii
2

Reflectarea valorii activelor şi serviciilor (fără TVA) procurate/primite de la
alte persoane (în funcţie de tipul activelor şi destinaţia serviciilor procurate/primite. Datoriile faţă de f11rnizorii
acestor active şi servicii se reflectă în
contul 544 în conformitate cu politicile
contabile)

Conturi corespondente
3
111, 112,121,
122,123, 131,
132, 141, 142,
151, 171, 211,
212, 213, 215,
217,225,251,
252, 261, 332,
341, 426, 538,
712, 713, 714,
716,717, 718,
721,723, 811,
812, 821, 822,
835 etc.

4
544

CQAep>KaHMeonepa14MM
5
Orpa)l(eH1-1e CTOl-1MOCTl-1 aKTMBOB 1-1 ycnyr
(6e3 HAC), np1-106pereHHb1x/no11yYeHHblX
OT APYrl-1X /111U, (B 3aBl-1Cl-1MOCTl-1 OT B1-1Aa
np1-106peTeHHblX/no11yYeHHblX aKTl-1B0B 1-1
Ha3Ha4eHl-1H ycnyr. O6R3aTe/lbCTBa nepe,D,
nocrasw,1-1KaM1-1 AaHHblX aKTl-1B0B 1-1 yC/lyr
orpa)l(alOTCR Ha C4eTe 544 B COOTBeTCTBl-11-1 C yYeTHblMl-1 nO/ll-1T1-1KaM1-1)

CUPRINS

1

2

2 Reflectarea taxei vamale şi plăţii

pentru poluarea mediului aferente
bunurilor importate (înregistrarea
este precedată de formula privind
transferarea mijloacelor băneşti:
Dt 544 Ct 242. Se admite reflectarea
acestor plăţi în contul 234)
3 Reflectarea în organizaţiile necomerciale a valorii activelor primite sub
formă de mijloace nepredestinate

3
111,121,122,
131,211,213,
217 etc.

4
544

111, 112, 121,
122,123,131,
132,172,211,
212, 213,241,
242,243,244,
262 etc.
121,131,211,
217 etc.

544

4 Reflectarea TVA, accizelor şi altor
impozite nerecuperabile achitate la
importul de bunuri
5 Reflectarea ADS faţă de comitent
221, 223,234
pentru bunurile primite pentru vînzare conform contractelor de comision
6 Decontarea la data raportării a soldu224
lui debitor al contului 544
7 Reflectarea ADC aferente TVA:
• de la valoarea rambursabilă a bunurilor primite în leasing financiar,
care urmează a fi trecută în cont în
perioada de gestiune curentă
• de la valoarea bunurilor şi serviciilor procurate pentru efectuarea
livrărilor mixte
232
• de la valoarea serviciilor importate,
care urmează a fi achitată la buget
• de la valoarea mărfurilor importate, pentru care a fost prelungit
termenul de plată a TVA
• de la suma costurilor care urmează
a fi refacturate de către locator
8 Recunoaşterea cotizaţiilor şi altor con234
tribuţii ale fondatorilor şi membrilor
organizaţiilor necomerciale
241, 242, 243,
9 Restituirea de către alţi creditori a sumelor achitate în plus (formula se întoc244
meşte în cazul în care aceste sume
nu au fost decontate în contul 224)
10 Reflectarea diferenţei dintre suma
efectivă a subvenţiilor, care urmează
a fi restituită şi mărimea nedecontată
a acestora:
332
• în entităţile cu proprietate publică
în cazul subvenţiilor aferente activelor
• în alte entităţi
714
413,421,428
11 Reclasificarea datoriilor pe termen
lung în ADC
12 Reflectarea la data raportării a cotei
413,421,428
curente a datoriilor pe termen lung
13 Trecerea în cont a TVA aferente ADC
534
14 Calcularea royalty şi a altor venituri
712,713,811,
812,821 etc.

544
544
544

544

544
521

544
544
544
544
544
544

5
Orpa>1<eH11e TaMO>KeHHOM nownMHbl 11
n11aTb1 3a 3arpS13HeHMe 0Kpy>Ka10�eH
cpeAbl no 11MnoprnpyeMblM u,eHHOCTRM
(3an11rn npep,wecTByer nposop,Ka no nepey11c11eH1110 p,eHe>KHblX cpep,crs: Ar 544
Kr 242. AonycKaercR orpa>KeH11e p,aHHblX
n11aremeii1 Ha cYere 234)
Orpa>KeHf.1e B HeKOMMep&feCKMX opraH\113aLJ,f.1RX CTOl1MOCTl1 aKrnB0B, no11yYeHHblX
B B11Ae He4eneBblX cpeACTB

Orpa>KeH11e HAC, aKU,1130B 11 p,pyrnx HeBO3Me�aeMblX Hanoroe, ynnaYeHHblX
np11 MMnopre u,eHHocreiii
Orpa>KeH11e mo nepep, KOMMTeHTOM 3a
u,eHHOCTf.1, no11yYeHHb1e Af1R npop,am11
cornaCH0 p,orosopaM KOMMCCMM
Cn11caH11e Ha OTYeTHYIO p,ary Ae6eroeoro
canbAO cYera 544
Orpa>KeHMe mo no HAC:
• OT BO3Me�aeMOM CTOMMOCTM nonyYeHHoro B cp11HaHCOBblli1 /11-13f.1Hr f.1My11\eCTBa, nop,f1e>Kall.\ero 3aYery B reKyw,eM OTYeTH0M nep11op,e
• OT CTOl1MOCTl1 4eHHOCTeM 1,1 ycnyr,
np1106pereHHblX p,11R ocy1.1.1ecrs11eH11R
cMewaHHblX nocrasoK
• OT CT011MOCTl1 MMnopTMpyeMblX ycnyr,
nOAf1e>Kall.\eli1 ynnare B 6iop,>KeT
• OT CTOl1MOCTl1 MMnopTMpyeMblX TO·
eapoe, no KOTOpblM npOAneH cpoK
yn11arb1 HAC
• or cyMMbl 3arpar, noAf1e>Kal1\11X pe�aK·
rvp111poeaH1110 HaMMOAaTeneM
np1nHaH11e 83HOCOB 11 p,pyrnx BKnaAOB
yypep,11re11eii1 11 Y/leH0B HeKOMMep&feCKMX opraH113au,111ii1
803spar or p,pyrnx Kpep,11ropos cyMM
nepennaT (npoBOP,Ka COCTaB/lReTCR, eC/111
p,aHHble cyMMbl He 6b11111 cm1caHbl Ha
CYeTe 224}
Orpa>KeHMe pa3HMl4bl Me>KAY �aKTM4eCKOM cyMMOM cy6cMAMH, nQAne>Ka�eH
8O3Bpary, III He cnMcaHHOM MX eenM'fM·
HOM:
• s cy6'beKrax c ny6nM'fHOM co6CTBeHHOCTblO no cy6Cf.1P,11RM, OTHOCRl1\11MCR
K aKrnBaM
• a APvr111x cy6beKrax
nepeK11ace11cp11Kau,11R AOnrocpoYHblX
o6R3arenbcrB a mo
Orpa>KeH11e Ha orYeTHYIO p,ary reKy�eM
AOnM p,onrocpoYHblX o6R3aTe/lbCTB
np11HRT11e B 3a&feT HAC 0T mo
Ha411c11eH11e poffnTM 11 p,pyrnx J],OX0A0B

CUPRINS

1
2
15 Reflectarea cheltuielilor de judecată

şi a cheltuielilor executorilor judecătoreşti
16 Majorarea ADC diminuate eronat în
anii precedenţi sau în perioada de
gestiune curentă

17
18

19
20

21

22

23

3

713,717,718

4
544

5

Orpa)f{eH11e CyAe6HblX pacXOAOB 11 pacXOAOB CYAe6HblX MCnonHMTenei:i

544
YBe/1114€Hl1e nTO, 3aHM>t<eHHblX B npe331sau 111,121,
122,125, 131,
AblAYUJ,11€ rOAbl Vl/111 B TeKyUJ,eM OT4€THOM
141,142,151,
nep110Ae
172, 211,212,
213, 215,217,
262,511,512,
712,713,714,
716, 717,718,
722,811,821,
822,823etc.
Restabilirea ADC decontate anterior în
714,717,718
544
BoccraHos11eH11e nro, paHee cn11caHHb1x
B CBR311 C 11CTe4eHl1€M cpoKa MCKOBOM
legătură cu expirarea termenului de
prescripţie
AaBHOCTM
Reflectarea sancţiunilor pentru
714,717,718
544
Orpa)f{eH11e caHK4HM 3a Heco6moAeHwe
sau
nerespectarea condiţiilor contractuAOroBOPHblX YC/10B11i::i, npl13HaHHblX
426,538
cy6beKTOM 11/111111 npl1CY)f{AeHHblX cyale, recunoscute de către entitate
şi/sau adjudecate de instanţa JudecăAe6Hoi::i 11HCTaHU,11ei::i, Ha411C/1eHHblX 3a
torească, calculate pe seama cheltuieC4eT TeKyw,11x paCXOAOB 1111111 04eH04HblX
lilor curente sau provizioanelor
pe3epBOB
Reflectarea ADC (fără TVA şi comisi832
Orpa)f{eH11e mo (6e3 HAC111 KOMllfCCllfOH544
on) faţă de comitent pentru bunurile
Horo 803Harpa)f{A€H11ll) nepeA KOMMTeHvîndute
TOM 3a npoAaHHble u,eHHOCTl1
Reflectarea la locator a costurilor care
261 sau 836
544
Orpa)f{eH11e y HaMMOAarem, 3arpar, noAurmează a fi refacturate (modul de
lle)f{aUJ,llfX pecj>aKrypMpOBaHMIO (nopRAOK
contabilizare a costurilor refacturate
yYera peq>aKryp11posaHHb1x 3arpar vt3este expus în revista „Contabilitate şi
11o)f{eH s )f{ypHa11e «Contabilitate şi audit»
audit", 2017, nr. 11, p. 9)
NQ ll 3a 2017 roA, C. 9)
Decontarea ADC aferente TVA:
Cn11caH11e nTO no HAC:
• de la cota neachitată a valorii ram544
232
• 0T HenoraweHHOH AOnH 803Mel.L\aebursabile a bunurilor primite în leaMOM CT011MOCTl1 /1113"1Hrosoro 11tMyUJ,esing financiar şi restituite locatorului
CTBa, 803Bpaw,eHHOrO /1"1311HrOAaTe/llO
544
• de la rabatul oferit de către locator
232
• OT CKMAKM, npeAOCTaBl1eHHOi1 /11-13"1Hropentru răscumpărarea anticipată a
AateneM 3a AOCP04Hb1M BblKyn np11tHRbunurilor primite în leasing financiar
TOro B q>l1HaHCOBblH /1113"1Hr 11Myw,ecrsa
Decontarea în organizaţiile necomerCn11caHMe B HeKOMMep4eCKMX opraHMciale:
3aU,MAX:
a mijloacelor nepredestinate:
Heu,eneBblX cpeACTB:
• primite sub formă de active imobi544
341
• no11y4eHHblX 8 B11Ae AOnrocp04HblX
lizate la transmiterea acestora în exaKTMBOB np11 11x nepeAaYe B 3Kcn11yaploatare (înregistrarea în contul 341
rau,1110 (Ha cYere 3413an11c11 ocylJ..lecrse efectuează în subcontul 3412
B/lAIOTCA no cy6c4eTy 3412 «4>0HO
,,Fondul de active imobilizate")
OOflWCpO'IHb/X aKmU808»)
• primite sub formă de active circu544
• no11y4eHHblX 8 B11Ae o6opOTHblX aK617
lante şi/sau servicii/lucrări la utiliTMBOB 11/111111 ycnyr/pa6or np11 11X 11Czarea acestora
n0/1b30BaH1111
• neutilizate pînă la data raportării
544
341
• He MCn0/1b30BaHHblX AO OT4eTHOH
(înregistrarea în contul 341„e efecAaTbl (Ha C4eTe 34l 3an11c11 OCYll\eCTtuează în subcontul 3413 „Fondul
BllRIOTCR no cy6cyery 3413 «<PoHo cade autofinanţare")
MOc/JUHGHCUp08aHUR»)
a contribuţiilor fondatorilor şi memBKnaAOB Y4PeAMTenei:i M YneHOB HKO:
brilorONC:
• direcţionate pentru finanţarea misi544
425,537
• Hanpas11eHHb1x AJlA q>11HaHrnposaH11tR
unilor speciale
u,eneBblX MeponpMATMM
• utilizate în alte scopuri
544
• 11cno11b30BaHHblX AJlA APYrHX u,enei:i
617
Reclasificarea ADC în datorii pe ter544
413,421,428 nepeK11acrnq>11Ka411R mo s Aonrocpo4men lung
Hble o6A3arenbcrsa
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1

24 Reţinerea impozitului pe venit la achi-

3
544

25 Diminuarea ADC majorate eronat în

544

tarea ADC în cazurile prevăzute de CF

anii precedenţi sau în perioada de
gestiune curentă (se admite reflectarea
sumelor diminuării ADC care nu afectează rezultatele anilor precedenţi prin
formula de stornare: Dt 111, 121,122,

4
534

331 sau 111,
121,122, 131,
133,141,142,
151,171,211,
212,213,217,
261,511, 512,
612,622, 811, 121,122,131,133, 141,142,151,171,
821,822,823 211,212,213,217,261,511,512,712,
etc.
713,714,716,717,718,722,811,821,
822,823 11 ,o,p. KT 544)
241,242,243, noraweH11e mo AeHe>KHblMM cpeAcrea244,245,162, MM, 3a C4eT Bbl,D,aHHblX aeaHCOB, 3a4eTa
224,161,231, Ae6MropcKoiA 3aAOll>KeHHOCTM, nocpeA234,226,314, CTBOM nOAOT"leTHblX IIML\, HOBaL\MM 11 AP,
413,421,428,
521,532, 543,
544 etc.

131,133,141,142, 151,171,211,212,
213,217,261, 511,512, 712,713,714,
716,717,718,722,811,821,822,823
etc. Ct544)

26 Stingerea ADC prin mijloace băneşti,

544

avansuri acordate, compensarea
creanţelor, titularii de avans, novaţie
etc.

27 Decontarea ADC:

la returnarea bunurilor procurate
anterior (se admite reflectarea ADC
aferente bunurilor returnate prin formula de stornare: Dt 111,112,121,
123,131,132,151,211,213,217 etc.
Ct 544}
la primirea reducerilor de preţ după intrarea bunurilor (procurarea serviciilor)
la expirarea termenului de prescripţie
la remiterea datoriei
28 Reflectarea diferenţelor de curs valutar şi de sumă aferente ADC:
• diferenţelor favorabile
• diferenţelor nefavorabile

5

YAep)l{aH11e 0OAOXOAHOro Hanora y ..icro4Hl1Ka Bbin11aTbl np11 noraweH1111 nTO s
C/ly4aRX, npeAYCMorpeHHblX HK
YMeHbWeH11e nTO, 3aBblWeHHblX B npeAblAYw.11e rOAbl 111111 s reKyw,eM oT4erHOM nep110Ae (,o,onycKaercR orpa)l{eH11e
cyMM yMeHbWeHl1fl nTO, KOropoe He
3arparnsaer pe3ynbrarb1 npOW/lblX 11er,
CTopHMpOB04HOM nposo,o,Koj;i: Ar 111,

CnMCaHMe nTO:

544

I
J

544
544
544
544
722

111,112,121,
123,131, 132,
151,211,213,
217 etc.

I
I

np11 B03Bpare paHee np1106pereHHb1x
u,eHHocrej;i (AonycKaercR orpa)l{eH11e
mo no 803Bpaw,eHHblM u,eHHOCrRM
cropH11poB04HOM nposo,o,Koj;i Ar 111,

112,121,123,131,132, 151, 211,213,
217 11 AP· Kr 544)

612

np11 no11y4eH1111 CKMA0K noc11e nocrynneHl1R u,eHHocrej;i (np1106pereH11R yrnyr)
612,611,618 np11 11CTe4eHl111 cpoKa MCKOBOH AaBH0CTM
612
np11 npOIL\eHMM ,o,011ra
Orpa>KeHMe KYPCOBblX Ba/lfOTHblX M cyMMOBblX pa3HML\ no nTO:
622
• nono>KMTellbHblX pa3H11U,
544
• OTpM4aTellbHblX pa3Hl1U,

CUPRINS

doctor habilitat în economie,
profesor universitar, ASEM

AJieKcaH,Iq> HE,IJ;EPHUA,
001Cffl0p xaow,,umam â'IWHOMU1CU,
npo(/Jeccop M9A

Corespondenţa conturilor
privind contabilitatea
veniturilor

KoppecnOHAeHL1J,HI
c11eroe no y11ery
AOXOAOB

Alexandru NEDERIŢA,

(continuare, începutul vezi
în revista „Contabilitate şi audit'',
2016, nr. 8-12; 2017, nr. 8-7, 9-12;
2018, nr. 8)
Modul general de contabilizare a venitu
rilor este reglementat de SNC Venituri",
"
aprobat prin Ordinul MF nr. 118/2013 (vezi
site-ul http://lex.justice.md/index.php?acti
on = view&view = doc&lang=l&id = 349175).
În conformitate cu pct. 5 din acest standard,
veniturile reprezintă creşteri ale beneficiilor
economice înregistrate în cursul perioadei
de gestiune, sub forma intrărilor de active
sau majorării valorii acestora, sau a dimi
nuării datoriilor care au drept rezultat creş
teri ale capitalului propriu, cu excepţia creş
terilor legate de contribuţiile proprietarilor.
Pentru generalizarea informaţiei privind
veniturile, în Planul general de conturi con
tabile sunt prevăzute următoarele conturi:
611 Venituri din vânzări";
"
612 Alte venituri din activitatea operaţi
"
onală";
613 Venituri din dobânzile aferente îm
"
prumuturilor acordate";
616 Venituri aferente mijloacelor cu des
"
tinaţie specială";
617 „Alte venituri (cu excepţia veniturilor
din activitatea economică)";
618 „Venituri din activitatea economică";
621 Venituri din operaţiuni cu active
"
imobilizate";
622 Venituri financiare";
"
623 „Venituri excepţionale".
Contul 611 „Venituri din vânzări"
Contul 611 este destinat generalizării
informaţiei privind veniturile din vânza
rea produselor, mărfurilor, prestarea ser
viciilor/executarea lucrărilor aferente ac
tivităţii operaţionale a entităţii.
Conform pct. 85 din SNC Prezentarea
"
situaţiilor financiare", acestea cuprind ve
niturile din:
• vânzarea produselor/mărfurilor;
• prestarea serviciilor şi/sau executarea lu
crărilor;
• contracte de construcţie;

(npoi}ON1Cettue, na1UJJW CM.
6 3ICypHaJ&e „Contabilitate şi audit''
N 8-12 aa 2016 ioo; N 8-7, 9-12
aa 2017 ioi); N 8 aa 2018 ioiJ)
O6� nopH)J;OK yqe-ra AOXOAOB perJia
MeHTHpyeTCH HCBY «,[(oxoAI>I», YT13epJK,IJ;eH
m,m IlpHK8.30M M<I> N2 118/2013 (cM. caitT
http://lex.justice.md/index.php?action= view
&view = doc&lang=l&id=349175). B coOT
BeTCTBIDI c n. 5 AaHHOro CTaffAapra AOXOAI>I
npeACTaBJmIOT co6oii YBe.T.[HqeHHe 3KOHO
MHqecKOH BLil'OAJ.I, OTpWKeHHoii B reqeHHe
QTqe'rfforo nepHOAa B BffAe nocrynneHHii
aKTHBOB, HnH YBenffqemm HX CTOHMOCTH,
HnH YMem,memm o6H3aTeJILCTB, npHBOA,a
� K YBe.JIHqeHHIO co6CTBeHHoro KaIIHTa
Jia, 3a HcKJIIOqeHHeM yBen:HqeHHii KaIIHTa
Jia, CBH3aHHLIX co B3HOCaMH co6CTBeHHHKOB.
,[(nB: o6o6m;eHHH HH<})OpMaQHH o AOXOAax
B O6m;eM nnaHe cqeTOB 6yxranTepcKoro
yqeTa npeAYCMOTPem,1 cneAYIOIQHe cqeTa:
611 «,[(OXOAJ.I OT IlPOAWK»;
612 «,[(pyrHe A0XOALI OT onepau;HOHHOH
AeHTeHLHOCTH»;
613 «,[(OXOAhl OT npou;eHTOB, OTHOCHIIl;HXCH
K BMAaHHLIM CCYAaMf3aHMaM»;
616 «,[(OXOALI, OTHOCHIQHeCH K u;eneBLIM
cpeACTBaM»;
617 «,[(pyrHe AOXOALI (3a HCKJIIOqeHHeM
AOXOAOB OT 3KOHOMHqecKOH AeH
TeHLHOCTH)»;
618 «,[(OXOAI>I OT 3KOH0Ml{qeCKOH AeHTem,
HOCTH»;
621 «,[(OXOAhl OT onepaQHii c AOJirocpoq
HLIMH aKTHBaMH»;
622 «<l>HHaHCOBhle AOXOAhl»;
623 «qpe8BLJqaiim,1e AOXOAhl».
611 «,IJ;oxoµ;LI OT npo,n;am»
CqeT 611 npeAHa3HaqeH AJIH o6o6m;e
HHH HH<})OpMaQHH O AOXOAax OT npOAWK
IlPOAYKD;HHI TOBapoB, OKa3aHHH ycnyrlBLI
IlOJIHeHHH pa6oT, OTHOCHIQHXCH K onepa
D;HOHHOH AeHTeHLHOCTH cyoo,eKTa.
CorJiacHo n. 85 HCBY «IlpeACTaBJieHHe
<})HHaHCOBl,IX OŢqeTOB» OHH BKJIIOqaroT AO
X0Abl:
• om pea.nU3a4uu npooy,c4uulmoeapoe;
• om 01ea3a1-tUJl YCJiY2 ulu.nu 6'btno.n1-te1-tUJl pa6om;
• no ooweopa:M 1-ta cmpoume.n1>cmeo;
CUPRINS
C'!eT

• contracte de leasing operaţwnal şi financi

ar (arendă/locaţiune);
• dividende, participaţii şi/sau dobânzi, care
pentru entitate reprezintă activitate opera
ţională.
La contabilizarea veniturilor din vân
zări (VV), se întocmesc formulele contabile
(în tabele - formule) prezentate în tabe
lul 94.

no 002060J)(J,M, onepau;uon'H020 u (jJunaHC00020
.1ruau112a (ape1-W'bl/w.t�eH'H020 naii.Ma);
• e BUOe OUBUOenooe, âo.neeow yimcmwi ulwiu
npo-qenmoe, 1W11Wp'bte O.llJl cy6be'Kma sumsi
'IOfflCSt 011,e'f)U'l(UO'H,11,0U OeRme.n'b'H,Ocm'b10.
Ilpn yqeTe ,IJ;OXO,IJ;OB OT IIpO,IJ;IDK (,I(II) coCTaBJIHIOTCH 6yxraJITepCKHe IIpOBO,IJ;Kl:I (B
Ta6mm;ax - np0Bo,IJ;K1:1), npe,n;cTaBJieHHble B
Ta6Jim:i;e 94.
•

Tabelul 94

•

crt.

1

Formule contabile pentru evidenţa veniturilor din vânzări
Dyxl'aJITepcKHe npOBO�H no yqe-ry ,lJ;OXO,IJ;OB 0T npo,n;WK
��

2
1 Reflectarea valorii de vânzare/con<

-��
·3
221, 223, 226,
234etc .

4
611

��
'

s

Oîpa>KeHMe npoAa>KHOH/AOrOBOpHOH CTOIAMOCTIA
(6e3 HAC) npop,yKI.IMM/roeapoe 1,1 ycnyr, pean1,13OsaHHb1x/nepep,aHHb1x APYrMM n1,14aM

tractuale (fără TVA) a produselor/
mărfurilor şi serviciilor cornercializate/ transmise altor persoane
611 Orpa>KeHMe y KOMIACCHOHepa KOMMCCMOHHOro
2 Reflectarea la comitent a comisionu- 221,223,234
B03Harpa>KAeHMJI (6e3 HAC} np1,1 npoAa>Ke 4eHetc.
lui (fără TVA) din vânzarea bunurilor
HOCTeH IA OKa3aHHH ycnyr
şi prestarea serviciilor
611 Ha41,1cneHMe MaTe>Keit (6e3 HAC) 3a MMyw,eCTBo,
231sau 221,
3 Calcularea plăţilor {fără TVA) pentru
bunurile transmise în leasing operaţi- 223,226,234
nepep,aHHoe a onepal.lMOHHblM nM3MHr (apeHAYI
onal (arendă/locaţiune)
HaeM)
etc.
4 Calcularea dobânzilor de leasing
231sau 221, 611 Ha41,1cneH1Ae npol,leHTOB no q>MHaHCOBOMY nM31AH·
ry y nM31AHroAaTem1
financiar la locator
223,234etc.
5 Calcularea dividendelor şi dobânzilor 231sau 221, 611 Ha4MC/leHMe AMBMAeHAOB IA npoqeHTOB OT 4>1,1din investiţiile financiare
HaHCOBblX MHBeCTIAI.\HH
223, 234etc.
Notă la operaţiunea 5. Formula se întocmeşte în entităţile pentru care obţinerea dividendelor şi dobânzilor reprezintă
activitate principală (de exemplu, în fondurile de investiţii, organizaţiile de microfinanţare etc.}. Dividendele şi dobânzile
calculate în alte entităţi se reflectă ca venituri financiare în contul 622.
npMMtNaHMe K onepal.lMM 5. npoBOAKa COCTaBJlsteTCff cy6beKTaMM, Wifi KOTOpblX nonY4eH1Ae AHBMAeHAOB 1,1 npo4eHTOB
SIBJlsteTCSI OCHOBHOH AestTe/lbHOCTblO (HanpMMep, B HHBeCTIAI.\HOHHblX (pOHAaX, MHKpoq>MHaHCOBblX opraHM3alţHSIX H AP-}.l),MBMAeHAbl H npo4eHTbl, Ha4HcneHHble s APYrMX cy6beKTaX, orpa>KalOTCff KaK q>MHaHCOBble AOXOtJ,bl Ha C4eTe 622.
241sau832
611 Oîpa>KeHMe npoAa>KHOH CTOMMOCTM (6e3 HAC) pe6 Reflectarea valorii de vânzare (fără
TVA) a produselor/mărfurilor coa/llA3OBaHHblX "POAYKL\MM/TOBapoe H OKa3aHHblX
mercializate şi a serviciilor prestate
ycnyr 3a Ha/lM4HblH paC4eT
contra numerar
7 Decontarea în entităţile cu propri611 Cn1,1caHMe s cy6beKTax c ny6JJW·IHOH co6craeHHO342
etate publică a subvenţiilor aferente
CTblO cy6CMAMM, OTHOCSIUJ,IAXCSI K aKTIABaM, HCnOJJbactivelor utilizate la fabricarea produ3OBaHHblX np1,1 npOIA3BOACTBe npoAYKI.\MM 1,1/1,1n1,1
selor şi/sau prestarea serviciilor
OKa3aHIAH ycnyr
8 Reflectarea W din decontarea veniOîpa>KeHMe An or cnMcaHMJI p,oxoppe 6YAYII.\MX
turilor anticipate aferente:
nepMoppB, OTHOCJILI.\MXCJI:
cotei valorii rambursabile a bunurilor
611 K AOJJe BO3Mew,aeMOH CTOHMOCTIA nepep,aHHOfO
424,535
transmise în leasing financiar (formuB cj)MHaHCOBblM nM3MHr MMYll.\eCTBa (npoBOAKa
la se întocmeşte pe măsura survenirii
cocrasnstercR no Mepe HacrynneHMR cpoKoa notermenelor de plată a ratelor de
raweHMff JJH3MHfOBblX nnare>KeH)
leasing)
valorii bunurilor vândute conform
535
611 I K croMMOCTM l,leHHOCTeit, npQAaHHblX no t1,oroaocontractelor de comision
paM KOMMCCMM
subvenţiilor utilizate la fabricarea
535
611 K cy6CM,qMJIM, 1,1cnonb3OBaHHblM np1,1 npOIA3BOA·
produselor şi/sau prestarea servicicree np0AYKLIHM 1,1/1,1111,1 oKa3aHMH ycnyr, 3a 1,1cilor, cu excepţia subvenţiilor aferente
KJIIO'leHMeM cy6CIAAHH, OTHOCffW,IAXCR K aKTMBaM e
activelor în entităţile cu proprietate
cy6beKTax c ny6nH4HOH co6crseHHOCTblO
publică
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4

535
611 K npOL\eHTaM, Ha4MCneHHblM 3a nepMOA nocne
dobânzilor calculate pentru perioada
np1to6pereH1tR 06n1tra41ti:i M ,o,pyrnx AOllrOBblX
post-achiziţie a obligaţiunilor şi altor
titluri de datorii (formula rezultă din
4eHHblX 6yMar (npoaop,Ka BblTeKaer M3 n. 31 HC6Y
«AoxoAbl» 1-1 cocraamierc11 cy6beKTaMM, AnR KOpct. 31 al SNC „Venituri" şi se întocmeşte în entităţile pentru care obţiTOPblX nony4eHMe npo4eHTOB RBJlReTCR OCHOBHOl-1
AeRTe/lbHOCTbto)
nerea dobânzilor reprezintă activitate
principală)
425,537
611 CnMCaHMe 4eneBblX (j)MHaHCMpOBaHMl-1 M nocry9 Decontarea finanţărilor şi încasărilor
nneHMH, MCnO/1b3OBaHHblX AllR noKpblT11ff 3aTpaT,
cu destinaţie specială utilizate pentru
CBR3aHHblX C npOl13BO,D,CTBOM npOAYKL\HH 11/111111
acoperirea costurilor de fabricare a
OKa3aHMeM ycnyr B ny611114HblX Y4pe>1<AeHMRX C
produselor şi/sau de prestare a servi<j,11HaHCOBOl1 aBTOHOM11e11 11 a APvr11x cy6beKTax
ciilor în instituţiile publice cu autonomie financiară şi în alte entităţi
221, 223,226, 611 Yse111-1YeH11e An, 3aH111>KeHHblX B reKyw,eM oTYer10 Majorarea VV diminuate eronat în
231,234,535,
HOM nep11OAe
perioada de gestiune curentă
832 etc.
_CropHMpoeaH1te An_e pe3ynbrare orpa>KeHHR:
11 Stornarea W în urma reflectării:
221,223,226, 611 npoAa>KHOH cro11Mocrn (6e3 HAC) npOAYKL\1111 H
valorii de vânzare (fără TVA) a pro234 etc.
TOBapoB, BO3Bpa�eHHblX OT noKynare11eH
duselor şi mărfurilor returnate de la
cumpărători
sumei reducerii preţurilor (fără TVA) 221,223,226, 611 cyMMbl y4eHK111 (6e3 HAC) paHee npoAaHHblX npo234 etc.
AYKL\HM/TOBapoB H OKa3aHHblX yc11yr
la produsele/mărfurile vândute şi
serviciile prestate anterior
Notă la operaţiunea 11. Înregistrarea rezultă din pct. 17 al SNC „Venituri" şi se întocmeşte în cazul în care livrarea şi returnarea (reducerea preţurilor) produselor/mărfurilor au avut loc în aceeaşi perioadă de gestiune. Se admite reflectarea
sumei diminuării VV prin formula inversă: Dt 611 Ct 221, 223,226,234 etc.
np1tMe'laH1te K onepa41tH 11. npoBOAKa BblTeKaeT 1)13 n. 17 HC6Y «AOXOAbl» M COCTaB11ReTCR, eC/lH noCTaBKa 11 BO3spar
(CHl1>KeHHe 4eH) npOAYKL\1111/TOBapoB HMe/lH MeCTO B OAHOM H TOM >Ke OT4eTHOM nepHOAe, AonycKaeTCR orpa>KeHHe
cyMMbl yMeHbWeH1111 An 06parH011 npoBOAKOl-i: Ar 611 Kr 221,223, 226,234 11 AP·
12 Stornarea VV majorate eronat în peri- 221,223, 226, 611 CropH11posaH1-1e An.. 3aeb1weHHb1x a reKyll\eM
OT4eTHOM nepHOAe (AonycKaeTCR orpa>KeHHe
oada de gestiune curentă (se admite 231,234,535,
cyMMbl yMeHbWeHl1R .n,n o6paTHOl1 npoBOAKOI-Î:
832 etc.
reflectarea sumei diminuării VV prin
Ar 611 Kr 221,223,226,231,234,535,832 HAP,)
formula inversă: Dt 611 Ct 221, 223,
226, 231,234,535,832 etc.)
351 Cn1-1caH11e Ha OT'leTHYIO AaTY HaKOnlleHHblX p,n Ha
611
13 Decontarea la data raportării a VV
HTOfOBblH (j)HHaHCOBblH pe3ynbTaT
acumulate la rezultatul financiar total

Contul 612 „Alte venituri
din activitatea operaţională"

CqeT 612 «,11,pyrHe ,ra;oxo,ra;1>1 oT
onepau;HOHHOH ,ra;esITeJibHOCTH»

Contul 612 este destinat generalizării
informaţiei privind alte venituri care apar
în cadrul desfăşurării activităţii operaţio
nale, dar nu pot fi atribuite la veniturile din
vânzări.
Conform pct. 88 din SNC „Prezentarea
situaţiilor financiare", acestea cuprind ve
niturile din:
• ieşirea altor active circulante (cu excepţia
produselor şi mărfurilor);
• amenzi, penalităţi şi alte sancţiuni;
• recuperarea prejudiciului material cauzat
entităţii;
• decontarea datoriilor cu termen de pre
scripţie expirat;
• subvenţii şi/sau utilizarea mijloacelor cu
destinaţie specială;

G•rnT 612 npe,z:i;Ha3HaqeH ,z:i;Jrn 0606m;e
H1n1 HmpopMa:u;Mn o ,z:i;oxo,z:i;ax, BO3HJ,rnaro
m;Hx B npo:u;ecce ocym;ecTBJieHHH onepa:u;H
OHHoii: ,z:i;eHTeJibHOCTH, HO KOTOpbie He MO
ryT 6hITb OTHeCeHhI K ,z:i;oxo,n;aM OT npo,z:i;aJK.
ComacHo n. 88 HCEY «Ilpe,z:i;cTaBJieHHe
cl>HHaHCOBblX OTqeTOB» OHM BKmoqaIOT ,z:i;o
XO)];bI:
• om 6'bt6'btmwi opymx 06opomm1tx ax:mu6o6
(x:poMe npoâyx:t1iuu u mo6apo6);
• 6 6uâe wmpa(/Jo6, ne1-tu u opymx ca1-tx:t1iuii;
• om 603Me�e1-tWt Mamepuwi'b1-to20 y�ep6a,
npU'l/,U1-te1-t1-to20 cy6r,ex:my;
• om cnuca1-twi o6.ftaameJl'bCm6 c ucmex:UtUM
CpOKOM UC'X:060U Oa61-WCmu;
• om

cy6CUOUU

u/UJ1,U

UCnOJl'b306a1-t'Uft

cpeâcm6 cnet1iuan'b1-to20 1-ta:J1-ta'l/,e1-tUR;

CUPRINS

• plusurile de active irrwbilizate şi circulante

om U3Jl,UW'IW6 Oo.ll2ocp<J1l1t'btX u 06opom1t11tX
aKmueoe, 6'bl,Sl,6Jl,ffiH'btX e peay.11/bmame uu
eeumapu3a-quu;
• om opymx onepa-quu, omuocsi�uxcsi K
onepa-quouuou oesime.11ib1t0cmu.
Ilo)JJ)06Hblll COCTaB )JJ)yrHX )];OXO)];OB OT
orrepaQHOHHOH ,n;e.HTem.HOCTH (,U,UO,U)
rrpe,n;cTa.BJieH B :m:ypHaJie «Contabilitate şi
audit» Nll 3 3a 2018 ro,n;, c. 31.
IlpH yqeTe ,U,UO,U cocTaBJUIIOTC.H 6yx
raJITepcKHe rrpoBo,n;KH, rrpe,n;cTaBJieHHhle B
Ta6JIHIIe 95.
Tabelul 95
Formule contabile pentru evidenţa altor venituri din activitatea operaţională
ByxrrurrepcKHe IIpOBOAKlf no yqe-ry ,Iq)yrDX )J;OXO)J;OB 0T onep�OHHOH )J;eJITeJil,HOCTH
•

constatate la inventariere;
• alte operaţiuni aferente activităţii operaţi
onale.
Componenţa detaliată a altor venituri
din activitatea operaţională (AVAO) este
prezentată în revista "Contabilitate şi au
dit", 2018, nr. 3, p. 31.
La contabilizarea AVAO, se întocmesc
formulele contabile prezentate în tabe
lul 95.

Nr.
Cit.

<

'

��

"

Conturi
· -&.

�---

4
3
5 '.
111,112, 121, 612 Oîpa>KeHHe BblRBJleHHblX npH MHBetnapM3aqMM
122, 123,131,
M3JIMWKO8 A0JJrocp04HblX H o6opOTHblX aKTHBOB
132, 141,142,
(cornacHo n. 80 nonomeHHR o nopRAKe nposeAe161, 162,172,
HHR HHBeHTapH3atţHH, yTBep>KAeHH0ro npHKa30M
211, 212,213,
M<I> N!! 60/2012, H3JIHWKH aKTHBOB OtţeHHBalOTCR
215, 216,217,
CJJeAYIOIL\HM o6pa30M:
241,246,262,
• HeMaTep1-1aJ1bHble aKTHBbl H OCHOBHble CPeACTBa,
811,812etc.
TOBapHO-MaTepHaJlbHble 3anaCbl H np04He 060pOTHble aKTHBbl - no cnpaBWHBOM CTOHMOCTH
Ha AaTY BblRBneHHR
• Ae6HTOpCKaR H KpeAHT0pCKaR 3aAOJJ>KeHHOCTb,
AeHe>KHble CPeACTBa H AOKyMeHTbl - no HOMMHaJlbHOM CTOHMOCTH)
2 Reflectarea valorii juste a bunurilor ob211,213 612 OTpa>KeHMe cnpaBeAJJHBOM CTOHMOCTH tţeHHOCTeM,
ţinute în urma reparaţiei obiectelor de
no11Y4eHHblX 8 pe3yJJbTaTe peMOHTa co6CTBeHHblX
imobilizări corporale proprii şi închiriate
H HaeMHblX 06beKTOB p,onrocpO'IHblX MaTepMaJJbHblX aKTMBOB
Notă la operaţiunea 2. Formula se întocmeşte în cazul în care costurile de reparaţie au fost recunoscute ca cheltuieli curente. În caz contrar, bunurile obţinute în urma reparaţiilor se contabilizează ca majorare a stocurilor şi diminuare a imobilizărilor corporale, stocurilor, costurilor activităţilor de bază şi/sau auxiliare, datoriilor etc. (pct. 24 din SNC „Stocuri")
prin formula contabilă: Dt 211 Ct 121, 151,215,261,811, 812 etc.
npMMt!'laHMe K onepal.\MH 2. npoBOAKa C0CTaBJIReTCR, eCJJH peMOHTHble paCXOAbl 6blJIM npM3HaHbl KaK TeKyUţHe
paCXOAbl. 8 npOTHBHOM CJ1Y4ae l,\eHHOCTH, nonY4eHHble B pe3yJJbTaTe peMOHTa, OTpa>KalOTCA KaK YBeJJH4eHHe
3anacos H yMeHbWeHHe A0JJrocp0'IHblX MaTepHaJlbHblX aKTHBOB, 3anacos, 3aTpaT OCHOBHOM AeRTeJJbH0CTH H/HJJH
scnoMoraTenbHblX npoH3Bop,CTB, o6R3aTenbCTB H AP· (n. 24 HC6Y «3anacb1») 6yxramepcKoM npoBOAKOH: AT 211 KT 121,
151,215, 261, 811, 812 H AP·
3 Reflectarea valorii juste a materialelor
612 Oîpa>KeHMe cnpaBWHBOM CTOHMOCTH MaTepMa211
obţinute în urma casării OMVSD
JIOB, nonY4eHHblX B pe3yJJbTaTe nMKB"'Acll.\MM M6n
4 Reflectarea la data raportării a sumei
211,212,213, 612 OîpameHMe Ha ONentyio p,ary cyMMbl, npeeblwacare depăşeşte valoarea realizabilă netă a 215,216,217
l011.\eM 4MCTYIO CTOHMOCTb peaJJH3atţHH 3anacos Ha
stocurilor la data evaluării pr-,;edente (în
AaTY npeAblAYIL\eM otţeHKH (s npeAenax MX ce6elimita costului acestora)
CTOHMOCTH)
5 Reflectarea valorii de vânzare/contrac221, 223,226, 612 OTpameHHe npoAa>KHOH/AOrosopHoH CTOHM0CTH
tuale (fără TVA) a altor active circulante
234,241 sau
(6e3 HAC) p,pymx o6opoTHblX aKTMeoe, peanM30comercializate/ transmise altor persoane
832
BaHHblx/nepeAaHHblX APYrHM 111-1tţaM
6 Restabilirea sau încasarea creanţelor (fără 221, 223,226, 612 B0CCTaH0BJleHHe HJIH no11Y4eHHe Ae6MTOpCKOM
TVA) decontate anterior ca creanţe com- 231, 234sau
3aAC)JIH<eHHocnt (6e3 HAC), paHee cnHcaHHOH KaK
promise pe seama cheltuielilor curente
241, 242,243,
6e3HaAe>KHaR 3a C4eT TeKYIL\HX paCXOAOB
244
1
l
1 Reflectarea plusurilor de active imobilizate şi circulante constatate la inventariere (conform pct. 80 din Regulamentul
privind inventarierea, aprobat prin Ordinul MF nr. 60/2012, plusurile de active se
evaluează în modul următor:
• imobilizările necorporale şi corporale,
stocurile şi alte active circulante - la
valoarea justă la data constatării
• creanţele, datoriile, mijloacele şi documentele băneşti - la valoarea nominală)

CUPRINS

1
2
3
4
5
Notă la operaţiunea 6. Formula se întocmeşte în cazul în care suma TVA a fost stornată la decontarea creanţelor compro-

mise. În caz contrar, la AVAO se decontează suma integrală a creanţelor restabilite {inclusiv TVA).
npMMe'laHMe K onepal\MM 6. npoB0AKa cocrasm1em1 s cn�ae, ecn11 cyMMa HAC 6b111a cropHHposaHa np11
cn11caH1111 6e3HaAe>KHOH Ae611TopcKoi1 3aA0JJ>KeHHOCTH. B npoTHBH0M C/l�ae Ha MOA cn11cb1saem1 nonHaR cyMMa
soccraHosneHHOH Ae6HTopcKoM 3aA0JJ>KeHH0CTH (c �eTOM HAC).
226,234
612 OTpa>KeHHe MarepHanbHOro yt14ep6a, npH3HaH7 Reflectarea prejudiciului material recuHoro BHHOBHblMH 11111.\aMH HJIH npHcy>KAeHHOf0
noscut de către persoanele vinovate sau
adjudecat de instanţa judecătorească
cvAe6Hoit HHCTaHI.\HeM K B03Mew,eH1110 HMH
pentru recuperare de către aceştia
234
8 Calcularea amenzilor,penalităţilor,
612 Ha411cneH11e wrpa4,oe,neHM,HeycroMKM 11 APYrHX
despăgubirilor şi altor sancţiuni pentru
caHKI.\IIIM 3a HapyweHHe ycnoBHM X03RMCTBeHHblX
încălcarea clauzelor contractuale, precum
AOroaopoB, a TaK>Ke CVMM no npereH3MffM, npe,&bşi a sumelor privind pretenţiile înaintate
RBJleHHblM 11 npl13HaHHblM APYfl1Ml1 Jll11.\aMl1
şi recunoscute de către alte persoane
612 OTpa>KeHHe cyAefiHblX paCXOAOB, noAJJe>Kall.\HX
234
9 Reflectarea cheltuielilor de judecată care
B03Mew.eHl1IO Bl1H0BHblMl1 Jll11.\aMl1 no peweHl1!0
urmează a fi recuperate de către persoacvAe6Hoit HHCTaHl.\1111
nele vinovate conform deciziei instanţei
judecătoreşti
10 Reflectarea diferenţelor favorabile dintre 234sau245 612 OTpa>KeHHe noJJ0>Kl1TeJJbHblX pa3Hl11.\ Me>KAv 0<1>11411aJ1bHb1M KypcoM HEiM 11 KYPC0M np0Aa>K11/nocursul oficial al BNM şi cursul de vânzare/ cumpărare a valutei străine
KynK11 MHOCTpaHHOM BaJIIOTbl
Notă la operaţiunea 10. În conformitate cu politicile contabile, până la intrarea în vigoare (01.01.2019) a modificărilor
operate în SNC existente, diferenţele dintre cursul oficial al BNM şi cursul de vânzare/cumpărare a valutei străine pot fi
contabilizate ca venituri financiare în contul 622.
npMMe'laHMe K onepal,\MM 10. B C0OTBeTCTBl111 C �eTHblMl1 noJ1MTl1KaM11 A0 scrynneHl1ff B c1111y 113MeHeHl1M
Aei1crsy10w.11x HCEiY (01.01.2019) no11om11TenbHb1e pa3HHl.\bl Me>KAv o<j>1-1411anbHblM KypcoM HEiM 11 KypcoM
np0Aa>K11/ 00KYnKl1 IAHOCTpaHHOM BaJIIOTbl M0ryT 6b1Tb 0Tpa>KeHbl KaK <j>11HaHCOBble pacxop,bl Ha C'leTe 622.
Orpa>KeHMe fJJJ.OA:
11 Reflectarea AVAO din:
• 0T cn11caH11R pa3HIAl.ţbl Me>KAv nepBOHaYaJlbHOH
• decontarea diferenţei dintre costul de
11 HOMMHaJlbHOH CTOl1M0CTblO KpaTKOCp04HblX
intrare şi valoarea nominală a obligaţiunio6n111ral.\MM, npHo6peTeHHblX C AIIICKOHTOM (no
lor pe termen scurt procurate cu scont (la
l.\eHe Hl1>Ke HOMMHaJlbHOH CTOl1MOCTIII)
un preţ mai mic decât valoarea nominală)
• recunoaşterea la data raportării a di• 0T npH3HaHHR Ha OT4eTHYIO AaTY nonO>KIIITenbferenţelor favorabile dintre costul de
HblX pa3Hllll\ Me>KAv nepBOHa'laJlbHOM CT0l1MO251,252
612
intrare (sau valoarea contabilă la înceCTblO (1,11111 6anaHCOBOH CT0HMOCTblO Ha Ha4aJI0
OT4eTH0fO nepMOAa) H cnpaBeAJJl1BOM CT0IAMOputui perioadei de gestiune) şi valoarea
justă a valorilor mobiliare pe termen
CTblO KpaTK0Cp04HblX 4eHHblX 6yMar, KOTMpyeMblX Ha cl>111HaHCOBOM pblHKe
scurt cotate pe piaţa financiară
• reluarea pierderilor din deprecierea
• 0T BOCCTaH0BJJeHl1ff y6blTKOB OT 06ec4eHeH11R
KpaTK0Cp04HblX l,\eHHblX 6yMar,He KOTlllpyeMblX
valorilor mobiliare pe termen scurt
Ha 4>11HaHCOBOM pblHKe
necotate pe piaţa financiară
12 Reflectarea AVAO (fără TVA) din deconta- 511,512, 521, 612 0Tpa>KeH11e MOA (6e3 HAC) 0T cn11caHHR o6a3area datoriilor la expirarea termenului de 531,533,534,
TeJJbCTB no 11CTe4eHMl1 cpoKa MCKOBOM AaBHOCTIII 11
544 etc.
prescripţie şi la renunţarea creditorului la
np11 OTKa3e KPeAHT0pOB OT CB0HX npas (npOl!.\eHHe
AOnra) (HAC, paHee BblYTeHHblM, OTHOCRl!.\11MCR K
drepturile sale (remiterea datoriei) (TVA
aferentă datoriilor decontate, dedusă
cn11caHHblM o6R3aTenbCTBaM, 0TpamaeTCR cropH11poso4HOM nposop,Koit: AT 534 KT 521, 522, 544
anterior, se înregistrează prin formula de
H AP-)
stornare: Dt 534 Ct 521,522,544 etc.)
523
612 OTpameHMe MOA oT cn11caHHR non�eHHblX
13 Reflectarea AVAO din decontarea avansuaeaHcoe (c �eToM HAC) c 11creKw11M cpoKoM 11crilor primite (inclusiv TVA) cu termenul de
KOBOH AaBH0CTM (HAC 0T cn1o1caHHblX asaHcos oTprescripţie expirat (TVA aferentă avansupamaeTcR cropHttpos04HOM npoBOAKOM: Ar 225
rilor decontate se reflectă prin formula de
Kr534)
stornare: Dt 225 Ct 534)
521,522,544 612 OTpameH11e CKMAOK (6e3 HAC), non�eHHblX oT no14 Reflectarea reducerilor de preţ (fără
etc.
crasw,MK0B nocne nocrynneHMR 4eHHocreiii/np1-106TVA) primite de la furnizori după intrarea
pereHMR ycnyr (nposop,Ka BblTeKaeT 1,13 n. 48 HCEiY
bunurilor/procurarea serviciilor (formula
«Co6CTBeHHblH KanHTaJJ H o6R3aTeJ1bCTBa»)
rezultă din pct. 48 al SNC „Capital propriu
şi datorii")

CUPRINS

·t:.

i "·. >

.·i ,:

�--

;,··· ',:

. . . . .. ...

3.

4' .

,s

15 Decontarea sumelor penalităţilor,amenzi533,534
612 CnMCaHHe cyMM aHHynMpoBaHHblX neHM,wrpalor şi altor sancţiuni privind decontările cu
ct,oe III Al)YllCX caHKl.(MH no paet4eTaM C 610A>l{eTOM
(npoeOJJ,Ka cocrae1111erCR, eCJ111 caHKL\HM 6b1J1M
bugetul anulate {formula se întocmeşte în
cazul în care sancţiunile au fost aplicate şi
HaJIO>KeHbl M aHHY11MpOBaHbl B pa3Hble ONeTHble
nep11op,b1)
anulate în perioade de gestiune diferite)
612 Orpa>KeHHe Heo6ycnoBJ1eHHblX HanOroBblX JlbrOT,
534
16 Reflectarea facilităţilor fiscale necondiţinpep,ocraBJ1eHHblX cy6oeKTOM
onate, acordate entităţii
Orpa>KeHMe IJJJ.OA or cnMtaHMA ppxop,oe 6YAY17 Reflectarea AVAO din decontarea venitu��o�. a�ci�ate afere�:
"'
. . ll.\MX �e�M�_B, OTI:'_OCAlqMXCA: . . . .
424,535
612 K cy6cMAMAM, HCnOJlb30BaHHblM B onepaqMOHHOM
subvenţiilor utilizate în activitatea
Ae11TellbHOCTM, 3a MCKlll04eHMeM cy6CM,D,MM, OToperaţională,cu excepţia subvenţiilor
aferente fabricării produselor/prestării
H0CSIW,HXCR K npOl13BOACTBY npOAYKL\MH/OKa3aHl1IO
serviciilor
. .
..
. ye11y_r
. .
612 K cyMMe MaTepManbHoro yiqep6a, no.a,ne>KalJ.\ero
535
sumei prejudiciului material care urmeaB03Mell\eHMIO pa60THHKaMH
ză a fi recuperat de către angajaţi
612 Orpa>KeH11e MOA or cn11caHHR �eBblX cpHHaH537
18 Reflectarea AVAO din decontarea finanCMpoeaHMll H nocrynneHl1H, MCnOJlb30BaHHblX B
ţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială
onepaqMOHHOM AeRTellbHOCTH ny6JIM'lHblX yYutilizate în activitatea operaţională a
pe>KAeHMM C cpMHaHCOBOM aBTOHOMHeM 11 B p,pyn1x
instituţiilor publice cu autonomie financicy6oeKTax
ară şi în alte entităţi
538
19 Decontarea soldurilor provizioanelor în
612 Cn1-1caH11e OCTaTKOB OI.IE!HO'lHblX pe3epBOB B CllyYae MX HenonHoro HCnOJlb30BaHMll
cazul utilizării incomplete a acestora
538
AHttynMpoeaHMe
ou,eHOYHblX pe3epeoa, C03AaH612
20 Anularea provizioanelor constituite în peHblX 8 npep,blAYll\Me ONeTHble nepHOP,bl (npoeop,Ka
rioadele de gestiune precedente {formula
BblTeKaer H3 n. 88 HC6Y «Co6creeHHblM Kan11ran
rezultă din pct. 88 al SNC „Capital propriu
11 o6R3aTeJJbCT8a» H cocrasnReTCR, eCJJH cornacHo
şi datorii" şi se întocmeşte în cazul în care,
yYeTHblM nom1THKaM cy6oeKT npeKpaw,aer co3conform politicilor contabile, entitatea
AaeaTb ou,eHOYHb1e pe3epeb1 ,ll,JIR onpep,eneHHblX
încetează să constituie provizioane pentru
u,enei1)
anumite scopuri)
541
612 Cm1caH11e o6yCJ1oeneHHblX Hanoroeblx nbroT no
21 Decontarea fadrltăţl1or fiscale condiţionate
HCTe'leHHM cpoKa MX p,eMCTBMll (3anHCH npep,wela expirarea termenului de valabilitate a acescrayer npoBOAKa no orpa>1<eHM10 06ycnos11eHHb1x
tora (înregistrarea este precedată de formula
HanorOBblX Jlbf0T, npeAOCTaBJleHHblX cy6beKTY:
privind reflectarea facilităţilor fiscale condiţiAr 534 Kr 541)
onate, acordate entităţii: Dt 534 Ct 541)
221, 223, 226, 612 YeenHYeHMe MOA, 3aHM>KeHHblX e TeKYUţeM or22 Majorarea AVAO diminuate eronat în
YeTHOM nep1-10.a,e
231,234,424,
perioada de gestiune curentă
535,537,832
etc.
AVAO
23 •·Stornarea
CropHHpoBaHf!e IJJJ.O.g s ��nbrare OTpa,KeHMJt:
. . în urma
..
�....reflectării: . .
valorii de vânzare (fără TVA) a altor active 221,223, 226, 612 npop,a>1<HOH CTOMMOCTM (6e3 HAC) APYrMX o6opor234etc.
H_blX atmtBOB, 803BPall.\E:f!HblX OT noKynarenew
�ir�u!anţe ret�_mate d� !a cu�părători
221,223, 226, 612 tyMMbl yqeHKM (6e3 HAC) paHee npop,aHHblX p,pysumei reducerii preţurilor (fără TVA) la
r11x o6opoTHblX aKTHBOB
234etc.
alte active circulante vândute anterior
Notă la operaţiunea 23. Înregistrarea rezultă din pct. 17 al SNC „Venituri" şi se întocmeşte în cazul în care livrarea şi returnarea (reducerea preţurilor) altor active circulante au avut loc în aceeaşi perioadă de gestiune. Se admite reflectarea
sumei diminuării AVAO prin formula inversă: Dt 612 Ct 221,223,226, 234.
npMMENaHMe K onepaU,MM 23. npoBO,ll,Ka BblTeKaeT 113 n. 17 HC6Y «AOXQAbl» 11 COCTaBJIReTCll, eCJIM nocraBKa H 803BpaT
{CHM>KeH11e u,eH) APYrMX o6opOTHblX aKTHBOB HMeJIH MeCTO e OAHOM 11 TOM >Ke OT'leTHOM nepHOAe. AonycKaeTCfl orpa>1<eHMe
cyMMbl yMeHbWeHHR MOA 06pa•10'1 npoeop,Koi1: Ar 612 Kr 221,223,226,234.
221, 223,226, 612 CropH1tposaH1te MOA, 3aBblWeHHblX e reKyll\eM
24 Stornarea AVAO majorate eronat în pe231,234,535,
rioada de gestiune curentă (se admite
OT'-leTHoM nep110Ae (p,onycKaercR orpa>KeHHe cyM832 etc.
reflectarea sumei diminuării AVAO prin
Mbl yMeHbWeHHR MO/J. o6paTHoii nposo.a.Koii:
formula lnversi: Dt 612 Ct 221,223, 226,
Ar 612 Kr 221, 223,226,231, 234, 535,832 H AP,)
231, 234,535, 832 etc.)
612
351 CnMcaHMe Ha O'NentytO p,ary HaKonneHHblX MOA
25 Decontarea la data raportării a AVAO
acumulate la rezultatul financiar total
Ha 11roroeb1H cj>MHaHCOBblH peaynbraT
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Contul 613 „ Venituri
din dobânzile aferente
împrumuturilor acordate''

C'leT 613 «.IJ;oxo,n;1>1 OT npou;eHTOB,
OTHOCJIID;HXCJI K BbI,IJ;aHHl>IM
ccy.n;aMlaaiiMaM»

Contul 613 este destinat generalizării
informaţiei privind veniturile care apar
din dobânzile aferente împrumuturilor
acordate membrilor/debitorilor asociaţiilor
de economii şi împrumut şi altor entităţi
similare.
Modul de contabilizare a acestor venituri
este reglementat de Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii şi prezentării informaţiilor în situaţiile financiare
ale asociaţiilor de economii şi împrumut (în
continuare -Indicaţii metodice), aprobate
prin Ordinul MF nr. 166/2016 (vezi site-ul
http://lex.justice.md/index.php?action = view
&view = doc&lang = l&id=349175).
În conformitate cu pct. 63 din Indicaţiile
metodice, veniturile sus-menţionate includ:
• dobânzile aferente împrumuturilor acordate de către asociaţie;
• dobânzile aferente investiţiilor fi.nanciare;
• comisioanele aferente acordării împru
muturilor.
La contabilizarea veniturilor din do
bânzile aferente împrumuturilor acordate
(VDIA), se întocmesc formulele contabile
prezentate în tabelul 96.

Cqe-r 613 rrpe.n;mIBHaqeH .z:i;m1 o6o6m;eHllil MH<popMaQHH o ,z:i;oxo.z:i;ax, B03HHKaro
m;Hx oT rrpou;eHTOB, oTHOCHm;HXCSI K BhI
)];aHHbIM ccy.z:i;aMlsaitMaM qJJ:eHaMl.z:i;e6HTO
paM ccy.z:i;o-c6eperaTeJThHhIX accou;Hau;mi H
.z:i;pyrHM aHaJIO�HhlM cy6'heKTaM.
IIopSI,z:i;oK yqeTa ,z:i;aHHhIX ,z:i;oxo,z:i;oB pe. rJiaMeHTHpyeTCSI Mero.z:i;�ecKFIMFI YKMa
HHSIMH 06 oco6eHHOCTSIX 6yxraJITepcKoro
yqeTa H rrpe,z:i;cTaBJieHllil MH<popMau;HH
· B q>HHaHCOBhIX OT"IeTax ccy,z:i;o-c6epera
: TeJII>HhIX accou;Hau;irn:, YTBep:m:,z:i;eHHhIMH
IlpHKa30M M<I> N, 166/2016 (cM. caiiT
http://lex.justice.md/index. php ?action =
view&view = doc&lang=l&id=349175).
B cooTBeTCTBHH c rr. 63 Me-ro.z:i;�ecKHX
YKa3amrn ,z:i;aHHI>Ie ,z:i;oxo,z:i;hl BKJIIOqaroT:
• rrpou;eHThI no rrpe,z:i;oCTaBJieHHblM accou;Hau;Heft sa:fiMaM;
• rrpou;eHThI no q>MHaHCOBhlM MHBecTHIJ;FISIM;

• KOMHCCHOHHbie sa rrpe,z:i;oCTaBJieHHe 3aft
MOB.

IlpH yqeTe )];OXO)];0B OT npou;eHT0B, OT
H0CHm;HXCH K Bhl)];aHHhlM ccy,z:i;aM/33.HMaM
(UIIBC), coCTaBJISIIOTCH 6yxraJITepcKMe
IIpOBO)];KH, rrpe,z:i;CTaBJieHHhle B Ta6JIHIJ;e 96.
Tabelul 96
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Formule contabile pentru evidenţa veniturilor
din dobânzile aferente împrumuturilor acordate
ByxraJITepcKHe IIpOBO.zJ;KH no yqeTY .zi;oxo.zi;oB OT npou;eHTOB,
OTHOC,n:u;HXCH K Bhl,IJ;aHHLIM ccy.zi;aMl3aHMaM
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1 Calcularea dobânzilor aferente împrumuturilor acordate şi altor investiţii financiare (formula rezultă din
pct. 18 al Indicaţiilor metodice)
2 Calcularea comisionului pentru împrumuturile acordate
3 Majorarea VOIA diminuate eronat în
perioada de gestiune curentă
4 Stornarea VOIA majorate eronat în
perioada de gestiune curentă (se
admite reflectarea sumei diminuării
VDIA prin formula inversă: Dt 613
Ct231, 234)
5 Decontarea la data raportirll a VDIA
acumulate la rezultatul financiar total

��.
·'

-:

231

613

234

613

231, 234

613

231, 234
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351
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Ha1.111C11eH11e npo�HTOB no npep,ocraaneHHblM
3aHMaM H no APYlllM (j)HHaHCOBblM HHBeCTHI.\HRM
(npOBOAKa BblTeKaeT 113 n. 18 MeTQAH'-leCKHX yKa3aHHM)
Ha'-IHC/leHHe KOMMCCMOHHOro B03Harpa>KAeHMII
3a npep,ocraaneHHble 3aMMbl
Yae11111.1eH11e AnBc, 3aHMH<eHHblX a TeKy�eM oT1.1eTHOM nepHOAe
CTOpH11poaaH11e AnBC, 3aBblweHHblX a TeKy�eM
OT'leTHoM nepHOAe (AonycKaeTai orpa>KeHHe
cyMMbl yMeHbWeHHR AnBC o6pantoii npoaop,KoM:
AT 613 KT 231, 234)
•
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Cn11caH11e Ha O"NeTHYIO PiJTY HaKonneHHblX AnBC
Ha HTOrOBblH (j)MHaHCOBblM pe3YnbTaT

CUPRINS

Alexandru NEDERIŢA,
doctor habilitat în economie,
profesor universitar, ASEM

A.JieKcaa,rw HE,il;EPHIJ;A,
ooxmop xa6u.numam axo1wMuxu,
npo<fieccop M3A

Corespondenţa conturilor
privind contabilitatea
veniturilor in organizaţiile
necomerciale

KoppecnOHAeHI.IMJI
C'leTOB no y1.1eTy AOXOAOB
B HeKOMMep'leCKMX
opraHM3al.lMJIX

(continuare, începutul vezi în revista
,,Contabilitate şi audit'', 2016, nr. 8-12;
2017, nr. 3-7, 9-12; 2018, nr. 3-4)

Contul 616 „Venituri aferente
mijloacelor cu destinaţie
specială"
Contul 616 este destinat generalizării
informaţiei privind veniturile organizaţi
ilor necomerciale (ONC) sub formă de
granturi, donaţii, alocaţii, asistenţă finan
ciară sau tehnică, alte finanţări şi încasări
a căror utilizare este condiţionată de reali
zarea unor misiuni speciale aferente acti
vităţii statutare.
Modul de contabilizare a veniturilor
aferente mijloacelor cu destinaţie speci
ală (VMDS) este reglementat de Indicaţiile
metodice privind particularităţile conta
bilităţii în organizaţiile necomerciale (în
continuare - Indicaţii metodice), aprobate
prin OMF nr. 188/2014 (vezi site-ul http://
lex.justice.md/index.php ?action = view&vie
w = doc&lang=l&id=349175).
În conformitate cu pct. 136 din Indicaţi
ile metodice, VMDS se recunosc ca urmare
a utilizării şi decontării mijloacelor cu des
tinaţie specială în cazul:
• procurării şi consumului activelor circu
lante;
• calculării retribuţiilor angajaţilor, sume
lor contribuţiilor de ASSO şi primelor de
AOAM ale angajatorului;
• efectuării altor cheltuieli pe seama mţjloa
celor predestinate, cu excepţia procurării
activelor imobilizate (imobilizărilor necor
porale şi corporale etc.).
La contabilizarea VMDS, se întocmesc
formulele contabile prezentate în tabe
lul 97.

(npooo.n:»Ceuue, ua11,a.no CM. e JICYPHa.ne
,,Contabilitate şi audit'' N 8-12 aa 2016 wo;
N 3-7, 9-12 aa 2017 wo, N 3-4 aa 2018 wo)
CqeT

616 «,Il;OXO,lJ;hI,

OTHOCHm;HeCH

K n;eJieBhIM cpe,lJ;CTBaM»

CqeT 616 rrpe,r:i;tta3HaqeH ,r:t;JUI o6o6rn;e
HIUI i-rncpopMau;m1 o ,r:i;oxo,r:i;ax HeKOMMepqe
CKMX opraHtt3au;ufi (HKO) B BM,r:t;e rpaHT0B,
,r:i;apettttit, accttrHOBaHttit, <pMHattcoBoit M
TeXHM'leCKOM II0MOill;M, rrpoqnx <pMHaHCM
poBaHHM M rrocTyrrJieHttit, ncrroJib30BaHtte
KOT0pbIX o6ycJIOBJieHO peaJIM3au;neit u;eJie
BbIX MeporrpMHTMM, CBH3aHHbIX C ycTaBHOM
,r:i;eHTeJibHOCTbIO.
IIopH,r:t;OK yqeTa ,r:t;0XO,r:t;OB, 0TH0CHID;HXCH
K u;eJieBbIM cpe,r:t;CTBaM (,IIJJ;C), pemaMeH
TttpyeTcH MeTO,r:t;HqeCKMMM yKa3aHMHMM
06 oco6eHHOCTHX 6yxraJITepcKoro yqeTa B
HeKOMMepqeCKHX opraHM3au;MHX (,r:t;aJiee MeTo,r:i;nqecKtte yKa3aHna), yTBep:a<,r:t;eHHbI
MM IIpttKa3oM M<P NQ 188/2014 (cM. caitT
http://lex.justice.md/index.php ?action = vie
w&view = doc&lang=l&id = 349175).
B cooTBeTCTBHH c rr. 136 MeTo,r:i;nqecKHX
yKa3aHHit .IJ:U:C rrpH3HaIOTCH B pe3yJibTa
Te MCIIOJib30BaHHH H CIIMCaHHH u;eJieBbIX
cpe,r:t;CTB B CJiyqae:
• npuo6peme1iwt u pacxoâa 06opom1i11tX a'K
mueoe;
• Ha'llUCJleliwt 3apa6om1-tou n.nam'bt nepco
HMY, coomeemcmey10�ux cy.M.M e31iocoe
pa6omooame.Mt Ha OI'CC u OMC;
• oc�ecme.neliwt npo'ltux pacxoooe 3a c'ltem
u,eJiee'btx cpeocme, 3a uc'K.n10'lte1-tue:M npu
o6peme1iwi oo.n20cpo1l1i11tx a'Kmueoe (He
.111,amepuM'b1-t'btX u 00Jl2ocp01l1-t11tx .111,amepu
a.n'b1-t'btX a'KmUBOB U op.).
IlpM Y'-JeTe .IJ:U:C C0CTaBJIHIOTCH 6yxraJI
TepCKMe rrpOB0,r:t;KM, rrpe,r:i;cTaBJieHHbie B Ta6JIHIJ;e 97.
CUPRINS

Tabelul 97
Formule contabile pentru evidenţa veniturilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială
ByxraJITepCKHe rrpOBO,!J;KH no y11ery ,!J;OXO,!J;OB, OTHOCHID;HXCH K u;eJieBbIM cpe,r:i;cTBaM

Nr.
crt.

Conţinutul operaţiunii

Conturi

coresoondente

COA8f)lka"Meonepa&41*f

5
4
3
2
211,213, 616 Orpa)l{eH11e 411Croi:1 crOl1MOCrn pea111113au,111111 4eHReflectarea valorii realizabile nete a
HOCreM, no11yYeHHblX or CnMCaHMl'I A0/1rocpo4HblX
262
bunurilor obţinute din casarea imobilizăaKTIABOB, np11106pereHHblX/C03AaHHblX 3a C4er
rilor procurate/create pe seama mijloaceu,e11esb1X cpeACTB (nposop,Ka BblreKaer 1,13 n. 64
lor cu destinaţie specială (formula rezultă
MeroA11YecK111x yKa3aH111!:1)
din pct. 64 al Indicaţiilor metodice)
Orpa)l{eH11e npop,a)l{HOH CTOl1MOCTIA pea/11130616
234
Reflectarea
valorii
de
vânzare
a
imobili2
BaHHblX AOnrocpO'IHblX aKTMBOB, orHOCAUJ,IAXCR K
zărilor comercializate aferente fondului
ct,OHAY p,011rocp04HblX aKTIABOB (npOBOAKa BblreKade active imobilizate (formula rezultă din
er 113 n. 66 Merop,1114ecK11x yKa3aH111!:1)
pct. 66 al Indicaţiilor metodice)
Orpa>KeHMe AL.1,C or cnMcaHMl'I 4eneeb1x cpeACTB,
3 Reflectarea VMDS din decontarea mijMCn0/1b30BaHHblX:
loacelor cu destinaţie specială utilizate
pentru:
616 AJIA noKpblTIAR TeKYll\MX paCXOAOB (3anl!1Cb Bb1re425,537
acoperirea cheltuielilor curente (înregisKaer 1,13 n. 22 Merop,111YecK111x yKa3aH11!:1, ei:1 npep,trarea rezultă din pct. 22 al Indicaţiilor
wecrsyer nposop,Ka no orpa)l{eH1t110 pacxop,os,
metodice şi este precedată de formula
OTHOCAUJ,HXCA K u,e11esb1M cpep,crsaM: Ar 716
privind reflectarea cheltuielilor aferente
Kr 521,531,533,544 IA p,p.)
mijloacelor cu destinaţie specială: Dt 716
Ct 521,531,533,544 etc.)
425,537
616 AJIA np01!13B0,D,CTBa/np11106pereH1AA Bbl6blBWMX
fabricarea/procurarea stocurilor şi altor
(1113pacxop,osaHHblX, npop,aHHblX, nepep,aHHblX
active circulante ieşite {consumate, cop,pymM 11111u,aM 111 p,p.) 3anacoe 111 p,pyrnx o6opormercializate, transmise altor persoane
HblX aKrnsos (nposop,Ka Bb1reKaer 1113 n. 23 Meetc.) (formula rezultă din pct. 23 al lndirop,1t14eCKIAX yKa3aHl'1H 11 cocras11AercA B C/lyYae,
caţiilor metodice şi se întocmeşte în cazul
ec11111 comacHo yYerHblM no11111rnKaM u,e11esb1e
în care, conform politicilor contabile,
cpep,crsa, orHOCRUJ,IAeCA K IACn0/1b30BaHHblM 3anamijloacele cu destinaţie specială aferente
caM, cnHCblBatorCR Ha ,D,OXO,D,bl Henocpep,crseHHO
stocurilor utilizate se decontează la veniCO C4eroB 425 11/11!1 537)
turi nemijlocit din conturile 425 sau 537)
616 Orpa)l{eH1t1e AU,C or cn111caH11R p,oxop,os 6yp,yw,11x
535
4 Reflectarea VMDS din decontarea veninep111op,0B, OrHOCAUJ,IAXCA K 4eneBblM cpeAcrsaM,
turilor anticipate aferente mijloacelor
11Cn0/1b30BaHHblM A/lA np1106pereHl1A Bbl6b!BWIAX
cu destinaţie specială utilizate pentru
3anacoe 111 npep,ocras11eH1t1A aeaHcoe, 3a4reHHblX
procurarea stocurilor ieşite şi acordarea
B C4er noraweHIAA o6A3are/1bCrB
avansurilor trecute în contul achitării
datoriilor
Notă la operaţiunea 4. Înregistrarea rezultă din pct. 23 al Indicaţiilor metodice şi este precedată de formulele privind:
- decontarea finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială utilizate pentru procurarea stocurilor şi acordarea avansurilor: Dt 537 Ct 535;
- decontarea valorii contabile a stocurilor ieşite: Dt 716 Ct 211, 213, 214,216 etc.;
- trecerea în cont a avansurilor acordate anterior în vederea achitării datoriilor: Dt 521,544 etc. Ct 224.
npMMe'laHMe K onepal,\MM 4. 3anl1Cb BblreKaer 1113 n. 23 MeTO,D,1!14eCKl1X yKa3aHl1H, ei:1 npep,wecrsyior npOBO,D,KIA:
- no cn111caH1110 u,eneBblX 4>111HaHrnposaH1t1H M nocryn11eH1t1i1, 111cno11b30BaHHblX AJIA np1106pereH1t1A 3anacos 11 npe.o,ocras11eH11R asaHcos: Ar 537 Kr 535;
- no cn111caH1110 6anaHcosoi1 cro111Mocrn Bb16b1sw11x 3anacos: Ar 716 Kr 211, 213,214, 216 111 p,p.;
- no 3a4ery Bbl,D,aHHblX asaHcos s cYer noraweH11R o6A3arenbcrs: Ar 521,544 11 p,p. Kr 224.
211,234, 616 Yse1111YeH111e AL.1,C, 3aHM>KeHHblX s reKyw,eM or5 Majorarea VMDS diminuat-,�ronat în
yerHoM nep11op,e
perioada de gestiune curentă
424,425,
535,537 etc.
211,234, 616 CropH11posaH11e AL.1,C, 3aeb1weHHblX s reKyw,eM
6 Stornarea VMDS majorate eronat în
orYerHoM nep111op,e (p,onyCKaercA orpa)l{eH11e cyM424,425,
perioada de gestiune curentă (se admite
Mbl yMeHbWeH1t1A AL.1,C o6parHOM nposop,Koi:1:
reflectarea sumei diminuării VMDS prin 535, 537 etc.
formula inversă: Dt 616 Ct 211,234,424,
Ar 616 Kr 211,234,424,425,535,537 111 p,p.)
425,535,537 etc.)
616
351 Cn11caH111e Ha OT'leTHYto Aarv HaKon11eHHb1x AU.C
7 Decontarea la data raportării a VMDS
Ha 11rorOBblH q>l1HaHCOBblH pe3y/1bTaT
acumulate la rezultatul financiar total
1
1

CUPRINS

Contul 617 „Alte venituri
(cu excepţia veniturilor
din activitatea economică)"
Contul 617 este destinat generalizării
informaţiei privind veniturile aferente mij
loacelor nepredestinate ale ONC. Acestea
reprezintă veniturile care apar în procesul
desfăşurării activităţii statutare, cu excep
ţia activităţii economice, dar care nu pot fi
atribuite la veniturile aferente mijloacelor
cu destinaţie specială (pct. 139 din Indica
ţiile metodice).
În conformitate cu pct. 39 din Indicaţiile
metodice, alte venituri (cu excepţia venitu
rilor din activitatea economică) (AV) includ
veniturile din:
• plusurile de active imobilizate şi circulante
constatate la inventariere;
• vânzarea activelor nefolosite;
• recuperarea prejudiciului material;
• predarea în locaţiune (leasing, arendă) pe
bază neregulată a activelor;
• decontarea datoriilor cu termenul de pre
scripţie expirat;
• alte operaţiuni care nu sunt legate de misi
uni speciale sau activităţi economice statu
tare concrete.
La contabilizarea AV, se întocmesc for
mulele contabile prezentate în tabelul 98.

CqeT 617 «,[I;pyrHe .ri;oxo.ri;1>1
faa HCKJIJOqeHHeM ,ll;OXO,ll;OB OT
3KOHOMHqeCKOH .ri;eHTeJibHOCTH)»
CqeT 617 rrpe,r:i;Ha3HaqeH ,r:i;Jrn: 0606m;eH11.H
1rncpopMa:Li;1111 o ,r:i;oxo,r:i;ax HKO, OTHOC.Hm;11x
C.H K He:u;eJieBbIM cpe,r:i;CTBaM. OHM BKJIIoqaIOT
)];OXO)];bI, B03HMKIIIMe B rrpo:u;ecce ocym;ecT
BJieHMH ycTaBHOM ,r:i;eHTeJibHOCTM, sa MCKJIIO
qeHMeM 9KOHOMMqecKOM ,r:i;eHTeJibHOCTM, HO
KOTOpbie He MOryT 6bITb OTHeCeHbI K ,r:i;oxo
,r:i;aM, OTHOCHllI;MMCH K :u;eJieBbIM cpe,r:i;CTBaM
(rr. 139 MeTO)];U'IeCKMX yKa3aHMti:).
B cooTBeTCTBMM c rr. 39 MeTo,r:i;uqecKMx
yKa3aHMM ,r:i;pyrue )];OXO)];bl (3a MCKJIIOqeHM
eM )];OX0)];OB OT 9KOHOMMqecKOM ,r:i;eHTeJibHO
CTM) (,IJJO BKJiroqaroT ,r:i;oxo,r:i;hI:
• om U3Jl,UW1WB oo.11,20cpo'lf1-t11tx u 06opom1-t11tx
ax:mueoe, B'bt$tB.11,e1-t1-t11tx npu u1-tee1-tmapu3a4uu;
• om npooa:»cu 1-teucno.11,1J3oea1-t1-t11tx ax:mueoe;
• om B03Me™1e1-tuR MamepUll.11,'b1-to20 YU'1ep6a;
• om coa'lfU ax:mU6O6 6 UMY™1eCmBe1-t1-t'btU

1-tae.M 6iu3u1-t2, ape1-toy) 1-ta 1-tepe2yJl,.fl,p1-tou
OC1-tO6e;

• om cnuca1-twi o6ft3ame.11,1Jcme c ucmex:w,UM
cpox:oM ucx:oeou oae1-tocmu;

• om opy2ux onepa4uu, x:omop11te 1-te cea3a1-t11t C 4e.rie61Jt.M,U MeponpWlmWl,.M,U UJl,U KO1-t
Kpem1-t'btv'ttU ycma61-t1Jt.M,U 3KO1-lOMU'lfeCKUMU
6UOa.MU oeRme.11,'b1-tocmu.

IlpM yqeTe .r:u::i; C0CTaBJIHIOTCH 6yxraJI
TepCKMe IIPOBO)];KM, rrpe,r:i;cTaBJieHHbie B Ta6JIM:u;e 98.
Tabelul 98

Formule contabile pentru evidenţa altor venituri
(cu excepţia veniturilor din activitatea economică)
ByxraJITepCKHe npOBO)J;KH no yqeTy ;:i;pyrux )J;OXO)J;OB
(3a HCKJIIO'leHHeM )J;OXO)J;OB OT 3KOHOMH'leCKOH ;:i;e.aTeJibHOCTH)

Nr.
Conţinutul operaţiunii
crt.
1
2
1 Reflectarea plusurilor de active imobilizate şi circulante, constatate la
inventariere

Conturi
corespondente
4
3
111, 112, 121, 617
123, 141, 172,
211, 213, 215,
216, 241, 246,
251, 262 etc.
2 Reflectarea diferenţelor favorabile
141, 224, 226, 617
de curs valutar aferente mijloacelor
231, 234, 241,
nepredestinate
243, 251, 521,
523, 544 etc.
3 Reflectarea valorii realizabile nete a bu- 211, 213, 262 617
nurilor obţinute din casarea imobilizărilor procurate/create pe seama mijloacelor nepredestinate (formula rezultă
din pct. 64 al Indicaţiilor metodice}

Co,qep>KaHMe onepaqMM

5
Orpa>KeHHe M3nMWKOB A0J1rocpOYHblX 1,1 o6opOTHblX
aKTHBOB, BblflB/leHHblX np1,1 IAHBeHrap1,13a41,11,1

Orpa>KeHHe nono>KMTenbHblX KYPCOBblX BalllOTHblX
pa3HIAL\ no He4e11eBblM cpeACTBaM
Orpa>KeHHe YHCTOH CTOHMOCTH pea111,13a41,11,1 4eHHOCTeH, nonyYeHHblX OT cm11caH1tl'I A0llrocp0YHblX aKTHBOB, np1-106pereHHblX/C03AaHHblX 3a CYeT He4e11eBblX
cpeACTB (npOBOAKa BblTeKaeT 1,13 n. 64 MeTOAHYeCKHX
yKa3aH11i1}

CUPRINS

2
5
3
1
4
226,234
617 Orpa)!{eH11e MarepManbHOro yw,ep6a, np113HaHHoro
4 Reflectarea prejudiciului material
B11HOBHblM11 1111u,aM11 11/111 npl1CY)!{AeHHOrO CyAe6HOH
recunoscut de către persoanele
11HCTaHU,11eH K B03Mew,eHHIO HMl1
vinovate sau adjudecat de instanţa
judecătorească pentru recuperare de
către acestea
242,243
617 Ha411C/1eHHe npo14eHTOB no OCTaTKaM Heu,e11eBblX
5 Calcularea dobânzilor pentru soldurisau 234
AeHe)!{HblX cpeACTB Ha TeKyw,11x 11 Aen03"1THblX C4ele mijloacelor băneşti nepredestinate
rax, no APYrl-1M HHBecr11u,1111M B Hau,110HaJ1bHOH 1-1
în conturile curente şi de depozit,
11HOCTpaHHOH Ba/1l0Te
pentru alte investiţii în monedă
naţională şi valută străină
234
617 Ha411c11eH11e wTpacj)oB, neHM, HeyCTOMKM 11 APvr11x
6 Calcularea amenzilor, penalităţilor,
despăgubirilor şi altor sancţiuni
caHKL\MM 3a HapyweH11e yc11os11i1 AOrosopos, a raK)!{e cyMM no npeTeH3MffM, npeAbRB/leHHblM 11 np11pentru încălcarea clauzelor contractuale, precum şi a sumelor privind
3HaHHblM APYrl-1Ml,11111u,aM11
pretenţiile înaintate şi recunoscute
de către alte persoane
617 Orpa)!{eH11e cvAe6HblX paCXOAOB, noAJ1e)!{aW,11X B03234
7 Reflectarea cheltuielilor de judecată
MeW,eHHIO B11HOBHblMl1 /lHU,aMH no peweHHIO CYAe6care urmează a fi recuperate de către
HOM 11HCTaHLJ,111,1
persoanele vinovate conform deciziei
instanţei judecătoreşti
234 sau 245 617 Orpa)!{eH11e nono>KMTenbHblX pa3HM14 Me)!{P,Y 04>11u,118 Reflectarea diferenţelor favorabile
a11bHblM KypcoM H6M 11 KypcoM npoAa)!{11/noKynK1-1
dintre cursul oficial al BNM şi cursul
de vânzare/ cumpărare a valutei
MHOCTpaHHOM Ban10Tb1, paHee no11yYeHHOM B B11Ae
Heu,eneBblX cpeACTB
străine primite anterior sub formă de
mijloace nepredestinate
231,234 etc. 617 Orpa)!{eH11e nnaTe>KeM OT CAa411 aKTMBOB B 11Myw,e9 Reflectarea plăţilor din predarea în
crseHHblH HaeM (1111311Hr, apeHAYl Ha Hepery1111pHot:i
locaţiune (leasing, arendă) pe bază
OCHOBe
neregulată a activelor
Orpa>KeHMe npOAAlKHOM CTOMMOCTM peanM30BaHHblX:
10 Reflectarea valorii de vânzare:
234
617 • HeMarep111anbHblX 11 AOnrocpoYHblX MarepManb• a imobilizărilor necorporale şi corHblX aKTMBOB, paHee np1-106pereHHblX/C03AaHHblX
porale comercializate, care anterior
3a C4eT HeU,e/leBblX cpeACTB (npOBOAKa BblTeKaeT
au fost procurate/create pe seama
1,13 n. 66 MeTOA11YecK11x yKa3aH11i1}
mijloacelor nepredestinate (formula rezultă din pct. 66 al Indicaţiilor
metodice}
234
617 • He Mcnonb30BaHHblX B AeRTe/lbHOCTl-1 HKO aKTM·
• a activelor nefolosite în activitatea
ONC (formula rezultă din pct. 39
BOB (npOBOAKa BblTeKaeT 1,13 noAn. 3} n. 39 Merosubpct. 3} al Indicaţiilor metodice}
Al14eCKHX yKa3aHHM}
11 Reflectarea AV din decontarea veniOrpa>KeHMe fJJJ, or cm1caHMA AOXOAOB 6YAYW.MX
nepMOAOB, OTHOCAW,MXCA:
turilor anticipate aferente:
424,535
sumei prejudiciului material care ur6171 K cyMMe Marep111anbHoro yw,ep6a, nOAJ1e)!{aw,ero
B03MeW,eH11IO pa60THl1KaM11
mează a fi recuperat de către angajaţi
535
sumei desemnării procentuale uti6171 K 11Cn0/1b30BaHHOM cyMMe npo14eHTHOro OT4McneHMff
lizate
Notă la operaţiunea 11. Înregistrarea de decontare a sumei desemnării procentuale utilizate este precedată de formulele
privind reflectarea:
- mijloacelor desemnării procentuale primite: Dt 242 Ct 535;
- cheltuielilor ONC suportate pe seama mijloacelor desemnării procentuale: Dt 717 Ct 211,262,521,531,533,541,542,544.
Modul de contabilizare a sumelor desemnării procentuale este expus în revista Contabilitate şi audit" 2018, nr. 2, p. 82.
npMMe4aHMe K onepa14MM 11. !an1,1c1,1 no cn11caHHIO 11Cn0/1b30BaHHOH cyMMbl npou,eHTHOro OT411CJleHl1A npeAWeCTBYIOT
npoBOAK11 no orpa)!{eH11t0:
- no11yYeHHblX cpeACTB OT npou,eHTHOro OT411C/leHl1R: [J.T 242 KT 535;
- pacXOAOB HKO, noHeceHHblX 3a cYeT cpeACTB npou,eHTHoro OTY11c11eH1111: Ar 717 Kr 211,262,521,531,533,541,542,544.
nopRAOK yYeTa CYMM npou,eHTHOro OT411C/1eHl1R 113/lO)!{eH B )!{ypHa/le I/Contabilitate şi audit" NQ 2/2018, C. 82
12 Reflectarea AV din decontarea dato- 521,523, 531, 617 Orpa)!{eH11e Mor cn1-1caH1111 o6ff3aTenbCTB no 11creriilor la expirarea termenului de pre- 533,534,544
4eHl1"1 cpoKa MCKOBOM AaBHOCTM 11 np11 OTKa3e Kpescripţie şi la renunţarea creditorilor la
etc.
A11T0POB 0T CB0HX npaB (npo1.4eH11e AOJlra}
drepturile lor (remiterea datoriei)
11

CUPRINS

1

2

13 Reflectarea AV din decontarea mijloa-

celor nepredestinate utilizate pentru:
• acoperirea cheltuielilor curente
• procurarea stocurilor şi altor active
circulante ieşite (consumate, comercializate, transmise altor persoane etc.)
• acordarea avansurilor trecute în
contul achitării datoriilor
• alte scopuri stabilite de conducerea
ONC
14 Majorarea AV diminuate eronat în
perioada de gestiune curentă

15 Stornarea AV majorate eronat în perioada de gestiune curentă (se admite
reflectarea sumei diminuării AV prin
formula inversă: Dt 617 Ct 111,112,
121,123,141, 172, 211, 213,215,
216, 224,226,231,234,251, 521,
523,544 etc.)
16 Decontarea la data raportării a AV
acumulate la rezultatul financiar total

5
Orpa>KeH11e AA or cn11caHMR He4eneeb1x cpeACTB,
11cnonb30BaHHb1x:
• AJlR noKpb!Tl1R TeKy11411x pacXOAOB
• AllR np1106pereHHR Bbl6b1BWl1X (1113pacxOAOBaHHbtX, npoAaHHblX, nepeAaHHblX APYrHM 111114aM 1,1
617
544
AP-) 3anacos 1,1 APYrHX o6opoTHbtX aKrneoe
• AJIR Bb1Aa4H asaHCOB, 3a4TeHHblX B C4eT noraweHHR o6R3aTeJlbCTB
• AJlR APvr11x 4enei-t, ycraHOBJleHHblX PYKOBOACTB0M
HKO
111,112,121, 617 Yse11114eH1t1e AA, 3aH11>KeHHblX a reKyw,eM OT4eTHOM
nep1t10Ae
123, 141, 172,
211,213, 215,
216,224,226,
231, 234, 241,
243,251,521,
523,544 etc.
111,112, 121, 617 CropH1t1posaH11e AA, 3asb1WeHHblX e reKyw,eM or123,141,172,
4eTHOM nepHOAe (AonycKaerrn orpa>KeH11e cyMMbl
211, 213, 215,
yMeHbweHHR M o6paTHOM npoBOAKOi::i: Ar 617
216,224,226,
KT 111, 112,121,123,141, 172, 211,213,215, 216,
231,234,251,
224, 226,231,234,251, 521,523,544 1,1 AP-)
521,523,544
etc.
351 Cn11caH11e Ha or11erHy10 Aarv HaKonneHHblX M Ha
617
HTOrOBbli::i Q)HHaHCOBblH pe3y/lbTaT
3

Contul 618 „Venituri din
activitatea economică"
Contul 618 este destinat generalizării in
formaţiei privind veniturile din activitatea
economică (VAE) a ONC. În conformitate cu
pct. 42 din Indicaţiile metodice, activitatea
economică include activitatea de producţie, de
prestare a serviciilor, de investiţii şi de alt gen,
ce reiese nemijlocit din scopurile statutare.
VAE se înregistrează conform contabilită
ţii de angajamente, în baza regulilor genera
le stabilite de Standardele Naţionale de Con
tabilitate (pct. 43 din Indicaţiile metodice).
VAE cuprind:

• veniturile din activitatea de producţie, vân

zarea de bunuri şi executarea lucrărilor/
prestarea serviciilor;
• veniturile financiare (venituri din diferenţe
de curs valutar şi de sumă, dobânzi, cu ex
cepţia celor aferente mijloacelor cu destinaţie
specială, investiţii, alte venituri.financiare);
• veniturile rezultate din recompensele pri
mite pentru compensarea cheltuielilor sau
pierderilor din calamităţi naturale sau alte
evenimente excepţionale;
• alte venituri eferente activităţii economice
(pct. 44 din Indicaţiile metodice).

La contabilizarea VAE, se întocmesc for
mulele contabile prezentate în tabelul 99.

4

C'leT 618 «,IJ;oxo.ri;1>1 OT
3KOHOMH'leCKOH .ri;e.RTeJH,HOCTH»
CqeT 618 rrpe,n;Ha3HaqeH ,r:t;Jrn: o6o6m;e
HHH HHQ)OpMaD;JIII O ,n;oxo,n;ax OT 3KOHOMH
qeCKOH ,n;eHTeJII,H0CTH (,U8,I:0 HKO. B cooT
BeTCTBHH c rr. 42 MeTo,n;HqecKHX yKa3aHHH
3KOHOMJiqecKaH ,n;eHT€JibHOCTb BKJIIoqaeT
rrpOH3BO,IJ;CTBeHHYIO, ITO OKa3aHHIO ycJiyr,
HHBeCTHD;HOHHYIO H ,n;eHTeJibHOCTb ,n;pyro
ro xapaKTepa, K0TopaH Herrocpe,n;cTBeHH0
CBH3aHa c ycTaBHhIMH :u;eJIHMH HKO.
,U8,U yqMThIBaIOTCH Ha OCH0Be MeTo,n;a
HaqJicJieHHH corJiaCHO o6m;HM rrpaBJUiaM,
ycTaHOBJieHHbIM Ha:u;HOHaJII,HbIMH CTaH
,n;apTaMH 6yxraJITepcKoro yqeTa (rr. 43 Me
To,n;JiqecKHX yKa3aHHH).
,[(3,[( BKJIIOqaJOT:

• ooxoâ'bt om npoU3eoocmee1-11-1ou oe.flme.rn:r

1-tocmu, npooaJ1Cu 11;e1-11-1ocmeu, e1Jtno.1me1-tWl pa6om/01w,aa1-tWl yc.ny2;
• {jiu1-ta1-tcoe'bte ooxoo'bt (ooxoâ'bt om ,cypcoe1Jtx
ea.mom1-t'btX u cy.M.Moe'btx paa1tu11;, npot1ie1-t
moe, aa ucM10'lte1-tue.11t om1-tocR14uxc.fl ,c 11;e
Jl.e6'bt.M, cpeocmea.M, u1-teecmut1iuii, u opywe
(jiu1-1a1-1coe'bte ooxoo1Jt);
• OOXOO'bt 6 euoe KOM1W1-tCaU;UU, no.ny'lte1-t1-t'btX
O.JlJl eoaMe14e1-tWl pacxoooe U.TlU y6'btmKoe
om cmUXUU1-l'btX 6eocmeuu U.TlU opywx
'llpeae'bt'ltaU1-t'btx co61Jtmuu;
• npO'ltue OOXOO'bt om 31W1-lOMU'l/eCJWU oemne.n'b1-tocmu (n. 44 Memoou'ltel'KUX y,caaa1-tuu).

IlpM yqeTe ,U3,U COCTaBJIHIOTCH 6yxraJI
TepCKHe rrpOBO)];KH, rrpe,n;cTaBJieHHbie B Ta6JIH:u;e 99.

CUPRINS

Tabelul 99
Formule contabile pentru evidenţa veniturilor din activitatea economică
ByxraJITepCKHe npOBO)J,KH no yqeTY )J,OXO)J,OB OT 3KOHOMU'leCKOH ,IJ;eHTeJibHOCTH

Nr.

crt;
1

ConţihUtw <JPe!'aţîUfili

2

1 Reflectarea valorii activelor imobilizate
şi circulante primite de la alte persoane
pentru acoperirea cheltuielilor şi pierderilor din calamităţi naturale sau alte evenimente excepţionale

2 Reflectarea diferenţelor favorabile de
curs valutar privind creanţele, mijloacele
3

4

5

6

7

8

9

10

11

băneşti şi datoriile aferente activităţilor
economice
Reflectarea diferenţelor favorabile de
sumă aferente contractelor economice
încheiate cu rezidenţii în valută străină
(unităţi convenţionale)
Reflectarea valorii juste a bunurilor obţinute în urma reparaţiei/casării activelor
imobilizate şi circulante, procurate/create
anterior pe seama mijloacelor din activităţile economice
Reflectarea valorii de vânzare a bunurilor
şi serviciilor comercializate/transmise altor
persoane în cadrul desfăşurării activităţilor
economice statutare
Reflectarea plăţilor din predarea în locaţiune (leasing, arendă) pe bază regulată a
activelor (formula se întocmeşte în cazul în
care predarea în locaţiune/leasing, arendă
a activelor este prevăzută în statutul ONC)
Reflectarea prejudiciului material aferent
activităţii economice, care a fost recunoscut de către persoanele vinovate sau adjudecat de instanţa judecătorească pentru a
fi recuperat de către acestea
Reflectarea despăgubirilor de asigurare
care urmează a fi primite de la companiile
de asigurări pentru recuperarea pierderilor
din activităţile economice
Calcularea dividendelor şi dobânzilor din
investiţiile financiare aferente activităţilor
economice
Calcularea amenzilor, penalităţilor, despăgubirilor şi altor sancţiuni pentru încălcarea clauzelor contractu�, precum şi
a sumelor privind pretenţiile înaintate şi
recunoscute de către alte persoane în cadrul desfăşurării activităţii economice
Reflectarea cheltuielilor de judecată care
urmează a fi recuperate de către persoanele vinovate conform deciziei instanţei
judecătoreşti pentru litigiile aferente activităţii economice

Conturi

corespondente
3
4

CQAePHCaHHeonepaqMM
5

111,112,121, 618 Orpa)l{eH11e CT0l1M0CTl1 A0/1rocp04HblX 11 060p0THblX aKTHBOB, no11y4eHHblX 0T APYrl1X 11114
122, 123,131,
132, 141,142,
A/ll'I B03MeW,eHl1il paCXOAOB 11 y6blTKOB 0T CTl1151,172,211,
x11i1HblX 6eACTBl1H 111111 APYrHX 4pe3Bbl'laMHblX
co6b1rni1
212,213,217,
241,242,243,
244,262 etc.
141,224,226, 618 Orpa)l{eH11e nono>KMTenbHblX KYPCOBblX Ba/llOTHblX pa3HMl.4 no Ae611ropCKOH 3aA0/1)1{eHHOCTl1,
231,234,241,
AeHe)l{HblM cpeACTBaM 11 o6R3aTe/1bCTBaM, OTH0243,251,521,
CRW,MMCR K 3KOHOMl14eCKOH AeRTe/lbH0CTl1
523, 544 etc.
221,231,234, 618 Orpa)l{eH11e nonO>KMTenbHblX CVMMOBblX pa3HMl.4 no X03RHCTBeHHblM A0rosopaM, 3aK/1I04eH521,544 etc.
HblM C pe311AeHTaM11 B 11HOCTpaHHOH Ba/1l0Te
(yC/lOBHblX eA11Hl14ax)
618
211,213
Orpa)l{eH11e cnpaBeAJ111BOH CTOl1MOCT11 l.4eHHOCTeM, no11y4eHHblX B pe3y/1bTaTe peMOHTa/
cnMCaHMSI A0/1fOCp04HblX 11 o6opOTHblX aKTl1B0B,
paHee np1106pereHHblX/C03AaHHblX 3a C4eT
cpeACTB OT 3KOHOMl14eCKOH AeRTe/1bHOCTl1
221,231, 234 618 Orpa)l{eH11e npoAa)l{HOH cro11Mocr11 4eHHocrei:i
11 ycnyr, pea11113osaHHb1x/ nepeAaHHblX APYfl1M
etc.
11114aM np11 ocyw,ecrs11eH1111 ycrasHoi:i 3K0HOM114eCKOH AeRTe/1bHOCTl1
221,231,234 618 Orpa)l{eH11e nnaTe>KeM OT (Aa411 aKTMBOB B
11Myw,ecrseHHblH HaeM (1111311Hr, apeHAY) Ha peetc.
ry11RpHOH 0CHOBe (npOBOAKa COCTaB/1/leTCR, ec1111
CAa4a aKTl1B0B B 11Myw,ecrseHHblH HaeM/1111311Hf,
apeHAY npeAYCMorpeHa s ycrase HKO)
618 Orpa)l{eH11e Marep111anbHOro yw,ep6a, 0THOCR226,234
w,erocR K 3KOHOMl14eCKOH AeRTe/1bHOCTl1, K0TOpblH npl13HaH B11H0BHblMl111114aM11 11/111 np11cy)I{AeH cvAe6Hoi1 11HcraH411ei1 K B03Mew,eH1110 11M11
233

234
234

234

618 Orpa)l{eH11e crpaxoBblX B03Mew,eHMM, noAJ1e)l{aw,11x no11yYeHl1IO OT crpaXOBblX KOMnaHl1H
A/ll'I B03Mew,eHl1il y6blTKOB OT 3KOHOMl14eCKOH
AeRTe/1bHOCTl1
618 Ha411C/1eH11e AMBMAeHAOB 11 npo4eHTOB OT 4>11HaHC0BblX l1HBecr11411i1, OTHOCRW,11XCR K 3KOHOMl14eCKOH AeRTe/1bHOCTl1
618 Ha411C/1eH11e WTpact>oa, neHM, HeycTOMKM 11
APYrHX caHK1.4MM 3a HapyweH11e yc11os11i1 AOrosopos, a raK)l{e cyMM no npereH3MSIM, npeAbRB/leHHblM 11 npl13HaHHblM APYfl1Ml1 11114aM11 np11
ocyw,eCTB/leHl111 3KOHOMl14eCKOH AeRTe/lbHOCTl1
618 Orpall<eH11e cvAe6HblX pacXOAOB, n0Af1e)l{aw,11x
B03Mew,eHl1IO B11HOBHblMl1 11114aM11 no peweH1110
CYAe6Hoi.î 11HCTaH41111 no cnopaM, 0THOCRW,11XCR
K 3KOHOM114eCKOH AeRTe/1bH0CTl1

CUPRINS

4
5
618 O1pa>1<eH11e nOSIO>t<MTeSlbHblX pa3Hl1l\ Me>KAY
oq,11u,111a11bHblM KypcoM H6M 11 KypcoM npoAa>Kl1/noKynK"1 MHOCTpaHHOH sanlOTbl, no11yYeHHOH OT 3KOHOM"1YeCKOH D.eRTe/lbHOCrn
241 sau 832 618 Orpa>KeH11e npoAa)l{HOH cro1,1Mocrn (6e3 HAC)
pea111130BaHHblX 4eHHOCTeM 11 OKa3aHHblX ycnyr
3a Ha1111YHb111 oacYer
0Tpa>t<eH11e A3A oT cm1caH11R AOXOAOB 6YAY·
IJ..\MX nepMOAOB, OTHOCRIJ..\MXCR:
424,535
16181K cyMMe MarepManbHoro YIJ..\ep6a, noAfle)l{aw,ero B03Mew,eHHIO pa60THl1KaM111
535
618 K CTOll1MOCT"1 4eHHOCTeH, np0AaHHblX no AOroBooaM KOMMCCIOI
511, 512, 521, 618 Orpa)l{eH11e .D,3.D, or cn1,1caH111fl o6ff3aTenbCTs, or523, 531, 533,
HOCRU,\l<IXCR K 3KOHOMW·leCKOH AeflîeJlbHOCTl1, no
534, 544etc.
11CTeYeH"111 cpoKa MCKOBOH AaBHOCTM 11 np111 OTKa3e Koen.11rooos or cso1,1x noas lnooweH111e n.011ral
521, 522, 544 618 Orpa)l{eH111e CKMAOK, nonyYeHHblX OT noCTaBUJ,11etc.
KOB noc11e nocrynneHl1fl u,eHHocre11/np1106pereH"1fl ycnyr AJlfl OCYLl.\eCTBJleHl1fl 3KOHOMl1YeCKOH
D.eflTe/lbHOCTl1
533,534
618 Cm1caHHe CVMM aHHVAMposaHHblX neHM, WTpacj>os 1-1 APvr11x caHKL\MH no pacYeraM c 610A)l{eTOM (npOBOAKa cocraB/lfleTCfl, ec111,1 caHKU,111-1,
OTHOCRW,11eCfl K 3KOHOMl1YeCKOH AeRTe/lbHOCTl1,
6b11111 Ha11o)l{eHbl 11 aHHy1111posaHb1 s pa3Hb1e
OTYeTHble neDll10D.bll
538
618 AHHy11111posaH11e 04eHO�HblX pe3epBOB, C03AaHHblX s npeAb1AVUJ,"1e orYeTHble nep1,10Abl Allfl
B03MeUJ,eHl1fl paCXOAOB (norepb), OTHOCflW,111XCfl K
3KOHOM"1YeCKOH D.ef!Te/lbHOCTl1
111, 112, 121, 618 Yse1111YeH1,1e A3A, 3aHM>KeHHb1x s reKyUJ,eM or123, 141, 172,
YeTHOM nep110Ae
211, 213, 215,
216, 224, 226,
231, 234, 241,
243, 251, 511,
512, 521, 523,
544etc.
20 Stornarea VAE în urma reflectării:
CropH11posaH11e (yMeHbweH11e) A3A s pe3ynbrare orpa>KeHMff:
valorii de vânzare a bunurilor returnate de 221, 223, 226, 618 npOAa)l{HOH CT0"1MOCTl1 u,eHHOCTeH, B03BpalJ.,\eH1 1
HblX or noKynarenei:1
la cumpărători
234etc.
sumei reducerii preţurilor (fără TVA) la bu- 221, 223, 226, 16181 tyMMbl y4eHKM paHee npoAaHHblX u,eHHOCTeH 11
234etc.
nurile vândute si serviciile crestate anterior
0Ka3aHHblX vc11vr
Notă la operaţiunea 20. Formula se întocmeşte în cazul în care livrarea şi returnarea (reducerea preţurilor) bunurilor şi
serviciilor au avut loc în aceeaşi perioadă de gestiune. Se admite reflectarea sumei diminuării VAE prin formula inversă:
Dt 618Ct 221, 223, 226, 234etc.
npMMe�aHMe K onepa41o111 20. npoBOAKa cocras11Rem:i, ec1111 nocrasKa 11 so3spar (cH1t1)1{eH111e u,eH) u,eHHocrei'.1 11 yc11yr
11Men11 Mecro B OAHOM 11 TOM )l{e 0TYeTHOM nep111op,e. AonycKaeTCR orpa>KeH111e cyMMbl yMeHbWeH11R A3A o6parHOH
nooso.aKoi:1: .D.T 618 KT 221 223. 226 234 111 nn.
21 Stornarea VAE majorate eronat în perioa- 111, 112, 121, 618 CropH11posaH11e A3A, 3asb1weHHblX s reKyw,eM
da de gestiune curentă (se admite reflec123, 141, 172,
orYeTHOM nep110Ae (p,onycKaercR orpa)l{eH111e
tarea sumei diminuării VAE prin formula
211, 213, 215,
cyMMbl yMeHbWeH11R M o6paTHOM npoBOAKOH:
inversă: Dt 618 Ct 111, 112, 121, 123, 141, 216, 224, 226,
,l),T 618 KT 111, 112, 121, 123, 141, 172, 211, 213,
172, 211, 213, 215, 216, 224, 226, 231,
231, 234, 241,
215, 216, 224, 226, 231, 234, 241, 243, 251, 521,
234, 241, 243, 251, 521, 523, 544etc.)
523, 54411 AP-)
243, 251, 521,
523 544etc.
22 Decontarea la data raportării a VAE acu618
351 Cn11caH111e Ha o�eTHYIO AaTV HaKon11eHHblX A3A
mulate la rezultatul financiar total
Ha 11TOrOBblH ©111HaHCOBblH De3VllbTaT
1
2
12 Reflectarea diferenţelor favorabile dintre
cursul oficial al BNM şi cursul de vânzare/
cumpărare a valutei străine, obţinute din
activitatea economică
13 Reflectarea valorii de vânzare (fără TVA) a
bunurilor comercializate şi serviciilor prestate contra numerar
14 Reflectarea VAE din decontarea veniturilor anticipate aferente:
sumei prejudiciului material care urmează
I
a fi recuperat de către angajaţi
valorii bunurilor vândute conform contractelor de comision
15 Reflectarea VAE din decontarea datoriilor
aferente activităţii economice la expirarea termenului de prescripţie şi la renunţarea creditorilor la dreoturile lor /remiterea datoriei\
16 Reflectarea reducerilor de preţ primite
de la furnizori după intrarea bunurilor/
procurarea serviciilor pentru desfăşurarea
activitătii economice
17 Decontarea sumelor penalităţilor, amenzilor şi altor sancţiuni privind decontările cu
bugetul anulate (formula se întocmeşte în
cazul în care sancţiunile aferente activităţii
economice au fost aplicate şi anulate în
oerioade de i;!estiune diferite)
18 Anularea provizioanelor constituite în
perioadele de gestiune precedente pentru
acoperirea cheltuielilor (pierderilor) aferente activitătii economice
19 Majorarea VAE diminuate eronat în perioada de gestiune curentă

3

234 sau 245

CUPRINS

Alexandru NEDERIŢA,
doctor habilitat în economie,
profesor universitar

AJieKcaHAP HE,[I;EPHIJ;A,
â01cmop xa6wiumam 3'/f,OHO:MU'lf,U,
npo(jieccop

Corespondenţa conturilor
privind contabilitatea
veniturilor din alte
activităti

KoppecnOHAeHI.IIUI
ClleTOB no y1.1e1y AOXOAOB
OT ApyrMX BMAOB
AeSITeftbHOCTM

(continudre, începutul vezi în revista
,,Contabilitate şi audit", 2016, nr. 8-12;
2017, nr. 8-7, 9-12; 2018, nr. 8-5)

(npoilo.nJ1Ceuue, na1.1,ww CM. 8 JICYPHane
,,Contabilitate şi audit" Nu 8-12 aa 2016 ioo;
Nu 8-7, 9-12 3a 2017 wa, Nu 3-5 3a 2018 wo)

Contul 621 „Venituri din operaţiuni
cu active imobilizate"

CqeT 621 «,l1;oxo,ri;1,1 oT orrepau;Hii
C ,ri;oJirocpoqHI:,IMH aKTHBaMH»

C"lleT 621 rrpe,r:i;Ha3Ha"lleH .ri;.1u1 0606:rn;e
Contul 621 este destinat generalizării
Hm1
MHci)opMan;HM o .ri;oxo.ri;ax OT orrepan;wfi
informaţiei privind veniturile din operaţi
c
,r:i;o.JirocpoqHbIMH
aKTIIBaMII (,UO,UA).
unile cu activele imobilizate (VOAi).
,UO,UA
BK.JIIO"llaIOT
.ri;oxo,r:i;b1:
VOAi includ veniturile din:
• ieşirea activelor imobilizate;
• reluarea pierderilor din deprecierea active
lor imobilizate;
• alte operaţiuni, cu excepţia plusurilor de
active imobilizate constatate la inventari
ere şi a valorii rambursabile a bunurilor
transmise în leasingfinanciar.

• om 611t611tmwi OO.n20cp01.(,1-tbtX aKmU606;
• om 6occma1-to6.ne1-twi y611tmK06 om 06eC'4e1-te1-twi Oo.nwcpO'l.(,1-tbtX aKmU606;
• om Opymx onepatţUU, 3a UCK.n101.(,e1-tUeM 6bt
R6.ne1-t1-tbtX npu U1-t6e1-tmapuaa'4uu uMuut
K06 OO.nWCp01.(,1-tbtX aKmU606 U 603Me'U'1ae
MOU cmou:111,ocmu nepeâa1-t1-t11tx 6 (jJu1-ta1-tco611tU .nU3U1-t2 '4e1-t1-tocmeu.

La contabilizarea VOAi, se întocmesc
formulele contabile prezentate în tabelul
100.

ra.JITepcKIIe rrpOBO,Il;KM, rrpe,r:i;cTaB.JieHHbie B
Ta6.JIMIIe 100.

IlpII yqeTe ,UO,UA cocTaB.JIHIOTCH 6yx

Tabelul 100
Formule contabile pentru evidenţa veniturilor din operaţiunile cu activele imobilizate
Byxra.JITepCKHe rrpOBO,ll;KH no yqery ,ll;OXO,IJ;OB OT orrepau;Hii C ,ll;OJirocpO'IHbIMH
aKTHBaMH
Nr.

Continutiil ope,aţiµnii

crt.
1
2
1 Reflectarea surplusului de reevaluare a
activelor imobilizate în limita reducerii de
reevaluare decontată anterior la cheltuielile curente
2 Reluarea pierderilor din deprecierea
activelor imobilizate, decontate anterior la
cheltuielile curente, şi/sau a sumei pierderilor care depăşeşte mărimea surplusului
de reevaluare pe seama căruia acestea
anterior au fost decontate
3 Reflectarea VOAi
• din decontarea diferenţei dintre costul
de intrare şi valoarea nominală a obligaţiunilor pe termen lung procurate
cu scont (la un preţ mai mic decât valoarea nominală) (formula rezultă din
pct. 60 subpct. 2) al SNC „Creanţe şi
investiţii financiare")

Conturi
coresoondente

CoAef>ll(aHMe onepa�

;

5
3
·4,
121, 122, 123, 621 Orpa>KeH11e AOOf.leHKM p,onrocpOYHblX aKTHBOB
B npeAenax paHee orHeceHHOi1 Ha reKyw,11e pac131, 132, 151
etc.
XOAbl y4eHKl1

114,126, 127, 621 BoccraHOBJ1eH11e y6blTKOB OT 06ec4eHeHMfl
p,onrocpoYHblX aKrnsos, cn11caHHb1x paHee Ha re128, 129, 133,
Kyw,11e pacxop,bl, 11/111111 y6blTKOB, npesb1wa10w,11x
152 etc.
Be/111Yl1HY p,004eHKl1, 3a CYeT KOTOpoi1 OHl1 6blJ111
paHee cn11caHbl
141,142

621 OTpa>KeHMe AOAA:
• OT cn11caH11fl pa3Hl1U,bl Me>KAY nepBOHaYaJlbHOi1
11 HOMl1HaJlbHOi1 CT011MOCTblO p,011rocpOYHblX
0611Mra4MM, np1106pereHHblX C AMCKOHTOM
(no 4eHe Hl1>Ke HOMl1HaJlbHOi1 CTOl1MOCT11)
(nposop,Ka Bb1TeKaer 113 nop,n. 2) n. 60 HC6Y
«,D,e611ropcKafl 3ap,011>1<eHHOCTb 11 Q)l1HaHCOBble
11Hsecrnu,1111»)

CUPRINS

1

4

5

6
7

8

9

3
2
• din recunoaşterea la data raportării a
diferenţelor favorabile dintre costul
de intrare {sau valoarea contabilă la
începutul perioadei de gestiune) şi
valoarea justă a valorilor mobiliare pe
termen lung cotate pe piaţa financiară
(formula rezultă din pct. 63 subpct. 2)
al SNC „Creanţe şi investiţii financiare")
• din reluarea pierderilor din deprecierea valorilor mobiliare pe termen
lung necotate pe piaţa financiară (formula rezultă din pct. 67 al SNC „Creanţe şi investiţii financiare")
151
Reflectarea diferenţelor favorabile
rezultate din transferul imobilizărilor
corporale şi al stocurilor în componenţa
investiţiilor imobiliare şi/sau din modificarea valorii juste a acestoraîn perioada
de gestiune curentă (formula rezultă din
pct. 29 al SNC „Investiţii mobiliare" şi se
întocmeşteîn cazul evaluării ulterioare a
investiţiilor imobiliare conform metodei
bazate pe valoarea justă)
211,213
Reflectarea valorii juste a bunurilor obţinute din casarea imobilizărilor corporale,
activelor biologice imobilizate şi investiţiilor imobiliare peste valoarea reziduală a
acestora sauîn lipsa acesteia
Reflectarea valorii de vânzare/contrac221, 223, 226,
234,241 etc.
tuale (fără TVA) a activelor imobilizate
comercializate/transmise altor persoane
426,538
Decontarea provizioanelor constituiteîn
plus pentru acoperirea costurilor de ieşire
a imobilizărilor corporale (formula rezultă
din pct. 66 al SNC „Imobilizări necorporale
şi corporale" şi seîntocmeşteîn cazul
casării şi/sau comercializării/transmiterii
imobilizărilor corporale altor persoane)
Decontarea datoriilor amânate privind
428
impozitul pe venit (formula seîntocmeşteîn cazul trecerii de la metoda
impozitului pe venit amânat la metoda
impozitului pe venit curent)
121, 122,123,
Majorarea VOAi diminuate eronatîn
perioada de gestiune curentă
114,126,127,
128,129,133,
152,211,213,
221,223,226,
234,426,535,
538 etc.

4

621

621

621
621

621

5
• OT npl13HaHl1R Ha OT4eTHYIO AaTy nonO>Kl1renbHblX pa3HHU, Me>KAY nepaoHaYa/lbHOH
CTOl1MOCTblO (111111 6a11aHCOBOl1 CTOl1MOCTblO Ha
HaYa110 OTYeTHoro nep110Aa) 11 cnpaBeAf111B011
CTOl1MOCTblO AO/lrocpOYHblX u,eHHblX 6yMar,
KOTl1pyeMblX Ha (p11HaHCOBOM pblHKe (npOBOAKa
BblTeKaer 113 noAn, 2) n. 63 HC6Y «Ae611ropcKa11
3aAOll>KeHHOCTb 11 (pl1HaHCOBble 11HBeCTl1U,1111»)
• OT BOCCTaHOB/1eHl1R y6blTKOB OT o6ecu,eHeHHR
AOllrocpOYHblX u,eHHblX 6yMar, He KOTHpyeMblX
Ha $11HaHCOBOM pblHKe (npoBOAKa BblTeKaer 113
n. 67 HC6Y «Ae611ropcKa11 3aA0/1>KeHHOCTb 11
(p11HaHCOBble 11HBeCTl1U,1111»)
Orpa>KeH11e nono>K11TenbHblX pa3HHU,, B03Hl1Kaiow,11x np11 nepesoAe A011rocpoYHb1x Marep11a11bHblX aKTl1B0B 11 roaapos B COCTaB 11HBeCT11U,110HHOl1 HeABl1)1{11MOCTl111/Hl111 npH 113MeHeHl111 ee
cnpaBeAnHBOH CTO11MOCTl1 B TeKyw,eM OT4eTHOM
nepvtOAe (npOBOAKa BblTeKaer H3 n. 29 HC6Y «"1HBeCTHU,HOHHafl HeAB11)1{11MOCTb» H coCTaB/lfleTCR B
C/lyYae nocJ1eAy10w,e11 ou,eHKH HHBeCTHU,HOHHOH
HeABH)l{HMOCTH MeTOAOM cnpaBeAf1HB011 CTOl1MOCTl1)
Orpa)l{eH11e cnpaBeAJ1HBOl1 CTOHMOCTH u,eHHOCTeH, no11yYeHHblX npH /lHKBHAaU,HH AO/lrocpoyHblX MarepHa/lbHblX 11 6t-1011or11YeCKHX aKTl1B0B 11
HHBeCTl1U,110HHOl1 HeABl1)1{11MOCTl1 caepx 11/111 np11
OTCYTCTBl111 11X ocraT04HOl1 CTOl1MOCTl1
Orpa)l{eH11e npOAa)l{H011/AOrOBOpHOl1 CTOl1MOCTl1
(6e3 HAC) AOnrocpoYHblX aKTHBOB, pea11113oaaHHb1x/nepeAaHHblX APYrHM 1111u,aM
Cn11caH11e 113nl1WHe C03AaHHblX ou,eHOYHblX pe3epsos Ha n0Kpb1T11e 3arpar no Bb16b1T1110 A011rocpoYHblX Marep11a/1bHblX aKTl1B0B (npoBOAKa BblTeKaer 113 n. 66 HC6Y «Ao11rocpoYHb1e HeMarep11a11bHble 11 Marep11a/1bHble aKTl1Bbl» 11 COCTaB/lReTCfl np11
1111KB11Aau,1111 11/111111 npoAa)l{e/nepeAaYe AOnrocpOYHblX Marep11a/1bHblX aKTl1B0B APYrl1M 1111u,aM)
Cn11caH11e OTCpO'leHHblX 06R3aTenbCTB no n0AOXOAHOMy Ha11ory (npOBOAKa COCTaB11ReTCR np11
nepexop,e c Merop,a orcpoYeHHoro noAoxop,Horo
Ha11ora Ha MeTOA reKyw,ero nOA0X0AHOro Ha11ora)

621 Yae1111YeH11e AO/J,A, 3aH11>KeHHblX a reKyw,eM orYeTHOM nep110Ae

CropH11posaH11e AOAA B pe3ynbTaTe orpa>KeH11R:
10 Stornarea VOAi în urma reflectării:
valorii de vânzare (fără TVA) a activelor 1221, 223, 226, 1621 npoAa>KHOH cro11Mocr11 (6e3 HAC) p,011rocpoYHb1x
234 etc.
imobilizate returnate de la cumpărători
aKTHBOB, BO3Bpaw,eHHblX OT n0Kynare11e11
sumei reducerii preţurilor (fără TVA) la 1221,223,226, 1621 cyMMbl CKMAOK (6e3 HAC) paHee npop,aHHblX
234 etc.
p,011rocpOYHblX aKTl1B0B
activele imobilizate vândute anterior
Notă la operaţiunea 10. Înregistrarea seîntocmeşteîn cazulîn care livrarea şi returnarea (reducerea preţurilor) activelor
imobilizate au avut locîn aceeaşi perioadă de gestiune. Se admite reflectarea sumei diminuării VOAi prin formula inversă:
Dt 621 Ct 221, 223,226, 234 etc.

CUPRINS

1
2
3
5
4
np111Me'laH111e K onepa4111111 10. npoBOAKa COCTaB11Rem1, ecm-1 nocraBKa III B03Bpar (CHlll>KeH111e 4eH) AO/lfOCPOYHblX aKTIIIBOB 111Me11111 Mecro B OAH0M III TOM >Ke orYeTHOM nep1110Ae. AonycKaercR orpa>KeH111e cyMMbl yMeHbweH111R /J,OAA o6parHoi1
npOBOAKOH: /J,T 621 KT 221, 223, 226,234 111 AP·
11 Stornarea VOAi majorate eronat în pe121,122, 123, 621 CropH111poBaH111e AOAA, 3aBblWeHHblX B reKyw,eM
rioada de gestiune curentă (se admite
114,126, 127,
orYeTHOM nep1110Ae (AonycKaercR orpa>KeH111e
128, 129, 133,
reflectarea sumei diminuării VOAi prin
cyMMbl yMeHbWeHIIIR /J,OAA o6parHoi4 npoBOAformula inversă: Dt 621 Ct 121,122,123, 152, 211, 213,
Koil: Ar 621 Kr 121,122, 123, 114, 126,127,128,
114,126,127,128,129,133, 152,211, 221,223, 226,
129,133,152, 211,213, 221, 223, 226,234, 426,
213,221,223,226,234,426,535,538
234, 426,535,
535,538 111 AP-)
538 etc.
etc.)
12 Decontarea la data raportării a VOAi
621
351 Cn111caH111e Ha orL1eTHy10 p,ary HaKon11eHHblX AOAA
acumulate la rezultatul financiar total
Ha IIITOfOBblH (Î)IIIHaHCOBblH pe3ynbTaT

Contul 622 „Venituri financiare"
Contul 622 este destinat generalizării
informaţiei privind veniturile obţinute din
operaţiunile financiare ale entităţii, care
includ veniturile din:
• diferenţele favorabile de curs valutar şi de
sumă;
• activele imobilizate şi circulante intrate cu
titlu gratuit;
• redevenţele, dividendele, participaţiile şi
dobânzile obţinute din alte activităţi;
• alte operaţiuni.financiare.
La contabilizarea veniturilor financiare
(VF), se întocmesc formulele contabile pre
zentate în tabelul 1 O 1.

CqeT 622 «cf>HHaHCOBbie )];OXO)];bl»
CqeT 622 rrpe,r:i;Ha3HaqeH ,n;Jrn o6o6m;e
HM.H MHclJOpMa:u;MM o ,r:i;oxo,r:i;ax, IIOJiyqeHHhIX
OT cpMHaHCOBhIX orrepa:u;M:ti cy6'heKTa, KO
TOpbie BKJIIoqaIOT ,IJ;OXO,!J;hI:
• om noJto:J1CumeJt1111:11tx 1eypc06'btX Bamom1-t'btX
U cyMM06'btX pa:11-tu�;

• om 6e3603Me301-to nocmynu61aux 00Jt20cpo"-t1t'btX u 06opom1t'btX a1emu606;

• 6 6UOe powimu, ou6uoe1-too6 u npo�e1tmo6,

noJty1teH1-t'btX om opy2UX 6U006 OeRme.n'bHO
cmu;
• om opywx (ftu1-tauco6'btX onepa�uu.
Il pM yqeTe ciJMHaHCOBhIX ,Il;OXO,!J;OB ( <f>,1])
COCTaBJI.HIOTC.H 6yxraJITepCKMe rrpOBO,!J;KM,
rrpe,r:i;cTaBJieHHhie B Ta6Jitt:u;e 1 O 1.
Tabelul 101

Formule contabile pentru evidenţa veniturilor financiare
EyxraJITepCKHe rrpOBO,!];KH no y'leTy (!>nHaHCOBl,JX ,!];OXO)];OB
Nr.
crt.
1
1

2

3

4

Conţinutul operaţiunii

Conturi corespondente

Co,qep>KaHHe onepa4111M

5
Reflectarea valorii (sumei nominale) 111,112, 121,122,123, 622 Orpa>KeH111e CTOIIIMOCTIII (HOMIIIHa/lbHOH
131,132,141, 142, 211,
activelor imobilizate şi circulante
cyMMbl) A0/1fOCp04HblX III o6opOTHblX
primite cu titlu gratuit de la alte
213,217, 241, 242, 243,
aKTHBOB, no11y1.1eHHblX 6e3B03Me3AHO OT
244, 246,251,252 etc.
APYrlllX 11111u,
persoane
141,142,161,162,221, 622 Orpa>KeH111e nonO>KHTenbHblX KYPCOBblX
Reflectarea diferenţelor favorabile
de curs valutar aferente activelor şi
222,223,226, 231,232,
pa3HIIIL\ no aKTIIIBaM III o6R3aTellbCTBaM,
datoriilor exprimate în valută străină 233,234,241,243,411,
Bblpa>KeHHblM B "1HOCTpaHHOYI samore
412,413,421,422,423,
425,426,511,512,521,
522,523,535,536,537,
538,544 etc.
Reflectarea diferenţelor favorabile
161,162,221,223,226, 622 Orpa>KeH11e nonO>KIIIT8/1bHblX CVMMOBblX
de sumă care apar în cazul decontării 231,232,233,234,412,
pa3HIIIU,, B03H111Katow,11x np11 pac4erax c pe311AeHTaM"1 Pecny611111K11 MOllA0Ba B C/lyYae
cu rezidenţii Republicii Moldova în
413,421,422,423,512,
3aK/1I04eHIIIR A0f0BOp0B, Bblpa>KeHHblX B IIIHObaza contractelor încheiate în valută 521,522,523,536,544
etc.
străină sau în unităţi convenţionale
crpaHHOH Ba/ltore 111/1111 B YC/lOBHblX eAIIIHIIILJ,aX
231, 234 etc.
622 Orpa>KeH111e <l>A B BIIIAe poi:inr111, npo4eHReflectarea VF sub formă de redevenţe,
TOB, AHBHA8HAOB III y'laCTHM (npOBOAKa
dobânzi, dividende şi participaţii (forCOCTaB/lReTCR B cy6beKrax, Af1R KOTOpblX
mula se întocmeşte în entităţile pentru
no11y1.1eH11e BblWeyKa3aHHblX /J,0XOAOB He
care obţinerea veniturilor sus-menţionate nu reprezintă activitate principală)
RB/lReTCR OCHOBHOH AeRTe/lbHOCTblO)
2

3

4

CUPRINS

2
1
5 Reflectarea VF din decontarea veni-

turilor anticipate aferente:
diferenţelor favorabile dintre valoarea nominală şi preţul de vânzare al
obligaţiunilor proprii {înregistrarea
este precedată de formula: Dt 412,
512 Ct 424 sau 535)
dobânzilor calculate pentru perioada
post - achiziţie a obligaţiunilor şi
altor titluri de datorii procurate la un
preţ care include dobânzile calculate
{înregistrarea rezultă din pct. 31 al
SNC „Venituri" şi este precedată de
formula: Dt 231 Ct 53_5)
cotei valorii investiţiilor imobiliare primite anterior cu titlu gratuit de la alte
persoane (formula se întocmeşte în
mărimea şi pe măsura calculării amortizării investiţiilor imobiliare sau în alt
mod prevăzut în politicile contabile)

3

4

424,535

622

535

622

535

622

5
Orpa>KeHMe Cl>A or cn1o1caHMR AOXOAOB
6YAYW,MX nepMOAOB, OTHOCRW,MXCR:
K nono>KMTenbHblM pa3HMl,\aM MeW..AY
HOMl1Ha/1bHOH CTOl1MOCTblO 11 npoAaW..HOH
L\eHoi.1 co6creeHHblX 06n1o1ral,\Miii (3an11c11
npeAwecreyer npoBOAKa: Ar 412, 512
KT 424 11/111 535)
K npOL\eHTaM, Ha411C/1eHHblM 3a nep11OA
nocne np1o106pereHMR 06n1o1ral,\Miii 11 APYrHX
AO/lrOBblX L\eHHblX 6yMar, np1106pereHHblX
no L\eHe, BK11104aiow,ei.1 Ha411c11eHHb1e
npol\eHTbl (3an11cb BblTeKaer 113 n. 31 HC6Y
«AoXOAbl», ei-1 npeAwecreyer npoBOAKa:
Ar 231 Kr 535)
K AO/le CTOl1MOCTH MHBeCTMl,\MOHHOiii
HeABM>KMM0CTM, paHee no11Y4eHHOH 6e3BO3M€3AHO or APYrHX 1111L\ {npoBoAKa
cocraemiercsi B pa3Mepe 11 no Mepe Ha411C/1€Hl1Sl aMoprn3a41111 11HBeCTl1L\110HHOH
H€AB11'11<11MOCTl-1 11/111 11HblM cnoco6oM,
npeAYCMOTpeHHblM B Y4€THblX no111-1rnKax)
Yee11114eH11e $A, 3aHM>KeHHblX B reKyw,eM
OT4eTHOM nep11OAe

111,112,121,122, 123,131, 622
132,141,142,161, 162,211,
213,217,221,222,223,226,
231,232, 233,234,251,252,
411, 412, 413,421,422,423,
425,426, 511,512,521,522,
523,536,537,538,544 etc.
7 Stornarea VF majorate eronat în
111, 112, 121,122,123,131, 622 CropH11poeaH11e $A, 3aab1weHHb1x B reperioada de gestiune curentă (se ad- 132, 141, 142, 161,162,211,
Kyw,eM OT4eTHOM nepHOAe (AonycKaeTCSl
mite reflectarea sumei diminuării VF 213,217, 221,222,223,226,
orpaw..eH11e cyMMbl yMeHbweH11si $A 06prin formula inversă: Dt 622 Ct 111, 231,232,233,234,251,252,
parHoiii npoBOAKoi-1: Ar 622 Kr 111,112,
112, 121, 122, 123, 131, 132, 141,
411, 412, 413,421,422,423,
121, 122, 123, 131, 132, 141, 142, 161,
142, 161,162,211,213,217,221, 425,426, 511, 512, 521, 522,
162, 211, 213, 217, 221, 222, 223, 226,
222, 223, 226,231, 232, 233, 234,
523,536,537,538,544 etc.
231, 232, 233, 234, 251,252,411,412,
251, 252, 411, 412, 413, 421,422,
413, 421, 422,423, 425, 426, 511, 512,
423, 425, 426, 511, 512, 521, 522,
521,522, 523,536,537,538,544 11 AP,)
523,536,537,538,544 etc.)
8 Decontarea la data raportării a VF
351 Cn11caH11e Ha O'NeTHYIO Aarv HaKon11eHHblX
622
acumulate la rezultatul financiar total
$A Ha 1-1roroeb1i.1 4>1-1HaHCOBb1i.1 pe3ynbrar
6

Majorarea VF diminuate eronat în
perioada de gestiune curentă

Contul 623 „Venituri excepţionale"

CqeT 623 «qpe3B1>1qa:u:H1>1e ,i:i;oxo,11;1>1»

Contul 623 este destinat generaliză
rii informaţiei privind veniturile obţinute
pentru compensarea pierderilor din eve
nimente excepţionale (calamităţi naturale,
perturbări politice, modificări ale legislaţiei
etc.), care cuprind:
• compensaţiile sub formă de mijloace bă
neşti, materiale, mărfuri, terenuri, mijloa
ce fixe şi alte active primite cu titlu gratu
it de la autorităţile publice, organizaţiile
necomerciale, alte entităţi şi persoane fizi
ce pentru acoperirea pierderilor cauzate de
accidente, incendii, calamităţi naturale şi
alte evenimente excepţionale;

CqeT 623 rrpe,n;Ha3HaqeH ,n;Ju1 o6o6rn;emrn:
IIH<pOpMau;IIII o ,n;oxo,n;ax, IIOJiyqeHHbIX ,D;JIH
BO3MeIIIeHIIH y6bITKOB OT qpe3Bblqa:iiHbIX
co6hITIIii (cTIIXIIMHbIX 6e,n;cTBIIii, rroJIIITII
qecKIIX IIOTPHCeHIIM, II3MeHeHIIH 3aKOHO
,n;aTeJibCTBa II ,n;p.), KOTOpbie BKJIIOqaroT:
• 1WMne1-1catţUU 6 6UOe oe1-teJIC1-l1JtX cpeocme,
Mamepuanoe, moeapoe, 3eMe.n'b1-t1Jtx yi1,acm1we, OC1-W61-l1JtX cpeocmB U opymx a'KmU606,
no.nyi1,e1-t1-11Jtx 6e3B03Me301-to om wcyoap
cmee1-t1-t1Jtx op2a1-toe, 1-1e1eoMMepttec1eux op2a1-tU3atţuu, opymx npeonpwimuu U <fJu3U'lteC1CUX .nutţ OAA B03Meiqe1-1wi nomep'b om
aeapuu, noJ1Capoe, cmuxuu1-11Jtx 6eocmeuu
u âpy2ux 'ltpe361Jt'llaii1-11Jtx co61Jtmuu;

CUPRINS

• valoarea justă a bunurilor obţinute din • cnpaBeOJl,UBYJO cmouJIWcm'b tţeu1-tocmeu, no

casarea totală sau parţială a activelor în
urma evenimentelor excepţionale;
• despăgubirile de asigurare primite şi/sau
care urmează a fi primite de la companiile
de asigurări pentru acoperirea pierderilor
din evenimentele excepţionale;
• compensaţiile (în expresie bănească sau
naturală) primite şi/sau care urmează a.fi
primite de la persoanele vinovate de pier
derea (deteriorarea) totală sau parţială a
bunurilor în urma accidentelor, incendiilor
şi altor evenimente excepţionale.
La contabilizarea veniturilor excepţi
onale (VE), se întocmesc formulele conta
bile prezentate în tabelul 102.

J1,yite1t1-t'btX npu nM'HOM unu 1-1,acmu1-1,1-to.11t cnu
ca11,uu âo.nzocpo1-1,1-t'btX u o6opom1-t'btX a'KmUBOB
B Pe3YJ1,'bmame 1-1,peaB1Jt"lai11-t'btX co6btmuii;
• cmpaxo6'bte B03.MR'll"1euUJt, nOJ1,J1-1,e1-t1-t'bte
u/unu noâMJICa'U'1ue nMyi1,euu10 om cmpaxo
B'btX 'KD.11tna1-tuu OM noKp1JtmUJt yâbtm'KOB om
1lpe3B1Jt"lai11-t'btX co6'btmuu;
• 'K0.11tne1-tcatţuu (B âe1-teJ1C1-tou unu 1-tamypM'b1-tou rfJopMe), noJ1,yite1-t1-t'bte ulunu noâJ1,eJ1Ca
'/1'1Ue noJ1,yite1-tu10 om .nutţ, BU1-tOB1-t'btX B noJ1,1-toi1 u.nu 'ltacmu1-1,1-1,ou ympame (nop1-1,e) UMy
'/1'1eCmBa B peayJl,'bmame aBapuu, noJ1CapoB u
opymx 1-1,peaB1Jt"lai11-t1Jtx co61Jtmuu.
IlpM y-qeTe -qpe3BbI"9:a:HHbIX )];OXO,ll;OB
(q.z::o COCTaBJIHIOTCH 6yxraJITepCKMe rrpo
BO,ll;KM, rrpe,n;cTaBJieHHbie B Ta6Jimi;e 102.
Tabelul 102

Formule contabile pentru evidenţa veniturilor excepţionale
ByxraJITepcKue npoBO,ll;KH no yqeTy qpeaBI,I'laHHLIX ,ri;oxo,ri;oB
Nr.

crt.
1

Conţinutul �i'"ii

Conturi corespondente

CoAeP*aHMe onepaqMM

4
3
s
111,112,121,122,123, 623 Orpa>KeH11e CT011MOCTl1 AOllrocp04HblX 11
şi circulante primite de la alte persoane 131,132,151,172,211,
o6opOTHblX atmtBOB, no11y4eHHblX OT APYpentru acoperirea pierderilor (cheltuie- 212,213,217,241,242,
rHX 11114 A/lR B03MeW,eHl1R 4pe3Bbl'laMHblX
243,244,245,262 etc.
lilor) excepţionale
norepb (paCXOAOB)
211,213
Reflectarea valorii juste a bunurilor
623 Orpa>1<eH11e cnpaBep/111BOM CTOl1MOCTl1 14E!HHOobţinute din casarea totală sau parţială
CTeM, n011Y11eHHblX np11 nO/lHOM 11/111 4aCTl1'1HOM
a activelor imobilizate şi circulante în
cnMcaHMM A0/1rocp04HblX 11 o6opOTHblX aKll1urma evenimentelor excepţionale
sos a pe3Y11brare 11pe3Bbl'faMHblX co6bmtM
226,234
Reflectarea sumei prejudiciului material
623 Orpa>KeH11e cyMMbl MarepMa/lbHoro
care urmează a fi primită de la persoaYll.\ep6a, noA11e>1<aw,eM no11y4eH11to or 11114,
nele vinovate de pierderea {deterioraB11HOBHblX B nO/lHOH 11/WI 4aCnt4HOH yrpare
rea) totală sau parţială a bunurilor în
(nop4e) 11Myw,ecraa a pe3y11brare 11pe3Bblurma evenimentelor excepţionale
11aMHblX co6blTMM
233
Reflectarea despăgubirilor de asigurare
623 Orpa>1<eH11e crpaxoBblX B03Me114eHMM, nop,care urmează a fi primite de la compani11e>1<aw,11x no/ly4eH11IO 0T crpaXOBblX K0MnaHl1H A/lR noKpblTHR y6btTKOB or 11pe3Bbt'laMile de asigurări pentru acoperirea pierHblX C06blTMM
derilor din evenimentele excepţionale
424,535
Decontarea la VE a veniturilor anticipa623 Cn11caH11e Ha 4A AOXOAOB 6YAYIJ4MX nepi.1te aferente sumei prejudiciului material
OAOB, OTHOCRUJ,11XCR K cyMMe Marep11a11bcare urmează a fi recuperat de către
Horo Yl!\ep6a, noA11e>Kaw,eM B03Mew,eH1110
angajaţi
pa60THl1KaMl1
Majorarea VE diminuate eronat în peri- 111, 112, 121, 122, 123, 623 Yae11114eH11e 4A, 3aHM>KeHHblX s reKyw,eM
131,132,151,172,211,
oada de gestiune curentă
OT4eTHOM nep110Ae
212,213,217,226,233,
234,246, 535,262 etc.
Stornarea VE majorate eronat în perioa- 111,112,121,122, 123, 623 CropH11posaH1-1e l\A, 3aeb1weHHb1x s reda de gestiune curentă (se admite reflec- 131,132, 151,172, 211,
Kyw,eM OT4eTH0M nep110Ae (AOnycKaeTCR
tarea sumei diminuării VE prin formula 212,213,217,226, 233,
orpa>1<eH11e cyMMbt yMeHbWeH11R 4A o6parinversă: Dt 623 Ct 111,112,121,122,
234,246,535,262 etc.
HOM npoBOAKOM: Ar 623 Kr 111, 112,121,
123,131,132,151,172,211,212,213,
122, 123,131,132,151,172,211,212, 213,
217,226,233,234,246,535,262 etc.)
217,226,233, 234,246,535,262 11 AP-)
623
351 Cn11caH11e Ha ONeTHYIO Aarv HaKon11eHHblX
Decontarea la data raportării a VE acu4A Ha 11roroBblM cj>11HaHCOBblM pe3ynbrar
mulate la rezultatul financiar total

2

1 Reflectarea valorii activelor imobilizate

2

3

4

5

6

7

8

CUPRINS

Alexandru NEDERIŢA,
doctor habilitat în economie,
profesor universitar

ArleKcaH,ri;p HE.IJ;EPHI.l;A,
001mwp xa6u..rtumam a1w1to.Mu1eu,
nporjJeccop

Corespondenţa
conturilor privind
contabilitatea cheltuielilor

KoppecnOHAeHl,IHJI
c11e1oe no y11e1y
paCXOAOB

(continuare, începutul vezi în revista
,,Contabilitate şi audit'', 2016, nr. 8-12;
2017, nr. 8-7, 9-12; 2018, nr. 8-6)

(npoâo.n:HCeuue, Ha"l,O,JW CM. e JJCYJ»ULll,e
,,Contabilitate şi audit'' N 8-12 aa 2016 200;
N 8-7, 9-12 aa 2017 aoâ, N 3-6 aa 2018 200)

Modul general de contabilizare a cheltuielilor este reglementat de SNC „Cheltuieli",
aprobat prin Ordinul MF nr. 118/2013
(vezi site-ul http://lex.justice.md/index.
php?action = view& view= doc&lang = l&
id = 3491 75).
În conformitate cu pct. 5 din acest stan
dard, cheltuielile reprezintă diminuări ale
beneficiilor economice înregistrate în peri
oada de gestiune sub formă de ieşiri, redu
ceri ale valorii activelor sau de creşteri ale
datoriilor care contribuie la diminuări ale
capitalului propriu (rezultatului financiar),
altele decât cele rezultate din distribuirea
acestuia proprietarilor.
Pentru generalizarea informaţiei privind
cheltuielile, în Planul general de conturi
contabile sunt prevăzute următoarele con
turi:
711 „Costul vânzărilor";
712 „Cheltuieli de distribuire";
713 „Cheltuieli administrative";
714 „Alte cheltuieli din activitatea ope
raţională";
715 „Cheltuieli aferente dobânzilor cal
culate";
716 „Cheltuieli aferente mijloacelor cu
destinaţie specială";
717 „Alte cheltuieli (cu excepţia cheltu
ielilor din activitatea economică)";
718 „Cheltuieli din activitatea economică";
721 „Cheltuieli cu active imobilizate";
722 „Cheltuieli financiare";
723 „Cheltuieli excepţionale"
731 „Cheltuieli privind impozitul pe ve
nit".

O6m;11u nopH,r:i;oK �eTa pacxo,r:i;oB perna
MeHTHpyeTCH HCBY «Pacxo,r:i;bI», YTBep:JK,r:i;eH
HbIM IlpttKasoM M<I> NQ 118/2013 (cM. cauT
http://lex.justice.md/index.php?action = view
&view=doc&lang=l&id= 349175). B cooT
BeTCTBMM c II. 5 ,r:i;aHHOro CTaH,IJ;apTa paCXO,IJ;bI
npe,r:i;cTaBRHIOT co6ou YMeHbIIIeHMH 9KOHO
MH'IeCKMX Bbiro,r:i;, OTpa:JKeHHbie B OTqeTHOM
nep110,r:i;e B cpopMe BbI6bITMH, YMeHbIIIeHMH
CTOHMOCTM aKTMBOB MllM YBMH'IeHMH o6H3aTenbCTB, crroco6CTByIOID;Me YMeHbIIIeHMIO
co6cTBeHHOro KaIIMTMa (c})ttHaHCOBOro pe3YllbTaTa), 3a MCKnIOqeHMeM CBH3aHHbIX C ero
pacrrpe,r:i;eneHMeM Me:JK,r:i;y co6CTBeHHMKaMM.
,UnH o6o6m;eHMH irncpopMau;MM o pacxo
,r:i;ax B O6m;eM rrnaHe cqeTOB 6yxranTepcKoro
�eTa rrpe,r:i;ycMOTpeHhI cne,r:i;y10m;Me cqeTa:
711 «Ce6ecTOMMOCTb rrpo,r:i;a:JK»;
712 «Pacxo,r:i;bI Ha peanM3au;1110»;
713 «A,r:i;MHHHCTpaTMBHbie pacxo,r:i;bl»;
714 «,Upyrtte paCXO,D;bI orrepau;HOHHOM
,IJ;eHTellbHOCTM»;
715 «Pacxo,r:i;hl no Haq11cneHHbIM rrpo
u;eHTaM»;
716 «PacxO,IJ;bl, OTHOCHID;MeCH K u;ene
BbIM cpe,r:i;CTBaM»;
717 «,Upyrtte paCXO,D;bl (3a MCKn10qeHM
eM pacxo,r:i;oB OT 9KOHOMMqecKOM
,r:i;eHTenbHOCTH)»;
718 «PacXO)];bI OT 9KOHOMMqecKOM ,r:i;eH

Contul 711 „Costul vânzărilor"

CqeT 711 rrpe,r:i;Ha3HaqeH ,r:i;nH o6o6m;e
HMH MHc})OpMau;MM o 6anaHCOBOM CTOM
MOCTM rrpo,r:i;yKIJ;MMITOBapoB, ce6eCTOII

Contul 711 este destinat generalizării in
formaţiei privind valoarea contabilă a pro
duselor/mărfurilor vândute, costurilor ser
viciilor prestate/lucrărilor executate în ca
drul activităţii operaţionale a entităţii şi alte
costuri corelate cu veniturile din vânzări.

TenbHOCTH»;

721 «Pacxo,r:i;hI, CBH3aHHbie c ,r:i;onrocpoqHbIMM aKTMBaMM»;

722 «<l>MHaHCOBbie paCXO,IJ;bI»;
723 «qpe3BbJqaMHbie paCXO,[J;bI»;
731 «PacXO,IJ;bl no IIO,IJ;OXO,IJ;HOMY HMOry».
CqeT

MOCTM

711 «CeoeCTOHMOCTb rrpo,n;a:m:»

OKa3aHHbIX

ycnyr/BbIIIOnHeHHbIX

pa6oT, OTHOCHU:t;IIXCH K orrepau;HOHHOM ,r:i;e
HTenbHOCTII cy6'beKTa, II ,r:i;pyrMX saTpaTax,
CBH3aHHblX C ,r:i;oxo,r:i;aMM OT rrpo,r:i;a:JK.

CUPRINS

Conform pct. 86 din SNC „Prezentarea
situaţiilor financiare", costul vânzărilor
(CV) include:
• valoarea contabilă a produselor/mărfurilor
vândute;
• costul serviciilor prestate şi/sau lucrărilor
executate;
• costul lucrărilor aferente contractelor de
construcţie;
• costul serviciilor aferente contractelor de
leasing operaţional şi.financiar (arendă, lo
caţiune);
• alte costuri care se referă la activitatea ope
raţională, corelate cu veniturile din vân
zări (de exemplu, costurile activităţii de
bază a entităţilor de microfinanţare 1 şi de
investiţii).
La contabilizarea CV, se întocmesc for
mulele contabile (în tabele - formule) pre
zentate în tabelul 103.

ComacHo rr. 86 HCBY «Ilpe,11;cTaBJieHHe
c})IIHaHCOBbIX OTqeTOB» ce6eCTOIIMOCTb
rrpo,11;a:iK (CII) BKmoqaeT:
• 6a.na1tcoey10 cmoUMocm'b pea.nU30Ba1t1t'btx
npooy,cupu/moeapoe;
• ce6ecmoUMocm'b 01ca3a1t1t'btX yc.ny2 u/unu
B1Jtno.rme1t1t'btX pa6om;
• ce6ecmoUMocm'b pa6om no 0020eopaM ua
cmpoume.n'bcmeo;
• ce6ecmoUMocm'b yc.ny2 no 0020eopa.M one
pa�uo1t1to20 u ifJu1ta1tcoeo20 .nU3u1tw
(ape1to'bt, UMyit1;ecmee1t1to20 uaiiMa);
• npo1lue pacxoo'bt, om110CHU'1UecR K onepa
�uo111toii oeHme.n'b1tocmu, YBH3a1t1t'bte c âo
xooa.Mu om npooa:»c (uanpUMep, 3ampam1Jt
oe1toB1toii oeHme.n111tocmu MUKpoifJuuauco
B'btx2 u uueecmu�uo1t1t'btX cy6r,eKmoe).
IlpII yqeTe CII cocTaBmIIOTCH 6yxraJITepcKHe rrpOBO,Il;KII (B Ta6Jimi;ax - rrpOBO,11;
KII), rrpe,11;cTaBJieHHbie B Ta6JIIIIJ;e 103.
Tabelul 103

Formule contabile pentru evidenţa costului vânzărilor
ByxraJITepcKHe npOBO)];KH no yqery ce6eCTOHMOCTH npo,ri;a:m
Nr.
crt.
1

Conţinutul operaţiunii
2

1 Decontarea valorii contabile a acti-

velor biologice circulante, produselor şi mărfurilor comercializate/
transmise altor persoane
2 Decontarea la CV a cheltuielilor
anticipate aferente contractelor de
leasing privind:
cota valorii contabile a bunurilor
transmise în leasing financiar (formula se întocmeşte pe măsura survenirii
termenelor de plată a ratelor de leasing sau în cazul răscumpărării bunurilor de către locatar înainte de termen)
costul serviciilor de reparaţie a bunurilor, efectuată de către locatar pe
seama plăţii de leasing (locaţiune)
costurile semnificative de întreţinere a investiţiilor imobiliare (cu excepţia costurilor de amortizare), transmise în leasing operaţional (arendă,
locaţiune)
costurile precontractuale aferente
activităţii de leasing, de microfinanţare (în entităţile de microfinanţare)
şi de investiţii (în entităţile de investiţii)

Conturi corespondente
3
711

711

711
711

711

CoAep>KaHHe onepal.lMH

4
5
212, 216, 217 Cn11caH11e 6a11aHCOBOH CTOl1MOCTl1 060pOTHblX 611011orH4eCKHX aKTHBOB, npoAYKL\HH 11 TOBapoB, pea/11130BaHHblX/
nepeAaHHblX APvr11M 1111u,aM
Cn11caH11e Ha cn pacxoAOB 6vAvw.11x
nepHOAOB no AOrosopaM IIH3HHra,
OTHOCffW,HXCff:
171,261
K AO/le 6a11aHCOBOH CTO11MOCT11 nepeAaHHoro B <l>HHaHCOBblH /IH3HHr 11MyUJ,eCTBa
(npOBOAKa COCTaBJHleTCA no Mepe Hacryn11eHl1A CPOKOB noraweHl1A /111311HrOBblX
n11aTe>1<eH 11/111 np11 AOCpO4HOM BblKyne
11Myw,ecrsa 1111311Hrono11yYare11eM)
261
K ce6eCTOHMOCTH yc11yr no peMOHTY 11MYw,ecTBa, ocyw,ecrs11eHHOMY IIH3HHronony4aTe11eM 3a CYeT n11aTbl 3a 1111311Hr (HaeM}
K cyw,ecrseHHblM 3arparaM Ha 06c11y>K11261
BaHHe 11HBeCTl1U,110HHOH HeAB11>1<11MOCTl1
(3a 11cKJ1to4eH11eM 3aTpaT Ha aMoprn3au,11to), nepeAaHHoi:i B onepa4110HHblH
/1H3HHr (apeHAY, HaeM)
K npeAAOrOBOpHblM 3aTpaTaM, OTHOCA261
UJ,11MCA K /11131-!HrDBOH, M11KpO<pl1HaHCOBOi1
(B MHKPOQ>HHaHCOBblX cy6beKTax} 11 11HBeCT11U,110HHOH (B 11HBeCTl1U,11OHHblX cy6beKrax) AeATe/lbHOCTl1

În conformitate cu Legea cu privire la organizaţiile de creditare nebancară nr. 1/2018, începând cu O1.10.2018,
entităţile de microfinanţare vor fi reorganizate în organizaţii de creditare nebancară.
2 B COOTBeTCTBMM C 3aKOHOM o He6aHKOBCKMX Kpe,n;MTHhIX opraHM3an;m1x NQ 1/2018 Ha'HIHaJI C 01.10.2018 r.
MMKpo(})MHaHCOBhie cy6'heKThI 6y,n;yT npeo6pa3oBaHhI B He6aHKOBCKMe Kpe,n;MTHhie opraHM3aIJ;MM.
1

CUPRINS

1

2

4

3
711

cota valorii anvelopelor şi acumulatoarelor procurate de către locator
separat de mijloacele de transport
transmise în leasing operaţional
(locaţiune)

5

K AO/le CTOl-1MOCTll1 aBTOWHH 1-1 aKKyMynRTOPOB, np1-106peTeHHblX Jll-131-iHroAaTe/leM
OTAe/lbHO OT nepeAaHHblX B onepau,1-1OHHblH Jll-131-iHr (HaeM) TpaHcnopTHblX
cpeACTB

261

3 Reflectarea la locator a costurilor

OTpa>KeHHe y nH3HHrOAaTenR 3aTpaT no
AOroeopaM n1113111Hra (apeHAbl/HaHMa):

aferente contractelor de leasing
(arendă/locaţiune):
amortizarea calculată a mijloacelor
fixe, activelor biologice imobilizate şi
investiţiilor imobiliare transmise în
leasing operaţional (locaţiune)

711

I

I

124,133,152 Ha'-ll-1C/leHHaH aMOPTH3al.4Hfl nepeAaHHblX
B onepaU,110HHblH Jll131-1Hr (HaeM) OCHOBHblX cpeACTB, AOnrocpo'-IHblX 61-1onor1-1'-leCKl1X aKTl1B0B 11 1-1HBeCTl1U,l-10HHOH HeAB11>l<l-1MOCTl1
226,532
KOMaHAHPOBO'-IHb1e pacXOAbl

I

711
cheltuielile de delegare
valoarea serviciilor prestate:
CTOHM0CTb ycnyr, OKa3aHHblX:
711 521, 544 etc. • APYrMMH 1111114aM11
• de alte persoane
711
812
• de subdiviziunile auxiliare ale
• ecnoMoraTe/lbHblMH noApa3AeneHHHentităţii
MH cy6beKTa
711 531,533,541 3apa6ornaH nnaTa 11 OT'-11-1cneH1-1H pa6osalariile, contribuţiile de ASSO şi
primele de AOAM ale angajatorului
TOAaTeJIH Ha orcc 1-1 OMC (Ha C'-leTe 541
(în contul 541 se reflectă primele de
OTpa>1<at0TCH OT'-IHC/leHHH Ha OMC, ec111-1
AOAM dacă salariile se calculează şi
3apa60THaH n11aTa Ha'-111CJIHeTCH 1-1 Bbln/lase achită în luni diferite)
'-IHBaeTCH B pa3Hble MeCHU,bl)
711
plăţile de asigurare a bunurilor
542 sau 261 n11aTe>1<1-1 no CTpaxoeaHHIO 1-1Myw,ecrna,
transmise în leasing operaţional
nepeAaHHoro B onepau,1-10HHblH n1-131-1Hr
(arendă/locaţiune) (contul 261 se
(apeHAY/HaeM) (c'-leT 261 np1-1MeHHeTCH,
aplică în cazul în care termenul de
eCJll-1 cpoK CTpaxoBaHHH BK/ltO'-laeT KaK
asigurare cuprinde cel puţin două
Ml-1Hl1MYM ABa OT'-leTHblX nepHOAa)
perioade de gestiune)
4 Reflectarea costurilor activităţii
711 113, 124, 226, OTpa>1<eH1-1e 3aTpaT OCHOBHOH AeHTe/lbde bază în entităţile care prestează
521, 531, 532, HOCTl-1 cy6beKTOB, OKa3blBat0w,1-1x ycnyrn
servicii (de exemplu, în entităţile de
533, 541, 544 (Hanp1-1Mep, B MHKpOq>HHaHCOBblX 1-1 l-'IHBemicrofinanţare şi de investiţii)
etc.
CT11U,1-10HHblX cy6beKTax)
711
511,512
5 Calcularea dobânzilor la creditele
Ha'-ll1CJ1eH11e npot4eHTOB no KPeAHTaM 11
şi împrumuturile primite de către
3aHMaM, no11y'-1eHHblM MHKPO<l>HHaHCOentităţile de microfinanţare pentru
BblMH cy6beKTaMl-1 AflH ocyw,ecTB11eHl1H
desfăşurarea activităţii de bază
OCHOBHOH AeHTe/lbHOCTl-1
6 Constituirea provizioanelor pentru
C03AaHHe oqeHO'-IHblX pe3epeoe AJIH
acoperirea:
noKpblTHH:
• pierderilor ce ţin de nerestituirea
• noTepb no 3ai1MaM 1-1 npoqeHTHblM
împrumuturilor şi dobânzilor afeHa'-IHC/leHHHM B Ml-1Kpoq>1-1HaHCOBblX
rente în entităţile de microfinanţare
cy6beKTax
• creanţelor ce ţin de nerecupe• AO/lroBblX o6H3aTe/lbCTB, CBH3aHHblX
rarea ratelor şi dobânzilor de
C HeBOCCTaHOBJ1eH1-1eM /IH3HHrOBblX
leasing în companiile de leasing şi 711
538
nnaTe>KeM 1-1 npoqeHTHblX HaL1111cneHHM
entităţile de microfinanţare care
B /11-131-iHrOBblX KOMnaHHHX 1-1 B Ml-1Kpo4>1-1desfăşoară activitate de leasing
HaHCOBblX cy6beKTax, ocyw,eCTBJIHIOW,l-1X
financiar
AeHTe/lbHOCTb no q>HHaHCOBOMY /11-131-iHry
• pierderilor aferente riscului de
• noTepb, CBH3aHHblX C ayAHTOpCKHM
audit în societăţile de audit
PHCKOM B ayA11TOpCKl-1X o6w,ecrnax
Notă la operaţiunile 2-6. Formulele se întocmesc în cazul în care, conform politicilor contabile, costurile
aferente contractelor de leasing, activităţii de bază a entităţilor prestatoare de servicii se contabilizează
nemijlocit în contul 711, fără aplicarea conturilor de gestiune 811, 812 sau a contului bilanţier 215.
np111Me'-laHHe K onepaqHRM 2-6. npoBOAKl-1 COCTaBJIHIOTCH, eCJll-1 cornaCHO Y'-1€THblM nOJll-1Tl1KaM 3aTpaTbl
no AOrosopaM /11-131-iHra, no OCHOBHOH AeHTe/lbHOCn1 cy6beKTOB, oKa3blBalOW,1-1X yC/lyrn, V41-1TblBatOTCH
HenocpeACTBeHHO Ha C4€Te 711, 6e3 np1-1MeHeHl-1H ynpaB/1€H'-1€CKl-1X C4€TOB 811, 812 1-1/ll-1 6anaHCOBOro
cYeTa 215

CUPRINS

4
2
3
5
1
7 Decontarea costului efectiv al bunu- 711 811,812 sau Cn11caH11e cpaKTlll'·leCKOH ce6eCTOl1MOCTl1
u,eHHOCTeM, npOAaHHblX HenocpeACTBeH
215
rilor vândute altor persoane nemijHO 113 u,exos OCHOBHOH 11 scnoMoraTellb
locit din secţiile activităţilor de bază
HblX Bl1AOB Ael'IT€/lbHOCTI/I cy6beKTa {npo
şi auxiliare ale entităţii {formula se
BOAKa COCTaBJJfleTCfl, eC/111 npOAYKU,11fl He
întocmeşte în cazul în care produsele
6b111a onpHXOAOBaHa Ha cKnap, H orpa>1<e
nu au fost depozitate şi reflectate în
Ha Ha c4eTe 216)
contul 216)
8 Decontarea costului serviciilor presCn11caH11e ce6ecroHMOCTH ycnyr,oKa3aHtate altor persoane de către:
HblX APYrHM 1111u,aM:
• noApa3Ae11eHHRMH ocHOBHblX 111 scno811,812
• subdiviziunile activităţilor de bază 711
sau 215
MOraTellbHblX B11AOB A€flT€/1bHOCTIII
şi auxiliare
835
• producţiile şi unităţile de deservire 711
• 06c11y>t<11sa10w,11M11 npo113BOACTBaM111 1,1
X03flHCTBaM111 cy6beKTa
ale entităţii
Notă la operaţiunile 7-8. Formulele se întocmesc în cazul în care, conform politicilor contabile, costurile
aferente serviciilor prestate se contabilizează cu aplicarea conturilor de gestiune 811,812,835 sau a contului
bilanţier 215.
np11Me4aH11e K onepau,11J1M 7-8. nposoAK"1 cocras11RfOTCfl B c11y4ae, ec111,1 cornacHo yYeTHblM nom1T1,1KaM
3aTpaTbl, CBfl3aHHble C OKa3aH"1eM yc11yr, Y41/1TblBafOTCfl C np1,1MeHeH"1€M ynpae11eH4eCKl,1X C4eTOB 811,812,
835 11111,1 6a11aHcoeoro c4eTa 215
711 113, 124,133, Yeen1,14eH11e cn, 3aHH>KeHHOH B TeKyw,eM
9 Majorarea CV diminuat eronat în
152, 171, 212, OT4eTHOM nepwop,e
perioada de gestiune curentă
215, 216, 217,
226,261,521,
531,532,533,
538,541,542,
544,811, 812,
835 etc.
711 212,216, 217 CTOpH111posaH111e cn B pe3yJJbTaTe OTpa>1<e10 Stornarea CV în urma reflectării vaHI/IR 6a11aHcosoi:1 cro111Mocrn 06opoTHb1x
lorii contabile a activelor biologice
circulante, produselor şi mărfurilor
6111011or1114ecK111x aKT11eos, npoAyKu,11111 111
TOBapoe, so3spaw,eHHblX OT noKynaTe11ei:1
returnate de la cumpărători
Notă la operaţiunea 10. Înregistrarea rezultă din pct. 22 al SNC „Cheltuieli" şi se întocmeşte în cazul în care
livrarea şi returnarea activelor biologice circulante, produselor/mărfurilor au avut loc în aceeaşi perioadă de
gestiune. Se admite reflectarea sumei diminuării CV prin formula inversă: Dt 212, 216, 217 Ct 711.
în cazul în care livrarea şi returnarea bunurilor sus-menţionate au avut loc în perioade de gestiune diferite,
valoarea contabilă a acestora se reflectă prin formula: Dt 212, 216,217 Ct 221 sau 833.
np11Me4aHHe K onepau,1111 10. npoBOAKa BblTeKaeT 1/13 n. 22 HC5Y «PaCXOAbl» 11 COCTaB/lfleTCfl, ec11111 noCTaBKa 11
BO3BpaT o6opOTHblX 61t10/10r1t14eCKI/IX aKTIIIBOB, npOAYKLl,1/11/1/TOBapoB 11MeJ111 M€CTO B OAHOM 11 TOM >Ke OT4eTHOM
nep11OAe. AonycKaeTcfl OTpa>1<eH11e cyMMbl yMeHbweH11fl cn o6paTHOH npoBOAKOH: AT 212,216,217 KT 711.
Ec1111 nocTaBKa 11 BO3BpaT BblWeyKa3aHHblX u,eHHOCTeH 11Me/ll1 M€CTO B pa3Hble OT4€THble neplt1OAbl, TO 11X
6a11aHcosaR cTO11MOCTb OTpa>1<aeTcfl npoBOAKOi:1: AT 212,216,217 KT 221111111 833.
11 Stornarea CV majorat eronat în peri- 711 113,124, 133, CTOpH11posaH11e cn, 3aeb1WeHHOM B Teoada de gestiune curentă (se admite
152, 171,212, Kyw,eM OT4eTHOM nep11OAe {AonycKaercR
reflectarea sumei diminuării CV prin
215,216,217, OTpa>1<eH11e cyMMbl yMeHbWeHl1fl cn 06226,261, 521, paTHOM npoBOAKOH)
formula inversă)
531,532,533,
538, 541,542,
544, 811, 812,
835 etc.
Cn11caH11e Ha OT4eTHYIO AaTY HaKon11eHH011
711
351
12 Decontarea la data raportării a CV
cn Ha 11TOrOBblH cp11HaHCOBblH pe3y/lbTaT
acumulat la rezultatul financiar total

Contul 712 „Cheltuieli
de distribuire"

Cl:IeT 712 «Pacxo.n;i.1
Ha peaJIH3au;1110»

Contul 712 este destinat generalizării
informaţiei privind cheltuielile aferente
promovării şi comercializării produselor/
mărfurilor şi serviciilor/lucrărilor.

CtieT 712 rrpe,IJ;HasHa'leH ,IJ;JI.H o6o6rn;e
HM.H MHcpOpMa:ri;MM o pacxo,D;ax no rrpO,ll;BH
)IWHMIO M peaJIH3RI.J;HH rrpo,D;yKI.i;HHITOBa
poB M ycJiyr/pa6oT.

CUPRINS

CocTaB pacxo,IJ;OB Ha peamrnau;mo (PP)
rrpe,IJ;cTaB.rieH B rrp11no:JKemn1 2 K HCBY
«Pacxo,IJ;hI».
Ilptt Y1IeTe pp COCTaBJUUOTCH 6yxranTep
CKHe rrpOBO,Il;KM, rrpe,IJ;CTaBJieHHhie B Ta6JIM
u;e 104.
Tabelul 104
Formule contabile pentru evidenţa cheltuielilor de distribuire
ByxraJITepcKHe npoBo,ri;KH no yqeey pacxo,ri;oB Ha peaJIH3au;HIO

Componenţa cheltuielilor de distribu
ire (CD) este prezentată în anexa 2 la SNC
,, Cheltuieli".
La contabilizarea CD, se întocmesc
formulele contabile prezentate în tabe
lul 104.

Nr.
Conţinutul operaţiunii
Crt.
2
1
1 Calcularea amortizării imobilizărilor
necorporale, mijloacelor fixe şi activelor biologice imobilizate utilizate în
scopuri comerciale
2 Calcularea amortizării părţii obiectului de investiţii imobiliare utilizate în
scopuri comerciale
3 Reflectarea CD din decontarea cheltuielilor anticipate aferente:
cheltuielilor de publicitate
costurilor semnificative de reparaţie
a mijloacelor fixe proprii utilizate în
scopuri comerciale (modul de contabilizare a acestor costuri este expus
în revista „Contabilitate şi audit",
2015, nr. 8, p. 13 şi 2017, nr. 6, p. 8)
costurilor de reparaţie pe cont propriu a mijloacelor fixe cu destinaţie
comercială primite în leasing operaţional (locaţiune)
cotei curente a valorii anvelopelor şi
acumulatoarelor procurate separat
de mijloacele de transport utilizate
în scopuri comerciale
4 Reflectarea la vânzător a cheltuielilor legate de returnarea de la
cumpărători a produselor/mărfurilor
vândute anterior
5 Decontarea valorii contabile a stocurilor utilizate în scopuri comerciale
6 Reflectarea cheltuielilor aferente
întreţinerii şi reparaţiei imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe şi
OMVSD utilizate în scopuri comerciale
7 Reflectarea cheltuielilor aferente
întreţinerii bunurilor cu destinaţie
comercială primite în leasing operaţional (arendă/locaţiune)
8 Calcularea uzurii OMVSD utilizate în
scopuri comerciale
9 Reflectarea lipsurilor şi pierderilor din
deteriorarea produselor/mărfurilor în
limita normelor perisabilităţii naturale, înregistrate la păstrarea acestora

Conturi corespondente
3
712

712

I 112 I
712

712

712

712

712
712

712

712
712

CQAepmaHHe onepa�

4
113,124,133

5
Ha4HC/1eH1-1e aMOpTH3al,\HH HeMaTep1-1a11bHblX aKTHBOB, OCHOBHblX cpeACTB 1-1 AOllrOCp04HblX 61-1011or1-14eCKl-1X aKTHBOB, HCn0/1b30BaHHblX A/lfl KOMMep4eCKl-1X u,e11ei1
152
Ha41-1c11eH1-1e aMOpTH3al,\HH 4aCTH 06beKTa
HHBecntl,\HOHHOH HeABH>KHMOCTH, 11Cn0/1b3yeMOH B KOMMep4eCKl-1X u,ellRX
Orpa>KeHHe pp OT cmtcaHHR pacXOAOB
6YAV�MX nepMOAOB,OTHOCR�MXCR:
K pacxoAaM Ha peK11aMy
171,261
K cy�eCTBeHHblM 3aTpaTaM Ha peMOHT
171,261
co6crBeHHblX OCHOBHblX cpeACTB, 11CnO/lb30BaHHblX A/lfl KOMMep4eCKl1X u,e11ei1
(nopRAOK y4era AaHHblX 3arpar 1-13/IOH<eH
s H<ypHa11e «Contabilitate şi audit» NQ 8 3a
2015 rOA, C. 13 1-1 NQ 6 3a 2017 rOA, C. 8)
K 3arparaM Ha peMOHT 3a CBOH C4eT
261
OCHOBHblX cpeACTB KOMMep4eCKoro Ha3Ha4eHHR, no11y4eHHblX B onepal,\MOHHblH
/IM3HHr {HaeM)
K TeKyw,ei1 AOlle CT011MOCTl1 aBTOWHH 11
261
aKKYMY/IRTOPOB, np1106peTeHHblX OTAe/lbHO OT rpaHcnopTHblX cpeACTB, 11cnO/lb30BaHHblX A/lfl KOMMep4eCKl1X u,e11ei1
211,521,531, OrpaH<eHHe y npoAaBu,a paCXOAOB, CBR533 544,812 3aHHblX C BO3BpaTOM OT n0Kynare11ei1
paHee npoAaHHbtX npoAyKu,1-111 /rosapos
etc.

I

211,212,213, Cn1-1caH11e 6anaHCOBOi:1 CTOl-1MOCTl1 3ana215,216,217 COB, HCnOJlb30BaHHblX A/lfl KOMMep4eCKl-1X
u,e11evi
211,213,214, OrpaH<eHHe pacXOAOB Ha COAep>KaHHe 1-1
521,522,531, peMOHT HeMarep1-1aJ1bHblX aKTHBOB, oe533,544,812 HOBHblX cpeACTB 1-1 M6n, HCnO/lb30BaHHblX
A/lfl KOMMep4eCKl-1X u,e11ei'.1
etc.
211,213,214, OrpaH<eH11e paCXOAOB Ha COAep>KaHHe
521, 522, 531, u,eHHOCTei1 KOMMep4eCKoro Ha3Ha4eHl1fl,
533,544,812 no11y4eHHblX B onepau,110HHblH /lH3HHr
etc.
(apeHAY/HaeM)
Ha4"1CJleHf.1e H3Hoca M6n, fllCnOJlb30BaH214
HblX A/IR KOMMep4eCKl!1X u,enevi
Orpa}l{eH11e HeAOCTa'f 11 noTepb or nop411
216,217
npOAYKU,111111/TOBapos B npeAenax HOpM
ecrecTBeHHOH y6bl/11!1, B03Hl!1KWl-1X npl!t HX
xpaHeHHl-1

CUPRINS

4
2
3
5
1
221,223
OTpa>1<eH11e pp B pe3yJlbTaTe npeAOCTaB712
10 Reflectarea CD în urma acordării
sau 833
JleHl1fl CKHAOK nocne npOAa>Kl1 npOAYKreducerilor de preţ după vânzarea
1..v-11,1/rosapos 1-1 0Ka3aHHfl yc11yr 11/111111
produselor/ mărfurilor şi prestarea
AMCKOHTHblX CKHAOK 3a BblnOJ1HeH11e AOserviciilor şi/sau a bonusurilor pentru
rosopHbtX ycnos1-1i1
îndeplinirea condiţiilor contractuale
221,223
OTpa>1<eH11e pa3H11U,bl Me>KAY npoAa>KHOti
11 Reflectarea diferenţei dintre valoa- 712
1-1 6anaHCOBOH CTOl1MOCTblO BO3BpalJ.\eHsau 833
rea de vânzare şi valoarea contabilă
HblX noKynaTe/lflMl1 npOAYKU,1111/TOBapoB
a produselor/mărfurilor returnate
de către cumpărători
Notă la operaţiunile 10-11. Formulele rezultă din pct. 22 subpct. 2) al SNC „Creanţe şi investiţii financiare" şi
pct. 25 din SNC „Cheltuieli" şi se întocmesc în cazul în care livrarea produselor/mărfurilor şi serviciilor şi acordarea reducerilor/bonusurilor au avut loc în perioade de gestiune diferite.
npHMeLlaHHe K onepaU,HRM 10-11. npoBOAK11 BblTeKalOT 113 noAn, 2} n. 22 HC6Y «,LJ,e61-1ropcKaf1 3aAOJl>KeHHOCTb 1-1 q:>11HaHCOBble HHBecrnu,1-111» IA n. 25 HC6Y «PacXOAbl» IA COCTaB/lfltoTCfl, ec111-1 noCTaBKa npOAYKU,111-1/
TOBapoB IA yc11yr IA npeAOCTaB/leHIAe CKIAAOK/AIACKOHTHblX CK11AOK IAMe/111 MeCTo B pa3Hbte OTYeTHble neplAOAbl
712 221,223, 224 Cn1AcaH1Ae 6e3HaAe>KHOH KOMMepLlecKOH
12 Decontarea creanţelor comerciale
etc.
Ae6MTOPCKOH 3aAOn>KeHHOCTH (AonycKacompromise (se admite decontarea
eTCfl cn11caH11e Ae61ATOpCKOH 3aAOJ1>KeHHOcreanţelor privind avansurile acordaCTl1 no BblAaHHblM aBaHCaM Ha C4eTe 714}
te în contul 714}
222
Cl>opMIAPOBaHIAe nonpaBOK (ou,eH04HblX
13 Constituirea corecţiilor (provizioane- 712
pe3epsos) no 6e3HaAe>KHOH Ae61AToplor} privind creanţele compromise
cKoti 3aAOJ1>KeHHocrn
Notă la operaţiunile 12-13. Modul de contabilizare a creanţelor compromise şi de constituire a corecţiilor
(provizioanelor) aferente acestora este expus în revista „Contabilitate şi audit", 2015, nr. 3, p. 14.
npHMeLlaHHe K onepaU,MRM 12-13. nopRAOK yyera 6e3HaAe>KHOH Ae61ATOpCKOH 3aAOll>KeHHOCTl1 IA q:>OpM11posaHIAfl nonpaBoK (ou,eH04HblX pe3epsos) no Hei:! 113110>1<eH a >1<ypHane «Contabilitate şi audit» NQ 7 3a 2015
roA, c. 5
OTpa>KeH11e KOMaHAHPOBOLIHblX pacxo226,532
14 Reflectarea cheltuielilor de delegare 712
AOB, CBfl3aHHblX C npOABH>KeHHeM 11 npoaferente promovării şi comercializării
Aa>Keti npoAyKu,1-11-1/rosapos 11 yc11yr
produselor/mărfurilor şi serviciilor
246
Cm1caH1Ae 6a11aHCOBOW CTOIAMOCTl-1 AeHe>K15 Decontarea valorii contabile a docu- 712
HblX AOKyMeHTOB, 1-1cnOJ1b30BaHHblX AJlfl
mentelor băneşti utilizate în scopuri
KOMMep4eCKHX u,eneti
comerciale
Cn1-1caH1-1e 6a11aHCOBOW CTOHMOCn-1 Ta246,262
16 Decontarea valorii contabile a tiche- 712
noHOB Ha nHTaHMe, npeAOCTaB11eHHblX
sau 532
telor de masă acordate angajaţilor
pa60THHKaM, 3aHf!TblM npOAB11>KeHl1eM 1-1
încadraţi în procesul de promovare şi
C6blTOM npOAVKU,111-1/TOBapoB 1-1 yc11yr
comercializare a produselor/mărfurilor şi serviciilor
Notă la operaţiunea 16. În cazul utilizării contului 532, transmiterea tichetelor de masă angajaţilor se înregistrează iniţial prin formula: Dt 532 Ct 246, 262. Modul de contabilizare a tichetelor de masă este expus în
revista „Contabilitate şi audit", 2018, nr. 5, p. 41.
npHMelfaHHe K onepau,HM 16. np1-1 1-1cnOJ1b30BaH1-11-1 c4era 532 nepeAaYa ranoHOB Ha n11raH11e pa6orH1-1KaM
npeABap1-1reJ1bHO 0Tpa>1<aercfl npoBOAKoti: Ar 532 KT 246,262. nopRAOK yYeTa Ta110H0B Ha mnaH1-1e 1-13no>KeH B >1<ypHaJ1e «Contabilitate şi audit» NQ 5 3a 2018 roAa, c. 41
C03AaHHe ou,eHOI.IHblX pe3epBOB Anff BO317 Constituirea provizioanelor pentru
MelJ.\eHMR paCXOAOB (noTepb):
acoperirea cheltuielilor (pierderilor)
privind:
712
no peMOHTY 11 o6cny>t<HBaHHIO npoAaHreparaţia şi deservirea în cursul
426,538
HblX aKTl1B0B B Te4eHHe rapaHTHHHoro
perioadei de garanţie a activelor
cpoKa
vândute
plata indemnizaţiilor pentru conno BbtnnaTe omycKHblX noco6HH pa6or712
538
cediile de odihnă ale angajaţilor
HHKaM, 3aHf!TblM npOABl1>KeHl-1eM 1-1 c6blîncadraţi în procesul de promovare şi
TOM npOAYKU,1-11-1/TOBapoB 1-1 yc11yr
comercializare a produselor/mărfurilor şi serviciilor
no BO3Bpary 1-1 CHH>KeHMIO u,eH npoAaHreturnarea şi reducerea preţurilor la 712
538
bunurile vândute
HblX u,eHHOCTeti

CUPRINS

1

2

18 Reflectarea costurilor serviciilor de
reparaţie şi deservire a produselor/
mărfurilor comercializate în perioada
de garanţie (formula se întocmeşte
în cazul în care entitatea nu constituie provizioane pentru acoperirea
acestor costuri)
19 Reflectarea valorii serviciilor (fără
TVA) primite de la alte persoane în
scopuri comerciale
20 Reflectarea plăţilor (fără TVA} pentru
bunurile primite în leasing operaţional (arendă/locaţiune) şi utilizate în
scopuri comerciale
21 Reflectarea comisioanelor pentru
serviciile de intermediere prestate
la comercializarea produselor/mărfurilor
22 Calcularea salariilor şi a altor plăţi
angajaţilor încadraţi în procesul de
promovare şi comercializare a produselor/mărfurilor şi serviciilor
23 Calcularea compensaţiilor angajaţilor pentru utilizarea bunurilor
personale ale acestora în scopuri
comerciale
24 Reflectarea contribuţiilor de ASSO şi
a primelor de AOAM ale angajatorului aferente salariilor şi altor plăţi ale
angajaţilor încadraţi în procesul de
promovare şi comercializare a produselor/mărfurilor şi serviciilor
25 Calcularea impozitelor şi taxelor
nerecuperabile aferente comercializării produselor/mărfurilor
şi prestării serviciilor:
accizelor aferente bunurilor utilizate
în scopuri de reclamă
impozitului pe bunurile imobiliare
cu destinaţie comercială
taxei pentru apă (în funcţie de destinaţia apei, această taxă poate fi
reflectată în conturile 811, 713 etc.)
taxei de organizare a licitaţiilor şi
loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale
taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)
taxei de aplicare a simbolicii locale
(se admite reflectarea acestei taxe în
contul 713)
taxei pentru unităţile comerciale
şi/sau de prestări servicii
taxei de piaţă
taxei pentru dispozitivele publicitare

3
712

4
521,522,544
sau 211, 531,
533, 811, 812
etc.

5
OTpa>KeHllle 3aTpaT Ha peMOHT III o6cny)f01BaHHe npOAaHHblX npOAYKU,111111/TOsapos s Te4eH111e rapaHTHiiiHoro cpoKa
(npoBOAKa COCTaB/lfleTCfl, eCJllll cy6beKT
He q>opM111pyeT ou,eH04Hble pe3epsb1 AJlfl
803Mew,eHlllfl AaHHblX 3aTpaT)

712

521, 522, 544

712

521,522,544

712

521,522,544

712

531

712

532

OTpa>KeH111e CT0111Mocrn (6e3 HAC) ycnyr,
nony4eHHblX OT APYfl!IX JllllU, AJlfl KOMMep4ecK111x u,enei1
OTpa>1<eH111e nnaTe>t<ei1 (6e3 HAC) 3a 111Myw,ecTBo, nony4eHHOe s onepaU,HOHHblH
JIH3HHr {apeHAY/HaeM) IA IACnOJlb30BaHHOe
AJlfl KOMMep4eCKIIIX u,e11ei1
OTpa>KeHllle KOMHCCHOHHblX B03Harpa>KAeHHiii 3a nocpeAHHLleCKHe yc11yfl!I,
OKa3aHHble nplll npOAa>Ke npOAYKU,111111/
wsapos
Ha4111c11eH111e 3apa60THOH nnaTbl 11 APvr111x
Bbln/laT pa6oTHl-1KaM, 3aHflTblM npOABIII>KeH11eM III c6blTOM npOAVKU,111111/TOsapos
11 yc11yr
Ha411CJ1eH1-1e KOMneHca4Hiii pa60THl1KaM
3a HCn0/1b30BaHl!le 11X JIIALIH0ro l!IMyUJ,eCTBa B KOMMep4eCKl1X u,ellflX

712

533,541

etc.

etc.

etc.

OTpa>KeH11e OTl.fHcneHHH pa60TOAaTe11R
Ha orcc 11 OMC OT Ha411CJleHHOH 3apa60THOH nnaTbl 11 APvn-1x BbtnllaT pa6oTHIIIKaM,
3aHflTblM npOABl1>KeH111eM 11 c6blTOM npoAYKU,11111/rnsapos 11 yc11yr
HaL1HcneHHe HeB03MelJ..\aeMblX Hanoros H
c6opos, CBl'l3aHHblX C npOAa>Keiii npOAYK·
411H/T0Bap0B H OKa3aHHeM ycnyr:

712

534

712

534

712

534

712

534

712

534

712

534

712

534

712
712

534
534

aKU,M30B, OTHOCRUJ,11XCfl K u,eHH0CTRM, fllCn0/1b30BaHHblM B peKnaMHblX u,e11RX
Ha11ora Ha HeABH>KMMOe MMylJ..\eCTBO KOMMep4eCKOro Ha3Ha4eHfllfl
c6opa 3a BOAY (B 3aBfllCl!IMOCTfll OT Ha3Ha4eH11R BOAbl AaHHblH c6op Mo>KeT 6b1Tb
oTpa>t<eH Ha c4eTax 811, 713 11 AP-)
c6opa 3a opraH1-13au,111io ayK4HOHOB 11
noTepeiii s npeAe11ax aAMHHfllCTparnsHoTepp11Top111a11bHOH eAHHfllU,bl
c6opa 3a pa3Mew,eH111e peKJlaMbl
c6opa 3a HCnO/lb30BaH111e MeCTHOH CMMB0IIMKM (AonycKaeTCfl OTpa>t<eHHe AaHHOro c6opa Ha c4eTe 713}
c6opa 3a 06beKTb1 Toprosn1,1 11/111n11 o6beKTbl no oKa3aH111t0 ycnyr
pblHOLIHoro c6opa
c6opa 3a peKnaMHble ycrpoiiicTsa

CUPRINS

1

2

3

712
26 Reflectarea plăţilor de asigurare a
bunurilor şi personalului cu destinaţie comercială
712
27 Decontarea costului serviciilor
prestate în scopuri comerciale de
către subdiviziunile auxiliare şi/sau
producţiile şi unităţile de deservire
ale entităţii
712
28 Majorarea CD diminuate eronat în
perioada de gestiune curentă

29 Stornarea CD majorate eronat în
perioada de gestiune curentă
(se admite reflectarea sumei
diminuării CD prin formula inversă)

712

30 Decontarea la data raportării a CD
acumulate la rezultatul financiar
total

351

4

5

542 sau 261

OTpa>1<eH11e n11aTe>1<ei1 no crpaxosaHHIO
u,eHHOCTeiii "' nepcoHana KOMMep'-leCKOr0
Ha3Ha'-leHIIIR
812,835
Cn11caH11e ce6eCTOllfMocrn yc11yr, oKa3aHHblX B KOMMep'-leCKllfX u,eJlAX BCnOMO·
raTenbHblMH noApa3AeJ1eHvlAM11 a,i/11111111
o6cny>KHBalOW,HMH npOlll3BOACTBaMH 11
X03AHCTBaMIII cy6beKTa
113, 124, 133, Yse1111'-leH111e PP, 3aHH>KeHHblX B TeKyw,eM
152,171,211, OT'-leTHOM nepHOAe
212, 213, 214,
215,216,217,
261,221, 222,
223,226,426,
521, 531, 532,
533,534,538,
542, 544,811,
812,835 etc.
113,124,133, CTOpHllf POBaHllfe PP, 3aBblWeHHblX B Te152,171,211, Kyw,eM OT'-leTHOM nepllfOAe (AonycKaeTCA
212,213,214, OTpa>KeHllfe cyMMbl yMeHbWeHllffl pp
215,216,217, o6paTHOH npoBOAKoi-1)
261,221,222,
223,226,426,
521,531,532,
533,534,538,
542,544,811,
812,835 etc.
712
Cn11caH1,1e Ha ONeTHy10 AaTY HaKon11eHHb1x PP Ha 11Torosb1H cp11HaHcosb1H pe3ynbTaT

Contul 713 „Cheltuieli
administrative"

GqeT

713

«.AAMHHHCTpaTHBHl>Ie
pacXO,IJ;I>I»

Contul 713 este destinat generalizării
informaţiei privind cheltuielile aferente
deservirii şi gestionării entităţii în ansam
blu.
Componenţa cheltuielilor administrati
ve (CA) este prezentată în anexa 3 la SNC
,,Cheltuieli".
La contabilizarea CA, se întocmesc for
mulele contabile prezentate în tabelul 105.

CqeT 713 npe,r:i;Ha3HaqeH ,r:i;m1 0606:rn;e
mrn: IIHc})OpMau;1n1 o pacxo,r:i;ax no o6cJiy:arn
BaHIIIO II ynpaBJieHIIIO cyfo,eKTa B u;eJIOM.
CocTaB a,r:i;MIIHIICTpaTIIBHbIX pacxo,r:i;oB
(AP) npe,r:i;cTaBJieH B npIIJIO)KeHIIII 3 K
HCBY «Pacxo,r:i;1,1».
IlpII yqeTe AP cocTaBJISIIOTCSI 6yxran
TepcKIIe IIPOBO,IJ;KII, npe,r:i;cTaBJieHHbie B
Ta6Jrnu;e 105.
Tabelul 105
Formule contabile pentru evidenţa cheltuielilor administrative
ByxrruITepcKHe npoBO,!J;KH no yqeTy a,IJ;MHHHCTpaTHBHbIX pacxO,IJ;OB

Nr.

crt.

Conţinutul operaţiunii

2
1
1 Calcularea amortizării imobilizărilor

necorporale, mijloacelor fixe şi activelor biologice imobilizate utilizate în
scopuri administrative
2 Calcularea amortizării părţii obiectului de investiţii imobiliare utilizate în
scopuri administrative

j Conturi corespondente

CQAep>KaHMe onepau,HM

3
4
5
713 113,124,133 Ha'-111!CJ1eH111e aMOPTH3aU,MM HeMaTep1-1a11bHblX aKrnsos, OCHOBHblX cpeACTB l-1 A011f0cpo'-IHblX 61-1011orn'-leCKl-1X aKTl1B0B, HCnOJlb30BaHHblX A/lR aAMl1Hl-1CTpaTl1BHblX u,e11ei1
713
152
Ha4WC/leHwe aMOPTM3a4MH 4acrn 06beKTa
l'IHBeCTMU,HOHHOH HeABH>KHMOCTH, 11CnO/lb3VeM011 B aţJ,MHHHCTpaTWBHblX u,e11RX

CUPRINS

2
3 Reflectarea CA din decontarea cheltu-

1

ielilor anticipate aferente:
costurilor semnificative de reparaţie

a mijloacelor fixe proprii utilizate în
scopuri administrative
costurilor de reparaţie pe cont propriu
a mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă, primite în leasing operaţional (locaţiune)
cotei curente a valorii anvelopelor şi
acumulatoarelor procurate separat
de mijloacele de transport utilizate în
scopuri administrative
plăţilor de abonare la ediţiile periodice
4 Decontarea valorii contabile a stocurilor şi documentelor băneşti utilizate
în scopuri administrative
5 Reflectarea costurilor aferente întreţinerii şi reparaţiei bunurilor cu destinaţie administrativă
6 Reflectarea cheltuielilor suportate în
scopuri filantropice şi de sponsorizare
7 Calcularea uzurii OMVSD utilizate în
scopuri administrative
8 Decontarea cheltuielilor titularilor de
avans
9 Acordarea ajutorului material angajaţilor
10 Reflectarea CA în urma decontării
sumei TVA aferente bunurilor şi serviciilor procurate pentru efectuarea
livrărilor mixte
11 Achitarea comisioanelor bancare cu
mijloace băneşti
12 Decontarea valorii contabile a tichetelor de masă acordate personalului administrativ şi de deservire al entităţii
13 Reflectarea comisioanelor aferente
creditelor şi împrumuturilor primite
14 Reflectarea valorii serviciilor (fără
TVA} primite de la alte persoane în
scopuri administrative
15 Reflectarea plăţilor (fără TVA) pentru
bunurile cu destinaţie administrativă
primite în leasing operaţional (arendă/locaţiune)
16 Calcularea salariilor şi a altor plăţi personalului administrativ şi de deservire
al entităţii
17 Calcularea salariilor şi a altor plăţi angajaţilor restabiliţi în funcţie conform
deciziei instanţei judecătoreşti
18 Calcularea indemnizaţiilor curente
membrilor consiliului şi comisiei de
cenzori ai entităţii

3

4

713

171,261

713

261

713

261

713

261

713 211,213,215,
216,217,246

5
Orpa>KeHHe AP OT COHCaHHff paCXOAOB
6YAYl1.\HX nepHOAOB,OTHOCffl1,\HXCff:
K cyl1,\eCTBeHHblM 3aTpaTaM Ha peMOHT
co6CTBeHHblX OCHOBHblX cpeACTB, HCOO/lb30BaHHblX A/lfl aAMHHHCTparnBHblX u,e11ej;i
K 3aTpaTaM Ha peMOHT 3a CBOH C4eT oeHOBHblX cpeACTB aAMHHHCTparnBHOro Ha3Ha4eHHR, no11y4eHHblX B onepaU,HOHHblH
/1H3HHr (HaeM}
K TeKyl1,\eH AO/le CTOHMOCTl-1 aBTOWHH 1,1
aKKYMY/lffTOpOB, npHo6peTeHHblX OTAe/lbHO OT TpaHcnopTHblX cpeACTB, HCn0/1b30BaHHblX A/lfl aAMHHHCTparnBHblX u,e11eH
K n11are>KaM 3a nOAnHCKY Ha nepHOAH4eCKHe H3AaHHR
Cn1,1caHHe 6a11aHCOBOH CTOHMOCTH 3anacos H AeHe>KHblX AOKyMeHTOB, 1,1cnOJ1b30BaHHblX A/lfl aAMHHHCTpaTHBHblX u,e11eH
OTpa>KeHHe 3aTpaT Ha COAep>KaHHe 1,1
peMOHT HMyw,ecrsa aAMHHHCTparnBHOro
Ha3Ha4eHHR
OTpa>KeHHe paCXOAOB, noHeCeHHblX B u,eJlRX 6narOTBOPHTe/1bHOCTH 1,1 cnoHCOpCTBa

713 211,213,521,
522,531,533,
544,812 etc.
713 211,213,521,
522,531,533,
544,812 etc.
Ha4HC/1eHHe H3HOCa Mlin, HCn0/1b30BaH713
214
713

226,532

713

226,532

713

232,534

713 241,242,243,
244
713 246,262 sau
532
713

511,512

713 521,522,544

etc.

713 521,522,544

etc.

713

531

713

531

713

531

HblX AJlR aAMHHHCTparnBHblX u,e11ej;i
CnHCaHHe pacXOAOB nOAOT'leTHblX /lHU,

npeAOCTaBJleHHe MaTepHa/lbHOH noMO-

11,\H pa60THHKaM

OTpa>KeH11e AP B pe3y11bTaTe cn11caHHR
cyMMbl HAC OT CTOHMocrn u,eHHOCTeH 1,1
ycnyr, np1106peTeHHblX AJ1R ocyw,ecTBJleHHR CMewaHHblX nocraBOK
On11aTa KOMHCCHOHOB 6aHKOB AeHe>KHblMH cpeACTBaMH
CnHCaHHe 6a11aHCOBOH CTOHMOCTH Ta/lOHOB Ha nHTaHMe, npeAOCTaBJleHHblX
aAMIIIHIIICTpaTIIIBHOMY III 06CJ1y>K111sa10w,eMy
nepc0Ha11y cy6beKra
Orpa>KeH111e KOMHCCHOHOB no no/1y4eHHblM KPeAHTaM 111 3aHMaM
OTpameH11e cro111Mocrn (6e3 HAC) ycnyr,
no11y4eHHblX OT APYrHX JllllU, A/lfl aAMHHHCTpaTHBHblX u,e11ej;i
Orpa>KeHHe n11aremej;i (6e3 HAC) 3a HMYw,ecTBO aAMHHHCTpaTHBHoro Ha3Ha4eHHR,
no11y4eHHOe B onepaU,HOHHblH /IH3HHr
(apeHAY/HaeM)
Ha41-1c11eH1t1e 3apa60THOH nnaTbl "' APYn1X
Bbln/laT aAMHHMCTpaTHBHOMY 11 06c11y>KHsaiow,eMy nepc0Ha11y cy6beKra
Ha41,1c11eH1-1e 3apa60THOH n11aTbl pa6orHHKaM, BOCCTaHOB/leHHblM Ha pa6ore no
peweHHIO CYAe6HOH HHCTaHU,HH
Ha41,1c11eH1-1e reKyw,1,1x noco611j;i '4/leHaM
COBeTa 11 peBlll3HOHHOH KOMHCCl11,1 cy6beKra

CUPRINS

2
1
19 Calcularea compensaţiilor angajaţilor
pentru utilizarea bunurilor personale
ale acestora în scopuri administrative
20 Reflectarea prejudiciului material şi
moral, a cheltuielilor de judecată şi a
dobânzilor pentru întârziere, recuperate de către entitate angajaţilor conform deciziei instanţei judecătoreşti
21 Reflectarea contribuţiilor de ASSO şi
a primelor de AOAM ale angajatorului
aferente salariilor, indemnizaţiilor şi
altor plăţi contabilizate în componenţa
CA
22 Reflectarea CA în urma restabilirii
TVA aferente:
diferenţei dintre valoarea contabilă şi
valoarea de piaţă a activelor amortizabile ieşite
valorii bunurilor la anularea înregistrării entităţii ca plătitor de TVA

3

4

713

532

713

532

713

533,541

713

534

713

534

valorii bunurilor şi serviciilor în cazul 713
livrărilor efectuate la un preţ mai mic
decât cel de piaţă, fără efectuarea plăţii, în contul retribuirii muncii (în baza
art. 99 din CF)
713
valorii bunurilor în cazul neutilizării
acestora în scopuri de întreprinzător,
efectuării livrărilor scutite de TVA etc.

534

713

534

713

534

713

534

713

534

1713. ,

534

713

534

713

534

713

534

23 Calcularea accizelor la stocul de bunuri supuse accizelor
24 Decontarea depăşirii sumei achitate a
accizelor asupra celei calculate
25 Calcularea accizelor aferente bunurilor
transmise cu titlu gratuit altor persoane şi/sau însuşite de către subiect sau
membrii familiei acestuia
26 Reflectarea CA în urma calculării im
pozitelor şi taxelor nerecuperabile:
taxelor rutiere aferente mijloacelor de
transport cu destinaţie administrativă
impozitului pe bunurile imobiliare cu
destinaţie administrativă
taxelor pentru resursele naturale:
• taxa pentru apă (în funcţie de destinaţia apei, această taxă iJOate fi reflectată în conturile 811, 712 etc.)
• taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării
activităţii de întreprinzător, altele
decât cele destinate extracţiei mine
ralelor utile
• taxa pentru lemnul eliberat pe picior (în funcţie de destinaţia apei,
această taxă poate fi reflectată în
contul 811)

534

5
Ha4HC/1eHHe KOMneHca4HM pa60THHKaM
3a HCn0/1b30BaHHe HX nH4HOro HMyw,ecTBa
AJIR aAMHHHCTparnBHblX u,e11eH
OTpa>f<eHHe MaTep1-1aJ1bHOfO 1-1 Mopa/lb
HOfO yw,ep6a, CYAe6HblX paCXOAOB 1-1
npo4eHTOB 3a npocpo4KY, B03Mew,aeMblX
cy6beKTOM pa60THHKaM no peweHHIO
cvAe6HoH HHCTaHu,1-11-1
OTpa>f<eHHe OT4HcneHHM pa60TOAaTe/1R Ha
orcc 1-1 OMC OT Ha4HC/leHHOH 3apa60THOH
n11aTbl, noco61-1H 1-1 APYrHX Bb1n11aT, Y4TeH
HblX B COCTaBe AP

OTpa>KeHHe AP B pe3yllbTaTe BOCCTaHOB11eHHfl H,D,C:
OT pa3HHU,bl Me>f<AY 6a11aHCOBOH 1-1 pblH04HOH CTOHMOCTblO Bbl6blBWHX aMOpTl-13Hpy
eMblX aKTHBOB
OT CTOHMOCTH u,eHHOCTeH np1-1 aHHyn11po
BaHHH perncTpa41111 cy6beKTa B KaYecTBe
n11aTeJ1bUJ,HKa HAC
OT CTOHMOCTl-1 4eHHOCTeM 1-1 ycnyr npl-1 no
CTaBKax, ocyw,ecTB/lReMblX no u,eHe HH>f<e
pb1H04HOH, 6e3 on11aTbl, B C4eT on11aTbl
TPYAa (Ha ocH0BaH1-11-1 cT. 99 HK)
OT CTOHMOCTl-1 u,eHHOCTeH B c11y4ae HX He
HCnOllb30BaHHfl B npeAnPHHHMaTe/lbCKHX
u,eJIRX, ocyw,ecTB/leHHR OCB060>KAeHHblX
oT HAC nocTaBOK 1-1 APHaY1-1c11eH1-1e aK41130B Ha 3anac noAaKU,1-13HblX u,eHHOCTeH
Cn1-1caH1-1e npeBb1weHHfl yn11aYeHHOH cyM
Mbl aK4H30B HaA Ha4HC/1eHHOH
Ha4HC/1eHHe aK4H30B Ha u,eHHOCTl-1, 6e3B03Me3AHO nepeAaHHble APYfHM 111-11.1,aM
1-1/1-1111-1 npHCBOeHHble cy6beKTOM 1-1/11-1 4/le
HaMH ero ceMbH
OTpa>KeHHe AP B pe3yllbTaTe Ha4HcneHHfl
HeB03Mew,aeMblX Hanoros 11 c6opos:
AOPO>KHblX c6opos no TpaHcnopTHblM
cpeACTBaM aAMHHHCTpaTHBHOfO Ha3Ha4e
HHR
Hanora Ha HeABH>KHMOe HMyw,eCTBO
aAMHHHCTpaTHBHOro Ha3Ha4eHHR
c6opos 3a np11pOAHb1e pecypcb1:
• c6op 3a BOAY (B 3aBHCHMOCTl-1 OT Ha3Ha4eHHR BOAbl AaHHblH c6op MO>f<eT 6blîb
orpa>f<eH Ha C4eTax 811, 712 1-1 AP-l
• c6op 3a 3Kcn11yaTa41110 noA3eMHblX
coopy>KeHHM B u,e11RX ocyw,ecTB/leHHR
npeAnPHHHMaTe/lbCKOH AeRTe/lbHOCTl-1,
He CBR3aHHOH c A06b14eH no11e3HblX
HCKOnaeMblX
• c6op 3a omycKaeMyio Ha KOpHto APe
secHHY (B 3aBHCHMOCTH OT Ha3Ha4eHHR
APeBec1-1Hb1 AaHHblH c6op MO>f<eT 6b1Tb
orpa>f<eH Ha cYeTe 811)

CUPRINS

1

2

taxei pentru amenajarea teritoriului
taxei de aplicare a simbolicii locale

28
29
30

31

32

33

34

534
534
4

I
I

5
c6opa Ha 611aroyapoMcTeo TeppHTOPHM
c6opa 3a 11cnOJ1b30BaH11e MeCTHOM CHMBOJIHKH (AonycKaeTCfl orpa>1<eH11e AaHHOro

c6opa Ha cl.fere 712
)
c6opa 3a speMeHHOe npo>KHBaHHe (AonycKa534
713
1
ercR orpa>1<eH11e AaHHoro c6opa Ha Cl.fere 811
)
KypopTHoro c6opa (AonycKaercR orpa>1<e534
713
H11e AaHHoro c6opa Ha cl.fere 811
1
)
c6opa 3a npeAoCTas11eH11e yCJ1yr no aeTo534
713
M06HJlbHOM nepeeo3Ke nacca>1<11pos no
MYHl-1l,\l,ma/lbHblM, ropOACKl-1M 1-1 ce/lbCKl1M
(KOMMyHa/lbHblM) MapwpyraM (AonycKaercR orpa>1<eH11e AaHHoro c6opa Ha Cl.fere 811
)
c6opoe 3a napKOBKY aerorpaHcnopra 11 3a
534
713
1
napKOBKY
534
n11aTe>KeM 3a 3arpR3HeHHe oKpy>KatolJ.\eM
plăţilor pentru poluarea mediului (cu 713
cpeAbl (3a 1-1cK1110l.feH11eM
excepţia taxei pentru bunurile fabricac6opa no npo113eeAeHHblM Ha repp11rop1111
te pe teritoriul Republicii Moldova
Pecny61111K11 MOIIAOBa 11/111111 11Mnopr11pyşi/sau a celor importate, care se coneMblM 4eHHOCTRM, KOTOPblH Yl.fl1TblBaeTCR
tabilizează în conturile 811,812 sau
Ha cl.ferax 811,812 11111-1 215,211,217 11 AP-)
215,211,217 etc.)
C03AaH11e O4eHO"IHblX pe3epeoe AllR Bbl713
538
Constituirea provizioanelor pentru
nnaTbl OTnYCKHblX noco611i1 aAM11H11CTpaplata indemnizaţiilor pentru conceTl1BHOMY 1-1 06c11y>1<11ea10U,\€MY nepc0Ha11y
diile de odihnă ale personalului admicy6beKra
nistrativ şi de deservire al entităţii
713 542 sau 261 Orpa>1<eH1-1e n11are>1<ei1 no cTpaxoeaHHto
Reflectarea plăţilor de asigurare a
4eHHOCTeM 11 nepcOHa11a aAM11H11crparnsbunurilor şi personalului cu destinaţie
Horo Ha3Hal.feHl1R
administrativă
544
Orpa>1<eH11e CYA€6HblX paCXOAOB 11 pacxoReflectarea cheltuielilor de judecată şi a 713
AOB cvAe6HblX 1o1cno11HHTe11eM
cheltuielilor executorilor judecătoreşti
544
Orpa>1<eH11e OT"IHC/1€HHM Ha TeKyU,\ee coReflectarea defalcărilor pentru între- 713
Aep>1<aH11e pyKOBOARU,\ero annapara Bblţinerea curentă a aparatului de conweCTORIJ.\11X opraH113a411i1, acco411a411i1,
ducere al organizaţiilor ierarhic supeKOH4epHos, APYrHX crpyKryp 11 opraHoe
rioare, asociaţiilor, concernelor, altor
ynpae11eH11R
structuri şi organe de conducere
812,835
713
Cn11caH11e ce6ecro11Mocr11 yc11yr, oKa3aHDecontarea costului serviciilor presHblX B aAM11Hl1CTpaTl1BHblX 4e/1RX BCOOMOtate în scopuri administrative de către
raTeJlbHblMH nOApa3Ae/leHl1RMl1 11/111111
subdiviziunile auxiliare şi/sau pro06CJ1y>KHBalOIJ.\HMH npOl13BOACTBaMl1 11
ducţiile şi unităţile de deservire ale
X03RHCTBaMl1 cy6beKTa
entităţii
713 113,124,133, Yse11111.feH11e AP, 3aHH>KeHHblx s reKyU,\eM
Majorarea CA diminuate eronat în
152, 211,213, OTl.feTHOM nep110A€
perioada de gestiune curentă
214, 216, 217,
226,261,521,
531,532,533,
534,538,541,
542,544,812
etc.
Stornarea CA majorate eronat în pe- 713 113,124,133, CropH11posaH11e AP, 3aeb1weHHblX s rerioada de gestiune curentă (se admite
152,211,213, KYIJ.\€M OTl.f€THOM nep110A€ {AonycKaeTCR
reflectarea sumei diminuării CA prin
214,216,217, orpa>1<eH11e cyMMbl yMeHbWeH11R AP 06formula inversă)
226, 261,521, paTHOM npoBOAKOH)
531, 532,533,
534, 538,541,
542,544,812
etc.
713
Cn11caH11e Ha OT"leTHYto AaTY HaKon11eHHb1x
Decontarea la data raportării a CA
351
AP Ha 11rorosb1i1 4>11HaHcoeb1i1 pe3y11bTaT
acumulate la rezultatul financiar total
(se admite reflectarea acestei taxe în
contul 712
)
taxei pentru cazare (se admite reflectarea acestei taxe în contul 811
)
taxei balneare (se admite reflectarea
acestei taxe în contul 811
)
taxei pentru prestarea serviciilor de
transport auto de călători pe rutele
municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale) {se admite reflectarea acestei
taxe în contul 811
)
taxelor pentru parcare şi parcaj

27

3
713
713

I

CUPRINS

Contul 714 „Alte cheltuieli din
activitatea operaţională"
Contul 714 este destinat generalizării
informaţiei privind cheltuielile legate de
desfăşurarea activităţii operaţionale, care
nu pot fi atribuite la costul vânzărilor,
cheltuielile de distribuire sau cheltuielile
administrative.
Componenţa altor cheltuieli din activita
tea operaţională (ACAO) este prezentată în
anexa 4 la SNC „Cheltuieli".
La contabilizarea ACAO, se întocmesc
formulele contabile prezentate în tabelul
106.

C-.:ieT 714 «,IJ:pyrHe pacxo,ri;1,1
011epau;HOHHOH ,ri;e.HTeJibHOCTH»
CqeT 714 rrpe,n;Ha3HaqeH M.H 0606m;emu1
MH(pOpMau;1111 O pacxo,n;ax, CBH3aHHbIX C ocy
m;ecTBJJeHMeM orrepau;MOHHOM ,n;eHTeJibHO
CTM, KOTOpbie He MOryT 6bITb OTHeCeHbI K ce6ecTOMMOCTM rrpo,n;a)K, pacxo,n;aM Ha pea.JIM3au;w10 II.JIM a,n;MMHMCTPaTMBHbIM pacxo,n;aM.
CocTaB ,n;pyrwx pacxo,n;oB orrepau;MoH
HOM ,n;eHTeJibHOCTM (,Il;PO,IJ) npe,n;cTaBJieH B
rrpIIJIO)KeHMM 4 K HCBY «Pacxop;bI».
IlpM yqeTe ,Il;PO,n COCTaBJIHIOTCH 6yxraJITepCKMe rrpOB0,!1;KM, rrpe,n;cTaBJieHHbie B
Ta6Jiwu;e 106.

Tabelul 106
Formule contabile pentru evidenţa altor cheltuieli din activitatea operaţională
ByxraJITepcKHe rrpoBO,!l;KH no yqeTY ,11;pyrHx pacxo,11;OB onepau;HoHHOH ,11;e.n:TeJibHOCTH
Nr.

crt.

Conţinutul operaţiunii

Conturi corespondente

2
1
1 Reflectarea lipsurilor şi pierderilor
din deteriorarea activelor imobilizate
şi circulante, constatate la inventariere

3
714

2 Calcularea amortizării imobilizărilor

714

necorporale, mijloacelor fixe, activelor biologice imobilizate şi investiţiilor imobiliare neutilizate în activitatea entitătii
3 Reflectarea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţie a imobilizărilor corporale, activelor biologice imobilizate şi
investiţiilor imobiliare neutilizate în
activitatea entităţii
4 Decontarea valorii contabile a altor
active circulante comercializate/
transmise altor persoane
5 Reflectarea cheltuielilor aferente
ieşirii altor active circulante
6 Reflectarea la data raportării a dife-

renţei dintre valoarea contabilă şi
valoarea realizabilă netă a stocurilor
7 Reflectarea cheltuielilor legate de
remedierea produselor rebutate
parţial şi de pierderile cauzate de
staţionările în activitatea entităţii

8 Decontarea valorii contabile a stocu-

rilor casate în urma învechirii morale deteriorării etc.
9 Decontarea pierderilor peste limita
normelor de perisabilitate naturală
aferente fabricării/procurării şi păstrării stocurilor

714

714
714

714
714

714
714

4
111,112,121,
122,123,131,
132,141,142,
151,211,212,
213,215,216,
217,221,231,
234,241,246,
251 252 etc.
113,124,133,
152

CoAeP>KaHMeonepa4MK
5
OTpa>KeH11e BblRB/leHHblX np11 11HBeHTap113a41111 HeAOCTa4 11 noTepb oT nop411
A0/1fOCp04HblX 11 o6opOTHblX aKTl-1B0B

Ha411c11eH11e aMopnt3a41111 HeMaTep11a/lbHblX aKTl1B0B, OCHOBHblX cpeACTB,
A0/1fOCp04HblX 611011or114eCKl1X aKTl-1B0B 11
l1HBecrn4110HHOH HeABl1>K11MOCTl1, He HCnOl1b3OBaHHblX B AeRTe/lbHOCTl-1 cy6beKTa
211,213,214, OTpa>KeH11e paCXOAOB Ha COAep>KaHHe 11
226,521,522, peMOHT A0/1fOCp04HblX MaTep11a11bHblX 11
531,533,532, 6110/10rH4eCKl1X aKTl-1B0B 11 l1HBecrn4110H544,812 etc. HOH HeAB11>Kl1M0CTl1, He 11cnOJ1b3OBaHHblX
s AeRTe/1bHOCTl1 CV6beKTa
211,213,251, Cm-1caH11e 6a11aHcosoi1 cT011Mocrn APYn1X
252,262 etc. o6opoTHblX aKTHBOB, npoAaHHblX/nepeAaHHblX APVf11M 1111uaM
211,213,214, OTpa>KeH11e paCXOAOB Ha Bbl6blTHe APYfvlX
226,521,522, o6opoTHblX aKTHBOB
531,533,532,
544. 812 etc.
211,212, 213, OTpa>KeH11e Ha OT4eTHYIO AaTY pa3HH4bl
215,216,217 Me>KAY 6a11aHCOBOH CT0l1M0CTblO 11 411CTOH
CTOl1M0CTblO pea11113au1111 3anacos
211,213,214, OTpa>1<eH11e paCXOAOB, CBR3aHHblX C BOC226,521,522, CTaH0B/1eH11eM 4aCTl14HO 6paKOBaHHOM
531,533,532, npOAYKl..\1111 11 C noTepRMl1, Bbl3BaHHblM11
541,544,812 npOCTOffMM s AeRTe/lbHOCTl-1 cy6beKTa
etc.
211,213,215, Cn111caH11e 6a11aHCOBOH CT011MOCTl1 3ana216,217
COB, /111KB11A11POBaHHblX BC/1eACTBl1e MOpa/lbHOfO VCTaDeBaHHff, nOD411 11 no.
211,215,216, OTpa>KeH11e noTepb csepx HOPM ecTe217,811,812 CTBeHHOH y6bll111, OTHOCRW,11XCR K npo113BOACTBy/np1106peTeH1110 11 xpaHeHl1IO
3anac0B

CUPRINS

1
2
10 Reflectarea diferenţei dintre valoa
rea reziduală a OMVSD casate şi
valoarea justă a materialelor obţi
nute (formula se întocmeşte în cazul
în care valoarea reziduală a OMVSD
casate depăşeşte valoarea justă a
materialelor obtinutel
11 Decontarea creanţelor compromise
(cu excepţia creanţelor comerciale)

3
714

4
213

5
Orpa>1<eH11e pa3HHL\bl Me>Kp,y npep,no11ara
eM01-1 OCTaT04HOl-1 CT011MOCTblO cn11caHHblX
Msn 11 cnpaB€AJ111B0H CTOI-IMOCTblO no11y4eH
HblX Marep11a1100 (nposop,Ka COCTaB/lfl€TCR,
ec1111 npep,no11araeMaR ocraT04HaR cro11MOCTb cn11caHHblX M6n npesb1waer cnpasep,1111svio CTOl1MOCTb n0/1V4€HHblX Marep11a11osl
714 225,226, 231, Cn1-1caH11e 6e3HaAe>KHoiii Ae6HTopcKoiii
233, 234 etc. 3aAOll>KeHHOCTH (3a 11cK11to4eH11eM KOMMep4ecK01-1 .ae611JTOOCKOH 3a.ao11>1<eHHOCT11J)
12 Reflectarea diferenţelor nefavorabile
714 234 sau 245 Orpa>1<eH11e 0TpH4aTe11bHblX pa3HM4 Me>Kdintre cursul oficial al BNM şi cursul de
AY oq>11Ju,11a11bHblM KypcoM H6M 11 KypcoM
vânzare/cumoărare a valutei străine
noo.aa>1<11/noKVnK11 1/JHOcroaHHOH sa11toTbl
Notă la operaţiunea 12. În conformitate cu politicile contabile, până la intrarea în vigoare (01.01.2019) a
modificărilor operate în SNC existente (vezi site-ul: http://mf.gov.md/ro/content/modificarea-şi-completarea
ordinului-mf-nr118-din-060820l3-privind-aprobarea-standardelor), diferenţele nefavorabile dintre cursul oficial
al BNM şi cursul de vânzare/cumpărare a valutei străine pot fi contabilizate ca cheltuieli financiare în contul 722.
npHMeYaHHe K onepaL\HH 12. B COOTB€TCTBI/JI/J C V4€THblMI/J n0/11/JTI/JKaMI/J AO p,aTbl BCTyn11eHI/JR B CI/JllY
(01.01.2019 r.) 11J3MeHeH11i1 e p,ei1creytow,11e HC6Y {cM. cai-1r http://mf.gov.md/ro/content/modificarea-şi
completarea-ordinului-mf-nr118-din-06082013-privind-aprobarea-standardelor) orp11u,arenbHb1e pa3Hl1U,bl
Me}l(p,y o<f>I/JU,1/Ja/lbHblM KYPCOM H6M li) KypcoM npop,a>K11/noKynKI/J 11HOCTpaHHOH BaJIIOTbl MoryT 6b1Tb OTpa>Ke
Hbl KaK d>11HaHCOBb1e oacxo.ab1 Ha cYeTe 722
13 Decontarea transferurilor de nu245
714
Cn11caH11Je AeHe>KHblX nepeBOA0B B nyTIIJ,
He 3a411cneHHblX Ha cYera nony4arenR no
merar în expediţie neînregistrate în
conturile beneficiarului din diferite
pa3Hb1M npl141/JHaM (yrpara, x11w,eH11e 11
no.}
motive (oierdere, sustragere etc.)
14 Reflectarea ACAO din:
OTpa>KeHHe APOA:
• decontarea diferenţei dintre costul
• or cn11caH11JR pa3HI/JU,bl Me>Kp,y nepeoHade intrare şi valoarea nominală
4aJ1bHOH 11 HOMI/JHa/lbHOH CTOI/JMOCTblO
a obligaţiunilor pe termen scurt
KpaTKOCp04HblX o6nHral.\HM, np1106procurate cu primă {la un preţ mai
peTeHHblX c npeMHeiii (no u,eHe Bb1we
mare decât valoarea nominală)
HOMI/JHaJlbHOH CTOI/JMOCTI/J)
• recunoaşterea la data raportării a
• OT npl/J3HaHI/JR Ha OT4€THYIO p,ary OT
diferenţelor nefavorabile dintre
PHL\aTellbHblX pa3HHL\ Me>Kp,y nepBOHa
251,252
714
costul de intrare (sau valoarea
'-13/lbHOH CTOI/JMOCTblO (11111/J 6anaHCOBOVI
contabilă la începutul perioadei
CTOI/JMOCTblO Ha Ha4aJIO OT4€THoro
de gestiune) şi valoarea justă a
nep11op,a) 11 cnpaBeP,Jll/JBOH CTOl1MOCTblO
valorilor mobiliare pe termen scurt
KpaTKOCp04HblX u,eHHblX 6yMar, KOTHpy
cotate pe piaţa financiară
eMblX Ha ci>HHaHCOBOM pblHKe
• recunoaşterea pierderilor din depre
• OT npl/J3HaHI/JR y6blTKOB OT 06ec4eHeHl1R
cierea valorilor mobiliare pe termen
KpaTKOCp04HblX 4eHHblX 6yMar, He KO
scurt necotate oe oiata financiară
THDV€MblX Ha <DIIIHaHCOBOM OblHKe
15 Reflectarea ACAO din decontarea
cheltuielilor anticipate aferente:
valorii contabile a anvelopelor/acu
mulatoarelor procurate separat de
mijloacele de transport:
• casate până la îndeplinirea parcur

sului normativ/expirarea duratei
de utilizare
• comercializate/transmise altor
persoane împreună cu mijlocul de
transoort
anulării comenzilor legate de produ
se şi servicii
încetării, conform deciziei entităţii,
a lucrărilor privind asimilarea noilor
tiouri de oroduse etc.
costurilor semnificative de întreţine
re a investiţiilor imobiliare neutiliza
te în activitatea entităţii
costurilor precontractuale privind
contractele neîncheiate

714

261

714

261

714

261

714

261

714

261

714

261

OTpa>KeHHe APOA 0T cm1caH1111 patxOA0B
6YAYW,HX nepH0A0B, 0TH0C11W,HXCR:
K 6anaHCOBOM CTOHM0CTH npHo6peTeH
HblX 0TAellbH0 0T rpaHcnopTHblX cpeACTB
aBTOWHH/aKKYMYIIRTOpoe:
• cnHCaHHblX AO BblnOJIH€HI/JR HOpMaTI/JB

Horo npo6era/11creYeHWR cpoKa 1-1cno11b3oeaH11JR
• npoAaHHblx/nepeAaHHblX APYrl1M
n11u,aM BMecre c rpaHcnopTHblM cpep,
creoM
K aHHYIIMpoBaHHblM 3aKa3aM, OTHOCR
W,11MCR K npOAYKU,1/JI/J 1/J ycnyraM
K npeKpaw,eHHblM no peweH11to cy6beKra
pa6oraM no 0CBOeHHIO HOBblX B1/JAOB npo
.aVKUHI/J 1/J .ao.
K cyw,ecreeHHblM 3arpaTaM Ha cop,ep}l(a
HI/Je 1/JHBeCTI/Jll,I/JOHHOH HeABI/J>KI/JMOCTIIJ, He
HCnO/lb3yeMOM B AeRT€/lbHOCT"1 cy6beKTa
I K npeAAOrOBOPHblM 3aTpaTaM, OTHOCR
LUI/JMCR K He3aKJll04€HHblM AOrOBOPaM

CUPRINS

2
1
16 Decontarea diferenţei negative dintre suma datoriilor privind leasingul
financiar şi valoarea contabilă a bunurilor returnate locatorului (formula se
întocmeşte în cazul în care valoarea
contabilă a bunurilor returnate depăseste suma datoriilor sus-mentionatel
17 Reflectarea dobânzilor aferente:
• creditelor şi împrumuturilor primite
• bunurilor primite în leasing finan-

3
714

4
413,521

714
714

511,512
521,544

18 Restabilirea datoriilor decontate
anterior în legătură cu expirarea
termenului de prescripţie (formula
se întocmeşte în cazul în care decontarea şi restabilirea datoriilor au avut
loc în perioade de gestiune diferite)
19 Calcularea amenzilor, penalităţilor şi
altor sancţiuni aplicate pentru încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare si/sau a conditiilor contractuale
20 Constituirea provizioanelor pentru

714 511, 512, 521,
522, 523, 531,
532, 533, 534,
542, 544 etc.

ciar

acoperirea cheltuielilor (pierderilor)
privind:
recompensele personalului aferente

5
Cm1caH11e OTPHL\aTenbHOH pa3HIIIL\bl Me>t<AY
cyMMOH o6R3aTe/lbCTB no q>l1HaHCOBOMY
/111311Hry 11 6a11aHCOBOH CT011M0CTblO 11Myw,eCTBa, BO3BpalJ.\eHHOro /111311Hf0AaTe/1IO (npoBOAKa cocraB/lfleTCfl, eC/111 6a11aHCOBaf1 CTO11MOCTb B03Bpaw,eHHOro 111MylJ.J,eCTBa npeBblwaeT CVMMV BblWevKa3aHHblX 06fl3aTe/lbCTB)
Orpa>KeH111e npou,eHTos:
• no no11y4eHHblM KpeAHTaM 111 3aHMaM
• no 111MYIJ.\eCTBY, no11y4eHHOMY B cj)HHaHCOBblH nH3HHr

BoccraHos11eH11e 06,uare11bCTB, paHee

cnHCaHHblX B CBR3111 C 111CTe4eHl1eM cpoKa
111CKOBOH AaBHOCTH (npOBOAKa cocraBllR-

eTCR, eC/111 cn11caH111e 11 BOCCTaHOB/leH11e
o6R3aTe/1bCTB 11Me/111 MeCTO B pa3Hble
OT4eTHble nePl10.D.bl)
714 511, 512, 533, Ha411c11eH11e wTpacj>os, neHH 11 APYrHX
534,544
caHKU,HH 3a HapyweH11e rpe6osaH11Î1 Aei1CTBYIOIJ.\erO 3aKOHOAaTe/1bCTBa 111/1111111 AOrDBOPHblX VC/10B111Î1

I I
714

Co3AaHHe O1.4eHO"IHblX pe3epBOB Anfl BO3Mell.\eHHfl paCXOAOB (noTepb):

538

no BO3Harpa>KAeHHflM nepcoHany no 111roraM AeRTe/lbHOCTl-1 3a rOA
714
538
no cnopaM, wTpacj)aM, neHH, v11.1ep6y,
litigiile, amenzile, penalităţile, desspeAy 111 APYrHM HeonpeAe/leHHblM o6R3apăgubirile, daunele şi alte datorii
Te/lbCTBaM
incerte
714
impozitele
538
no HanoraM
Notă la operaţiunea 20. Modul de contabilizare a provizioanelor este expus în revista „Contabilitate şi audit",
2017, nr. 8, p. 10.
np11Me1.1aH11e K onepa1.41111 20. nopRAOK yYera ou,eH04HblX pe3epsos 1,13110>1<eH B >KypHane «Contabilitate şi
audit» NQ 8 3a 2017 ro.a c. 10
21 Reflectarea plăţilor de asigurare a
714 542 sau 261 Orpa>KeH1-1e nnare>Kei1 no crpaxosaHHIO
bunurilor neutilizate în activitatea
u,eHHOCTeM, He 11cnonb3OBaHHblX B AeRTe/1bHOCTll1 CV6beKTa
entitătii
22 Decontarea, conform deciziei fonda- 714
Cn1,1caHJ.1e no peweHJ.110 Y4PeA11Te11ei1 OT543
torilor, a diferenţei negative dintre
p111.4aTenbHOM pa3HH1.4bl Me>KAY cyMMOH
o6R3aTe/1bCTB no 111MYIJ.\eCTBy, nony4eHHOsuma datoriilor privind bunurile
MV B X03RHCTBeHHOe BeAeH11e, 1-1 6a11aHcoprimite în gestiune economică şi
valoarea contabilă a bunurilor retursoj;j CTOJ.1MOCTblO J.1MYIJ.\eCTBa, BO3Bpa114eHHoro y4peAHTeJ1RM (npoBOAKa BblTeKaer
nate fondatorilor {formula rezultă
113 n. 65 HC6Y «Co6crseHHb1i1 Kan1,1ra11
din pct. 65 al SNC „Capital propriu şi
datorii" şi se întocmeşte în cazul în
1-1 o6R3aTe/lbCTBa» 1-1 COCTaBJIReTCR, eC/1111
care valoarea contabilă a bunurilor
6anaHCOBaR CTOl1MOCTb 803BpalJ.\eHHOro
returnate depăşeşte suma datoriilor
l-1MYIJ.\eCTBa npeBblWaeT CYMMY BblWeyKasus-mentionate l
3aHHblX o6R3aTe/lbCTB)
714
23 Reflectarea diferenţei dintre suma
Orpa>1<eH11e pa3HH1.4bl Me>KAY q>aKrn4e544
efectivă a subvenţiilor, care urmează
c1<oiii cyMMOH cy6cHAHH, no,1V1e>1<alJ.\eM
a fi restituită şi mărime; nedecontaBO3Bpary, 11 He cn11caHHOH 1-1x se1111Y11HoM
(3a l-1CK/II04eHl1eM cy6C111A11H, OTHOCRIJ.\l-1Xtă a acestora (cu excepţia subvenţiilor aferente activelor în entităţile cu
CR K aKTl!1BaM B cy6beKTax C ny6Jll-14HOH
oroorietate oublică)
co6CTBeHHOCTblO)
Notă la operaţiunea 23. Formula rezultă din pct. 79 al SNC „Capital propriu şi datorii" şi se întocmeşte în
cazul în care suma subvenţiei ce urmează a fi rambursată depăşeşte mărimea venitului anticipat sau dacă
nu există un asemenea venit.
np11Me1.1aH11e K onepau,HH 23. npoB0AKa Bb1TeKaer 113 n. 79 HC6Y «Co6crseHHblH Kan111ra11 111 o6R3aTe/lbCTBa»,
ec1111 cyMMa nOAJ1e>Kall.\11X B03Bpary cy6c11A111ti npesb1waer se1111Y111Hy AOXOAa 6YAYl1\11X nep110AOB 1111111 ec1111
TaKOH .D.0XOA OTCVTCTBVeT
rezultatelor anuale

CUPRINS

4
5
1
3
2
811,812
OrpameHHe HeAocraY 1-1 norepb or nopy1,1
24 Reflectarea lipsurilor şi pierderilor din 714
He3asepweHHOro npOH3BOACTBa, BblRBdeteriorarea producţiei în curs de exe/leHHblX B 4exax OCHOBHOH 1-1 scnoMoracuţie, depistate în secţiile activităţilor
Te/lbHblX BL-1.D.0B .aeRTe/lbHOCTL-1 CV6beKTa
de bază şi/sau auxiliare ale entitătii
Cn1-1caHL-1e ce6ecTOHMOCrn OKOHYarenbHO811,812
714
25 Decontarea costului rebuturilor
ro 6paKa, AOnyw,eHHOro s 4exax OCHOBdefinitive depistate în secţiile actiHOH 1-1 ecnoMorare11bHb1x BHAOB AeRre11bvităţilor de bază şi/sau auxiliare ale
HOCTL-1 CV6beKTa
entităţii
821
Cn1-1caHL-1e KOCBeHHblX npOH3BOACTBeHHblX
714
26 Decontarea costurilor indirecte de
3aTpaT, He BK/110'-leHHblX B ce6eCTOL-1MOCTb
producţie neincluse în componenţa
npo1-13seAeHHOH npOAYK4HH 1-1n1-1 oKa3aHproduselor fabricate sau serviciilor
HblX vc11vr
orestate
Notă la operaţiunea 26. Formula rezultă din pct. 30 subpct. 2) al SNC „Stocuri" şi se întocmeşte în cazul în
care volumul efectiv al produselor fabricate este mai mic decât capacitatea normală de producţie. Modul de
decontare a costurilor indirecte de producţie este expus în revista „Contabilitate şi audit", 2013, nr. 6, p. 62.
np11MeYaHHe K onepal.4HH 26. npoBOAKa BblTeKaer 1-13 noAn. 2) n. 30 HC6Y «3anaCbl» 1,1 COCTaB/lReTCR, ec111-1
<!>aKrnYeCKHH o6beM L-13fOTOB/leHHOH npOAYKL\L-11-1 HH>Ke HOpMa/lbHOH MOUJ,HOCTL-1. nopRAOK cn1-1caHL-1R KOCBeHHblX n0OH3B0.D.CTBeHHblX 3aTPaT 1-13/lO>KeH B >KV0Ha/le «Contabilitate si audit» NQ 6 3a 2013 C. 62
835
714
Cn1-1caH1-1e y6blTKOB, CBR3aHHblX C COAep27 Decontarea pierderilor aferente
>KaHHeM 06cny>KHBa101.411x npOL-13BOACTB L,1
întreţinerii producţiilor şi unităţilor
X03RHCTB npl-1 npeKpaw,eHL-11-1 HX AeRT€/lbde deservire în cazul stopării activiHOCTL-1 (AonycKaeTCR orpa>KeH1-1e AaHHblX
tăţii acestora (se admite reflectarea
y6blTKOB 6e3 np1-1MeHeHHR CYeTa 835
acestor pierderi fără aplicarea contunpoBOAKOti: Ar 714 Kr 124,211,521,531,
lui 835 prin formula: Dt 714 Ct 124,
533,544 1,1 no.)
211,521,531,533 544 etc.)
714 113, 121,122, Ysen1-1YeH1-1e APOA, 3aHH>KeHHblX B reKy28 Majorarea ACAO diminuate eronat
123,124,131, w,eM OT'-leTHOM nepHOAe
în perioada de gestiune curentă
132,133,151,
152, 211,213,
214,216,217,
261,221,223,
226,511,512,
521,531,532,
533,534,538,
541,542,544,
811,812,835
etc.
714 211,213,251, CropH1-1posaH1-1e APOA B pe3y11brare or29 Stornarea ACAO în urma reflectării
valorii contabile a altor active circu252,262 etc. pa>KeHHR 6a11aHCOBOH CTOHMOCTL-1 APYrHX
o6opOTHblX aKTL-1B0B, BO3Bpa1.4eHHblX OT
lante returnate de la cumpărători
n0Kvnare11ei;i
Notă la operaţiunea 29. Formula se întocmeşte în cazul în care livrarea şi returnarea activelor au avut loc în
aceeaşi perioadă de gestiune. Se admite reflectarea sumei diminuării ACAO prin formula inversă: Dt 211,213,
251,252,262 etc. Ct 714.
npHMeYaHHe K onepal.\HH 29. npoBOAKa COCTaB/lReTCR, eC/11-1 nocraBKa L,1 B03BpaT aKTL-1B0B L-1MeJ11-1 MeCTO
s OAHOM 1-1 TOM me orYeTHOM nep1-10Ae. AonycKaercR orpa>1<eH1-1e cyMMbl yMeHbWeHHR APOA o6parHoti npoBOJ KO�: .llT 211,213,251.252. 262 1-1 no. KT 714
30 Stornarea ACAO majorate eronat
714 113,121,122, CropH1-1posaH1-1e APOA, 3aeb1weHHblX B
123,124,131, TeKyw,eM OT'-leTHOM nepHOAe (AonycKaerîn perioada de gestiune curentă (se
132,133,151, CR orpa>1<eH1-1e cyMMbl yMeHbWeHHR APOA
admite reflectarea sumei diminuării
152,211,213, o6paTHOH npoBOAKOH}
ACAO prin formula inversă)
214,216,217,
261,221,223,
226, 511,512,
521,531,532,
533,534,538,
541,542, 544,
811,812,835
etc.
31 Decontarea la data raportării a
Cn1-1caH1-1e Ha oTYeTHy10 AaTY HaKon11eH714
351
HblX APOA Ha 1-1rorosb1H <!>1-1HaHCOBblH
ACAO acumulate la rezultatul financiar total
pe3V/1bTaT

CUPRINS

C'IeT 715 «Pacxo,IJ;1>1 no
Ha'IHCJieHH:bIM npou;eHTaM»
C"t.IeT 715 «Pacxo,ri;hI no Ha"t.IHCJieHHhIM
npoIIeHTaM» npe,z:i;Ha3Ha"t.IeH ,IJ;JIB o6o6IIIeHmI
HH(pOpMaIIHH o pacxo,z:i;ax no Ha"t.IHCJieHHbIM
npoIIeHTaM (PHil) K CYMMaM c6eperaTeJib
HhIX BKJia,IJ;0B �IJieH0B ccy,z:i;o-c6eperaTeJib
HblX accoIIHaIIHM H K sa:ti:MaMIKpe,z:i;MTaM,
noJiyqeHHbIM ,z:i;aHHbIMH acCOIIHaIIHHMH M
,z:i;pyrMMH aHaJI0rM"t.IHbIMH cy6'beKTaMM.
IlopH,IJ;OK yqeTa PHil pemaMeHTMpyeTCH
MeTO,IJ;M"t.IeCKMMH yKa3aHHHMH 06 oco6eHHO
CTHX 6yxraJITepcKoro yqeTa M npe,z:i;cTaBJie
HHH HH<t>OpMaIIHH B (pMHaHCOBbIX oTqeTax
ccy,z:i;o-c6eperaTeJibHbIX accoIIHaIIHM, YT
Bep*,z:i;eHHbIMH IlpMKasoM M<I> NQ 166/2016
(CM. ca:ti:T http://lex.justice.md/index.php?act
ion= view&view= doc&lang= l&id= 349175).
B cooTBeTCTBHM c n. 64 MeTo,z:i;HqecKMX
yKa3aHHM PHil BKJIIOqaroT:
• npot1;e1-tm'bt no npuHStm'bt.M c6epe2amM'b1-t'bt.M e1LJ1,aoa.M;
• npou,e1-tm'bt no no.11J11le1-t1-t'bt.M Kpeouma.M
ulwiu 3aii.Ma.M;
• 'KOMUCCUO1-t1-t'bte 3a no.nyite1-t1-t'bte Kpeoum'bt
ulu.nu 3aii.M'bt.
Ilptt yqeTe PHil cocTaBJIHIOTCH 6yxraJI
TepCKMe npoBO,IJ;KH, npe,z:i;cTaBJieHHbie B
Ta6JIHIIe 107.
Tabelul 107
Formule contabile pentru evidenţa cheltuielilor aferente dobânzilor calculate
ByxraJITepcKHe npOBO)J;KH no yqeTy paCXO,[J,OB no Ha'IHCJieHHLIM npo:u;eHTaM

Contul 715 „Cheltuieli aferente
dobânzilor calculate"
Contul 715 este destinat generalizării
informaţiei privind cheltuielile aferente do
bânzilor calculate (CDC) la sumele depune
rilor de economii ale membrilor asociaţiilor
de economii şi împrumut şi celor aferente
împrumuturilor/creditelor primite de către
aceste asociaţii şi alte entităţi similare.
Modul de contabilizare a CDC este re
glementat de Indicaţiile metodice privind
particularităţile contabilităţii şi prezentă
rii informaţiilor în situaţiile financiare ale
asociaţiilor de economii şi împrumut (în
continuare - Indicaţii metodice), aprobate
prin Ordinul MF nr. 166/2016 (vezi site-ul
http://lex.justice.md/index. php ?action = vie
w&view = doc&lang = l&id = 349175).
În conformitate cu pct. 64 din Indicaţiile
metodice, CDC includ:
• dobânzile pentru depunerile de economii
primite;
• dobânzile pentru creditele şi/sau împrumu
turile primite;
• comisioanele aferente creditelor şi/sau îm
prumuturilor primite.
La contabilizarea CDC, se întocmesc for
mulele contabile prezentate în tabelul 107.

Nr.
Conţinutul operaţiunii
crt.
1
2
1 Calcularea dobânzilor aferente:
creditelor/împrumuturilor primite de
către asociaţiile de economii şi împrumut
şi alte entităţi similare
depunerilor de economii ale membrilor
asociaţiilor de economii şi împrumut şi
altor entităţi similare
2 Reflectarea comisioanelor aferente
creditelor şi/sau împrumuturilor primite
3 Majorarea COC diminuate eronat în
perioada de gestiune ct.1rentă
4 Stornarea COC majorate eronat în
perioada de gestiune curentă (se admite
reflectarea sumei diminuării COC prin
formula inversă)
5 Decontarea la data raportării a COC
acumulate la rezultatul financiar total

Conturi
cores :,ondente
4
3
715
715
715
715
715

351

(OAepH<a101e onepaqMM

5
Ha4HCJleHHe npol,\eHTOB:
511,512 no KPeA111TaM/3aMMaM, nonyYeHHblM ccyAO-c6eperaTe/lbHblMH accou,111au,111RMV1 111
APYrlllMVI aHa/lOfVl'·IHblMVI cy6beKTaMVI
513
no c6eperaTenbHblM BK/laAaM 4/leHoB ccyAO-c6eperarenbHbtX accou,111au,Hw H p,pyrnx
aHa11orV14HblX cy6beKTOB
241,242, OTpa>KeH111e KOMMCCIII0HOB no nony4eH511,512 HblM KPeAHTaM/3aMMaM
511,512, YBe/lVl4eHl/le PHn, 3aHH>KeHHblX B TeKyUJ,eM
513 etc. OT4eTHOM nepVIOAe
511,512, CTOpHVlpOBaHVle PHn, 3aBblWeHHblX B Te513 etc. Kyw,eM OT4eTHOM nepVIOAe (AonycKaeTCR
OTpa}l{eHl/le cyMMbl yMeHbWeHVlfl PHn 06paTHOM nposop,Koi1}
715
Cn111caH111e Ha OT4eTHYIO AaTY HaKOn/leHHblX
PHn Ha HTOrOBblH q>HHaHCOBblH pe3y/lbTaT

CUPRINS

Alexandru NEDERIŢA.
doctor hahilitat în economie,
profesor universitar

An:eKCaH,I:Q) HE,IJ;EPHIJ;A,
OOKmop xa6u.11,umam aK01-t0Mu-x:u,
npo{/Jeccop

Corespondenţa
conturilor privind
contabilitatea cheltuielilor
in organizaţiile necomerciale

KoppecnOHAeHqHJI
c11e1oe no y11ety
paCXOAOB B HeKOMMep11e
CKHX opraHH3aqHJIX

(continuare, începutul vezi în revista
,,Contabilitate şi audit'', 2016, nr. 8-12;
2017, nr. 8-7, 9-12; 2018, nr. 3-7)

(npoâo.n31Cenue, na'llll.lW CM. 6 �
,,Contabilitate şi audit'' M 8-12 3a 2016 zoo;
M 3-7, 9-12 3a 2017 zoo, M 8-7 3a 2018 zoo)

Contul 716 „Cheltuieli aferente
mijloacelor cu destinaţie specială"

C'IeT 716 «Pacxo,n;1,1, OTHocsm;:uecs
K :u;eJieBLIM cpe,n;CTBaM»

CqeT 716 npe,IVIa:maqeH ,11;;1.a o6o6m;e
Contul 716 este destinat generalizării
informaţiei privind cheltuielile organi HH.H HHcl>opMaQMM o pacxo,i:i;ax HeKOMMep
zaţiilor necomerciale (ONC) suportate pe qeCKMX opraHH3an;lill (HKO), II0HeceHHhIX
seama mijloacelor cu destinaţie specială. 3a cqeT :u;eneBbIX cpe,i:i;cTB.
Modul de contabilizare a cheltuielilor
Ilop.H,11;0K yqeTa pacxo,i:i;OB, OTHOC.HIIJ;MXC.H
aferente mijloacelor cu destinaţie speci K :u;eneBhIM cpe,i:i;cTBaM (PQC), pernaMeH
ală (CMDS) este reglementat de Indicaţiile TttpyeTC.H MeTo�eCKMMH YKa3aHH.HMH
metodice privind particularităţile conta 06 oco6eHHOCT.HX 6yxranTepcKoro yqeTa B
bilităţii în organizaţiile necomerciale (în HeKOMMepqeCKMX opraHH3a:u;H.HX (,i:i;anee continuare - Indicaţii metodice), aprobate MeTo,i:i;uqecKMe yKa3aHH.H), YTBep:m:,i:i;eHHbI
prin Ordinul MF nr. 188/2014 (vezi site-ul MH IlpHKMOM M<I> NQ 188/2014 (cM. ca:ttT
http://lex.justice.md/index. php?action = vie http://lex.justice.md/index. php ?action=vie
w&view = doc&lang=l&id=349175).
w&view = doc&lang=l&id = 349175).
Conform pct. 137 din Indicaţiile metodi
CornacHo 11. 137 MeTo,i:i;uqecKMX yKa3a
ce, CMDS cuprind:
HHM PU:C BKJiroqruoT:
• valoarea contabilă a stocurilor consumate • 6(1Jl,G,'ltC06Jl'IO cmou.MOcm'b U3pacxoooeau1-t11tx
(utilizate, transmise cu titlu gratuit) achizi
(ucno.n'b3oeauu11tx, 6eaeoaMeaOHO nepeoau
n11tx) aanacoe, pauee npuo6peme1-tu11tX!npo
ţionate/fabricate anterior pe seama mijloa
celor cu destinaţie specială;
uaeeoe1-t1-t11tX aa C'lteffl 'l(-e.nee11tx cpeocme;
• cheltuielile curente (de program/proiect, ad • me,cyique pacx0011t (rw npo2'J)a.MMelnpoe1Cmy,
ministrative), inclusiv cheltuielile cu perso
aâMuuucmpamU81l11te), e moM 1.tuc.ne pacxo
nalul, de executare a unor obligaţii contrac
O'bt 1-ta nepcO'H,G,Jl,, rw 811trw.nHe1-tu10 ooweop
tuale, corelate cu veniturile aferente mijloa
H'btX o6smame.n'bC11UJ, y6Sl3au1-t11te c ooxooa.Mu,
celor cu destinaţie specială.
Offl1-tOCJl,Ufll.MUCSt 'K 'ije.ne6'bt.M cpeocm6a...M.
Ilpu yqeTe PU:C coCTaBJmIOTC.H 6yxranLa contabilizarea CMDS, se întocmesc
formulele contabile (în tabele - formule) repcKMe IIpOBO,lJ;KH (B Ta6JIHD;ax - npoBo,11;
KH), npe,i:i;CTaBJieHHbie B rn6mru;e 108.
prezentate în tabelul 108.
Tabelul 108

:1
l
1

Formule contabile pentru evidenţa cheltuielilor
aferente mijloacelor cu destinaţie specială
ByxraJITepcKue npoBO,lJ;KH no yqeTY pacxo,n;oB,
OTHOC1lll:t;HXCSI K :o;eJieBLIM cpe,n;CTBaM
Conţinutul operaţiunU

2
Decontarea valorii contabile a stocurilor şi altor active circulante ieşite
(utilizate, transmise altor persoane,
comercializate etc.), primite/procurate anterior pe seama mijloacelor
cu destinaţie specială

Conturi corespondente
3
716

CoAeP>KaffMe Olltf*INN

4
5
211, 212, 213, Cm1caH111e 6anaHCOBOM CTOIIIMOCTIII Bbl·
215, 216, 246, 6blaw111x 3anacoa (111cnoJ1b30BaHHblX,
262
nepeAaHHblX APYrHM 11111u,aM, npoAaHHblX III AP,) 111 npO4111X o6opOTHblX aKTIIIBOB, paHee no11Y4eHHb1x/np11106peTeHHblX 3a C\feT "eneBblX cpeACTB

CUPRINS

5
4
2
3
Cm1caH11e 6a11aHCOBOiii CTOl1MOCTl-1
211
716
Decontarea valorii contabile a anveaBTOWMH 11 aKKyMynRTOpoe, np1106lopelor şi acumulatoarelor procurapeTeHHblX
OTAeJlbHO OT TpaHcnoprHblX
te separat de mijloacele de transport
cpeACrB
3a
C4er u,eneBblX cpeACTB
pe seama mijloacelor cu destinaţie
specială
Notă la operaţiunea 2. Formula se întocmeşte în cazul în care finanţatorul nu stabileşte careva restricţii privind
parcursul efectiv/durata de utilizare al/a anvelopelor/acumulatoarelor. În caz contrar, valoarea anvelopelor/
acumulatoarelor se reflectă la transmiterea în exploatare ca cheltuieli anticipate, cu decontarea ulterioară la
cheltuielile curente, în funcţie de parcursul efectiv/durata de utilizare sau în alt IŢ!Od prevăzut în politicile con
tabile ale ONC. În acest caz, trebuie întocmite următoarele formule contabile:
l)reflectarea valorii contabile a anvelopelor şi acumulatoarelor transmise în exploatare: Dt 261 Ct 211;
2)decontarea valorii anvelopelor/acumulatoarelor la cheltuielile curente: Dt 716 Ct 261.
Modul de contabilizare a anvelopelor şi acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport pe sea
ma mijloacelor cu destinaţie specială este expus în revista „Contabilitate şi audit", 2016, nr. 5, p. 32.
npMMe'taHMe K onepau,MM 2. npoBOAKa COCTaem1ercR, ec1111 Q>l1HaHc11py10w,11M Jl11U,OM He yCTaHOBJleHbl KaK11e111160 orpaH114eH11R OTHOCl-1TeJlbHO <!>aKTl-14eCKOro npo6era/cpoKa 11CnO/lb30BaHl1R aBTOWl1H/aKKYMY11Rropos.
8 npornBHOM c11y4ae CTOl1MOCrb aBTOWl1H/aKKYMYJ1Rropos orpa>1<aeTCR np11 11X nepeAa4e B 3Kcn11yaTau,1110 B
Ka4eCTBe paCXOAOB 6YAYW,11X nep110AOB C noc/leAYIOW,11M cn11caHl1eM Ha TeKyw,11e pacXOAbl B 3a811C11MOCTl1 OT
<!>aKTM4ecKoro npo6era/cpoKa 11cno11b30BaH11R 111111 11HblM cnoco6oM, npeAYCMOTpeHHblM y4eTHblM11 no1111rn
KaM11 HKO. np1-1 3TOM HY>KHO COCTaBl1Tb CJ1eAytow,11e 6yxramepcK11e npoBOAKl1:
l)oTpa>1<eH11e 6a11aHcoeo11 cro11Mocr11 nepeAaHHblX a 3Kcn11yarau,1-110 asTow11H 11 aKKYMYIIRTopoe: AT 261 Kr 211;
2)cn11caH11e Ha TeKyw,1-1e paCXOAbl crOl1MOCTl1 aBTOW11H 11 aKKYMYIIRTOpos: Ar 716 Kr 261.
nopRAOK y4eTa aBTOWl1H 11 aKKYMYllRTOpos, np1106pereHHblX OTAellbHO OT TpaHcnopTHblX cpeACTB 3a C4eT
u,eneBblX cpeAcrs, 113110>1<eH e >1<ypHa11e «Contabilitate şi audit» NQ S 3a 2016 roA, c. 32
716 211, 213,214, Orpa>1<eH11e pacxoAOB Ha COAep>t<aHMe
3 Reflectarea costurilor aferente în521,522, 531, 11 peMoHT AOJJrocpo4HblX Marep11a11btreţinerii şi reparaţiei imobilizărilor
533, 544,812 HblX aKrnsos, B03Mew,eHHblX 3a c4eT
corporale, recuperate pe seama miju,e11esb1x cpeACTB
etc.
loacelor cu destinaţie specială
211,
213,
521,
OTpa>1<eH1-1e pacXOAOB no Bb16blTM10
716
4 Reflectarea cheltuielilor aferente
531,
533,
544
AOnrocpo'IHblX
aKTMBOB, np1106peieşirii activelor imobilizate, procureHHblX/co3AaHHblX
3a C4er u,eneBbJX
etc.
rate/create pe seama mijloacelor cu
cpeACTB
(nposOAKa
BblTeKaer
113 n. 65
destinaţie specială (formula rezultă
MeroA11YecK11x
yKa3aH11iii)
din pct. 65 al Indicaţiilor metodice)
716 211,213,214, Orpa>1<eH1-1e aAMHHHCTpantBHblX pac5 Reflectarea cheltuielilor adminis
226, 521,522, XOAOB 11 paCXOAOB Ha COAep>KaHHe
trative şi de întreţinere a ONC,
531,532, 533, HKO, B03Mew,eHHblX 3a c4er u,e11esb1x
recuperate pe seama mijloacelor cu
544, 812 etc. cpeACTB
destinaţie specială
716 211, 262,521, OTpa>1<eH11e paCXOAOB, noHeceHHblX 3a
6 Reflectarea cheltuielilor suportate
531, 533,542, C4er cpeACrB npou,eHTHOro OT'IMcneHHR
pe seama mijloacelor desemnării
544 etc.
(OAHOBpeMeHHO orpa>t<atoTCR AOXOAbl,
procentuale (concomitent se înre
OrHOCRUJ,11eCR K 11cnoJ1b30BaHHOiiÎ cyM
gistrează veniturile aferente sumei
Me npou,eHrHoro OT411CJleHl1R, npoB0A
desemnării procentuale utilizate prin
KOiiÎ: Ar 535 Kr 616. AonycKaeTCR 0Tpa
formula: Dt 535 Ct 616. Se admite
>t<eH11e AaHHblX paCXOA0B Ha C4ere 717.
reflectarea acestor cheltuieli în con
nopRP,0K y4era cpep,crs npou,eHrHoro
tul 717. Modul de contabilizare a
OT411CJleHl1fl 113JlO>KeH B >t<ypHaJJe
mijloacelor desemnării procentuale
«Contabilitate şi audit» NQ 2 3a 2018
este expus în revista „Contabilitate şi
rop,, c. 82 1-1 NQ 5 3a 2018 ro,a,, c. 80)
audit", 2018, nr. 2, p. 82 şi nr. 5, p. 80)
226,532
7 Reflectarea cheltuielilor titularilor
716
OTpa>1<eH11e pacX0A0B nOAOT'leTHblX
n111u,, B03Mew,eHHblX 3a C4er u,e11eBblX
de avans, recuperate pe seama mij
cpeACTB
loacelor cu destinaţie specială
8 Achitarea comisioanelor bancare
716 241, 242,243, On11aTa KOMMCCMOHOB 6aHKOB AeHe>KHblMM cpeACTBaMH, paHee nolly4eHHbl
cu mijloace băneşti primite anterior
244
Ml1 B B11Ae u,eneBblX cpeACTB
sub formă de mijloace cu destinaţie
specială
1
2

CUPRINS

1
9

2
Decontarea valorii contabile a tichetelor de masă acordate angajaţilor
încadraţi în realizarea misiunilor speciale {în cazul utilizării contului 532,
transmiterea tichetelor de masă
angajaţilor se înregistrează iniţial
prin formula: Dt 532 Ct 246, 262)

3
716

10 Decontarea cheltuielilor anticipate
curente recuperate pe seama mijloacelor cu destinaţie specială (de exempiu, cota curentă a valorii anvelopelor
şi acumulatoarelor procurate separat
de mijloacele de transport, plăţile de
abonare la ediţiile periodice etc.)
11 Reflectarea valorii serviciilor prestate de către persoanele terţe pentru
realizarea misiunilor speciale
12 Calcularea pe seama mijloacelor cu
destinaţie specială a plăţilor pentru
bunurile primite în locaţiune (leasing/arendă)
13 Calcularea salariilor şi altor plăţi
angajaţilorîncadraţi în realizarea
misiunilor speciale
14 Calcularea contribuţiilor de ASSO şi a
primelor de AOAM ale angajatorului
aferente salariilor şi altor plăţi angajaţilorîncadraţi în realizarea misiunilor speciale (în contul 541 se reflectă
primele de AOAM, dacă salariile şi
alte plăţi se calculează şi se achită în
luni diferite)

716

15 Calcularea pe seama mijloacelor cu
destinaţie specială a impozitelor şi
taxelor nerecuperabile {cu excepţia
impozitului aferent veniturilor care
sunt recunoscute impozabile conform legislaţiei)
16 Reflectarea plăţilor de asigurare a
bunurilor şi personalului pe seama
mijloacelor cu destinaţie specială
(contul 261 poate fi aplicat în cazul în
care termenul de asigurare include
cel puţin două perioade de gestiune)
17 Decontarea costului serviciilor
prestate altor persoane pe seama
mijloacelor cu destinaţie specială în
cazul contabilizării costurilor:
• cu aplicarea conturilor de gestiune
• făra aplicarea conturilor de gestiune

716
716

716
716

716

4
5
246,262 sau Cm11caHHe 6a11aHCOBOH CTOHMOCTH Ta532
JIOHOB Ha RMTaHMe, npeAOCTaBJleHHblX
pa6oTHHKaM, 3aHRTblM ocyw,ecrsneHHeM u,eneBblX MeponpHRTHW (npw
IACnOJlb30BaHHH C4eTa 532 nepeAa4a
TaJIOHOB Ha nwTaHHe pa60THHKaM
npeABap�1TeJ1bHO 0Tpa>1<aeTcR nposo,o.KOH: ,D,T 532 KT 246,262)
261
CnwcaHHe TeKyw,wx pacxoAOB 6YAY�X
nepHOAOB, B03Mew,eHHblX 3a C4eT u,eneBblX CPeACTB (HanpwMep, TeKyw,aR ,IJ,OJIR
CTOMMOCTH aBTOWHH 11 aKKYMYJIRTOpOB,
np1106peTeHHblX OT,D,eJlbHO OT TpaHCnopTHblX CPeACTB, nnaTe>KH 3a nop,nHCKY
Ha nepHO,D,H4eCKl1e H3AaHHSl t,t p,p.)
421,521,544 OTpa>1<eH11e CTOl1MOCTl1 ycnyr, OKa3aHetc.
Hbrx ,o.pyrnM11 nwu,aM11 ,DIIR ocyw,ecTsneH11R u,enesbrx Meponp11RT1111
521,532,544 Ha411CJ1eH11e 3a C4eT u,e11esb1x cpeACTB
Maremeii 3a 11Myw,ecrso, nonY4eHHoe
BHaeM (B Jllll3HHr/B apeH,o.y)
531

Ha1.1i,icneHHe 3apa60THoi4 nnaTbl 1-1 ,o.pyrHX Bbtn/laT pa60THl1KaM, 3aHRTblM ocyw,eCTBJleHHeM u,eneBblX MeponpHRn1H
533 sau 541 Ha411CJ1eHtte OT411c11eH11H pa6oTOAaTeJlR Ha orcc 11 OMC OT Ha4HC/leHHOW
3apa6oTHOM nnaTbl 11 ,o.pyrnx BbinnaT
pa6oTHHKaM, 3aHRTblM ocyw,ecrsneHHeM u,enesblX Meponp11RTl1M {Ha C4eTe
541 OTpa>KalOTCSl OT'-IHCJleHIIISl Ha OMC,
ecn11 3apa60THaR nnaTa 11 APYrHe BblnnaTbl Ha411CJIRIOTCR 11 BblnJla4HBalOTCR
B pa3Hble MeCRU,bl}
534
Ha411cneH11e 3a c4eT u,enesb1x cpe,D,CTB
HeB03Mew,aeMblX Hanoros w c6opos
{3a 11CKJll04eH11eM Hanora C AOXOAOB,
npw3HaHHblX KaK Ha11oroo611araeMb1e a
COOTBeTCTBIOI C 3aKOHOAaTeJlbCTBOM)

716

542 sau 261

716

811,812

716

OTpa>1<eH11e nnaTe>Kew no crpaxosaHMIO 1t1Myw,ecrsa w nepcoHana 3a C4eT
u,enesblX CPeACTB (c4eT 261 MO>KeT
npHMeHsiTbCSl, ecn1-1 cpo1< crpaxosaHHR
BKJll04aeT KaK MHHHMYM ,O.Ba OT4eTHblX
nepHOAa}
Cm1caHHe ce6eCTOMMOCTM ycnyr, 0Ka3aHHblX APYrHM 11H4aM 3a c4eT u,eneBblx cpeACTB, npw Y4eTe 3aTpaT:
• C npwMeHeHHeM ynpasneH'leCKMX
C'leTOB

215 sau
• 6e3 np11MeHeHHR ynpaBAeH'leCKMX
211, 213,214, C'leTOB
521, 522,531,
533,544 etc.

CUPRINS

2
1
18 Majorarea CMDS diminuate eronat
în perioada de gestiune curentă

3
716

19 Stornarea valorii contabile a bunuri-

4
211,212,213,
214, 215,216,
226,261, 262,
221, 223,521,
531, 532,533,
534, 542,544,
811,812 etc.
211, 216, 262
etc.

s

Ysem1YeH1-1e PLJ,C,3aHM>KeHHblX B TeKyw,eM OTYeTHOM nep1-1OAe

716
CTOpH1-1posaH1o1e 6a11aHCOBOH CTOl-1lor returnate de la cumpărători/beMOCTl-1 4eHHOCTeH, B03BpaU4eHHblX OT
neficiari, primite/fabricate anterior
noKynaTe11ei:i/no11b30BaTe11ei:i,paHee
pe seama mijloacelor cu destinaţie
np1-106peTeHHb1x/1,13roTOBJ1eHHblX 3a
specială
CYeT u,eneBblX cpeACTB
Notă la operaţiunea 19. Formula se întocmeşte în cazul în care livrarea şi returnarea bunurilor au avut loc
în aceeaşi perioadă de gestiune. Se admite reflectarea sumei diminuării CMDS prin formula inversă: Dt 211,
216,262 etc. Ct 716.
npMMe'laHMe K onepa4MM 19. npoBOAKa COCTaBmleTCR, ec111,1 noCTaBKa 1,1 BO3BpaT U,eHHOCTei:i l-1Me111,1 MeCTO
s OAHOM 1-1 TOM >1<e oTYeTHOM nep1-1OAe, AonycKaeTcR OTpa>1<eH1-1e cyMMbl yMeHbWeHHR PL.l,C o6paTHOH
npoBOAKoi:i: AT 211,216,262 1,1 AP, KT 716
716
211, 212, 213, CTOpHJ.o1posaH1-1e PL.l,C, 3aBblWeHHblX B
20 Stornarea CMDS majorate eronat
214, 215, 216, TeKyW,eM OTYeTHOM nepl-1OAe (AonycKaîn perioada de gestiune curentă (se
admite reflectarea sumei diminuării
226, 261, 221, eTCfl OTpa>KeHJ.ole cyMMbl yMeHbWeHIAfl
CMDS prin formula inversă)
223,521, 531, PL.l,C o6paTHOH npOBOAKOH)
532, 533,534,
542,544,811,
812 etc.
351
716
Cn1,1caH1Ae Ha OT'leTHYIO AaTY HaKo21 Decontarea la data raportării a
CMDS acumulate la rezultatul finann11eHHblX PL.l,C Ha lo1TOrOBblH (pMHaHCOciar total
BblH pe3ynbTaT

Contul 717 „Alte cheltuieli
(cu excepţia cheltuielilor
din activitatea economică}"

C"'IeT 717 «,l::t;pyrHe pacxo,11;1,1
(3a HCKJIIO"'leHHeM pacxo,IJ;OB OT
3KOHOMH"'leCKOH ,u;es1TeJibHOCTH)»

CqeT 717 rrpe,r:i;Ha3HaqeH ,IJ;JIH o6o6m;emrn:
Contul 717 este destinat generaliză
MHcpopMa:I�M o ,IJ;PyrMX pacxo,r:i;ax, KOTOpbie
rii informaţiei privind alte cheltuieli care He CB.H3aHbl C 3KOHOMMqecKOM ,r:i;e.HTeJibHO
nu sunt legate de activitatea economică a CTblO HKO M He Moryr 6bITb OTHeceHbI K pac
ONC şi nu pot fi atribuite la cheltuielile afe xo,r:i;aM, CB.H3aHHhIM C u;eneBbIMM cpe,IJ;CTBaMM.
rente mijloacelor cu destinaţie specială.
CornacHo rr. 39 MeTo,r:i;MqecKHX yKa3a
Conform pct. 39 din Indicaţiile metodice, HMM ,r:i;pyrne paCXO,IJ;bl (LJ:P) (3a HCKJIJOqeHM
alte cheltuieli (AC) (cu excepţia cheltuieli eM pacxo,r:i;oB OT 3KOHOMMqeCKOM ,r:i;e.aTeJib
lor din activitatea economică) includ chel HOCTH) BKJIJOqaroT pacxo,IJ;bl:
• om ueoocma'I.(, u nomep'b 00Rwcpo'l.{1t'btx u
tuielile aferente:
06opom1t'btX aKmU606 (aa UCKJ1,10'l.(,e1tue:M
• lipsurilor şi pierderilor din deteriorarea ac
00Rwcpo'l.{1t'btX aKmU606, ucmo'l.{HUK (/Ju
tivelor imobilizate şi circulante (cu excepţia
uaucupo6a1tust Komop'btX ompaJ1Ce1-t 6 co
activelor imobilizate a căror sursă de.finan
cmaBe (/)01-tâoB);
ţare este înregistrată în componenţafondu • om nepeoa'l.(,U 6 U:Myw,ecm6eH1-l'btU 1-tCleM (n'U3U1-121'
rilor);
apeuây) ua uepeey.rm]JH(JU OCHOOe anmU606;
•
om
cnucauwi co:M1tumeR'b1-tou ae6umop
• predării în locaţiune (leasing/arendă) pe
cKou aaao.TW1Ce1t1tocmu;
bază neregulată a activelor;
•
om âpyzux onepa'4uu, Komop'bte ue C6Raa• decontării creanţelor compromise;
1t'bt C '4l�JW6'bWU :Meponpustmust:MU UJl,U K01t
• altor operaţiuni care nu sunt legate de mi
Kpem1-t'bt:MU ycma61t'bt:MU BUOa:MU 3K01-lO:MU
siuni speciale sau activităţi economice sta
'l.(,eCKOU âeRmeR'bHOCmu.
tutare concrete.
IlpM yqeTe LI:P COCTaBJIHIOTCH 6yxran
La contabilizarea AC, se întocmesc for TepCKMe rrpoBO,IJ;KH, npe,r:i;cTaBJieHHbie B
mulele contabile prezentate în tabelul 109. Ta6JIMu;e 109.

CUPRINS

Tabelul 109
Formule contabile pentru evidenţa altor cheltuieli
(cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică)
EyxraJITepCKHe npOBO,l];KH no yqeTy ,11;pyrux paCXO,l];OB
foa HCKJIIO"IeHHeM pacxO,l];OB OT 3KOHOMH1IeCKOH ,l);eHTeJibHOCTH)
Nr.

crt,

Conţinutul operaţiunii

Conturi corespondente

3
1
2
717
1 Reflectarea lipsurilor şi pierderilor
din deteriorarea activelor imobilizate
(cu excepţia activelor imobilizate Înregistrate În componenţa fondurilor) şi
circulante, constatate la inventariere.
Modul de contabilizare a lipsurilor şi
pierderilor din deteriorarea activelor
ONC este expus În revista „Contabilitate şi audit", 2016, nr. 2, p. 77.
717
2 Decontarea valorii contabile a activelor imobilizate în curs de execuţie
şi circulante ieşite (vândute, consumate, transmise altor persoane, casate etc.), primite/procurate anterior
pe seama mijloacelor nepredestinate
717
3 Reflectarea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţie a imobilizărilor
corporale, recuperate pe seama mijloacelor nepredestinate
717
4 Reflectarea cheltuielilor suportate pe
seama mijloacelor desemnării procentuale (concomitent se Înregistrează veniturile aferente sumei desemnării procentuale utilizate prin formula:
Dt 535 Ct 617. Se admite reflectarea
acestor cheltuieli în contul 716)
5 Reflectarea cheltuielilor administra- 717
tive şi de întreţinere a ONC recuperate pe seama mijloacelor nepredestinate
6 Decontarea valorii contabile a produ- 717
selor comercializate/ transmise altor
persoane, fabricate pe seama mijloacelor nepredestinate (înregistrarea
este precedată de formula privind
reflectarea costului produselor fabricate: Dt 216 Ct 811, 812 sau 215)
7 Decontarea creanţelor compromise
717
nelegate de activitatea economică
8 Reflectarea diferenţelor nefavorabi-

717

9 Reflectarea diferenţelor nefavorabi-

717

le de curs valutar aferente mijloacelor nepredestinate

le dintre cursul oficial al BNM şi cursul de vânzare/cumpărare a valutei
străine primite anterior sub formă de
mijloace nepredestinate

4
111, 121, 122,
131, 141,142,
172, 211, 212,
213, 215, 216,
241, 246, 251,
252, 262 etc.

111, 121, 131,
211, 212, 213,
215, 246, 251,
252, 262 etc.

COAep>KaH111eonepaqKH

s

OTpa>1<eH11e BblRBJleHHblX np11 11HBeHrap113au,1111 HeAOCTal.f 11 noTepb or nop41-1
AOJ1rocpo4HblX 11 o6opoTHblX aKTl1BOB
(3a 11CKJ1I04eH11eM A011rOCp04HblX aKrnBOB, OTpa>KeHHblX B COCTaBe <f,OHAOB).
nopRAOK yYeTa HeAOCTaY 11 noTepb OT
nop'-111 aKrnBOB HKO 113JlO>l<eH B >1<ypHa11e
«Contabilitate şi audit» NQ 2 3a 2016 roA,
C. 77
Cn11caH11e 6a11aHCOBOH CTOl1MOCTl1 Bbl6blBWHX (113paCXOAOBaHHblX, npOAaHHblX,
nepeAaHHblX APYrl1M 1111u,aM 11 AP,) He3asepweHHblX AOnrocpo1.1HblX 11 o6opoTHblX aKTIIIBOB, paHee no11yYeHHblX/np1106peTeHHblX 3a CYeT Heu,eneBblX cpeACTB
OTpa>1<eH11e paCXOAOB Ha COAep>KaHHe 11
peMOHT AO/lfOCpOYHblX aKTl1BOB, B03MeU,\eHHblX 3a CYeT Heu,e11eBblX cpeACTB

211, 213, 214,
226, 521, 522,
531, 533, 532,
544, 812 etc.
211, 262, 521, OTpa>1<eH11e pacXOAOB, noHeceHHblX 3a
531, 533, 542, CYeT cpeACTB npo4eHTHOro O'NMcneHMR
544 etc.
(OAHOBpeMeHHO OTpa>KalOTCR AOXOAbl,
OTHOCRW,11eCR K 11cn0/1b30BaHH0H cyMMe
npou,eHTH0ro OTYl1C/leHl-1R, npOBOAKOH:
AT 535 KT 617. AonycKaeTcR 0Tpa>1<eH1-1e
AaHHblX paCXOAOB Ha CYeTe 716)
211, 213, 214, Orpa>KeH1-1e aAMMHHCTpaTMBHblX pac226, 521, 522, XOAOB III pacXOA0B Ha COAep>KaHMe
531, 532, 533, HKO, B03MeU,\eHHblX 3a C'-leT Heu,eneBblX
544, 812 etc. cpeACTB
216
Cn11caH11e 6a11aHCOBOH CTOl-1MOCTl1 npoAaHHoH/nepeAaHHOH APYflllM 111-1u,aM
npOAYKL\111111, 1113fOTOBneHHOM 3a CYeT Heu,e11eBb1x cpeACTB (3an1-1c11 npeAwecTByeT
npoBOAKa no OTpa>1<eH11IO ce6eCTOl1MOCTl1
113roroeneHHOH npOAYKU,11"1: Ar 216
KT 811, 812 111111 215)
221,226, 231, Cn11caH1<1e 6e3HaAe>KHOM Ae61o1TopcKOM
233, 234 etc. 3aAOn>KeHHOCTM, He CBR3aHHOH C 3KOHOMl1"1€CKOH A€RT€J1bHOCTblO
221, 224, 226, Orpa>1<eH11e orp1114arenbHb1x Bant0THblX
231, 234, 241, pa3HH� no Heu,eneBblM cpeACTBaM
243, 251, 521,
523, 544 etc.
234 sau 245 Orpa>KeH11e OTPHL\aTenbHblX pa3HHL\
Me>KAY 04>111.1,11a11bHblM KypcoM H6M 11
KypC0M npOAa>KM/noKynKM 11HOCTpaHHOiÎI
BaJIIOTbl, paHee nonyYeHHOH B B11A€ Heu,eneBblX cpeACTB

CUPRINS

2
1
10 Achitarea comisioanelor bancare cu
mijloace băneşti primite anterior sub
formă de mijloace nepredestinate
11 Reflectarea cheltuielilor titularilor
de avans ,recuperate pe seama mijloacelor nepredestinate
12 Decontarea valorii contabile a tichetelor de masă acordate angajaţilor,
procurate pe seama mijloacelor
nepredestinate
13 Decontarea cotei cheltuielilor anticipate curente recuperate pe seama
mijloacelor nepredestinate
14 calcularea pe seama mijloacelor nepredestinate a dobânzilor aferente:
• creditelor şi împrumuturilor primite
• bunurilor primite în leasing financiar
15 Restabilirea datoriilor decontate
anterior în legătură cu expirarea
termenului de prescripţie (formula
se întocmeşte în cazul în care decontarea şi restabilirea datoriilor au avut
loc în perioade de gestiune diferite)
16 calcularea pe seama mijloacelor
nepredestinate:
a salariilor şi a altor plăţi angajaţilor
restabiliţi în funcţie conform deciziei
instanţei judecătoreşti
a prejudiciului material şi moral, a
cheltuielilor de judecată şi a dobânzilor pentru întârziere, recuperate
angajaţilor conform deciziei instanţei
judecătoreşti
a compensaţiilor angajaţilor pentru
utilizarea bunurilor personale ale
acestora în scopuri de serviciu
17 Calcularea amenzilor ,penalităţilor
şi altor sancţiuni aplicate pentru
încălcarea prevederilor legislaţiei în
vigoare şi/sau a condiţiilor contractelor care nu se referă la activitatea
economică
18 Reflectarea plăţilor de asigurare a
bunurilor şi personalului pe seama
mijloacelor nepredestinate
19 Decontarea costului ser;iciilor
prestate altor persoane pe seama
mijloacelor nepredestinate în cazul
contabilizării costurilor:
• cu aplicarea conturilor de gestiune
• firă aplicarea conturilor de gestiune

3
717
717
717

717

717
717
717

717
717

717
717

4

5

241,242,243, OnnaTa KOMMCCMOHOB 6aHKOB AeHe>KHbl244
MM CPeACTBaMM, paHee non�eHHblMIII B
a111p,e He4eneab1x cpep,cra
226, 532
OTpa>KeH111e pacxop,os nOA()l"leTHblX
JIML\, B03Mew,eHHblX 3a C<leT He4eneBblX
cpep,cra
246, 262sau Cn111caH111e 6anaHCOBOM CTOIIIMOCTIII npep,o532
CTaBJleHHblX pa60THIIIKaM TaJIOHOB Ha
nMTaHMe, np11106peTeHHblX 3a CYeT He4eJJeBblX cpep,CTB
261
Cn111caH111e p,011111 TeKyw,111x pacxOAOB 6YAYW,IIIX nepHOAOB, B03Mew,eHHblX 3a CYeT
He4enesb1x cpep,crs
Ha'IMCJleHMe 3a ClleT Hel,\eneBblX CPeACTB
npol,\eHTOB:
511,512
• no non�eHHblM 6aHKOBCKIIIM KPeAMTaM 111 3aitMaM
521
• no 4eHHOCTRM, non�eHHblM a cl)MHaHCOBblM JlM3MHr
512, 521, 522, BoccraHoaneH111e o6R3aTeJlbCTB, paHee
523, 531, 532, cnMCaHHblX B CBR3111 C IIICTeYeHllleM cpoKa
533,534, 542, MCKOBOM AaBHOCTM (npOBOJJ,Ka COCTaBJlR544etc.
eTCR, eCJIM cm1caH111e M BOCCTaHOBJleHllle
o6R3aTeJJbCTB IIIMenH MeCTO 8 pa3Hble
OTYeTHble nepHOAbl)
Ha'IMcneHMe 3a C'leT Hel,\eneBblX
CPeACTB:
531
3apa6oTHOM nnaTbl 1,1 p,pyrnx BbmnaT pa6oTHHKaM, BOCCTaHOBJleHHblM Ha pa6oTe
no peweHIAto cvAe6Hoit MHCTaHL\MM
532
MaTepwanbHoro M MopanbHOro yw,ep6a,
cvAe6HblX paCXO.D,OB III npOL\eHTOB 3a
npocpO'IKY, B03Mew,aeMblX cy6beKTOM
pa60THIIIKaM no peweHIIIIO cyp,e6HOM HHCTaHl.4HIII
532
KOMneHcal\MM pa60THMKaM 3a HCnOJJb30BaHHe I/IX JlM'IHOro IAMyw,ecrsa AJJR CJJy>Ke6HblX u,eneM
533, 534, 544 Ha4111CJ1eH11e WTPacl)os, neHM H APYrHX
caHKL\MM 3a HapyweH111e Tpe6osaH111M
JJ,eMCTBytow,ero 3aKOHOJJ,aTeJlbCTBa H/11111111
YCJIOBIAM .a.orosopoa, He CBR3aHHblX C 3KOHOMH'leCKOM .D,eRTeJlbHOCTblO

717

542sau 261 OTpa>KeHIAe nJJaTe>KeM no (TPaXOBaHMIO
L\eHHOCTeit 11 nepcoHana 3a c'leT He4e11eBblX cpeACTB
Cn111caH111e ce6eCTOMMOCTM ycnyr, oKa3aHHblX APYrHM 111114aM 3a c'leT He4e11eab1x
cpe.a.crs npM Y'4ere 3aTpaT:

717
717

811,812
• C npMMeHeHIAeM ynpaBJleH'lecKMX C'leroB
215sau
• 6e3 npMMeHeHIAff ynpaBlleH'leCKMX
211,213,214, C'leTOB
521, 522, 531,
533,544etc.

CUPRINS

1
2
20 Majorarea AC diminuate eronat în
perioada de gestiune curentă

3
717

21 Stornarea valorii contabile a bunurilor returnate de la cumpărători/
beneficiari, procurate/fabricate anterior pe seama mijloacelor nepredestinate (se admite reflectarea sumei
diminuării AC prin formula inversă)
22 Stornarea AC majorate eronat în
perioada de gestiune curentă

717

23 Decontarea la data raportării a AC
acumulate la rezultatul financiar
total

351

717

4
111,121, 131,
211,212, 213,
214, 215, 216,
226, 261, 262,
221, 223, 521,
531,532, 533,
534, 544, 811,
812 etc.
211,216,262
etc.

5
Ysem1YeH1-1e AP, 3aHM)l(eHHblX s reKyw,eM
OT4eTHOM nepl-1OAe

CropH1-1posaH1-1e 6a11aHCOBOH CTOL-1MOCTL,1
4eHHOCTeH, B03BPal.L\eHHblX OT noKynare11eH/no11b3osare11eH, paHee np1-106pereHHblX/L-13rOTOBJleHHblX 3a C4eT He4e11eBblX
cpeACTB (AonycKaercR orpa>1<eH1-1e cyMMbl
yMeHbWeH1-1R AP o6parHolii npoBOAKOH)
111, 121, 131, CropH1-1posaH1-1e AP, 3aab1WeHHblX s reKy211, 212, 213, w,eM OT4eTHOM nepl-1OAe
214, 215, 216,
226, 261, 262,
221, 223, 521,
531, 532, 533,
534, 544, 811,
812 etc.
717
Cn1-1caH1-1e Ha o�eTHy10 Aarv HaKon11eHHblX AP Ha 1-1rorOBblH <p1-1HaHCOBblH pe3ynbTaT

Contul 718 „Cheltuieli din
activitatea economică"
Contul 718 este destinat generalizării
informaţiei privind cheltuielile din ac
tivitatea economică (CAE), inclusiv din
activitatea de producţie, de prestare a
serviciilor, de investiţii şi de alt gen, care
reiese nemijlocit din scopurile statutare
ale ONC.
CAE se înregistrează conform contabi
lităţii de angajamente, în baza regulilor
generale stabilite de Standardele Naţiona
le de Contabilitate (punctele 43 şi 143 din
Indicaţiile metodice).
CAE cuprind cheltuielile aferente obţi
nerii veniturilor din activitatea economică,
inclusiv:
• valoarea contabilă a bunurilor vândutei
transmise altor persoane;
• costul serviciilor prestate;
• costul lucrărilor executate;
• diferenţele nefavorabile de curs valutar şi de
sumă;
• pierderile excepţionale;
• cheltuielile eferente altor operaţiuni din ac
tivitatea economică.
La contabilizarea CAE, se întocmesc
formulele contabile prezentate în tabe
lul 110.

CqeT 718 «Pacxo,n;M OT
3KOHOMHqecKOH ,n;eJITeJil>HOCTH»
CqeT 718 rrpeAHa3HaqeH AllH 0606rn;e
H1u1 MH<pOpMau;HM O paCXOAaX OT 3KOHOMM

qecKOH AeHTellbHOCTM (P3,Il;),

B

TOM q11cne

rrpOM3BOACTBeHHOH, no OKa3aHMIO ycnyr,
HHBeCTMIJ;MOHHOH M HHOro xapaKTepa,

KO

TopaH HerrocpeACTBeHHO CBH3aHa C ycTaB

u;enHMM HKO.
P3,Il; yqHTbIBaIOTCH Ha OCHOBe MeTOAa
Haq11cneHHH cornacHo 06rn;11M rrpaBH
HbIMM

naM,

ycTaHOBlleHHbl M

Hau;MoHallbHbI

MH CTaHAapTaMH 6yxranTepCKOro yqeTa
(nyHKTbl 43 11 143 MeTOAMqeCKMX yKa3aHMH).

P3,Il;

BKnroqaroT paCXOAhl, CBH3aHHble C

rronyqeHMeM AOXOAOB OT 3KOHOMHqecKOH
AeHTellbHOCTM, B TOM q11cne:

• 6ana1tcoey10 cmoUMocm'b npoâa1t1t11txlnepeâa1t1t11tx âpy2UM RU'l{a.M 'l{e1t1tocmeu;

• ce6ecmoUMocm'b O1eaaa1t1t11tx yc.ny2;
• ce6ecmoUMocm'b B11tno.11,1te1t1t11tx pa6om;
• ompu'l{ame.n'b1t11te 1eypcoe11te ean10m1t11te u
cyMMOB'bte pa31tU'l{'bt;

• 'l/,peaew-tau1t11te y611tm1eu;
• pacxoâ11t no âpyZUM onepa'l{WtM a1eo1toMu
'l/,eC1Cou âesime.n,1,11,ocmu.
IlpM yqeTe P3,Il; COCTaBllHIOTCH 6yxran

TepCKMe
Ta0llMIJ;e

rrpOBOAKM,

110.

rrpeACTaBneHHbie

B

CUPRINS

Tabelul 110
Formule contabile pentru evidenţa cheltuielilor din activitatea economică
ByxraJITepCKHe npOBO,IJ;KH no yqerry pacxoµ;oB OT 3KOHOMll'leCKOH µ;eHTeJibHOCTH

Nt.
Cit.

1

Conţinutul �i

2

1 Calcularea amortizirii imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe şi
activelor biologice imobilizate utilizate în cazul desfăşurării activităţii
economice
2 Decontarea valorii contabile a bunurilor comercializate/ transmise
altor persoane în cazul desfăşurării
activitătii economice
3 Reflectarea diferenţei dintre valoarea justă a materialelor obţinute şi
valoarea reziduală a activelor imobilizate casate
4 Reflectarea CAE din decontarea
cheltuielilor anticipate aferente:
costurilor semnificative de reparaţie a mijloacelor fixe proprii utilizate în cadrul desfăşurării activităţii
economice (modul de contabilizare
a acestor costuri este expus în revista „Contabilitate şi audit", 2015,
nr. 8, p. 13 şi 2017, nr. 6, p. 8)
costurilor de reparaţie pe cont
propriu a mijloacelor fixe primite
în leaslng operaţional (loc�ţiune)
cotei curente a valorii anvelopelor
şi acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport
pe seama mijloacelor din activitatea economică
plăţilor de abonare la ediţiile
periodice
cheltuielilor de publicitate suportate în cadrul activitătii economice
5 Reflectarea cheltuielilor administrative, de promovare şi comercializare
a produselor şi serviciilor şi a altor
cheltuieli recuperate pe seama mijloacelor din activitatea economică
6 Reflectarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar privind creanţele, mijloacele băneşti şi datoriile
aferente activităţilor economice

Conturi corespondente
3
718

718

718

718

718
718

718
718
718

718

7 Reflectarea cheltuielilor de între718
ţinere şi a costurilor ulterioare
aferente imobilizărilor necorporale
şi corporale şi a activelor biologice
imobilizate utilizate în activitatea
economică
8 Reflectarea diferenţelor nefavo718
rabile de sumă care apar în cazul
decontărilor cu rezidenţii Republicii Moldova în baza contractelor
economice încheiate în valută străină sau în unităti conventionale

CoAe,lHaHtleonepaqNM

4
113,124, 133

5
Ha4111CJ1eH111e aMOPTM3al.lMM HeMaTep111anbHblX aKTIIIBOB, OCHOBHblX cpeACTB III
AOnrocpO4HblX 6111onor1114eCKIIIX aKTIIIBOB,
MCnOnb3OBaHHblX npM ocyw,ecreneHMIII
3KOHOMM4eCKOH .a.einenbHOCTM
121, 122,123,131, CnMCaHMe 6anaHCOBOH CTOMMOCTM 1.1eH132,211,212,213, HOCTeiii, peanM30BaHHblX/nepeAaHHblX
215,216, 217, 262 APYrMM nM4aM npM ocyw,ecreneHMM 3KO·
etc.
HOMM'leCKOiii.a.eRTenbHOCTM
123,132, 151etc. Orpa>1<eH111e pa3HMl.lbl Me>KAY cnpaeeAnMBOH CTOMMOCTblO nonY11eHHblX MaTepManoe M OCTaT04HOH CTOMMOCTblO cnMCaHHblX .a.onrOCP04HblX aKTMBOB
Orpa>KeHMe P3A OT CnMCaHMA paCXOAOB
�YAYILIMX nepMC>A()B, OTHOCAll,\MXCA:
261
K CVll.leCTBeHHblM aaTpaTaM Ha peMOHT
co6creeHHblX OCHOBHblX cpeACTB, MCnOnb30BaHHblX npM ocyw,ecreneHMM 3KOHO•
MM'leCKOiii AeRTenbHOCTM (nopRAOK Y11eTa
AaHHblX 3aTpaT M3JlO>KeH B >KypHane
«Contabilitate şi audit» N!! 8 3a 2015 roA,
c. 13 M N!! 6 3a 2017 rOA, c. 8)
261
K 3aTpaTaM Ha peMOHT 3a CBOH C4eT oeHOBHblX cpeACTB, nony4eHHblX B onepaL\MOHHbliii AM3MHr (eHaeM)
261
K TeKyw,eH AOne CTOMMOCTM aBTOWMH
M aKKyMYAATOPOB, np11106peTeHHblX OTAenbHO OT TpaHcnopTHblX cpeACTB 3a C4eT
cpeACTB OT 3KOHOMM4eCKOH AeATenbHOCTIII
261
K nnaTe>KaM aa nOAnMCKY Ha nepMOAM4eCKMe M3AaHMR
K paCXOAaM Ha peMaMy, noHeCeHHblM B
261
paMKax 3KOHOMM4eCKOH ,D,eRTenbHOCTIII
113,124,211, 213, Orpa>KeHMe aAMMHMCTpaTMBHblX pacxo214,226,246, 521, AOB, paCXOAOB Ha npOABM>KeHMe M c6blT
531,532,533,544, npOAYK4MM M yCJ1yr M APYrMX pacXOAOB,
812etc.
803Mew,aeMblX 3a C4eT cpeACTB OT 3KOHOMM4eCKOH AeRTenbHOCTM
141,221,224, 226, Orpa>KeHMe 0TpML1aTenbHblX KYPCOBblX
231,234,241, 243, aanlOTHblX pa3HMLI no Ae6111TopcKoH 3a251,521,523,544 AOn>KeHHOCTM, AeHe>KHblM cpeACTBaM M
o6R3aTenbCTBaM, OTHOCl'IW,MMCl'I K 3KOHOetc.
MM4eCKOH D.eRTenbHOCTM
211,213,214,521, Orpa>KeHMe paCXo,D,08 Ha C()Aep>KaHMe 111
531,533,544,812 nocneAYIOILIMX aaTpaT, CBR3aHHblX C Heetc.
MaTepwanbHblMM, AOnrocpo4HblMM MarepManbHblMM M 611onor111YeCKIIIMIII aKTHBaM11, 11cnonb30BaHHb1M11 np111 ocyw,ecreneHllll1 3KOHOMM4eCKOH ,D,eRTenbHOCTM
221,231,234, 521, Orpa>1<eH111e OTpMl.laTeAbHblX cyMMOBblX
544etc.
paaHMLI, B03H11Ka10w,11x np111 pacYerax
C pe3111AeHTaMM Pecny6nlllKM Mon,l],OBa
e CJ1Y11ae 3aKJ1104eH111R AOroeopoe, Bblpa>KeHHblX B IIIHOCTpaHHOH eantoTe 111n11
ycnOBHblX e,D,MHMU,ax
I

CUPRINS

1

2

3

4

5

9 Decontarea creanţelor compromi- 718 221, 223, 225, 226, Cm1caH111e 6e3HaAe>KHOM Ae6MTOpcKoM

3aAOll>KeHHOCTM, OTHOCRL4eikff K 3KOHOMl/l4eCKOH .o.eRTenbHOCTIII
718 221, 223 sau 833 Orpa>KeH111e P3A a pe3y11bTaTe npep,o10 Reflectarea CAE în urma acordării
reducerilor de preţ după vânzarea
craeneHIIIR CKMAOK nocne npop,a>K111 npoproduselor/mărfurilor şi prestarea
AYKl..\111111/TOBapoe III OKa3aHl/lff ycnyr 111/11111111
AMCKOHTHblX CKIIIP,OK 3a BblnOJJHeHl/le
serviciilor şi/sau a bonusurilor pentru
A0roB0PHblX VCJlOBIIIH
îndeplinirea conditiilor contractuale
718 221, 223 sau 833 OTpa>KeHMe pa3HML\bl Me>K.D,y npop,a>KHOH
11 Reflectarea diferenţei dintre valoarea de vânzare şi valoarea conCTOHMOCTblO 111 6aJJaHCOBOH CT0IIIMOCTblO
tabilă a bunurilor returnate de la
803Bpa11.1eHHblX OT noKynaTeJJeH 4eHHoCTeH
cumoărători
Notă la operaţiunile 10-11. Formulele rezultă din pct. 22 subpct. 2) al SNC „Creanţe şi investiţii financiare" şi
pct. 25 al SNC „Cheltuieli" şi se întocmesc în cazul în care livrarea bunurilor şi serviciilor şi acordarea reducerilor/bonusurilor au avut loc în perioade de gestiune diferite.
npMM�aHMe K onepaqMflM 10-11. nposop,KIII BblTeKalOT 1113 nop,n. 2) n. 22 HC6Y «,D,e6HTOpCKaff 3aP,0JJ>KeHHOCTb III q>HHaHCOBble IIIHBeCT114111111» 1,1 n. 25 HC6Y «Pacxop,bl» III COCTaBJlfflOTCR, eCJJI/I nocrasKa 4eHHOCTeH III
YCJJVr III noe.nocraeneHl/le CKlll.ll.OK/.D.IIICKOHTHblX CKIIID.OK 111Men111 MeCTo B 0a3Hble OT4eTHble neOHOAbl
Orpa>KeHMe 4pe3Bbl'laMHblX y6blTKOB 8
12 Reflectarea pierderilor excepţipe3y11bTaTe:
onale în urma:
718 121,123, 131, 132, cn111caH111R 6anaHCOBOH CTOIIIMOCTIII Bbl·
decontării valorii contabile a ac141,172,211,212, 6bl8WMX (yHH"ITO>l<eHHblX, Jl!IIKBlll,D,lllpOtivelor imobilizate şi circulante
213,216,241, 242, BaHHblX, 3KCnponp1111-1poeaHHblX III p,p.)
ieşite (distruse, casate, expropriate
243, 244, 245, 246, A0JJf0CP04HblX III o6opoTHblX aKTMBOB B
etc.) în urma evenimentelor excep251 etc.
ţionale
pe3yJJbTaTe 4pe3Bbl"laHHblX co6b1T111H
recunoaşterii cheltuielilor legate
718 211, 213, 214, 216, np1113HaH111e paCXOAOB, CBR3aHHblX C npede prevenirea/ lichidarea conse521, 531, 533, 541, AOTBpa11.1eHMeM/J1MKBMA3L1MeM noCJJeAcinţelor evenimentelor excepţia544,812 etc.
CTBIIIH 4pe3Bbl4aHHblX co6b1T111H 111/11111111 c
nale şi/sau de stoparea activităţii
OCTaHOBKOH 3KOHOMlll4eCKOH p,eRTenbH0economice a ONC în urma acestor
cr111 HKO e pe3ynbTaTe p,aHHblX co6b1T111H
evenimente
13 Reflectarea cheltuielilor de retur- 718 211, 521 531,533, OTpa>KeH111e paCXOAOB Ha 8O3BpaT noKy544, 812 etc.
nare de la cumpărători a bunurilor
naTeJlffMIII paHee npop,aHHblX 4eHHOCTeH
vândute anterior
14 Reflectarea diferenţelor nefavo718
234sau 245
OTpa>KeH111e OTpM'-'3TenbHblX pa3HML\
rabile dintre cursul oficial al BNM
Me>K.D,y 0<1>111u.111anbHblM KypcoM H6M 111
şi cursul de vânzare/cumpărare a
KypC0M npop,a>K111/noKynKIII MHOCTpaHHOM
valutei străine obţinute din activiBaJIIOTbl, nOJIY"!eHHOH OT 3KOHOMl/l"leCKOH
tatea economică
.o.eRTenbHOCTIII
15 Achitarea comisioanelor bancare 718 241, 242, 243,244 Onnara KOMMCCMOHOB 6aHKOB A8He>KHbl·
cu mijloace băneşti obţinute din
MM q>eAC1'93MM, n0JIY"!eHHblMl-1 0T ocyactivitatea economică
1.4eCTBJ1eH111R 3KOHOMlll4ecKOH p,eRTeJJbHOCTIII
16 Decontarea valorii contabile a docu- 718
246
Cn111caH111e 6anaHCOBOH CTOMMOCTIII A8He>K·
mentelor băneşti utilizate în cadrul
HblX AOKYMeHTOB, IIICO0Jlb30BaHHblX nplll
desfăşurării activităţii economice
ocy1.4ecreneHI/IIII 3KOHOMl/l4eCKOH p,eRTeJJbHOCTIII
17 Decontarea valorii contabile a
718 246,262 sau 532 Cn111caHMe 6anaHCOBOH CTOMMOCTIII Tatichetelor de masă acordate annoHOB Ha mrraHMe, npep,ocraeneHHblX
gajaţilor încadraţi în activitatea
pa60THIAKaM, 3aHRTblM 3KOHOMl/l4eCKOH
economică
• tJ,eRTeJlbHOCTblO
18 Reflectarea comisioanelor aferente 718
511,512
OTpa>KeH111e KOMI/ICCIIIOHOB no KPeAMTaM
creditelor şi împrumuturilor pri111 aaiiMaM, nonY"leHHblM AJJR ocy1.4ecrmite pentru desfăşurarea activităţii
BneHMl'I 3KOHOMM4eCKOH p,eRTeJ'lbHOCTIII
economice
19 Calcularea pe seama mijloacelor
Ha1111cneHMe 3a ClfeT CpeACTB OT 3KOHOdin activitatea economici a doMM'leCKOM A8flTeJlbHOCTM npoqeHTOB:
bânzilor aferente:
• creditelor şi împrumuturilor
511,512
718
• no nony4eHHblM 6aHKOBCKIIIM KPeAM·
primite
TaMlll3aMMaM
• bunurilor primite în leasing fi718
521
• no 4eHHOCTl'IM, nOJJY"!eHHblM B ct,MH8H·
nanciar
COBblM AM3MHr
se aferente activităţii economice

231, 234 etc.

CUPRINS

1
2
20 Restabilirea datoriilor aferente activităţii economice, decontateanterior în legătură cu expirarea termenului de prescripţie (formula se întocmeşte în cazul în care decontarea şi
restabilirea datoriilor au avut loc în
perioade de l!estiune diferite}
21 Calcularea amenzilor,penalităţilor
şi altor sancţiuniaplicate pentru
încălcarea prevederilor legislaţiei
în vigoare şi/sau a condiţiilor contractelor economice
22 Reflectarea prejudiciuluimaterial
şi moral, cheltuielilor de judecată
şi a dobânzilor pentru întârziere,
recuperate de către ONC angajaţilor conform deciziei instanţei judecătoreşti pe seama mijloacelor din
activitatea economică
23 Reflectarea plăţilor de asigurare a
bunurilorşi personaluluipe seama
miiloacelor din activitatea economică
24 Decontarea costului serviciilor
prestate altor persoane pe seama
mijloacelor din activitatea economică în cazul contabilizării costurilor:
• cuaplicarea conturilor de gestiune
• fără aplicarea conturilor de gestiune

3

4

5

718 511,512,521,522, BoccraHosneH111e paHee cn111caHHblX npo523,531,532,533, cpo4eHHblX o6R3aTeJlbCTB, OTHOCRW,IIIXCR K
534,542,544etc. 3KOHOMlll4eCKOH p,eRTeJlbHOCTIII (nposop,Ka COCTaBJIReTCR, ecn111 cn111caH111e III BOCCTaHOBJ1eH111e o6R3aTeJlbCTB IIIMeJllll MeCTO
B pa3Hble OT4eTHble neplllOP,bl)
718 511,512,533,534, Ha4111CJ1eH111e WTJ)act,os,neHMIII p,pyrnx
544etc.
caHKI.IMM 3a HapyweH111e Tpe6osaH111H
.D,eHCTBytow,ero 3aKOHOP,aTeJlbCTBa 111/IIIJIIII
ycnos111H X03RHCTBeHHblX p,orosopos
718

532

OTpa>KeH111e MaTep111aJ1bHOro H MOpaJlbHoro v111ep6a, cvAe6HblX pacxop,os H
npo1.1eHTOB3a npocpo4KY, B03Mew,aeMblX
HKO pa6oTHHKaM no peweHHIO cyp,e6HOH
IIIHCTaHU,111111 3a C4eT cpep,CTB OT 3KOHOMIII4eCKOH p,eRTeJlbHOCTH

542sau 261

OTpa>KeHHe nnaTe>KeH no CTJ)axosaHMIO
1.1eHHOCTeM H nepcoHana 3a C4eT cpep,crs
OT 3KOHOMH4eCKOH D.eRTeJlbHOCTH
Cn111caHHe ce6eCTOMMOCTl4 ycnyr, OKa3aHHblX APYrMM m11.1aM 3a CYeT cpep,CTB
OT 3KOHOMlll4eCKOH p,eRTeJlbHOCTH, npH
Y4eTe 3aTpaT:
811,812
• CnpHMeHeHllleM ynpasneH'leCKMX C'le718
TOB
718 215 sau 211,213, • 6e3np111MeHeHHfl ynpaBJleH'leCKMX
214,521,522,531, C'leTOB
533, 544etc.
25 Majorarea CAE diminuate eronat 718 113,124,211,213, YseJJH4eHHe P3A , 3aHMH<eHHblX B TeKy214,216,217,221, w,eM oNeTHOM nep111op,e
în perioada de gestiune curentă
231,234,261,521,
531,533,542,544,
811,812etc.
26 Stornarea valorii contabile a bunu- 718 121,122,123,131, CTOpHHpOBaHHe 6aJJaHCOBOH CTOIIIMOCTIII
132,211,212,213, u,eHHOCTeH, BO3BpaLl,\eHHblX noKYnaTeJJRrilor returnatede la cumpărători,
215,216,217,262 MH, paHee np11106peTeHHblx/C03P,aHHblX
procurate/create anterior pe seaetc.
3a C'leT cpep,CTB, no11Y4eHHblX OT 3KOHOma mijloacelor obţinute din activiMH4eCKOH .D.eRTeJlbHOCTIII
tatea economică
Notă la operaţiunea 26. Înregistrarea rezultă din pct. 22 al SNC „Cheltuieli" şi se întocmeşte în cazul în care
livrarea şi returnarea bunurilor au avut loc în aceeaşi perioadă de gestiune. Se admite reflectarea sumei diminuării CAE prin formula inversă: Dt 121,122, 123,131,132,211,212,213,215,216,217, 262etc. Ct 718.
npMMe'laHMe K onepa4MM 26. nposop,Ka BblTeKaeT H3 n. 22 HC6Y «PaCXOP,bl» H COCTaBJJReTCR, eCJllll
nocraBKa H B03BpaT u,eHHOCTeH IIIMeJllll MeCTo B OP,HOM III TOM >Ke OT4eTH0M nepHop,e . AonycKaeTCfl
oTpa>KeHHe cyMMbl yMeHbWeHHR P3A o6paTHOH nposop,KoH: AT 121,122,123,131,132,211,212,213,215,
216 217. 262H no. KT 718
27 Stornarea CAE m�joraţe eronat în 718 113,124,211,213, CTOpHHposaHHe P3A, 3aBb1WeHHblX B
214,216,217,221, TeKyw,eM OT4eTHOM nepHOAe (AonycKaeTperioada de gestiune curentă (se
231, 234, 261,521, cR oTpa>KeHHe cyMMbt yMeHbWeHHR P3A
admite reflectarea sumei diminu531, 533, 542,544, o6paTHOM npOBOAKOM)
ării CAE prin formula inversi)
811,812etc.
Cn111caH111e Ha OT'leTHYIO p,a-ry HaKonneH28 Decontarea la data raportăriia
718
351
HbtX P3A Ha MToroBbtH ct,111HaHCOBblH peCAE acumulate la rezultatul finan3VnbTIIT
ciar total
718

CUPRINS

Alexandru NEDERIŢA,
doctor habilitat în economie,
profesor universitar

AlleKcaH,lq) HE,ll;EPHUA,
â01i,mop xa6u.numam a1w1-t0Mux:u,
npo(/Jeccop

Corespondenţa conturilor
privind contabilitatea
cheltuielilor aferente
altor adivităti

KoppecnOHAeHQMfl
cqe1OB no yqety
pacXOAOB OT APJrMX
BMAOB AefltenbHOCTM

(continuare, încey,utul vezi în revista
,,Contabilitate şi audit", 2016, nr. 8-12;
2017, nr. 8-7, 9-12; 2018, nr. 8-8)

Contul 721 „Cheltuieli
cu active imobilizate"

(nJJOOOJl,31Cenue, 'Hll'lffl.TW CM. e �
,,Contabllitate şi audif' M 8-12 3a 2016 �;
M 8-7, 9-12 3a 2017 �. M 3-8 3a 2018 �)
C-qeT 721 «PacxOAJ>I, CBSI3aHHLie c
,Il;OJll'OCpo-qHI,IMH aKTHBaMH»

CqeT 721 npe;::t;Ha3HaqeH ;::t;IDI o6o6m;e
Contul 721 este destinat generalizării
informaţiei privind cheltuielile aferente ie HM.H HHCpOpMaIJ;Ifif o pacxo,n;ax no BbI6hlTHIO
şirii şi pierderile din deprecierea activelor H y6bITKax OT o6ec:u;eHeHH.H ,lJ;OJII'OCpoqHI,IX
imobilizate, cu excepţia lipsurilor şi pierde aKTHBOB, 3a HCKJIIOqeHJleM BbI.HBJieHHbIX
rilor din deteriorarea activelor imobilizate, IIpH HHBeHTapH3aIJ;HH He,n;oCTaq H IIOTepb
constatate la inventariere, şi a valorii con OT nopqH ,lJ;OJirocpoqHI,IX aKTHBOB H 6anaH
tabile a activelor imobilizate transmise în COBOH CTOHMOCTH nepe,n;aHHhlX B cl)HHaHCO
leasing financiar.
BbIH JIH3HHr ,lJ;OJirocpOqffbIX aKTHBOB.
Componenţa cheltuielilor cu active imo
CocTaB pacxo,n;oB, CB.H3aHHbIX c ,n;onro
bilizate ( CAI) este prezentată în pct. 1 din cpoqHhlMH aKTHBaMH (P,UA), npe,n;cTaBJieH
anexa 5 la SNC "Cheltuieli".
B n.1 IIpHROJKeHH.H 5 K HCBY «PacXO,lJ;bI».
IlpH yqeTe P,UA coCTaBn.aroTc.a 6yxran
La contabilizarea CAI, se întocmesc for
mulele contabile prezentate în tabelul 111. TepcKHe npOBO,lJ;KH, npe,n;cTaBneHHhle B
Ta6RH:u;e 111.
Tabelul 111
Formule contabile pentru evidenţa cheltuielilor cu active imobilizate
ByxrwrrepCKHe IIpOBO�H no yqe-ry pacxo,n;OB, CBH3aHHldX C ,lJ;OJil'OCpO'IHblMH
aKTHBaMH
Nr.

crt.

Conţinutul q>erlţiţtnii

Conturi COF8$p0Rdei1te

�e onepa"°"

1
3
4
5
2
1 Decontarea valorii contabile a activelor 721 111,112,121, Cm1caHMe 6anaHCOBOH CTOMMOCTH Bbl122,123,125, 6blBWMX AOnrocpO'IHblX aKTMBOB (peimobilizate ieşite (comercializate, trans131, 132,141, anM30BaHHblX, nepep,aHHblX APYrMM
mise altor persoane, casate etc.)
142,151 etc. nwu.aM, cnMCaHHblX M AP-)
2 Decontarea costului puieţilor uscaţi (ni- 721
131
CnwcaH111e ce6eCTOMMOCTM BblCOXWMX
miciţi) şi a costurilor aferente creşterii şi
(nor1116w111x} ca>KeHqes w 3aTpaT no 111x
îngrijirii acestora (cu excepţia pierderilor
Bblpall,\MBaHWIO III VXOAY (3a MCKJIIO'leHMdin evenimentele excepţionale)
eM noTepb OT 'lpe3Bbl'lai1HblX co6b1T111i1)
3 Reflectarea cheltuielilor aferente ieşirii 721 211,213,214, OTpa>1<eH111e paCXOAOB no Bb16blTMIO
215,216,217, AOnrocpo'IHblX aKTHBOB
activelor imobilizate
226,521,522,
531, 532,533,
544,812 etc.
Notă la operaţiunea 3. Formula rezultă din pct. 65 al SNC „Imobilizări necorporale şi corporale" şi se întocmeşte
în cazul în care costurile de ieşire a obiectului de imobilizări corporale se înregistrează ca cheltuieli în perioada
în care acestea au fost suportate. Dacă perioadele în care au fost suportate cheltuielile şi recunoscute veniturile
din înstrăinarea obiectului nu coincid, cheltuielile de ieşire semnificative pot fi reflectate în componenţa
cheltuielilor anticipate. Astfel de cheltuieli se trec la cheltuielile curente în perioada în care se recunosc
veniturile din înstrăinarea obiectului prin formula: Dt 721 Ct 171,261.

CUPRINS

4
1
2
3
5
np111Me4aH111e K onepau,111111 3. npoBOAKa BbITeKaeT 1113 n. 65 HC6Y «Aonrocpo4Hble HeMaTep111aJ1bHbIe 111
MaTep111aJ1bHble aKTIIIBbl» III COCTaBmleTCR, eC/1111 pacXOAbl no Bbl6bln1IO 06beKTa A01lrocp04HblX MaTep111aJ1bHblX
aKTIIIBOB Y4111TblBatoTCR B TOM neplllOAe, B KOTOpOM OHIII 6bl/1111 noHeCeHbl. EC/1111 neplllOAbl, B KOTOPble 6bl/1111
noHeceHbl paCXOAbl III nplll3HaHbl AOXOAbl OT OT4Y>t<AeHIIIR o6beKTa, He coenaAatoT, cyw,ecTBeHHble paCXOAbl
no Bbl6blTIIIIO MOryT 6b1Tb OTpa>t<eHbl B COCTaBe pacXOAOB 6YAYW,IIIX nep110AOB. TaK11e pacXOAbl OTHOCRTCR
Ha TeKyw,11e pacXOAbl B nepl10Ae, B KOTOPOM 11Me/lO MeCTO np113HaH11e AOXOAa OT OT4Y>KAeHl1R o6beKTa
npoBOAKOH: AT 721 KT 171, 261.
OTpa>KeHHe y6blTKOB or o6ecu,eHeHHR
4 Reflectarea pierderilor din deprecierea
AOnrocpo4HblX aKTHBoe np111 111x y4ere:
activelor imobilizate în cazul contabilizării acestora:
în conturile de evidenţă a activelor imo- 721 111,112, 121, Ha c4eTax y4eTa A011rocpo4HblX aKTHBOB
bilizate
122,125,123,
131,132,151
etc.
în conturi separate
721 114, 126, 127, Ha OTAe/lbHblX C4erax
128,129,133,
152 etc.
Notă la operaţiunea 4. Formula rezultă din pct. 24 al SNC „Deprecierea activelor" şi se întocmeşte în cazul
evaluării ulterioare a activelor imobilizate la valoarea contabilă (cost).
np111Me4aHHe K onepau,111111 4. npoBOAKa BblTeKaeT 113 n. 24 HC6Y «O6ecu,eHeH11e aKTHBOB» 11 COCTaB/lReTCR
np11 noc/leAytow,e/:1 ou,eHKe A01lrocp04HblX aKTHBOB no 6anaHCOBOH CTOl1MOCn1 (ce6eCT011MOCT11).
5 Reflectarea reducerii de reevaluare a
721 121, 122, 123, OTpa>KeH11e yu,eHKH A011rocpo4HblX
activelor imobilizate
131,132 etc. aKT11eoe
Notă la operaţiunea 5. Formula se întocmeşte în cazul evaluării ulterioare a activelor imobilizate în baza mo
delului reevaluării conform IAS 16 „Imobilizări corporale". Modul de contabilizare a reducerii de reevaluare a
mijloacelor fixe este expus în revista „Contabilitate şi audit", 2018, nr. 5, p. 47.
np111Me4aHHe K onepau,11111 5. npoBOAKa COCTaB/lReTCR np11 nocJ1eAyt0w,ei:î 04eHKe AOJlrocpo4HblX aKTHBOB Ha
OCHOBe MOAe/111 nepeou,eHKl1 cornaCHO MC6Y (IAS) «OCHOBHble cpeACTBa». nopRAOK y4eTa yu,eHKl1 OCHOBHblX
cpeACTB 11311o>KeH e >KypHane «Contabilitate şi audit» N2 4 3a 2016 roA, c. 10.
Orpa>KeHHe PAA:
6 Reflectarea CAI din:
• decontarea diferenţei dintre costul de
• OT cm1caH11R pa3Hl1U,bl Me>KAY nepeo
Ha4a11bHOH 11 HOMl1HaJlbHOH CT011MO
intrare şi valoarea nominală a obliga
CTblO p,omocpo4Hbtx 0611111rau,111M, npt,1ţiunilor pe termen lung procurate cu
06peTeHHb1x c npeMHeM, T.e. no u,eHe
primă, adică la un preţ mai mare de
60/lbWe HOM11Ha/lbHOH CTOIIIMOCn1
cât valoarea nominală (formula rezultă
(npoBOAKa BbtTeKaeT 1113 noAn. 2) n. 60
din pct. 60 subpct. 2) al SNC „Creanţe
HC6Y «Ae6111TopcKaR 3aAOJ1>KeHHOCTb
şi investiţii financiare")
• recunoaşterea la data raportării a dife
11 q>1-1HaHCOBble 11HBeCTIIIL\1111»)
renţelor nefavorabile dintre costul de
• OT npl-13HaH"1R Ha OT4eTHYIO AaTy OT
p1114aTe/lbHblX pa3HHU, Me>KAY nepeo
intrare sau valoarea contabilă la înce
putul perioadei de gestiune şi valoarea
Ha4a/lbHOH CTOHMOCTblO 11/114 6a11aHCO
justă a valorilor mobiliare pe termen 721
141,142
BOH CTOHMOCTblO Ha Ha4a/lo OT4eTHOro
nepHOAa 1-1 cnpaBeAJ111BOH CT011MO
lung cotate pe piaţa financiară (formula rezultă din pct. 63 subpct. 2) al SNC
CTblO A011rocp04HblX u,eHHblX 6yMar,
,,Creanţe şi investiţii financiare")
KOT11pyeMblX Ha q>MHaHCOBOM pblHKe
• recunoaşterea pierderilor din depre
(npoBOAKa BblîeKaeT 143 noAn. 2) n. 63
cierea valorilor mobiliare pe termen
HC6Y «Ae61-1TopcKaR 3aA01l>KeHHOCTb
lung necotate pe piaţa financiară
11 q>11HaHCOBble 14HBeCn1U,1114»)
(formula rezultă din l')ct. 67 al SNC
• OT npl-13HaHl1R y6blTKOB 0T o6ecu,e
,,Creanţe şi investiţii financiare")
HeHHR A01lrocp04HblX u,eHHblX 6yMar,
He KOTl1pyeMblX Ha q>11HaHCOBOM pblH
Ke (npoBOAKa BblîeKaer 113 n. 67 HC6Y
«Ae6&.nopcKaR 3aA011>KeHHOCTb 14
q>11HaHCOBble 11HBeCTl1U,11111»)

CUPRINS

1

2

3

7 Reflectarea diferenţelor nefavorabile de 721

valoare înregistrate în urma modificării
valorii juste a investiţiilor imobiliare în
perioada de gestiune curentă (formula
rezultă din pct. 29 al SNC „Investiţii mobiliare" şi se întocmeşte în cazul evaluării
ulterioare a investiţiilor imobiliare conform metodei bazate pe valoarea justă)

4
151

5
Orpa>t<eH111e OTPMl,\aTenbHblX CTOMMOCTHblX pa3HML\, 803HIIIKa10l14IIIX ecneACTBllle
M3MeHeHMA cnpa&8AIIMBOM CTOMMOCTM

IIIHBeCTIIIU,IIIOHHOH H�Blll>KIIIMOCTIII B TeKy114eM O"NeTHOM nepHOAe (npoBOAKa
BblTeKaeT 1113 n. 29 HC6Y d1Heecr111u,111OHHaR H�Blll>KIIIMOCTb» III cocraeni:,eTCR
e tnV\.lae nocneAy10114et:i ou,eHKIII 111HeeCTIIIU,IIIOHHOH H�Blll>KIIIMOCTIII MeTOAOM
cnpaBep,IIIIIBOH CTOIIIMOCTIII)
8 Reflectarea diferenţei dintre valoarea 721 123, 125, 132, Orpa>t<eH111e pa3HMl.lbl Me>KAv OCTaTO"Ireziduală a activelor imobilizate casate
151
HOH CTOIIIMOCTblO CnlACaHHblX AOnroşi valoarea justă a materialelor obţinute
cpo"IHblX aKTHBOB H cnpaBeAJIHBOH eroIIIMOCTblO nO/IV\.leHHblX MaTepHa/108
9 Reflectarea provizioanelor pentru aco- 721
426,538
OTpa>t<eHHe O1,18HO'IHblX pe3epBOB A/IR
perirea cheltuielilor de ieşire a activelor
B03Me114eHHR paCXOAOB no Bbl6blTHIO
imobilizate, constituite pe parcursul duAO/lrocpO"IHblX aKTHBOB, C03AaHHblX B
ratei de utilizare a acestora
Te"leHMe cpoKa HX HCnO/lb30BaHHR
10 Majorarea CAI diminuate eronat în peri- 721 111,112, 121, Yee111o14eHHe PAA, 3aHM>KeHHblX e TeKyoada de gestiune curentă
122, 123, 125, 114eM O"NeTHOM nepHOAe
131,132,141,
142, 151, 211,
213,214,226,
521, 522, 531,
532, 533, 544,
812 etc.
11 Stornarea CAI în urma reflectării valorii 721 121, 122, 123, CTopHwpoeaHwe PAA e pe3y11bTaTe oTpacontabile a activelor imobilizate returna131, 132, 151 >t<eHIIIR 6a11aHCOBOH CTOHMOCTH AO/lrOte de la cumpărători
etc.
cpO"IHblX aKTHBOB, BO3BpaLl,\eHHblX OT
noKynaTe11et:i
Notă la operaţiunea 11. Formula rezultă din pct. 22 al SNC „Cheltuieli" şi se întocmeşte în cazul în care livrarea
şi returnarea bunurilor au avut loc în aceeaşi perioadă de gestiune. Se admite reflectarea sumei diminuării CAI
prin formula inversă: Dt 121, 122, 123,131, 132,151 etc. Ct 721.
npMMe�aHMe K onepaqMM 11. npoBOAKa Bb1TeKaeT 1,13 n. 22 HCEiY «PacxOAbl» H cocrae11ReTcR, ecn11 nocraeKa
H B03BpaT LteHHOCTeH HMe/lH MeCTO B OAHOM H TOM >Ke O"NeTHOM nepHOAe. ,D,onycKaeTCR OTpa>t<eHHe cyMMbl
yMeHbWeHHSI PAA o6paTHOH npoBOAKOH: ,lJ,T 121, 122,123, 131, 132,151 111 AP- KT 721
12 Stornarea CAI majorate eronat în pe- 721 111, 112, 121, CTOpH111poeaH111e PAA, 3aBb1weHHblX e
122,123,125, TeKyLl,\eM O"NeTH0M nepH0Ae (AonycKarioada de gestiune curentă (se admite
131,132, 141, eTCR OTpa>KeHHe cyMMbl yMeHbWeHHR
reflectarea sumei diminuării CAI prin
formula Inversă)
142, 151, 211, PAA o6paTHOM npoBOAKOH)
213, 214, 226,
521, 522, 531,
532,533,544,
812 etc.
13 Decontarea la data raportării a CAI acu- 351
721
Cn111caHHe Ha �eTHylO p,aT'f HaKon11eHmulate la rezultatul financiar total
HblX PAA Ha 111Toroeb1H <t,111HaHcoeb1t:i pe3ynbTitr

Contul 722 „Cheltuieli financiare"
C'lleT 722 «cl>Heaecos1t1e pacxo,n;LI»
Contul 722 este destinat generalizării
C'leT 722 npe,r:i;Ha3Ha"'leH ,r:i;.1m o6o6n�e
informaţiei privind cheltuielile aferente
HHH HH<J:>OpMaD;HH o pacxo,r:i;ax no <l>HHaH
operaţiunilor financiare ale entităţii.
COBI:,IM onepan;HHM cy6'1:,eKTa.
Componenţa cheltuielilor financiare
C'renm cpHHaHoom.ixpacxo,r:i;oB (<I>P) npe,r:i;cnm
(CF) este prezentată în pct. 2 din anexa 5 .1100 B n 2 npIDIOtK.eHMH 5 K HCBY «Pacxo,!]pD>.
la SNC „Cheltuieli".
IlpH yqeTe <I>P COCTaBJI.HIOTCH 6yxra.11La contabilizarea CF, se întocmesc for TepCKHe IIpOBO,IJ;KH, npe,r:i;cTaBJieHHbie B
mulele contabile prezentate în tabelul 112. Ta6mni;e 112.
CUPRINS

Tabelul 112

Formule contabile pentru evidenţa cheltuielilor financiare
ByxraJITepCKHe npOBO,D;KH no yqery <l>HHaHCOBI,IX pacxo,ri;OB
Nr.
Conţinutul Qperaţiunii
crt.
2
1
1 Decontarea valorii contabile a active
lor imobilizate şi circulante transmise
cu titlu gratuit altor persoane

Conturi corespondente
3
722

2 Reflectarea diferenţelor favorabile
de curs valutar aferente:

4
111,112,121,122,
123,125,131, 132,
141,142,151,211,
212,213,215,216,
217,241,242,243,
244,246,251,252 etc.

5
Cm11caH11e 6anaHCOBOiii CTOl1MOCTl1 AOllrocpO'-IHblX 11 o6opoT
HblX aKTIIIBOB, nepeAaHHblX 6e3BO3Me3AHO APvr11M n11u,aM
nono>K111renbHblX
KYPCOBblX pa3HIIIU, no aKTl1BaM 11
o6R3aTeJlbCTBaM:
Bbtpa>KeHHblM B IIIHOCTpaHHOM
eaniore

activelor şi datoriilor exprimate în
valută străină

722

aporturilor în valută străină depuse
de către fondatori:
• la crearea entităţii {înregistrarea
în contul 313 se efectuează în
subcontul 3131 „Capital nevărsat
privind părţile sociale neachitate
de proprietari")

no BKnaAaM B IIIHOCTpaHHOM santo
re,BHeCeHHblM Y'-IPeAIIITenRMIII:
• np11 CO3A<IHIIIIII cy6beKTa {Ha C'-le313
722
Te 3133am1cb ocyw,ecrBJ1ReTCR no
cy6CYery 3131 «Heon11a'-1eHHb1iii
Kam1Tan no Heonna'-leHHblM co6CTBeHH11KaM11 AO/lRM yYaCT11R»)
• np11 yeenM4eHMM ycraBHoro Kamrra11a
314
722
(npOBOAK11 BblTeKalOT 113 n. 16
HCoY «Kypcoeb1e ea1110THbIe 11
cyMMOBble pa3H11LJ,b1»}
722
no BafllOTHblM B3HOCaM co6313
CTB€HHl1KOB AllR noKpblTl1R y6blT
KOB npownb1x ner (Ha c'-lere
313 3an11cb ocyw,ecrB11ReTCR no
cy6cYery 3131 «Heon11a'-1eHHb1iii
Kan11ra11 no Heonna'-leHHblM co6crseHH11KaM11 AO/lRM y'-laCT11R»)
722
315
no 1113bRTOMY Kam-1TaJ1y B 11HO
crpaHHOiii 0a11t0re
161,162,221,223, Orpa>t<eH11e
722
orp111u,arenbHblX
231,233,234,412, cyMMOBblX pa3Hl11..\ , B03Hl1Kal0413,421,422,423, UJ,11X np11 pac'-lerax c pe311AeH
512,521,522,523, raM11 Pecny61111K11 MOflAOBa B
536,544 etc.
c11yyae 3aK11t0'-leH11R AOrosopoe,
Bblpa>t<eHHblX B 11HOCTpaHHOiii Ba
JllOTe 11/111 B YCllOBHblX €A11Hl11..\aX
722
211,213,214,226, Orpa>t<eH11e paCXOAOB, CBR3aH
521,522,531,532, HblX c 6e3B03Me3AHOiii nepeAa
533,541,544,812 Lleiii AOllrocpO'-IHblX 11 o6opOTHblX
aKTHBOB APYrHM n114aM
etc.
722 221,223,226,231,234 Cn11caH11e Ae6111ropcKoiii 3aAon>KeHHOCTIII noKynare11eiii/3aKa3etc.
'-111KOB B C/ly'-lae npow,eH11R AOflra,
11x Hennare>t<ecnoco6Hocrn 11 AP·

• la majorarea capitalului social
(formulele rezultă din pct. 16 SNC
,,Diferenţe de curs valutar şi de sumă}
contribuţiilor valutare ale proprietarilor pentru acoperirea pierderilor
anilor precedenţi (înregistrarea în
contul 313 se efectuează în subcontul
3131 „Capital nevărsat privind părţile
sociale neachitate de proprietari")
capitalului retras în valută străină
3 Reflectarea diferenţelor nefavorabile
de sumă care apar în cazul decontărilor cu rezidenţii Republicii Moldova în
baza contractelor încheiate în valută
străină sau în unităţi cor>Venţionale
4 Reflectarea cheltuielilor aferente
transmiterii cu titlu gratuit a activelor
imobilizate şi circulante altor persoane
5 Decontarea creanţelor cumpărătorilor/beneficiarilor în cazul iertării da
toriilor, incapacităţii de plată a acestora etc.

141,142,161,162,
221, 222,223,226,
231,233,234,241,
243,411,412,413,
421,422,423,424,
425,426,511,512,
521,522,523,535,
536,537,538,542,
544 etc.

CUPRINS

1
2
6 Reflectarea cheltuielilor aferente
emisiunii acţiunilor proprii şi efectuării operaţiunilor cu acestea
7 Reflectarea diferenţelor nefavorabile dintre cursul oficial al BNM şi cursul de vânzare/cumpărare a valutei
străine (se admite reflectarea acestor
diferenţe prin formula: Dt 714 Ct 234
sau 245)
8 Reflectarea diferenţelor nefavorabile
dintre valoarea nominală şi preţul de
vânzare al obligaţiunilor proprii

3
722

5

4

226,521,522, 532,544 Oîpa)f(eH111e paCXOAOB, CBR3aHHblX
C 3MMCCMeti co6craettHblX aKl,\Miii M
etc.

ocyw,ecTB/'leHHeM onepalJ,MM C HMMH
Oîpa)f(eHHe orpMl,laTellbHblX pa3722
HMU, Mew.p,y oc1>11u,11aJ1bHblM KypcoM
H6M M KYptOM npop,a)f(H/noKYnKH
HHOCTpaHHOM eanl0Tb1 (AonycKa
eTCR orpa)f(eHHe AaHHblX pa3HHU,
npoeop,Koii: AT714 KT 234 HIIH 245)
512
OTpa)f(eHMe OTpMu,arellbHblX pa3722
HMLI Me>KP,y HOMMHaJlbHOM CTOH
MOCTblO co6CTBeHHblX 06nMra
L1Miii M MX npoAa)f(HOM u,eHoii
Notă la operaţiunea 8. Formula se întocmeşte în cazul vânzării obligaţiunilor la un preţ mai mic decât valoarea
nominală. Se admite înregistrarea diferenţelor nefavorabile în contul 261 cu decontarea ulterioară în contul
722 pe măsura calculării dobânzilor aferente obligaţiunilor sau în alt mod prevăzut în politicile contabile.
npMMENaHMe K onepa14MM 8. npoBOAl(a COCTaB/IReTCR npH npO,D,a)f(e o6nMrau,MM no u,eHe HM)f(e MX HOMHHaJlbHOM CTOM
MOCTH. AonycKaeTCR orpa)f(eHMe orpMu,aTellbHblX pa3HHU, Ha �ere 261 c nOCJ1ep,y10UJ,MM cnMcaHHeM Ha �ere 722 no
Mepe Hal.fHCJleHHR npou,eHTOB no o6nHrau,MRM HJIH MHblM cnoco6oM, npep,ycMOTpeHHblM B Yl.feTHblX nO/IMTIIIKaX
9 Calcularea redevenţelor pentru imo- 722
521,522, 544 etc.
H�IIICJleHMe POM1M 3a HeMaTepMbilizările necorporale primite în foloaJ1bHb1e aKTHBbl, nO/IY"feHHblE! eo epesinţă temporară de la alte persoane
MeHHoe nO/lb30eaH111e or ,a.pyn,1X11111u,
10 Majorarea CF diminuate eronat în 722 111,112,121,122,
YeenH"feHMe <l>P, 3aHM>KeHHblX e
123,125,131,132,
TeKyw,eM OT"feTHOM nepHOAe
perioada de gestiune curentă
141,142,151,161,
162,211,212,213,
215,216,217,221,
222,223,226,231,
232,233,234,251,
252,411,412,413,
421,422,423,425,
426,511, 512, 521,
522,523,535,536,
537,538,542,544 etc.
CTOpHHpOBaHMe <l>P, 3aBb1WeH
11 Stornarea CF majorate eronat în pe- 722 111,112,121,122,
HblX B TeKyw,eM OT"feTHOM nepMO
123,125,131,132,
rioada de gestiune curentă (se ad141,142,151,161,
Ae (AonycKaeTCR OTpa>KeHHe cyM
mite reflectarea sumei diminuării CF
162,211,212,213,
Mbl yMeHbWeHHR <l>P o6paTHOiii
prin formula Inversă)
npOBOAKOM)
215,216,217,221,
222,223,226,231,
232,233,234,251,
252,411,412,413,
421,422,423, 425,
426,511,512,521,
522,523,535,536,
537,538,542,544 etc.
Cn McaHMe Ha OT'leTHYIO AaTY Ha
722
12 Decontarea la data raportării a CF 351
KonneHHblX <l>P Ha HTOrOBblM 4>111acumulate la rezultatul financiar toHaHCOBblM pe3ynbTaT
tal
234sau 245

Contul 723 "Cheltuieli
excepţionale"

C1:1eT 723 «qpeaBLAaiiHi.1e
pacxo�»

Contul 723 este destinat generalizării
informaţiei privind cheltuielilele condiţi
onate de evenimente excepţionale (cala
mităţi naturale, perturbări politice, modi
ficări ale legislaţiei, exproprieri de bunuri
etc.).

CqeT 723 npe,u;HaaHaqeH ,u;JUI o6o6m;eHHH
HH<pOpM�MH o pacxo,uax, o6yCJIOBJieHHbIX
qpe3BbPiaMHbIMH co6bITHHMH (CTHXHMHbI
MH 6e,UCTBHHMH, IIOJIHTH'IeCKHMH IlOTp.Hce
HHHMH, H3MeHeHHHMH 3aKOHO,r:t;aTeJibcTBa,
3KCIIpOIIpHaIJ)IHMH :u;eHHOCTeH H

,ri;p.).
CUPRINS

Componenţa cheltuielilor excepţionale
(CE) este prezentată în pct. 3 din anexa 5
la SNC "Cheltuieli".
La contabilizarea CE, se întocmesc for
mulele contabile prezentate în tabelul 113.

CocTaB qpe3B1>Planm,ix pacxo.n;oB (qp)
npe.n;cTaBJieH B rr. 3 npm1o>KeH1rn: 5 K HCBY
«Pacxo.n;1,1».
Ilp:u yqeTe qp COCTaBJIJIIOTCJI 6yxran
TepCK:Ue IlpOBO,lJ;K:U, rrpe.n;cTaBJieHHl>Ie B
Ta6Jrnu;e 113.
Tabelul 113

Formule contabile pentru evidenţa cheltuielilor excepţionale
ByxraJITepCKHe npOBOAKH DO yq:eTY "lpe3B:t.,IqaÎÎHbIX pacxo,n;OB
Nt.

crt.

Coflllnutul �Qnlt

COMUri �

2
1
3
1 Decontarea valorii contabile a acti- 723
velor imobilizate şi circulante ieşite
(distruse, casate, expropriate etc.)
şi/sau deteriorate ca urmare a evenlmentelor excepţionale

2 Reflectarea cheltuielilor legate de 723
prevenirea şi/sau lichidarea conse-

cinţelor evenimentelor excepţionale

3 Reflectarea pierderilor din stoparea 723
activităţii entităţii în urma eveni-

mentelor excepţionale

4 Decontarea creanţelor în urma eve- 723

nimentelor excepţionale

5 Majorarea CE diminuate eronat în 723
perioada de gestiune curentă

6 Stornarea CE majorate eronat în pe- 723
rioada de gestiune curentă (se admite reflectarea sumei diminuării CE
prin formula inversă)

7 Decontarea la data raportării a CE 351
acumulate la rezultatul financiar total

4
111,112,121,122,
123,125,131,132,
141,142,151,211,
212,213,215,216,
217,241,242,243,
244,245,246,251,
252,811,812 etc.
124,211,213,215,
216,217,226,521,
522,531,532,533,
541,544, 811,812
etc.
211,213,215,216,
521, 522,531,532,
533,541,544 etc.
221,223,226,221,
233,234 etc.

��
5
Cm11caH11e 6anaHCOBOM CTOl1MOCTl1
AOnrocpO"IHblX 11 o6opOTHblX aKTl1BOB,
Bbl6blBWMX (yHl1"1TO>KeHHblX, cn11caHHblX, 3KCnponp1111poeaHHblX 11 AP-)
11/111111 noepe>KAeHHblX e pe3y/lbTaTe
11pe3Bbl1taliHblX co6blTMii

OTpa>KeH11e paCXOAOB, CBfl3aHHblX C
npeAynpe>K,qeHMeM 11/111111 IIMKBM·
ASLIMeii nocneACTB11ti 1.1pe3eb11.1aMHb1x
co6b1T11tt
Orpa>KeH11e noTepb OT npMOCTaHOBlleHMJI AeJITellbHOCTM cy6'beKTa

ecneACTB11e 1.1pe3eb11.1ai1Hb1x co6b1T11i1
Cm,,1caH11e Ae6MTOPCKOii 3a,qoll>KeHHOCTM 8 pe3y/lbTaTe 1.1pe3Bbl"laHHblX
co6b1T11i1
111,112,121,122, Yee11111.1eH11e "IP, 3aHM>KeHHblX 8 TeKy123,125,131,132, U4eM OT"leTHOM nepHOAe
141,142,151,211,
212,213,215,216,
217,245,246,251,
252,521,522,531,
532,533,544,811,
812 etc.
111,112,121,122, CTOpH11poeaH11e "IP, 3aBblWeHHblX 8
123,125,131,132, TeKyU4eM OT"leTHOM nepHOAe (Aony141,142,151,211, CKaeTCfl OTpa>KeH11e cyMMbl yMeHbWe212,213,215,216, HHfl "IP o6paTHOii npOBOAKOH)
217,245,246,251,
252,521,522,531,
532,533,544,811,
812 etc.
723
Cn11caH11e Ha OT11eTHy10 ASTY HaKonneHHblX "IP Ha 11Toroeb1M 4>11HaHCOBblM
pe3yllbTaT

Contul 731 "Cheltuieli privind
impozitul pe venit"

C11eT 731 «Pacxo,n;1,1 no

Contul 731 este destinat generalizării
informaţiei despre cheltuielile privind im
pozitul pe venit (CIV) din activitatea de în
treprinzător.
În conformitate cu pct. 5 din SNC
„Cheltuieli", CIV reprezintă suma totală

C'leT 731 npe.n;HasHa'leH MH o6o6iu;e
H:UH :uHcl)opMau;:u:u o pacxo.n;ax no rro.n;o
XOAHOMY ttanory (PIIH) oT rrpe,n;npnH:uMa
TeJI1>CKOÎÎ ,n;e.HTeJil>HOCTH.
B cooTBeTCTBHH c rr. 5 HCBY «Pacxo,n;1>1»
PIIH npe.n;cTaB.JI.HIOT o6iu;yro CYMMY

110,ZJ;OXO,ZJ;HOMY HaJIOry»

CUPRINS

a cheltuielilor privind impozitul pe venit lu
ate în calcul la determinarea profitului net
(pierderii nete) al (a) perioadei de gestiune.
La contabilizarea CIV, se întocmesc
formulele contabile prezentate în tabe
lul 114.

paCXO)];OB no IIO)];OXO)];HOMY HaJIOry, Y'IHTl>I
BaeMl>IX rrpH orrpe)];eJieHHH 'IHCTOH rrpn61,1JIH (q11cToro y61>1TKa) OT'leTHOro rrep:no,l1;a».
Ilpu yqeTe PTIH cocTaBJIHIOTCSI 6yxraJI
TepcK:ne rrpOBO,D;KH, rrpe)];CTaBJieHHl>Ie B
Ta61mn;e 114.

Tabelul 114
Formule contabile pentru evidenţa cheltuielilor privind impozitul pe venit
Byxra.JITepCKHe DPOBOAKH DO yqeTY pacxop;oB DO DO,ll;OXO,ll;HOMY Ha.JIOry

Nr.

crt.

Conţinutul operaţiunii

Conturi

.

CoAef»KaNNe Onepal,\NM

4
5
3
1
:2
534
OTpa)l(eHHe TeKYU\MX o6A3aTellbCTB no nop,o1 Reflectarea datoriilor curente pri- 731
XOAHOMY Hanory OT np�npHHHMaTe/lbCKOM
vind impozitul pe venit din activitaAeRTe/lbHOCTH
tea de întreprinzător
172
CnHCaHHe OTCpO'leHHblX aKTMBOB no nOAOXOA2 Decontarea activelor amânate pri- 731
HOMY Hanory (npoBOAKa COCTaBnReTCR npH nepevind impozitul pe venit (formula se
X()Ae OT MeTOAa OTCpO4eHHoro nOAOXOAHOro Haîntocmeşte în cazul trecerii de la menora K MeTOAY TeKyw,ero noAOXOAHoro Hanora)
toda impozitului pe venit amânat la
metoda impozitului pe venit curent)
172
AHHynHpoeaHHe Ha OT'feTHYIO AaTY OTCpO'leH3 Anularea la data raportării a active- 731
HblX aKTNBOB no nOAOXOAHOMY Hanory, BO3HHKlor amânate privind impozitul pe veWHX no BMAaM p,oxop,oa H pacxop,oa
nit înregistrate pe tipuri de venituri
şi cheltuieli
OTpa>KeHHe Ha OT'feTHYIO AaTy orcpo1teHHblX
428
4 Recunoaşterea la data raportării a 731
o6A3aTellbCTB no nOAOXOAHOMY Hanory (npodatoriilor amânate privind impozitul
BOAKa COCTaB/IReTCR B tnY'fae B03HHKHOBeHHR
pe venit (formula se întocmeşte în
Ha11oroo611araeMblX epeMeHHblX pa3HH4)
cazul apariţiei diferenţelor temporare impozabile)
npH3HaHMe Ha OT'feTHYIO AaTY OTCpo1teHHblX
731
5 Recunoaşterea la data raportării a 172
aKTMBOB no nOAOXOAHOMY Hanory (npOBOAKa coactivelor amânate privind impozitul
CTaBnReTCR B cny'fae BO3HHKHOBeHHR Bbl'fHTaepe venit (formula se întocmeşte în
MblX apeMeHHblX pa3HM�)
cazul apariţiei diferenţelor temporare deductibile)
CnHCaHMe orcpo1teHHblX o6A3aTenbCTB no nOAO731
6 Decontarea datoriilor amânate pri- 428
XOAHOMY Hanory (npOBOAKa COCTaBnReTCR npH
vind impozitul pe venit (formula se
nepexop,e OT MeTOAa OTCPO'feHHOrO nOAOXOAîntocmeşte în cazul trecerii de la meHoro Hanora K MeTOAY TeKyw,ero nOAOXOAHOro
toda impozitului pe venit amânat la
Hanora)
metoda impozitului pe venit curent)
AHHynHpoeaHMe Ha oTl.feTHYIO AaTY orcpo1teH731
7 Anularea la data raportării a datori- 428
HblX 06A3aTellbCTB no nOAOXOAHOMy Hanory,
ilor amânate privind impozitul pe veBO3HHKWMX no BHAaM p,oxop,oa M pacxop,oa
nit înregistrate pe tipuri de venituri
şi cheltuieli
8 Majorarea CIV diminuate eronat în 731 172,428, YeenMl.feHHe PnH, 3aHM>KeHHblX B TeKyw,eM OT534
l.feTHOM nepHOAe
perioada de gestiune curentă
9 Stornarea CIV majorate eronat în pe- 731 172,428, CTOPHMpoeaHMe PnH, 3aBblWeHHblX B TeKyW,eM
534
OT'feTHOM nepMOAe (AonycKaeTCR OTpa)l(eHHe
rioada de gestiune curentă (se admicyMMbl yMeHbWeHHR PnH o6paTHOM npoBOAte reflectarea sumei diminuării CIV
KOM: AT 172,428,534 KT 731)
prin formula Inversă: Dt 172, 428,
534Ct 731)
Notă la operaţiunile 2-9. Conturile 172 şi 428 se utilizează de către entităţile care aplică metoda impozitului
pe venit amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".
npMMe'taHMe K onepa�MAM 2-9. C'feTa 172 M 428 HCnO/lb3YIOTCR cy6beKTaMH, npMMeHRIOW,HMM MeTOA
orcpo4eHHoro not1,oxot1,Horo Hanora e cooreeTCTBHH c MC6Y (IAS) 12 «Hanorn Ha npH6b111b»
10 Decontarea la data raportării a CIV 351
Cn111caHHe Ha OT'feTHYIO p,ary HaKonneHHblX PnH
731
Ha HTOrOBblH <!>111HaHCOBblM pe3y/lbTaT
acumulate la rezultatul financiar total
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Corespondenţa conturilor
privind contabilitatea
operaţiunilor cu aplicarea
conturilor extrabilantiere

KoppecnOHAeH1.11111
c11e1oe no y11ety onepa1.111i
C np11MeHeH11eM
3a6anaHCOBblX C'leTOB

(sfârşit, începutul vezi în :evista „Conta
bilitate şi audif', 2016, nr. 8-12; 2017,
nr. 3-7, 9-12; 2018, nr. 3-11)

,,Contabi/,itate şi audif' M 8-12 aa 2016 wo;
M 3-7, 9-12 aa 2017 wo, M 3-11 aa 2018 ioo)

Modul general de contabilizare a opera
ţiunilor cu aplicarea conturilor extrabilan
ţiere este reglementat de SNC „Contracte
de leasing", SNC „Stocuri", SNC „Creanţe şi
investiţii financiare", SNC „Capital propriu
şi datorii" şi Planul general de conturi con
tabile (în continuare - Planul general de
conturi), aprobate, respectiv, prin Ordinul
MF nr. 118/2013 (vezi site-ul http://lex.
justice.md/index.php?action = view&view =
doc&lang = l&id = 349175) şi Ordinul MF
nr. 119/2013 (vezi site-ul http://lex.justice.
md/index. php?action =view&view = doc&la
ng = l&id = 349176).
Potrivit capitolului I al Planului general
de conturi, conturile extrabilanţiere sunt
destinate generalizării informaţiei pri
vind bunurile neînregistrate în bilanţul
entităţii, dar aflate în gestiunea acesteia,
creanţele şi datoriile contingente, garan
ţiile acordate şi primite, pierderile fiscale
şi alte elemente similare.
Conturile extrabilanţiere au un caracter
de recomandare şi se aplică, după caz, în
funcţie de particularităţile activităţii entită
ţii şi cerinţele de prezentare a informaţiilor,
precum şi în scopuri de analiză şi control.
Entităţile pot să introducă conturi ex
trabilanţiere suplimentare în conformitate
cu necesităţile informaţionale proprii, fără
dublarea şi denaturarea Planului general
de conturi.
Conturile extrabilanţiere funcţionează
în partidă simplă, conform căreia înregis
trările se efectuează în debitul sau creditul
unui singur cont, fără corespondenţă cu
alte conturi.
În Planul general de conturi sunt prevă
zute următoarele conturi extrabilanţiere:
911 „Imobilizări corporale primite în
leasing (arendă, locaţiune) operaţional";

O6rn;utî: ITop.a,n;oK yqeTa oITepa:u;1rtî: c ITpH
MeHeHMeM 3a6aJiaHCOBblX cqeT0B perJia
MeHTMpyeTC.H HCEY «,IJ;oroBopbI JIM3MHra»,
HCEY «3aITaCbI», HCBY «,IJ;e6ttTopcKa.H
3a,n;om1<eHH0CTb M (pMHaHCOBbie MHBeCTM
IJ;MM», HCEY «Co6cTBeHHbIH KaITMTaJI M
o6.H3aTeJibCTBa» M O6rn;MM ITJiaH0M cqeT0B
6yxraJITepcKoro yqeTa (,n;aJiee - O6rn;tt:tî:
ITJiaH cqeToB), YTBep)K)];eHHbIMM CO0TBeT
CTBeHHO IlpttKa3oM M<I> NQ 118/2013 (cM.
catî:T http://lex.justice.md/index.php?actio
n = view&view = doc&lang = l&id = 349175)
M IlpttKa3oM M<I> NQ 119/2013 (cM. ca:tî:T
http://lex.justice.md/index.php?action = vie
w&view = doc&lang=l&id = 349176).
B C00TBeTCTBMM C pa3,n;eJIOM I O6rn;ero
IIJiaHa cqeToB 3a6aJiaHCOBb1e cqeTa ITpe,n;
Ha3ttaqeHbI AJI.H o6o6rn;eHM.H MH(pOpMan;MM
06 MMyrn;ecTBe, He "IMCJI.Hrn;eMC.H Ha 6aJiaH
ce cy6'beKTa, HO Haxo.n;.arn;eMC.H B ero pac
IT0p.H)KeHMM, 06 ycJIOBHOH .n;e6MTOPCKOH 3a
)];0JI)KeHH0CTM M YCJI0BHbIX o6.H3aTeJibCTBaX,
ITpe,n;ocTaBJieHHbIX M IT0JiyqeHHbIX rapaH
TM.HX, HaJI0r0BblX y6bITKaX tt .n;pyrttx aHaJI0rnqHblX 3JieMeHTax.
3a6aJiaHCOBbie cqeTa MMelOT peKOMeH,n;a
TeJibHbitî: xapaKTep H rrpMMeH.HIOTC.H ITO Mepe
Heo6XO,ll;MMOCTM, MCX0)];.H M3 oco6eHHOCTeH ,n;e
.HTe.JJbH0CTM cy6'beKTa tt Tpe6oBaHMH ITO pac
KpbITMIO MHq>OpMaIJ;MM B qlMHaHCOBbIX QTqe
Tax, a TaK)Ke )];JI.H :u;eJie:tî: aHaJIM3a M K0HTp0JI.H.
Cy6'beKTbl M0ryT BB0/.zyITb ,!J;OII0JIHMTeJibHbie
3a6aJiaHCOBbie cqeTa B C0OTBeTCTBMM C MX HH
q>OpMa:u;MOHHbIMM ITOTpe6HOC'T.HMM 6e3 ,n;y6.Jrn:
poBaHM.H M MCKa)Kemra 06rn;ero IIJiaHa cqeroB.
3a6aJiaHCOBbie cqeTa c})yHKIJ;MOHMPYIOT
Ha 0CH0Be npOC'l'OH CMCTeMbI, corJiaCH0 K0TOpo:tî: 3aITMCM ocyrn;ecTBJI.HIOTC.H ITO ,n;e6ery
HJIM Kpe,n;ttTy 0,ll;H0ro cqeTa 6e3 K0ppeCIT0H
,n;eHI�MM C ,n;pyrMMM cqeTaMH.
B O6rn;eM ITJiaHe cqeToB rrpe,n;ycM0TpeHbI
CJie,n;yIOII�Me sa6aJiaHCOBbie C"IeTa:
911 «,IJ;oJirocpoqHbie MaTepttaJihHbie
aKTHBbl, II0JiyqeHHbie B onepaiţMOHHbIH
JIH3MHr (apeH,n;y, MMyi:u;ecTBeHHbIH HaeM)»;

(mcOH'IWHue, Ha'llll.JW CM. 6 JICyp,talW

CUPRINS

912 „Bunuri primite pentru montare";
913 „Imobilizări corporale transmise în
leasing financiar";
914 „Bunuri primite în custodie";
915 „Bunuri primite spre prelucrare
sau reparare;
916 „Bunuri primite în baza contracte
lor de comision";
917 „Bunuri obţinute din materialele
prelucrate ale terţilor;
918 „Formulare cu regim special";
919 „Creanţe compromise decontate";
920 „Creanţe contingente";
921 „Datorii contingente";
922 „Garanţii acordate";
923 „Garanţii primite";
924 „Pierderi fiscale";
925 „Facilităţi fiscale".

912 «I�eHHOCTH, IlOJiyqeHHbie )];JI.H MOH
Ta.am»;
913 «,UoJirocpoqttbie MaTepHMbHhie aK
THBbI, rrepe,r:i;aHHbie B cpHHaHCOBblM JIH3HHr»;
914 «UeHHOCTH, rroJiyqeHHbie Ha OTBeT
C'l'BeHHoe xpattettwe»;
915 «UeHHOCTH, rroJiy"lleHHbie ,IJ;JI.H rrepe
pa6oTKH HJIH peMOHTa»;
916 «UeHHOCTM, rroJiyqeHHbie no ,r:i;oro
BopaM KOMMCCMH»;
917 «UeHHOCTM, rroJiyqeHHbie H3 rrepe
pa6oTaHHbIX MaTepHaJIOB CTOpOHHHX JIHII»;
918 «BJiaHKM CTporo:ti: OTqeTHOCTH»;
919 «CrrwcaHHaH 6e3Ha,r:i;e:»maH ,r:i;e6w
TopcKM 3a,r:i;omKeHHOCTb»;
920 «YCJIOBHM ,r:i;e6MTOpCKM 3a,IJ;OJI,KeHHOCTb»;
921 «yCJIOBHbie o6.H3aTeJibCTBa»;
922 «IIpe,r:i;ocTaBJieHHbie rapaHTHH»;
923 «IIoJiy"l!eHHbie rapaHTHH»;
924 «HaJioroBhie y61>ITKM»;
925 «HaJIOrOBbie JibrOTbI».

Contul 911 „Imobilizări
corporale primite
în leasing {arendă,
locaţiune) operaţional''

CqeT 911 «,UoJirocpoqH1,ie
MaTepHaJII,HI,Ie aKTHBLI,
IIOJiyqeHHI,Ie B onepau;HOHHI,IH
JIH3HHr (B apeH,11;y, B
HMyiu;eCTBeHHLIH HaeM)»

Contul 911 este destinat generalizării
la locatar a informaţiei privind valoarea
contractuală a imobilizărilor corpora
le primite în leasing (arendă/locaţiune)
operaţional.
La primirea imobilizărilor corporale
în leasing (arendă/locaţiune) operaţi
onal şi la returnarea acestora locatoru
lui/arendatorului sau la casarea lor, se
efectuează înregistrările prezentate în
tabelul 126.

CqeT 911 rrpe,r:i;tta3HaqeH ,r:i;JIH 0606II1e
HMH HH<popMaIIHH y JIH3HHrorroJiyqaTeJIH
o ,r:i;orOBOpHOM CTOMMOCTM )];OJirocpoqHblX
MaTepHaJibHbIX aKTMBOB, IlOJiyqeHHblX B
orrepaIIHOHHbIM JIM3MHr (B apeH,n;y/B HMy
IIIeCTBeHHbIM ttaeM).
Ilpu IIOJiyqeHHM ,IJ;OJirocpoqHI,JX Ma
TepHaJibHbIX aKTMBOB B onepaIIHOHHbIM
JIH3HHr (B apett,r:i;y/BHaeM) H BO3BpaTe JIH3HHro,z:i;aTemo/apett,r:i;o,r:i;aTemo HJIH rrpu Hx
CITMCaHMH ocyIIIeCTBJI.HIOTCH 3aIIHCH, npe,r:i;
CTaBJieHHbie B Ta6JIHIIe 126.
Tabelul 126
Înregistrări privind reflectarea imobilizărilor corporale
primite în leasing (arendă/locaţiune) operaţional
3anucu no OTpa:meHHIO ,l);OJirocpoqe1,1x MaTepHaJibHblX RKTHBOB,
IlOJlyqeHHbIX B onepan;HOHHl,IH JIH3HHr (B apen,11;ylBHReM)

Nr.

Conturi
CQAep>KaHMe onepal,\MM
corespondente
1
3
2
4
5
1 Reflectarea valorii contractuale a imobiliză- 911
Orpa)f{eHMe AOroBOpHOH CTOMMOCrn A011rOCp04HblX
rilor corporale primite în leasing (arendă/
MarepMa/lbHblX aKT14B0B, nony«,ieHHblX B onepaU,M0Hlocaţiune) operaţional
HblH 111-131-1Hr (B apeHAY/BHaeM)
2 Decontarea valorii contractuale a imobilizăCnMCaHMe AOrOBOpHOM CTOMMOCTM AOnrocpO"IHblX
rilor corporale:
MarepManbHblX aKTMBOB:
returnate locatorului/arendatorului la expi911 Bo3spalJ.\eHHblX 111.-131.-1HroAaremo/apeHAOAaremo no
rarea contractului de leasing (arendă/locaţiOKOH4aHMM cpoKa AOrOBopa onepau,1.-10HHOro Jll.-131.-1Hune) operaţional sau în cazul rezilierii anticira (apeHAbl/Hai1Ma) 1.-1111.-1 np1.-1 ero A0Cp04HOM pacroppate a acestuia
)f{eHl.-11-1

crt.

Conţinutul operaţiunii

-

-

CUPRINS

1

2
casate în urma deteriorărilor, furturilor, accidentelor, calamităţilor şi altor evenimente
excepţionale

3

4

-

911

5
cnHcaHHblX B pe3y11brare nop411, Xl111\eH11i1, asap11i1,
crnx11i1HblX 6ep,crs11i1 11 p,pyr11x 4pe3Bbl4aHHblX co6b1rni1

CqeT

Contul 912 „Bunuri primite
pentru montare"
Contul 912 este destinat generalizării
informaţiei privind valoarea contractuală
a utilajelor, echipamentelor şi altor bunuri
primite pentru montare.
La primirea bunurilor pentru montare şi
la transmiterea/returnarea acestora bene
ficiarilor, se efectuează înregistrările pre
zentate în tabelul 127.

912

«QeHHOCTH, IIOJiyqeHHl,Ie
)];JI.H MOHTa:ma»

CqeT 912 rrpe,r:i;HasHaqeH ,n;m1 o6o6rn;e
HH.H HHq>OpMaI.J;HH O )];OfOBOpHOH CTOII
MOCTII o6opy,r:i;oBaHII.H, HHBeHTap..H II ,r:i;pyrIIx
:u;eHHOCTetî:, IIOJiyqeHHhIX )];JI..H MOHTa:>Ka.
IlpM IIOJJyqeHHH :u;eHHOCTetî: )];JI..H MOHTa
:>Ka II rrpw MX rrepe,r:i;aqe/B03BpaTe saKasqw
KaM ocyrn;eCTBJI.HIOTC.H 3aIIHCII, rrpe,r:i;cTaB
JieHHhie B Ta6nw:u;e 127.

Tabelul 127
Înregistrări privind reflectarea bunurilor primite pentru montare
3a11ucu 110 OTpa:>KeHHIO u;eHHOCTe:H, IIOJIY"IeHHl>IX )J;JIH MOHTa:>Ka
Conturi
Co.qep>KaHKe onepa�M
corespondente
4
5
3
2
1
Orpa>t<eH11e p,orosopHOH CTOl1MOCTl1 u,eHHocre/:i,
1 Reflectarea valorii contractuale a bunurilor pri- 912
nony11eHHblX A/111 MOHTa>Ka
mite pentru montare
912 Cn11caH11e p,orosopHoi1 CTOl1MOCTl1 u,eHHocre/:i,
2 Decontarea valorii contractuale a bunurilor
nepeA.1HHb1x/ so3spa111eHHb1x 3aKa3411KaM noc11e
transmise/ returnate beneficiarilor după monMOHTa)l{a 111111 np11 pacrop)l{eH1111 p,orosopa
tarea acestora sau în cazul rezilierii contractului

Nr.
crt.

Conţinutul operaţiunii

-

-

Contul 913 „Imobilizări
corporale transmise
în leasing financiar"
Contul 913 este destinat generalizării la
locator a informaţiei privind valoarea con
tractuală a imobilizărilor corporaJe trans
mise în leasing financiar.
La transmiterea imobilizărilor corporale
în leasing financiar, la returnarea acestora
de către locatari sau la transferarea drep
turilor de proprietate asupra lor către loca
tari, se efectuează înregistrările prezentate
în tabelul 128.

C'IeT 913 «,Il;oJirocpoqH1,ie
MaTepHaJII,HI,Ie aKTHBI,I, rrepe)];aHHbie
B cl>11HaHCOBl>I:U JIH3HHr»

CqeT 913 rrpe,n;HasttaqeH ,r:i;JI.H o6o6rn;eHII.H
HHq>OpMa:u;HH y JIH3HHro,r:i;aTeJI.H O ,r:i;oroBop
HOH CTOHMOCTII )];OJirocpoqHhIX MaTepIIaJih
HhIX aKTHBOB, rrepe,n;aHHhIX B q>HHaHCOBhIH
JIH3HHf.
IlpII rrepe,n;aqe ,r:i;onrocpoqHhIX MaTepII
aJihHhIX aKTHBOB B q>IIHaHCOBhIH JIII3IIHf,
rrpII MX BO3BpaTe OT JIII3HHrorronyqaTeJietî:
IIJIH rrpw rrepexo,n;e rrpaBa co6cTBeHHOCTH Ha
HHX JIH3HHfOIIOJiyqaTeJI.HM ocyrn;eCTBJIHIOT
C.H 3aIIHCH, rrpe,n;CTaBJieHHhie B Ta6JIH:u;e 128.
Tabelul 128

Înregistrări privind reflectarea imobilizărilor
corporale transmise în leasing financiar
3a11ucu 110 OTpa:>KeHHIO )J;OJ1rocpo1:1H1>IX MaTepuaJibHl>IX aKTHBOB,
11epe,r:i;aHHl>IX B <t>unancoBl>IH JIH3HHr
Nr.

Conturi
COAE!P>KaHMe onepa�MH
corespondente
crt.
4
3
5
2
1
Orpa)l{eH11e p,oroBOpHOH CTOl1MOCTl1 p,011rocp04HblX
1 Reflectarea valorii contractuale a imobiliză- 913
Marep11a11bHblX aKTl1B0B, nepeAaHHblX B q>11HaHCOrilor corporale transmise în leasing financiar
BblH 1111311Hr
Conţinutul operaţiunii

-

CUPRINS

1
2
4
3
5
Notă la operaţiunea 1. Înregistrarea se efectuează concomitent cu următoarele formule contabile:
1) decontarea valorii contabile a bunurilor transmise în leasing financiar: Dt 171 Ct 122, 123 etc.;
2) decontarea amortizării acumulate a bunurilor transmise în leasing financiar: Dt 124 Ct 123;
3) decontarea pierderilor din deprecierea bunurilor transmise în leasing financiar: Dt 129 Ct 123;
4) reflectarea valorii rambursabile a bunurilor transmise în leasing financiar: Dt 161 Ct 424;
5) reflectarea TVA de la valoarea rambursabilă a bunurilor transmise în leasing financiar: Dt 161 Ct 541.
npMMe"laHMe K onepa4MM 1. 3am-1Cb ocyLU,eCTBJlflercfl OAHOBpeMeHHO co CJ1e,D,y10u.ţl1Ml1 6yxra11repCKl1Ml1 npoBO,D,KaM11:
1) cn11caH11e 6a11aHcosoi1 cro11Mocrn nepe,D,aHHoro B q,11HaHCOBblH 1111311Hr 11MyLU,ecrsa: Ar 171 Kr 122, 123 11 ,D,p.;
2) cn11caH11e HaKon11eHHOH aMoprn3a41111 nepe,D,aHHOro B q,11HaHCOBblH 1111311Hr 11Myu.ţecrsa: Ar 124 Kr 123;
3) cn11caH11e y6b1TKOB or 06ec4eHeH11R nepe,D,aHHoro B q,11HaHCOBblH 1111311Hr 11Myu.ţecrsa: Ar 129 Kr 123;
4) orpa>KeH11e B03Mew,aeMOH cro11Mocrn nepe,D,aHHOro B q,11HaHCOBblH lll1311Hr 11MyLU,ecrsa: Ar 161 Kr 424;
5) orpa>KeH11e HAC or B03Mew,aeMOH cro11Mocr11 nepe,D,aHHoro B q>11HaHCOBblH 1111311Hr 11MyLU,ecrsa: Ar 161 Kr 541
2 Reflectarea valorii contractuale a imobilizări
lor corporale returnate de către locatari

913

Orpa>KeH11e AOfOBOpHOH crOl1MOCTl1 AOllfOCp04HblX
Marep11aJ1bHblX aKTl1BOB, B03Bpa111eHHblX Jll1311Hf0no11y4are11f1Ml1

Notă la operaţiunea 2. Înregistrarea se efectuează concomitent cu următoarele formule contabile:
1) reflectarea valorii contabile a bunurilor returnate de către locatari: Dt 121, 123 etc. Ct 171,261;
2) decontarea cotei neachitate a valorii rambursabile a bunurilor returnate de către locatari: Dt 424,535 Ct 161,221,234 etc.;
3) decontarea TVA aferente cotei neachitate a valorii rambursabile a bunurilor returnate de către locatari: Dt 541 Ct 161,
221, 234 etc.
npMMe"laHMe K onepa4MM 2. 3an11cb ocyw,ecrBJ1f1ercf1 OAHOBpeMeHHO co CJ1eAy10W,l1Ml1 6yxra11repCKl1Ml1 npoBOAKaM11:
1) orpa>KeH11e 6a11aHcosoi1 cro11Mocr11 11MyLU,eCTBa, B03Bpau.ţeHHOro 1111311Hrono11y4are11RM11: Ar 121, 123 11 AP· Kr 171,261;
2) cn11caH11e HenoraweHHOH AOJ111 B03MeLU,aeMOH crOl1MOCTl1 11MyLU,eCrBa, B03Bpaw,eHHOfO Jll1311HfOno11y4areJ1f1Ml1:
Ar 424, 535 11 AP- Kr 161, 221, 234 H AP,;
3) cn11caH11e HAC or HenoraweHHOH AOJ111 B03Meu.ţaeMoi1 cro11Mocrn 11MyLU,ecrsa, B03Bpaw,eHHoro 1111311Hrono11y4are
J1RM11: Ar 541 Kr 161, 221, 234 11 AP913 Cn11caH11e AOfOBOpHOH cro11Mocr11 AOJlroCp04HblX
3 Decontarea valorii contractuale a imobili
Marep11a11bHb1x aKrnBoB, nepeAaHHblX B co6creeH
zărilor corporale transmise în proprietatea
HOCTb Jll1311HfOno11y4are11eH
locatarilor

Contul 914 „Bunuri primite
în custodie"
Contul 914 este destinat generaliză
rii informaţiei privind bunurile (stocurile,
imobilizările corporale etc.) primite în cus
todie de la alte persoane (de exemplu, de la
furnizori - la primirea bunurilor necalita
tive care nu au fost comandate de către en
titate sau la depistarea resortului acestora;
la cumpărători - în cazul vânzării bunuri
lor cu livrări amânate etc.). Aceste bunuri
se contabilizează la valoarea prevăzută în
contract.
La primirea bunurilor în custodie şi ie
şirea/scoaterea acestora din evidenţa ex
trabilanţieră, se efectuează înregistrările
prezentate în tabelul 129.

C'IeT

914

«l.(eHHOCTH, IIOJiyqeHHl>Ie

Ha OTBeTCTBeHHOe xpaHeHHe»

CqeT 914 rrpe,ri;Ha3HaqeH ,n;m1 0606m;e
H1rn: IIHcpOpMaIJ;IIII O u;eHHOCT.HX (3arracax,
,n;oJirocpoqHbIX MaTepIIaJibHbIX aKTIIBax II
,n;p.), IIOJiyqeHHbIX OT ,n;pyrIIX JIIIIJ; Ha OT
BeTCTBeHHOe xpaHeHIIe (HarrpIIMep, OT
IIOCTaBm;IIKOB - rrpII IIOJiyqeHIIII OT HIIX
HeKaqecTBeHHbIX II He 3aKa3aHHbIX u;eH
HOCTeti: IIJIII rrpM BbUIBJieHMII IIX rrepecop
TIIIJ;bl; OT IIOKyrraTeJieH - rrpII rrpo,n;a:a<:e
u;eHHOCTeti: c oTcpoqeHHOM rrocTaBKOM II
,ri;p.) ,UaHHbie u;eHHOCTM yq11TbIBaIOTC5I ITO
rrpe,n;yCMOTpeHHOH B ,n;oroBope CTOMMOCTII.
IlpII IIOJiyqeHMII u;eHHOCTeH Ha OTBeT
CTBeHHOe xpaHeHIIe 11 IIX BbI6bITHMICH5ITIIII
c 3a6aJiaHcoBoro yqeTa ocym;ecTBJI.HIOTC.H
3anttc11, npe,ri;cTaBJieHHbie B Ta6m1u;e 129.

CUPRINS

Tabelul 129
Înregistrări privind reflectarea bunurilor primite în custodie
3anucu no OTpa:lli:eHHIO n;eHHOCTe:n, noJiy'leHHLIX Ha OTBeTCTBeHHOe xpaHeHHe
Conturi
Nr.
CoAep>KaHMe onepa14MM
Conţinutul operaţiunii
coresoondente
crt.
4
5
3
1
2
1 Reflectarea valorii contractuale a bunurilor 914
Orpa>KeH11e AOrosopHOH cro11Mocrn u,eHHOCTeH,
nony4eHHblX Ha OTBeTCTBeHHOe xpaHeH11e
primite în custodie
2 Decontarea valorii contractuale a bunurilor
CnMcaHMe AOroeopHoiii CTOMMOCTH 14eHHOCTeM,
CHRTblX C OTBeTCTBeHHOro xpaHeHHR B C/IY4ae:
ieşite din custodie în cazul:
914 8O3Bpara nocTaBUJ,1'1KaM HeKal.leCTBeHHblX
returnării furnizorilor a bunurilor necalitati11 He 3aKa3aHHblX cy6beKTOM u,eHHOCTeH
ve care nu au fost comandate de către entitate
914 nepeAa4M noKynaTe/lflM u,eHHOCTeH, npoAaHHblX C
transmiterii cumpărătorilor a bunurilor vânorcpo1.1eHHOH nocrasKOH
dute cu livrarea amânată

-

-

-

Contul 915 „Bunuri primite
spre prelucrare sau reparare"

C'leT 915 «QeHHOCTH, IlOJiyqeHHbie
,IJ;JUI nepepa60TKH HJIH peMOHTa»

Contul 915 este destinat generalizării
informaţiei privind valoarea contractuală
a bunurilor (stocurilor, imobilizărilor cor
porale etc.) primite de la terţi pentru pre
lucrare sau reparare.
La primirea bunurilor pentru prelucrare
sau reparare şi la transmiterea/returnarea
acestora beneficiarilor, se efectuează înre
gistrările prezentate în tabelul 130.

C"CJeT 915 npe,r:i;tta3Ha"lleH ,r:i;Ju:1 0606m;e
tt1rn: MH<pOpMau;1rn: O ,r:i;orOBOpHOM CTOM
MOCTM u;eHHOCTeit (3anaCOB, ,IJ;OJirocpO"l!HbIX
MaTepMMbHbIX aKTHBOB H ,r:i;p.), IIOJiyqeH
HbIX OT ,r:i;pyrMx JIHll; ,IJ;JIJI nepepa6oTKM MJIM
peMOHTa.
IlpH IIOJiyqeHMll u;eHHOCTeit ,IJ;JI.H nepe
pa60TKM lIJill peMOHTa ll rrpM MX rrepe,r:i;a
�ielB03BpaTe 3aKa3qHKaM ocym;ecTBJI.HIOTC.H
3arrHCM, rrpe,r:i;cTaBJieHHhie B Ta6Jittu;e 130.

Tabelul 130
Înregistrări privind reflectarea bunurilor primite spre prelucrare sau reparare
3anucu no OTpa:lli:eHHIO n;eHHOCTeit, noJiy'leHHLIX p;JIH nepepaoOTKH HJIH peMOHTa
Nr.
Conturi
Conţinutul operaţiunii
CoAep>KaHMe onepa14MM
corespondente
crt.
4
2
5
1
3
1 Reflectarea valorii contractuale a bunurilor 915
Orpa>KeH11e AOrosopHOH CTOl1MOCT11 u,eHHOCTeH,
primite pentru prelucrare sau reparare
nony4eHHblX AJlR nepepa6orK11 111111 peMOHTa
2 Decontarea valorii contractuale a bunurilor
915 Cn11caH11e AOrDBOpHOH CT011MOCTl1 u,eHHocrei1,
transmise/returnate după prelucrare sau
nepeA3HHb1x/eo3epa1.14eHHb1x noc11e nepepa6orK11
1'1/111 peMOHTa
reparare

-

Contul 916 „Bunuri primite
în baza contractelor de comision"

-

C'IeT 916 «QeHHOCTH, noJiyqeHHhie
no .n;oroBopaM KOMHCCHH»

Contul 916 este destinat generalizării la
CqeT 916 rrpe,r:i;Ha3Ha"lleH ,IJ;JIJI 0606m;e
comisionar a informaţiei privind valoarea HMJ1 y KOMlICCMOHepa lIH<pOpMan;Mll o CTOM
bunurilor primite in baza contractelor de MOCTH u;eHHOCTeit, ITOJiyqeHHbIX Ha OCHOBe
,IJ;OrOBOpOB KOMHCCHH.
comision.
La primirea bunurilor în baza contracte
Ilpll ITOJiyqeHHH u;eHHOCTeit no ,r:i;orOBO
lor de comision, la vânzarea acestora cum paM KOMMCCHH, MX rrpo,r:i;a:>Ke ITOKyrraTeJI.HM,
părătorilor, la restituirea comitentului sau BO3BpaTe KOMHTeHTY HJIH CITMCaHHlI ocy
casarea acestora, se efectuează înregistră m;eCTBJI.HIOTCH 3aITMCH, rrpe,r:i;cTaBJieHHhie B
rile prezentate în tabelul 131.
Ta6JIHu;e 131.

CUPRINS

Tabelul 131
Înregistrări privind reflectarea bunurilor primite
în baza contractelor de comision
3anHCH no OTpa:meHHIO n;eHHOCTeH, noJiyqeHHhlX no .a;orOBOpaM KOMHCCHH
Conturi
Nr.
CoAep>KaH11e onepa14M11
Conţinutul operaţiunii
corespondente
crt.
4
3
2
5
1
Orpa>1<eH11e AOf0B0pHoi1 CT011MOCTl-1 u,eHHOCTei:i, no1 Reflectarea valorii contractuale a bunurilor 916
n'/'leHHblX Aflll np0Aa>1<11 no AOfOBOpaM KOMl1CCl-111
primite pentru vânzare în baza contractelor
de comision
916 Cn11caH11e AOfOBOpHOH CTOl1MOCTl1 u,eHHOCTeH, npo2 Decontarea valorii contractuale a bunurilor
AaHHblX noKynaTe/ll'IM, B03Bpa�eHHblX KOMl1TeHvândute cumpărătorilor, returnate comitenTaM 11/111 nl1KBl1A11POBaHHblX no 11X nopy4eHl1IO 11/111
ţilor sau casate conform dispoziţeii acestora
cornacHO rpe6oBaHl1l'IM 3aKOHOAaTe/lbCTBa
sau cerinţelor legislaţiei

-

-

Contul 91 7 „Bunuri obţinute
din materialele prelucrate
ale terţilor"

C'IeT 91 7 «I.l;eHHOCTH, IIOJiy'IeHHI>Ie
H3 rrepepa6oTaHHLIX MaTepHaJIOB
CTOpOHHHX JIHD;»

Contul 91 7 este destinat generalizării
informaţiei privind bunurile obţinute din
materialele prelucrate ale altor persoane.
Aceste bunuri se contabilizează la costul
efectiv sau normativ.
La reflectarea bunurilor obţinute din
materialele prelucrate ale terţilor şi la res
tituirea acestora beneficiarilor sau la pri
mirea lor ca plată pentru prelucrare, se
efectuează înregistrările pre:,,;entate în ta
belul 132.

CqeT 91 7 rrpe;:i;tta3ttaqeH ,11.JIH 0606m;e
H1n1 llH<pOpMau;1111 O u;eHHOCTHX, IIOJiy
qeHHbIX 113 rrepepa6oTaHHbIX MaTep11aJIOB
;:i;pyr11x Jlllll;. ,UaHHbie u;eHHOCTll yq11Tb1Ba
IOTCH no cpaKTllqecKOH MJI11 HOpMaTMBHOH
ce6eCTOMMOCTll.
Ilp11 OTpaJKeHMll [�eHHOCTeH, IIOJiyqeH
HbIX 113 rrepepa6oTaHHblX MaTepHaJIOB ;:i;py
l'llX JI11ll; 11 rrpll MX BO3BpaTe 3aKa3q11KaM
llJill IIOJiyqeHI-111 B BM;:t;e IIJiaTbI 38 rrepe
pa60TKY, ocyiu;ecTBJIHIOTCH 38II11Cll, rrpe,rJ;
CTaBJieHHbie B Ta6Jim�e 132.
Tabelul 132

Înregistrări privind reflectarea bunurilor obţinute
din materialele prelucrate ale terţilor
3anHCH no OTpa:meHHIO n;eHHOCTeH, noJiyqeHHhIX H3 nepepaooTaHHbIX
MaTepHaJIOB .a;pyrHX JIHD;
Conturi
Nr.
Cop.ep>KaHMe onepa41111
Conţinutul operaţiunii
corespondente
crt.
4
3
1
5
2
Orpa>1<eH11e CTOl1MOCTl1 u,eHHOCTeH, nony'leHHblX 113
1 Reflectarea valorii bunurilor obţinute din 917
nepepa6oraHHblX Marep11a11os APYrHX 1111u,
materialele prelucrate ale altor persoane
917 Cn11caH11e CTOl1MOCT11 u,eHHOCTeH, non'/'leHHblX 113
2 Decontarea valorii bunurilor obţinute din
nepepa6oraHHblX Marep11a11os APvr11x 1111u, np11 11x
materialele prelucrate ale altor persoane la
transmiterea lor acestor persoane şi la prinepeAa'le 3Tl1M 1111u,aM, np11 non'/'leH1111 B B11Ae
mirea ca plată pentru prelucrare etc.
n11arb1 3a nepepa6oTKy 11 AP·

-

-

Contul 918 „Formulare
cu regim special"

C'IeT 918 «BJiaHKH CTporou:
OT'IeTHOCTH»

Contul 918 este destinat generalizării
informaţiei privind formularele cu regim
special (blanchete de legitimaţii, diplome,
diverse abonamente, tichete de masă, bile
te de călătorie, certificate cadou, documen
te primare cu regim special etc.) intrate şi
utilizate de către entitate. Aceste formula
re se contabilizează în expresie cantitativă
sau la valoarea convenţională.

C-.:reT 918 npe,rJ;tta3HaqeH )];JIH 0606iu;ett11a
llHcpOpMau;1111 o IIOCTYII11BIIIHX M BbI6nIBIIIllX
6JiaHKax CTporoii OTlleTHOCTM (6JiaHKax YAO
CTOBepeH11H, )].HIUIOMOB, pa3JIM'-IHblX a6oHe
MeHTOB, TaJIOHOB, rrpoe3)];HhIX 6ttJieTOB, rro
,11.apO"l!HbIX cepTmpHKaTOB, rrepB11qHI,IX ,r:i;o
KyMeHTOB CTporoii OTqeTHOCT1111 ,r:i;p.). J�aH
Hbie 6JiaHKll Yl:JllTbIBaIOTCH B KOJIHlleCTBeH
HOM n1,1pa)l{ett1111 MJIM B yCJIOBHOM on;eHKe.

CUPRINS

flpH IIOJiy<IeHHH II BbJ6bITHH 6JiaHKOB
CTporoă OTqeTHOCTH ocy:rn;eCTBJIHIOTC.H 3a
IIHCH, rrpe,r:i;cTaBJieHHhie B Ta6JIHu;e 133.
Tabelul 133
Înregistrări privind reflectarea formularelor cu regim special

La primirea ş1 ieşirea formularelor cu
regim special, se efectuează înregistrările
prezentate în tabelul 133.

3anHCH IIO OTpa:aceHHIO OJiaHKOB CTpOrOH OTTieTHOCTH

Nr.
Conturi
CoAep1KaHtte onepaL\MM
Conţinutul operaţh,mii
corespondente
crt.
4
5
2
3
1
OTpa>KeHl1e nOCTYmtBWMX 611aHKOB CTporo11
1 Reflectarea formularelor cu regim special
918
OT4eTHOCTl1
intrate
Notă la operaţiunea 1. înregistrarea se efectuează concomitent cu reflectarea costului de intrare al formularelor cu regim
special intrate prin formula contabilă: Dt 246, 261, 262 Ct 241, 242, 243, 244, 226,521, 532, 544 etc.
npMMel.laHMe K onepa4HM 1. 3anl1Cb ocyw,eCTB/lReTCR 0,ll.HOBpeMeHHO C OTpa>KeH11eM nepsoHa4allbHOl1 CTOl1M0CTl1
n0CTYnl1BWl1X 611aHKOB CTporo11 OT4eTHOCTl1 6yxraJ1TepCKOl1 npoBO,ll.KOl1: AT 246, 261, 262 KT 241, 242,243, 244, 226, 521,
532, 544 11 AP918 Cn11caH11e Bbt6blBWHX 611aHKOB CTporo11 OT4eTHOCTl1
2 Decontarea formularelor cu regim special
(11cnOJ1b30BaHHblX, npo,D.aHHblX, aHHy1111posaHHblX,
ieşite (utilizate, vândute, anulate, transmise
altor persoane etc.)
nepep,aHHblX APYrHM 1111u,aM 11 AP-l
Notă la operaţiunea 2. înregistrarea se efectuează concomitent cu decontarea valorii contabile a formularelor cu regim
special ieşite prin formula contabilă: Dt 712, 713, 714, 717,716, 718, 811,812,821 etc. Ct 246,261,262.
npHMel.leHHe K onepa4MM 2. 3anl1Cb ocyw,ecTBJlReTCR 0,D,HOBpeMeHHO co cn11caH11eM 6anaHCOBOH CTOl1MOCTl1 Bbl6b1BWl1X
611aHKOB CTporoi:1 OT4eTHOCTl1 6yxraJ1TepCKOH npOBO,D,KOH: /J,T 712, 713, 714, 717, 716, 718, 811, 812, 821 11 AP- KT 246,
261,262.

-

-

c�rnT 919 «CIIHCaHHaH
6e3Ha,ri;eJKHaH ,rJ;e6HTOpcKaH
3a,rJ;OJIJKeHHOCTb»

Contul 919 „Creanţe compromise
decontate"
Contul 919 este destinat generalizării
informaţiei privind creanţele compromise
decontate. Conform explicaţiilor privind
contul 919 din Planul general de conturi,
aceste creanţe se contabilizează în contul
sus-menţionat până la expirarea terme
nului stabilit de către entitate (de regulă,
5 ani din momentul decontării acestora pe
seama cheltuielilor curente sau a corecţi
ilor/provizioanelor).
La reflectarea creanţelor compromise
decontate şi scoaterea acestora din eviden
ţa extrabilanţieră, se efectuează înregistră
rile prezentate în tabelul 134.

CqeT 919 rrpe,r:i;Ha3HaqeH ,r:t;JIH 0606:rn;e
HHH HH<pOpMaI.J;HH o CIIHCaHHOH 6e3Ha
,r:i;e:»<HOH ,r:i;e6HTOpCKOH 3a,r:t;OJDKeHHOCTH.
ComacHo pa3'b.HCHemmM K cqeTy 919 O6:rn;ero IIJiaHa cqeTOB TaKaH 3a,r:t;OJI)KeHHOCTb
yqHTbIBaeTCH Ha ,r:t;aHH0M cqeTe B TeqeHHe
ycTaH0BJieHHoro cy6'beKTOM cpoKa (KaK
rrpammo, B TeqeHHe 5 neT c M0MeHTa ee
CIIHCaHH.H 3a cqeT TeKy:rn;Hx pacxo,r:t;OB HJIH
rrorrpaBoK/ ou;eHoqHhIX pe3epBOB).
IlpH 0Tpa)KeHHH CIIHCaHHOH 6e3Ha
,r:t;e)KHOH ,r:i;e6ttTopcKoă 3a,r:t;OJI)KeHHOCTH
II ee CHHTHH c 3a6anaHcoBoro yqeTa ocyn�eCTBJI.HIOTC.H 3aITHCH, npe,r:t;CTaBJieHHhie B
Ta6nHu;e 134.
Tabelul 134
Înregistrări privind reflectarea creanţelor compromise decontate

3aIIHCH IIO OTpa:aceHHIO CIIHCaHHOH 6e3Ha)];e:iKHOH ,11;e6HTOpCKOH 3a)];OJI:iKeHHOCTH

,,,

Nr.
Conturi
Conţinutul operaţiunii
COAePIKaHMe onepa&4MH
crt.
corespondente
4
3
1
2
5
1 Reflectarea creanţelor compromise decon- 919
OTpa>KeH11e cnHCaHHOH 6e3Ha,D,e>KHO� ,D,e611TopCKOH 3a,D,0/1>KeHHOCTl1
tate
Notă la operaţiunea 1. Înregistrarea se efectuează concomitent cu următoarele formule contabile:
1) decontarea creanţelor comerciale compromise (fără TVA): Dt 712 sau 222 Ct 221, 223;
2) decontarea altor creanţe (fără TVA): Dt 714 Ct 224,225, 226,231, 233, 234;
3) stornarea TVA de la suma creanţelor compromise recunoscute ca deduceri în scopuri fiscale: Dt 221,223,226,231,234 Ct 534.
Modul de contabilizare şi de impozitare a creanţelor compromise este expus în revista „Contabilitate şi audit", 2015,
nr. 3, p.14.

-

CUPRINS

1

2

3

4

5

npMMe'laHMe K onepau,MM 1. 3am'1Cb ocyw,ecrBJHleTCll OAHOBpeMeHHO co C/leAYIOUJ,HMH 6yxramepCKHMH npoBOAKaMH:

1) cn11caH11e 6e3HaAe>+<HOH KOMMep11ecKoH Ae611ropcKOH 3aAO11)1{eHHocrn (6e3 HAC}: Ar 712 111111 222 Kr 221,223;
2) cn11caH11e APvroH 6e3HaAe)l{HOH Ae611ropcKoi1 3aAO11)1{eHHocrn (6e3 HAC): Ar 714 Kr 224, 225,226,231,233, 234;
3) cropH11poBaH11e HAC or cyMMbl cn11caHH011 6e3HaAe)l{HOH Ae611ropcKOH 3aAO/l)l{eHHOCTH, npl-13HaHHOH KaK Bb1Yer s
4em1x Ha11oroo611o)l{eH1-1R: Ar 221, 223,226,231,234 Kr 534.
nopRAOK yYera 1-1 Ha11oroo611o)l{eH1-1R 6e3HaAe>+<Hoi1 Ae61-1ropcKoH 3aAO11>+<eHHOCT1-1 1,1311o>+<eH s >1<ypHa11e «Contabilitate
şi audit» Ng 7 3a 2015 roA, c. 5
919 Cn1-1caH1-1e 6e3Hap,e>KHOH p,e61-1ropcK011 3ap,O11)1{eH2 Decontarea creanţelor compromise în cazul
încasării sau restabilirii acestora
HOCTl-1 npl-1 ee non'/'4eHMM H/11-1 BOCCTaHOBneHMM
Notă la operaţiunea 2. Înregistrarea se efectuează concomitent cu următoarele formule contabile:
1) încasarea sau restabilirea creanţelor compromise decontate anterior: Dt 241, 242, 243,244 sau 221,223,226,231,
234 Ct 612;
2) calcularea TVA de la suma creanţelor compromise încasate sau restabilite: Dt 241, 242,243, 244 sau 221, 223,226,
231,234 Ct 534.
npMMe'laHMe K onepaU,1414 2. 3anl-1Cb ocyw,ecrs11RercR O,IJ,HOBpeMeHHO co Clle,IJ,YIOUJ,l-1Ml-1 6yxramepCKl-1MM npOBOAKaMl-1:
1) no11yYeH1-1e 1-1111-1 soccraHos11eH1-1e paHee cn1-1caHHOH 6e3Hap,e>KHOH p,e61-1ropcKOH 3aAOll>KeHHocrn: Ar 241,242, 243,
244 1-1111-1 221,223,226, 231,234 Kr 612;
2) HaY1-1C11eH1-1e HAC or cyMM noraweHHOH 1-1111-1 soccraH0B11eHHOH 6e3HaAe>KHOH Ae61-1ropcK0113aA011>KeHHocrn: Ar 241,
242,243,244 1-1111-1 221,223,226,231,234 Kr 534
919 AHHynMposaHMe cn1-1caHHOH 6e3HaAe>KHOH Ae61-13 Anularea creanţelor compromise decontate
ropCKOH 3aAO11>KeHHOCTl1 no l-1CTe4eHl-11-1 ycraHOBla expirarea termenului stabilit de către en11eHHOro cy6beKTOM CPOKa (5 11er)
titate (5 ani)

-

-

CqeT 920 «YcJIOBHaH
)l;eOHTOPCKaH 3a)l;OJIJKeHHOCTh»

Contul 920 „Creanţe
contingente"

CqeT 920 rrpe,r:um3HaqeH ,IJ;JUI o6o6ru;em-rn:
Contul 920 este destinat generalizării
lIHq>OpMa:u;IIII 06 YCJIOBHOM ,IJ;e6IITOpCKOH
informaţiei privind creanţele contingente
3a,IJ;OJDKeHHOCTII, KOTOpa.H BKJIJOqaeT ,IJ;e6II
care cuprind creanţele aferente prejudici TOpCKYIO 3a)];OJDl<eHHOCTb no MaTepIIaJihHO
ului material, sancţiunilor şi altor recla MY yru;ep6y, caHK:U:lIHM H )];pyrHM rrpeTeH3H
maţii înaintate de către entitate, dar nere HM, BhICTaBJieHHhlM cy6'beKTOM, HO He rrpHcunoscute de persoanele vinovate. Aceste 3HaHHhIM BHHOBHhlMH JIH:u;aMII. ,UaHHaH
creanţe se contabilizează la suma estimată )];e6MTOpCKaH 3a)];OJIJR:eHHOCTh yqHThIBaeTCH
a prejudiciului ce urmează a fi recuperat de B o:u;eHoqHoiî cyMMe yru;ep6a, IIO)];JieJR:aru;ero
BO3Meru;eHHIO BHHOBHhIMlI JIII:u;aMII.
către persoanele vinovate.
IlpM OTpaJR:eHMlI li CIIMCaHMIIlaHHYJIII
La reflectarea şi decontarea/anularea poBaHIIM ycJIOBHOM ,IJ;e6IITopcKoti 3a,IJ;oJIcreanţelor contingente, se efectuează înre JR:eHHOCTM ocyru;eCTBJIHIOTCH 3aIIIIClI, rrpe,IJ;
CTaBJieHHhie B Ta6JIII:u;e 13 5.
gistrările prezentate în tabelul 135.
Tabelul 135

Înregistrări privind reflectarea creanţelor contingente
3arrHCH IIO OTpa:a<eHHIO yCJIOBHOH p;eOHTOpCKOH 3a)];OJI:a<eHHOCTH
Nr.

crt.

Conţinutul operaţiunii

Conturi
coresoondente
3
4

COAep>KaHMe onepau,MM

1
2
5
1 Reflectarea creanţelor contingente
920
Orpa>KeHMe yC/lOBHOH Ae611ropcKoi1 3aAO11>KeHHOCTl-1
2 Decontarea creanţelor contingente în cazul
920 CnttcaHMe yc110BHOH Ae61-1ropcKoi1 3aAO11>KeHHocrn
recunoaşterii pretenţiilor de către persoaneB c11y4ae npl-13HaHl-1R npereH31-1H B1-1HOBHblMH 11114ale vinovate sau instanţa judecătorească
Ml-1 11111-1 cvAe6HoH 11HcraH41-1eH
Notă la operaţiunea 2. Înregistrarea se efectuează concomitent cu reflectarea sumelor prejudiciului material, sancţiunilor
sau altor reclamaţii prin formula contabilă: Dt 226, 234 etc. Ct 612
npMMe'laHMe K onepaU,MM 2. 3anHCb ocyw,ecrBllRercR OAHOBpeMeHHO c orpa>KeHHeM CYMM Marep1-1a/lbHOro yw,ep6a,
caHKL\1-111 1-1 p,pyrnx npereH31-1W 6yxra11repcK011npoBOAKOw: Ar 226,234 1-1 p,p. Kr 612
3 Anularea creanţelor contingente în cazul
920 AHHynttposaHHe yc11osHoi1 Ae61-1ropcKow 3ap,O11nerecunoaşterii persoanelor vinovate de că>KeHHOCTl-1 B c11yyae Henpl-13HaHHR Bl-1HOBHblMl-1 llHL\
tre instanţa judecătorească
cvAe6How HHCTaH411eti

-

-

-

CUPRINS

Contul 921 „Datorii
contingente"
Contul 921 este destinat generalizării
informaţiei privind datoriile contingente
aferente sancţiunilor şi altor reclamaţii
înaintate de către creditori, dar nerecu
noscute de entitate (vezi tab. 136). Aceste
datorii se contabilizează la suma estimată,
care urmează a fi recuperată creditorilor de
către entitate.

CcieT 921 «YcJIOBHI>Ie
o6.H3aTeJII>CTBa»
CqeT 921 npe,IJ;tta3ttaqeH ,IJ;JUI o6o6nw
Hirn MHcpopMa:U:MM 06 ycJIOBHblX o6Jrna
TeJibCTBaX no caHKIJ;MHM M ,IJ;pyrMM npeTeH3HHM, BbICTaBJieHHbIM Kpe)];MTOpaMM, HO He
npH3HaHHhlM cy6'heKTOM (cM. Ta6JI. 136).
,UaHHbie o6H3aTeJibCTBa yqHThlBaIOTCH no
ou;ettoqtto:it cyMMe, no;::i;Jie)KaI11e:it BO3Me
I11ettw10 Kpe)];MTOpaM cy6'heKTOM.

Înregistrări privind reflectarea datoriilor contingente
3anucu no OTpa:m:enuro ycJIOBHhIX oos:3aTeJibCTB

Tabelul 136

Nr.
Conturi
Conţinutul operaţiunii
COAep>KaHtte onepa1.4t1M
crt.
coresoondente
1
4
3
2
s
1 Reflectarea datoriilor contingente
Orpa>KeHHe YC/lOBHblX 06fl3aTeJlbCTB
921
2 Decontarea datoriilor contingente în cazul re921 CnHCaHHe YC/lOBHblX 06fl3aTeJlbCTB B cnyYae np11cunoaşterii de către entitate a sancţiunilor şi
3HaH11fl cy6beKTOM caHKU,11H 11 APYrHX npereH31'1H
altor reclamaţii ale creditorilor sau adjudecării
KpeAHTopos 111111 11x np11cy>1<AeH11fl cyAe6HoH 11Hacestora de către instanţa judecătorească
craHu,11eH
Notă la operaţiunea 2. Înregistrarea se efectuează concomitent cu reflectarea sumelor sancţiunilor şi altor reclamaţii ale
creditorilor prin formula contabilă: Dt 714sau538 Ct521,532,544etc.
npHMe�aHMe K onepau,HM 2. 3anl1Cb ocyw,ecTBJ1flem1 OAHOBpeMeHHO C orpa>KeHl1eM cyMM caHKU,11H 11 APYn1X npereH3"1H
KpeA11Topos 6yxramepcKOH npoBOAKOH: Ar 714111111538 Kr521,532, 54411 AP·
3 Anularea datoriilor contingente în cazul nere921 AHHYllHPOBaHHe YCllOBHblX o6fl3aTeJlbCTB B Clly4ae
cunoaşterii de către instanţa judecătorească
Henp113HaHHfl cyAe6HOH 11HcTaHu,11eH npereH311H
KpeA11TOpOB
a pretenţiilor creditorilor

-

-

-

Contul 922 „Garanţii
acordate"
Contul 922 este destinat generaliză
rii informaţiei privind garanţiile acorda
te de către entitate altor persoane (vezi
tab. 137). Aceste garanţii se contabilizează
la valoarea bunurilor transmise în gaj, la
suma prevăzută de contractele de garanţie
etc.

C'leT 922 «Ilpe)];OCTaBJieHHhie
rapaHTHH»
CqeT 922 npe,IJ;Ha3HaqeH ,IJ;JIH 0606I11e
HMH MH(pOpMan;MM o rapaHTHHX, npe,IJ;o
CTaBJieHHbIX cyfo,eKTOM ,IJ;pyrHM JIHIJ;aM
(cM. Ta6JI. 137). ,UaHHbie rapaHTHH yqHTbI
BaIOTCH no CTOMMOCTH nepe;::i;aHHbIX B 3aJior
u;eHHOCTe:it, no npe;::i;ycMOTpeHHOH ;::i;oroBo
poM nopyqwTeJihCTBa cyMMe H ;::i;p.
Tabelul 137
Înregistrări privind reflectarea garanţiilor acordate
3anucu no OTpa:m:eHHIO npe)J;OCTaBJieHHI»IX rapaHTHH

Nr.

Conturi
CoAep>KaHtteonepa1.4t1M
coreso ,ndente
2
4
3
s
1 Reflectarea garanţiilor acordate altor persoa- 922
Orpa>1<eH11e rapaHTl1H, npeAOCTaeneHHblX APYrHM
ne sub formă de bun�ri transmise în gaj, conJIHU,aM B BHAe nepeAaHHblX B 3a11or u,eHHOCTeH, AOtracte de garanţie, cambii etc.
rosopos nopy•mrenbcrsa, seKceneH 1,1 AP,
2 Decontarea garanţiilor acordate anterior
922 Cnt1caH111e cyMM paHee npep,ocrasneHHblX rapaHrnH
s pe3ynbrare B03Bpara 3a110>1<eHHb1x u,eHHOCTeH, noaltor persoane în urma returnării bunurilor
gajate, achitării datoriilor, anulării/expirării
raweH"1fl o6R3are11bCTB, npeKpaw,eH"1fl/1,1creYeHHfl
termenelor contractelor de garanţie
cpoKa p,eHCTB"1fl AOrosopos nopy41,1renbcrsa i.1 AP-

crt.
1

Conţinutul operaţiunii

-

-

Contul 923 „Garanţii primite"
Contul 923 este destinat generalizării in
formaţiei privind garanţiile primite de către
entitate de la alte persoane (vezi tab. 138).

CcieT 923 «IloJiyqeHHI>Ie rapaHTHH»
CqeT 923 rrpe;::i;tta3HaqeH )];JIH 0606I11eHHH
HH(pOpMau;ww o rapaHTHHX, noJiyqeHHbIX
cy6'beKTOM OT ;::i;pyrHX JIHII (cM. Ta6JI. 138).

CUPRINS

,[(aHHhie rapaHTHM ou,eHHBaIOTC51 ITO
Aceste garanţii se contabilizează la
valoarea bunurilor primite în gaj, la CTOHMOCTH ITOJiy"LieHHhIX B 3a.nor IţeHHO
suma prevăzută în contractele de ga CTetî:, no cyMMe, npe,n;ycMOTpeHHOH ,n;oro
ranţie, în cambii etc.
BopoM nopy'-IHTeJihCTBa, BeKCeJUIMH M /t;p.
Tabelul 138
Înregistrări privind reflectarea garanţiilor primite de la alte persoane
3an:ucH no OTpaH\:eH:UIO rapaHT:UH, IlOJiyqeHHhlX OT ,ri;pyrnx JIHD;

Conturi
Nr.
Conţinutul operaţiunii
CoAep>KaHMe onepal\MM
corespondente
crt.
4
3
2
1
5
1 Reflectarea garanţiilor primite de la alte per- 923
Orpa)KeH11e rapaHr11i1, nony1.1eHHb1x or APvr11x 11114
soane sub formă de bunuri gajate de către
B B11Ae 3a/10)KeHHblX 11Ml1 4eHHOCTeH, AOrosopos
nopy'-l11re11bcrsa, seKce11ei1 11 APaceştia, contracte de garanţie, cambii etc.
923 Cn111caH111e/aHHym1posaH111e no11yYeHHb1x rapaHr111i1
2 Decontarea/anularea garanţiilor primite de
la alte persoane în urma achitării creanţelor,
or APvrnx 11114 s pe3y11brare noraweHHfl Ae611ropreturnării bunurilor gajate, rezilierii/expirării
CKOH 3aA0/1)KeHHOCTl1, B03Bpara 3a/10)KeHHblX 4eHtermenului de valabilitate al contractelor de
Hocrei1, npeKpalJ..leH11R/11cre1.1eH11R cpoKa Aeikrn11R
AOrosopos nopy411re11bcrsa 11 APgaranţie etc.

-

-

Contul 924 „Pierderi fiscale"
C'IeT 924 «HaJioroBI,1e y61,1TKH»
C"LieT 924 npe,n;Ha3Ha"LieH ,n;JIH 0606rn,e
Contul 924 este destinat generalizării
informaţiei privind pierderile fiscale ce ur mrn HHcl>OpMau;:mI o Ha.JIOrOBhIX y6hITKax,
mează a fi reportate în perioadele fiscale no,n;Jie:amrn,Hx nepeHeceHHIO Ha 6y,n;yu:i;He
HaJIOI'OBhie rrepMO,I:t;hI (cM. Ta6JI. 139).
viitoare (vezi tab. 139).
Tabelul 139
Înregistrări privind reflectarea pierderilor :fiscale
3anHCH no OTpaH\:eHHIO HaJIOrOBhlX y6LITKOB

Conturi
Nr.
Conţinutul operaţiunii
C()Aep>KaHMe onepal\HM
corespondente
crt.
3
2
4
5
1
1 Reflectarea pierderilor fiscale calculate
924
Orpa)KeH11e Ha11orOBblX y6blTKOB np11 11x Ha4HC/leHHIII
2 Decontarea pierderilor fiscale în cazul reportării
924 Cn11caHHe Ha11orOBblX y6blTKOB np11 11X nepeHeceHHIII
Ha Ha11orOBblH pe3y/1bTaT 11/111111 np11 aHHynMpOBaHHIII
acestora la rezultatul fiscal şi/sau în cazul anulării

-

-

Contul 925 „Facilităţi fiscale''
Contul 925 este destinat generalizării
informaţiei privind facilităţile fiscale pre
văzute de legislaţie (vezi tab. 140).

C'leT 925 «HaJioroB1,1e JibroT1,1»
C"LieT 925 rrpe,n;Ha3Ha"LieH ,rt;JIH o6o6rn,e
HHH HHcl>OpMaQHH o Ha.JIOI'OBhIX JlhI'OTax,
npe,n;yCMOTpeHHhIX
3aKOHO,n;aTeJihCTBOM
(cM. Ta6JI. 140).
Tabelul 140
Înregistrări privind reflectarea facilităţilor :fiscale
3anHCH no OTpaH\:eHHIO HaJIOrOBbIX JILrOT

Nr.
Conturi
Conţinutul operaţiunii
C0Aep>KaH111e onepal\MM
crt.
coresoondente
1
2
3
4
5
1 Reflectarea facilităţilor fiscale acordate enti- 925
Orpa)KeH11e Ha11orosb1x llbror, npeAOCTasneHHblX
tăţii
cy6beKry
2 Decontarea facilităţilor fiscale la expirarea
925 Cn11caH11e Ha11orOBblX JlbrOT no HCTe4eHHIII cpoKa HX
termenului de acordare
npeA0CTaB/1eHl1fl
3 Anularea facilităţilor fiscale în cazul neres925 AHHy1111posaH11e HallOfOBblX JlbfOT np11 Heco6nK>Aepectării cerinţelor stabilite de legislaţie
HI/IM rpe6osaHl1H, ycraHOB/leHHblX 3aKOHOAaTe/lbCTBOM

-

-

-

CUPRINS

Alexandru NEDERIŢA,
doctor habilitat în economie,
profesor universitar

AJieKcaH.i:q> HE,[l;EPHIJ;A,
001cmop xa6u.numam .T1w1w:MU1cu,
npotjjeccop

Corespondenţa conturilor
privind contabilitatea
operaţiunilor cu aplicarea
conturilor de gestiune

KoppecnOHAeHLIMSI
c11e1OB no y11ety onepa1.1Mi
C npMMeHeHMeM
ynpaaneH11eCKMXC'leTOB

(continuare, începutul vezi în revista
,,Contabilitate şi audit", 2016, nr. 8-12;
2017, nr. 3-7, 9-12; 2018, nr. 3-9)

(npoooJW1Cenue, 'Hll'll,WW C.M. e Jteypna.ne
,,Contabilitate şi audit" .M 8-12 aa 2016 zoo;
.M 3-7, 9-12 aa 2017 zoo, .M 3-9 aa 2018 zoo)

O6rn;Mă rrop.H,r:i;OK yqeTa orrepau;Mă c rrpM
Modul general de contabilizare a
operaţiunilor cu aplicarea conturilor de MeHeHMeM yrrpaBJieHqecKMx cqeTOB perJia
gestiune este reglementat de SNC „Stocuri", MeHTMpyeTc.H HCBY «3arracbI», HCBY «Pac
SNC „Cheltuieli", SNC „Contracte de con xo,r:i;bI», HCBY «,D;or0Bopb1 Ha CTpOMTeJib
strucţii", SNC „Particularităţile contabilită CTBO», HCBY «Oco6eHHOCTM 6yxraJITepcKoro
ţii în agricultură", Indicaţiile metodice pri yqeTa B ceJibCKOM X03.HMCTBe», MeTo,r:i;Mqe
CKMMM YK83aHM.HMM o 6yxraJITepCKOM yqeTe
vind contabilitatea costurilor şi calculaţia rrpOM3BO)];CTBeHHbIX 38TpaT M KaJibKYJI.Hu;HM
costului produselor şi serviciilor (în conti ce6eCTOMMOCTM rrpo,r:i;yKu;MM M yCJiyr (,r:i;aJiee nuare - Indicaţii metodice) şi Planul ge MeTo,r:i;MqecKMe YKa3aHMH) M O6rn;m\:1 IIJia
neral de conturi contabile (în continuare - HOM cqeTOB 6yxra.11TepcKoro yqeTa (,r:i;aJiee Planul general de conturi), aprobate, re O6rn;MM IillaH cqeToB), YTBep)K)];eHHbIMM co
spectiv, prin Ordinul MF nr. 118/2013 (vezi OTBeTCTBeHHO IlpMKa30M M<I> NQ 118/2013
site-ul http://lex.justice.md/index. php?actio (cM. caăT http://lex.justice.md/index.php?ac
n = view&view = doc&lang=l&id = 349175) tion = view&view= doc&lang = l&id = 349175)
şi Ordinul MF nr. 119/2013 (vezi site-ul M IlpMKa3oM M<I> NQ 119/2013 (cM. caăT
php?action = view
http:/ /lex.justice.md/index. php ?action=vie http://lex.justice.md/index.
=
=
=
l&id
349176).
&view doc&lang
w&view =doc&lang=l&id = 349176).
B cooTBeTCTBMH c pa3,r:i;eJIOM I «O6rn;He
Potrivit capitolului I „Dispoziţii genera IIOJIO)KeHH.H» O6rn;ero nJiaHa cqeTOB yrrpaB
le" al Planului general de conturi, conturi JieHqecKMe cqeTa rrpe,r:i;Ha3Ha11eHbI )];JI.H
le de gestiune sunt destinate generalizării o6o6rn;eHH.H HH<pOpMaQMM o IIPOM3BO)];
informaţiei privind costurile de producţie, CTBeHHbIX 38TpaTax, ToprOBOM Ha,r:i;6aBKe,
adaosul comercial, încasările din vânzarea Bb1py11Ke OT npo,r:i;aJR:M u;eHHOCTeM 38 Ha
bunurilor în numerar, costurile refacturate JIMqHbIM pacqeT, peq>aKTyp11poBaHHbIX 3a
şi alte elemente contabile cu caracter tran TpaTax H ,r:i;pyrHX ::meMeHTax yqeTa C TpaHzitoriu. La data raportării, aceste conturi se 3HTHbIM xapaKTepoM. Ha oT11eTHyro ,r:i;ary
închid cu conturile de bilanţ şi/sau de re ,r:i;aHHbie cqeTa 3aKpbIBaIOTC.H C 6aJiaHCOBbI
MH cqeTaMM MIHJIM cqeTaMM pe3yJibT8TOB.
zultate.
YrrpaBJieHqecKMe c11eTa MMeIOT peKo
Conturile de gestiune au un caracter
MeH,r:i;aTeJibHbIM xapaKTep H npHMeH.HIOTC.H
de recomandare şi se aplică, după caz, în no Mepe Heo6xo,r:i;MMOCTH, HCXO)];.H 113 ocofuncţie de particularităţile activităţii enti 6eHHOCTeM ,uea:TeJibHOCTM cy6'heKTa 11 Tpetăţii şi cerinţele de prezentare a informa 6oBaHHM no pacKpbITMIO MH<pOpMau;HH B
ţiilor, precum şi în scopuri de analiză şi q>MH8HCOBblX OTqeTax, a T8K)Ke )];JIH u;eJieM
control. Entităţile pot să introducă conturi aHaJIM3a H KOHTPOJI.H. Cy6'heKTbI MOryT BBO
de gestiune suplimer.tare în conformitate AHTb ,r:i;onoJIHMTe JibHbie yrrpaBJieHqecKMe
cu necesităţile informaţionale proprii fără cqeTa B COOTBeTCTBMM C MX MHq>OpMau;MOH
dublarea şi denaturarea Planului general HbIMM IIOTpe6HOCTHMM 6e3 ,r:i;y6JIMpOBaHM.H
M MCKa)KeHH.H O6rn;ero nJiaHa cqeTOB.
de conturi.
B O6rn;eM ITJiaHe cqeTOB rrpe,r:i;yCMOTpeHbl
În Planul general de conturi sunt prevăcJie,r:i;yrorn;11e
ynpaBJieH<reCKMe c11eTa:
zute următoarele conturi de gestiune:
811 <<OcHOBHa.H ,r:i;e.HTeJibHOCTh»;
811 „Activităţi de bază";
812 «BcrroMoraTeJibHa.H ,r:i;e.HTeJibHOCTb»;
812 „Activităţi auxiliare";
821 «KocBeHHbie rrpOM3BO)];CTBeHHbie
821 „Costuri indirecte de producţie";
3aTpaTbI»;
822 „Costuri indirecte aferente contrac822 «KocBeHHbie 3aTpaThl no ,r:i;oroBo
telor de construcţie";
paM Ha CTpOMTeJibCTBO»;
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823 „Costuri de regie aferente contractelor de construcţie";
824 „Alte costuri repartizabile";
831 „Adaos comercial";
832 ,,Încasări din vânzarea bunurilor în
numerar";
833 „Returnarea şi reducerea preţurilor
la bunurile vândute";
834 „Costuri aferente bunurilor trans
mise spre prelucrare terţilor";
835 „Producţii şi unităţi de deservire";
836 „Costuri refacturate".

823 «O6�e 3aTpaTI,I no ,u;oroBopaM Ha
CTPOIITe.JlbCTBO»;
824 «,[q>yrHe pacnpe,u;eJIHel\n.1e 3aTPa-rL1»;
831 «ToproBrui Ha,u;6aBKa»;
832 «BL1pyqKa o·r npo)].aJKH u;eHHOCTeii
3a Ha.1111qHLIH pacqeT»;
833 «B03BpaT H CHH}KeHHe u;eH npo
,D;aHHbIX u;eHHOCTeii»;
834 «3a•rpaThI no u;eHHOCTHM, nepe,r:i;aH
HLIM Ha nepepa6oTicy CTOPOHHHM Jim.i;aM»;
835 «O6C..'l)'}KHBaIOII..J;He npOH3BO,IJ;CTBa H
xo3HHCTBa»;
836 «Pect:>aKTYPHPOBaHHLie 3aTpa1·L1».
C'leT 811 «OcHOBHWI
,u;eaTeJII,H0CTI,»
CqeT 811 npe,r:i;Ha3HaqeH MH o6o6nţe
HHH HHcl>OpMaI..J;HH O npOH3BO,IJ;CTBeHHbIX
3aTpaTax FI KaJibKYJIHI..J;HH ce6ecTOHMOCTH
11po,rţyKu;11Hlyc;iyr, npoH3Be,u;eHHOIDOKa3aHHLIX no,u;pa3,r:i;e.JieHHHMH (u;exaMH) oc
HOBHOH ,r:i;eaTeJibHOCTH cy6'beK1'a.
B cooTBe'rCTBHH c n. 5 MeTo,r:i;HqecKHX
yxa3aHHH OCHOBHrul ,r:i;eHTe.JlbHOCTb npe,r:i;
CTaB.llHeT co6oii ,r:i;eHTe.JlbHOCTb, CBH3aHeyIO
C npOH3BO,lţCTBOM npo,u;yKI..J;HH IDHJIH OKa3aHHeM ycnyr, KOTOpruI COCTaBJIHeT u;eJib
,ri;eHTeJibHOCTH cy6'beKTa.
3aTpaThl OCHOBHOH .n;eaTeJibHOC1'H (3O,J...0
BK.llIO'lJaIOT 3aTpaTbl, CBH3aHHbie:

Contul 811 „Activităţi
de bază"
Contul 811 este destinat generalizării
informaţiei privind costurile de producţie
şi costul produselor/seniciilor fabricate/
prestate de către subdiviziunile (secţiile)
activităţilor de bază ale entităţii.
În conformitate cu pct. 5 din Indicaţiile
metodice, activităţile de bază reprezintă
activităţile legate de fabricarea produselor
şi/sau prestarea serviciilor ce constituie
scopul activităţii entităţii.
Costurile activităţilor de bază ( CAB) in
clud costurile aferente:
• fabricării produselor;
• C npOU3600Cffl60M npOO)IX'l{UU;
• prestării serviciilor şi executării lucrărilor; • c 01w,aattueM yc.nyz u B'btno.nttettue.-w, pa6om;
• contractelor de construcţii;
• c oozoeopaMu tta cmpoume.ri1,cmeo;
• contractelor de leasing .financiar şi opera • C OOW6opaMU ţpU'Ha'HC060ZO U onepa'l{UO'H
HOW .!1,U3tl'Hza;
ţional;
• c ooweopaMu Mu1Cpoţfrutta1tcupoea1tUS1;
• contractelor de micro.finanţare;
• C âpyZU.Mu BUOaMU OCH06HOU oeRme.Ti'bHO
• altor activităţi principale ale entităţii.
cmu cy6r,eKma.
La contabilizarea CAB, se întocmesc for
IlpH yqeTe 30,[( COCTaBJIHIOTCH 6yxraJI
mulele contabile (în tabele - formule) pre
TepCKHe npOBO,D;KH (a Ta6JIHI..J;ax - npOBO)].
zentate în tabelul 115.
KH), npe,r:i;cTaBJieHHble B Ta6JIHI..J;e 115.
Tabelul 115

Formule contabile pentru evidenţa costurilor activităţilor de bază
ByxraJITepCKHe npOBO)J;KH IIO yqeTY 3aTpaT OCHOBHOH ,n;eBTeJII,HOCTH

Nr.
crt.

Conţinutul operaţiunii

1
2
1 Reflectarea la începutul perioadei de
gestiune a costului soldurilor producţiei în curs de execuţie aferente
activităţilor de bază
2 Calcularea amortizării imobilizărilor
necorporale, mijloacelor fixe şi părţii
obiectului de investiţii imobiliare
utilizate în activităţile de bază la
fabricarea produselor/prestarea
serviciilor (formula se întocmeşte la
entităţile în care amortizarea poate fi
inclusă în costul produselor/serviciilor în mod direct)

Conturi
coresDOndente

3
811

811

4
215

CoAeP>KIHtte onepa14MH

5

Orpa>1<eHMe Ha Ha11ano oNeTHoro nepMOAa
ce6eCTOMMOCTM OCTaTKOB He3aaepweHHOro
npOM3BOACTBa, OTHOCRW,MXCR K OCHOBHOH
AeRTeJlbHOCTM
113,124, HaYMCJleHMe aMOPTM3cU,IMM HeMaTepMaJlb152
HblX aKTMBOB, OCHOBHblX cpeACTB M YaCTM
06beKTa MHBeCTMl,IMOHHOii HeABM>ICMMOCTM,
MCnOJlb3yeMblX B OCHOBHOH AeRTeJlbHOCTM
npw npOM3BOACTBe npOAYKl,IMM/OKa3aHMM
ycnyr (npoBOAKa cocrasm1ercR cy6beKTaMw,
y KOT0pblX aMopnnau,11R MO>KeT 6b1Tb BKJJIOYeHa B ce6eCTOl1MOCTb npOAYKU,1111/yCJlyr
npRMblM cnoco6oM)
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2
1
4
3
5
811
124,133, Ha4HC/leHHe aMopnt3aU,HIII OCHOBHblX
3 Calcularea amortizării mijloacelor
fixe, activelor biologice imobiliza152,214 cpeACTB, AOllrocp04HblX 6H0/10rH4eCKHX aKte, investiţiilor imobiliare şi uzurii
Tl1B0B, HHBeCT11l.\HOHHOH HeABH>KHMOCTl1 H
OMVSD transmise în leasing operaţiH3H0Ca M6n, nepeAaHHblX B onepa4HOHHblH
onal/locaţiune
nH3MHr/BHaeM
Notă la operaţiunea 3. Formula se întocmeşte în cazul în care leasingul/locaţiunea constituie activitate de
bază a entităţii. Se admite reflectarea amortizării şi uzurii acestor active nemijlocit în contul 711. Modul de
contabilizare a OMVSD transmise în leasing operaţional şi a uzurii acestora este expus în revista „Contabilitate
şi audit", 2018 nr. 3, p.46.
npHMeLlaHHe K onepau,111111 3. npoBOAKa COCTaB/lfleTCR, eC/11-1 /1H3HHr/HaeM RB/lfllOTCR OCHOBHblMH BHAaMH A€RT€/1bHOCTl1 cy6beKTa. AonycKaeTCR OTpa>KeHHe aMopn13a41111 11 H3HOCa AaHHblX aKTl1B0B HenocpeACTB€HHO
Ha C4€Te 711. nopRAOK y4eTa nepeAaHHblX B onepa4HOHHblH /1113HHr M6n 11 VIX 113HOCa 1-13/lO>KeH B >KypHalle
«Contabilitate şi audit» NQ 3 3a 2018 roA, c. 46
4 Calcularea amortizării resurselor
811
126
Ha4HC/1eHHe aMOpTH3aU,HH MHHepanbHblX
pecypcoe s 3KcnnyaTa41111 (K A06b14e)
minerale în exploatare (pentru extracţie)
811
5 Calcularea amortizării plantaţiilor
133
Ha4HC/1€HHe aMOPTH3aU,MH MHOr0/1€THHX Haperene, culturilor multianuale şi
ca>1<AeH1-1H 11 KYllbTYP, a TaK>Ke pa604ero cKoanimalelor de muncă utilizate în
Ta, HCOO/lb3V€MblX B OCHOBHOM A€RT€/lbHOCTl1
activităţile de bază la creşterea pronp11 Bb1paw,visaHHVI cenbCKOX03ffHCTB€HHOH
duselor agricole
npOAYKU,IIIM
811
131,132, Cn11caHi.1e 6anaHCOBOH CTOHMOCTH 3a6HTblX
6 Decontarea valorii contabile a activelor biologice imobilizate şi circu212
A0/1rocp04HblX 1-1 o6opOTHblX 61,1onorHL1eCKHX
lante sacrificate
aKTIIIBOB
811
211,216, Cn11caHHe 6anaHCOBOH CTOHMOCTl1 MaTep111a7 Decontarea valorii contabile a materialelor, produselor şi mărfurilor
217
noe, npOAYKU,111111 11 TOBapoe, H3paCXOAOBaHconsumate în activităţile de bază
HblX B OCHOBHOH AeRT€/lbHOCTl1
811
211,521, OTpa>1<eH11e s npeAenax ycTaHosneHHblX
8 Reflectarea pierderilor de producţie
în limita normelor stabilite, înregis531,533 HOPM npOH3BOACTBeHHblX noTepb, B03Hl1Ktrate în subdiviziunile (secţiile) activietc.
WHX B nOApa3Ae/leHl1RX (u,exax) OCHOBHOM
tăţilor de bază
A€RT€/lbHOCTl1
811
CnHCaHHe 6anaHCOBOH CTOIIIMOCTM cneu,11213
9 Decontarea valorii contabile a instrumentelor/dispozitivelor speciale
a/lbHblX HHCTpyMeHTOB/np1-1cnoco6neHHH 1-1
şi a altor OMVSD cu valoarea unitară
APYrHX Mlin, CTOHMOCTb €A11HHU,bl KOTOpblX
nu mai mare de 1/6 din plafonul
He npeBblWaeT 1/6 yCTaHOB/1€HHOro 3aKOstabilt de legislaţie, utilizate în actiHOAaTe/lbCTBOM /111MHTa, HCnO/lb30BaHHblX B
vităţile de bază (formula rezultă din
OCHOBHOH A€RT€/lbHOCTl1 (npOBOAKa BblTeKapct. 51 al SNC „Stocuri")
eT 1-13 n. 51 HC6Y «3anacb1»)
811
Ha4HC/leHHe M3H0Ca cneu,Ha/lbHblX 11HCTpy214
10 Calcularea uzurii instrumentelor/dispozitivelor speciale şi a altor OMVSD
MeHTos/np1-1cnoco611eHHH 1-1 APvr1-1x Mlin,
utilizate în activităţile de bază ale
11C00/1b30BaHHblX B OCHOBHOH A€RT€/lbHOCTH
entităţii
cy6beKTa
811
OTpa>1<eHHe q>aKrn4eCKOH ce6eCTOHMOCTH
216
11 Reflectarea costului efectiv al produselor returnate de la depozit în subnpoAyKu,111111, B03BpalJ.\eHHOH co CKllaAa s
diviziunile (secţiile) activităţilor de
noApa3AeJ1eH11R (4exa) ocHOBHOH AeRTenbbază (pentru remediere, prelucrare
HOCTl1 (Allfl HcnpasneHHR, A000/1Hl1Te/lbHOH
suplimentară etc.)
o6pa6oTKl1 1-1 AP,)
12 Decontarea valorii contabile a semi811
216
CnHCaHHe 6anaHCOBOH CTOl1MOCTH nonyfabricatelor din producţie proprie
cj>a6p111KaTOB co6cTBeHHOro np0113BOACTBa,
transmise spre prelucrare în subnepeAaHHblX Ha nepepa6oTKY s noApa3diviziunile (secţiile) activităţilor de
A€/1€HVIR (4exa) OCHOBHOM AeRT€/lbHOCTVI
bază (formula se întocmeşte în cazul
(npOBOAKa COCTaB/lfleTCR npH npHMeHeHHH
aplicării variantei cu semifabricate a
no11ycpa6p1-1KaTHoro sap1-1aHTa nonepeAe/lbmetodei de calculaţie a costului proHoro MeTOAa Ka/lbKY/lfll.\HH ce6eCTOHMOCTl1
duselor pe faze)
npOAVKU,1111)
13 Reflectarea cheltuielilor de delegare
811
226,532 OTpa>KeHHe KOMaHAIIIP0BOLIHblX paCXOA0B,
aferente activităţilor de bază
CBR3aHHblX C 0CHOBHOM AeRTe/lbHOCTblO
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1
2
3
4
5
14 Decontarea valorii contabile a tichetelor
811
246,262 Cn111caH111e 6aJ1aHCOBOH CTOl!IMOCTl!I TaJIOHOB Ha
de masă acordate muncitorilor (angajasau 532 nl!ITclHMe, npep,OCTaBJleHHblX pa6041!1M (pa60THl!IKaM}, 3aHRTblM OCHOBHOH AeRTeJlbHOCTblO
ţilor)încadraţi în activităţile de bază
Notă la operaţiunea 14. În cazul utilizării contului 532, transmiterea tichetelor de masă angajaţilor se
înregistrează iniţial prin formula: Dt 532 Ct 246, 262. Modul de contabilizare a tichetelor de masă este expus
în revista „Contabilitate şi audit", 2018, nr. 5, p. 41.
npMMe"laHMe K onepau,MM 14. np111 111cnoJ1b3OBaH111111 c4eTa 532 nepeţ1,a4a TaJIOHOB Ha n111TaH111e pa6oTHl!IKaM
npe.a.aapl!ITe/lbHO OTpa>1<aeTCR npOBO,ll,KOW: AT 532 KT 246, 262. nopRţJ,OK y4eTa Ta/lOHOB Ha n111TaH111e
1!13JIO>KeH a >1<ypHaJ1e «Contabilitate şi audit» NQ 5 3a 2018 ro.a., c. 41
15 Decontarea la CAB a cheltuielilor
CnMcaHMe Ha 30A paCXOAOB 6YAYIJ.\MX
nepMOAOB,OTHOCJ1UJ,MXCJ1:

anticipate aferente:

costurilor semnificative de întreţinere a investiţiilor imobiliare (cu excepţia costurilor de amortizare), transmise în leasing operaţional (arendă/Iocaţiune) (formula rezultă din pct. 18
al SNC „Investiţii imobiliare")

811

261

K cyw,ecraeHHblM 3aTpaTaM Ha 06CJ1y>1<111aaHl!le MHBeCTMU,MOHHOM HeABM>KMMOCTM
{3a l!ICKJII04eHl!leM 3aTpaT Ha aMOPT1!13aU,1!1IO),
nepep,aHHOH a onepau,1110HHblW Jll!l31!1Hr
(B apeH,o,y/BHaeM){npOBOAKa BblTeKaeT
1113 n. 18 HC6Y «IAHBeCTMU,HOHHaR He,D,BH>Kl!I-

costurilor precontractuale aferente

811

261

activităţii de leasing, de microfinanţare (în organizaţiile de creditare
nebancară1 } şi de investiţii (în entităţile de investiţii)

K npeAAoroeopHblM 3al'paTaM, OTHOCRUJ,l!IMCR K Jll!l31!1HfOBOW, Ml!IKpOq>HHaHCOBOW (B He6aHKOBCKl!IX KPe,D,HTHblX opraHl!l3aU,l!IRX 2} l!I
l!IHBeCTMU,VIOHHOW (B l!IHBeCTHU,l!IOHHblX cy6beKTaX)AeRTeJlbHOCTl!I

cotei valorii anvelopelor şi acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport:
• utilizate în activităţile de bază
• transmise în leasing operaţional

K AOne CTOMMOCTM aBTOWMH M aKKYMYnflTOpoe, npMo6peTeHHblX OTAeJlbHO 0T l'paHCnopTHblX cpep,CTB:
• l!ICnOJJb3OBaHHblX B OCHOBHOM p,esrrenbHOCTM
• nepeAaHHblX B onepa41110HHblW nM3MHr

MOCTb»)

(locaţiune}
asimilării unor noi tipuri de produse

811
811

261
261

811

261

16 Constituirea provizioanelor pentru
acoperirea:

• cheltuielilor de lichidare a excavaţiilor miniere şi de refacere (recultivare} a sectorului (terenului)atribuit
• pierderilor din nerestituirea
împrumuturilor şi neachitarea dobânzilor aferente în organizaţiile
de creditare nebancară
• creanţelor ce ţin de nerecuperarea
ratelor şi neachitarea dobânzilor de leasing în entităţile care
desfăşoară activitate de leasing
financiar
• cheltuielilor privind plata indemnizaţiilor de concediu şi a recompenselor aferente rezultatelor
anuale ale muncitorilor (angajaţilor)încadraţi în activităţile de bază
• pierderilor aferente riscului de
audit în societăţile de audit

811

811

(BHaeM)
K OCBOeHl!IIO HOBblX Bl!IAOB npOAYKU.MM

CO3A3HMe ou,eHO"IHblX pe3epBOB Anfl
noKpblTMR:
426,538 • paCXOAOB no nMKBMA,31..1,MM ropHblX Bblpa60TOK III BOCCTaHOBJleHMIO (peKyJJbTl!IBa-

u.111111)BblAe/leHHOro 3eMe/lbHOfO y4aCTKa

426,538 • noTepb OT HeBO3BpaTa 3aMMOB III HeynnaTbl

npo4eHTOB no HHM a He6aHKOBCKl!IX KpeAMTHblX opraHl!l3aU,l!IRX

811

426,538 • ,ll,O/lfOBblX o6R3aTeJlbCTB, CBR3aHHblX C HeBOCCTaHOBJleHl!leM nM3MHrOBblX nnaTe>KeM
III Heyn11aTOw npo4eHTOB no HMM B cy6b-

811

538

811

538

eKTax, ocyw,eCTBJJRIOUJ,MX ,o,eRTeJlbHOCTb no
q>MHaHCOBOMY JIM31!1Hry
• paCXO,ll,OB no BblnJlaTe OTnycKHblX noco6MM
VI B03Harpa>KAeHMM no MTOraM fOAa pa6o4MM (pa60THI/IKaM), 3aHRTblM B OCHOBHOW
,o,eRTeJIbHOCTM
• noTepb, CBR3aHHblX C avAMTOPCKMM
pMCKOM a ayţJ,MTOpCKMX o6w,ecraax

1
În conformitatE' cu Legea cu privire la organizaţiile de creditare nebancară nr. l /2018, începând cu O 1.1 0.2018,
organi:r..aţiile de crc:•ditare nebancară au substituit entităţile de microfinanţare.
2 B COO'l'Be'l'C'I'BHU c :laKOHOM o He6aJIKOBCKUX Kpe,!1.HTHblX Opl"clHH:3�11.flX Nn 1/2018 Ha•rnHM c 01.10.2018 r.
He6aHKOBCl{Ue KpclVITHl,)(' opraHnaaunu aal\l(mU.:-IH MHKl)OlpHHaHCOBhle cy61>CKTbl.
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1
17 Reflectarea dobânzilor, comisioanelor bancare şi a altor costuri aferente

creditelor şi împrumuturilor utilizate:
• în activităţile de bază pentru fa-

18

19

20
21

22

23

bricarea/crearea activelor cu ciclu
lung de producţie
• în organizaţiile de creditare nebancară pentru acordarea împrumuturilor
Reflectarea valorii serviciilor şi bunurilor primite de la alte persoane
şi utilizate în activităţile de bază (de
exemplu, combustibilul, apa, energia
de toate tipurile consumate în scopuri tehnologice)
Calcularea plăţilor pentru bunurile
primite în leasing operaţional (locaţiune/arendă} şi utilizate în activităţile de bază
Calcularea salariilor şi altor plăţi
angajaţilor încadraţi în activităţile
de bază
Reflectarea contribuţiilor de ASSO şi
a primelor de AOAM ale angajatorului
aferente salariilor şi altor plăţi calculate angajaţilor încadraţi în activităţile
de bază ale entităţii (în contul 541
se reflectă primele de AOAM dacă
salariile şi alte plăţi se calculează şi se
achită în luni diferite}
Reflectarea CAB în urma calculării
impozitelor şi taxelor nerecuperabile:
impozitului pe bunurile imobiliare
cu destinaţie de producţie
taxelor pentru resursele naturale:
• taxa pentru apă {se admite reflectarea acestei taxe în contul 713)
• taxa pentru extragerea materialelor utile
• taxa pentru lemnul eliberat pe picior (se admite reflectarea acestei
taxe în contul 713)
taxei pentru prestarea serviciilor de
transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor
(comunelor) (se admite reflectarea
acestei taxe în contul 713)
plăţii pentru poluarea mediului aferente bunurilor fabric'jte pe teritoriul Republicii Moldova în subdiviziunile (secţiile) activităţilor de bază
Reflectarea plăţilor de asigurare a
bunurilor şi personalului aferente
activităţilor de bază (contul 261 se
aplică în cazul în care termenul de
asigurare cuprinde cel puţin două
perioade de gestiune)

811

5
Orpa>KeHMe npOl,\8HTOB, KOMMCCMOHOB
6aHKOB M APYrMx 3aTpaT no KPeAMTaM
M 3aMMaM, MCnOJlb3OBaHHblM:
511,512 • B OCHOBHOM AeRTeJlbHOCTM ,D/IR np01113-

811

511,512

811

521,522,
544

811

521,522,
544

811

531

811

533,541

4

3

I

811

I

534

811

534

811

534

811
811

811

811

I

BOACTBa/C03AaHIIIR KBaJJlllq>IIIU,HpyeMblX
aKTIIIBOB
• B He6aHKOBCKMX KPeAMTHblX opraHM3aU.MffX AJIR npe.D,OCTaBJJeHlllff 3aHMOB
OTpa>KeH11e CTOIIIMOCTIII ycnyr 11 u.eHHOcreii, noJJy4eHHblX oT APYrHX 11111u, 11 11cnO/lb30BaHHblX B OCHOBHOW ,a,eRTe/lbH0CTIII
(HanpHMep,TOnJlHBO, BO.D,a 11 3HeprnR Bcex
BIIIAOB, pacXOAYeMble Ha TeXHOJIOrH4eCKllle
u,enw)
OTpa>KeH11e nnaTe>Keii 3a IIIMY!l\eCTBo, nony4eHHOe B onepau.MOHHblM JIM311Hr {BHaeM/
B apeHAY) III 111cnoJ1b30BaHHOe B OCHOBHOM
AeRTenbHOCTIII
Ha4HCJleHHe 3apa60THOM nnaTb1 11 APYrlllX
BbmJJaT pa60THWKaM, 3aHRTblM B OCHOBHOM
.D,eRTenbHOCTH
OTpa>KeHJ/le OT'fMCJJeHMM pa60TO.D,aTenR Ha
orcc III OMC OT Ha4111CJ1eHHOM 3apa60THOM
nnaTbl H APYrHX BbmJlaT pa60TH11KaM, 3aHRTblM B OCHOBHOM AeRTellbHOCTIII cy6beKTa (Ha
C4eTe 541 OTpa>KalOTCR OT411CJJeHIIIR Ha OMC,
eCJ1111 3apa60THaR nJJaTa w .o.pyrne BbmnaTbl
Ha4111CJIRIOTCR H BblnJla411BalOTCR B pa3Hble
MeCRU,bl)
OTpa>KeHMe 30A B pe3ynbTaTe Ha11McneHMff
HeBO3Me�eMblX Hanoros M c6opoe:
Hanora Ha HeABM>KMMoe MMYIJ.leCTBO npo1113BOACTBeHHOro Ha3Ha4eHHR
c6opos 3a npMPOAHble pecypcbl:
• c6op 3a BOAY (.o.onycKaeTCR 0TpameH111e
.o.aHHoro c6opa Ha C4eTe 713)
• c6op 3a .o.o6b14Y none3HblX MCKonaeMblX

• c6op 3a omycKaeMylO Ha KOPHIO ApeBeCMHY (.o.onycKaeTcR 0Tpa>KeH111e .o.aHHoro c6opa Ha c4eTe 713) 11 T.n.
534
nnaTbl 3a npeAocras11eH111e ycnyr no aBTOM06MnbHOM nepeBO3Ke nacca>K11p0B Ha
Tepp11Top1111 MYHIIIU,llln11es, ropOAOB 11 ce/I
{KOMMYH) (.o.onycKaeTCR OTpa>KeHMe AaHHOro
c6opa Ha C4eTe 713)
534
nnaTbl 3a 3arpR3HeH111e oKpy>KalO!l\eM cpe.o,b1
no u.eHHOCTffM, npOlll3Be.D,eHHblM Ha TepplllTOpH11 Pecny6JIHKM MOJIAOBa B noApa3AeJleHl1RX (u,exax) OCHOBHOW .D,eRTeJlbH0CTIII
542 sau OTpa>KeH111e nnaTe>Kei1 no crpaxosaHMIO
261
MMYIJ.leCTBa 11 nepcoHana, OTHOCffll\MXCR K
OCHOBHOH AeRTeJJbHOCTIII (C4eT 261 npMMeHReTcR, ecm,1 cpoK crpaxosaH111R BKJ1I04aeT KaK
MMHMMYM ABa 0T4eTHblX nepHOAa)
534
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24 Reflectarea plusurilor de producţie
612
OTpa>KeHHe M3JIMWKOB He3asepweHHOrO
811
în curs de execuţie, constatate la innpOH3BOACTBa, BblffBJleHHblX npH MHBeHTaventariere în subdiviziunile (secţiile)
PM3al,\MM B nOApa3,D,eJJeHHffX (u,exax) OCHOBactivităţilor de bază
HOH AeRTeJJbHOCTH
25 Decontarea costului serviciilor pres811
811
Cn111caH111e ce6eCTOHMOCTH ycnyr, OKa3aHHblX
tate pentru fabricarea produselor
npH npOH3BOACTBe npop,yKU,HIA B p,pyrnx
altor subdiviziuni (secţii) ale activitănoApa3AeJJeHHRX (u,exax) ocHOBHOH AeRTenbţilor de bază
HOCTH
26 Decontarea la CAB:
CmtcaHMe Ha 30A:
a costurilor activităţilor auxiliare
811
812
3aTpaT BCnOMOraTeJlbHblX npOM3BOACTB
a costurilor indirecte de producţie {mo811
821
KOCBeHHblX npoM3Bo,qCTBeHHblX 3ayPaT (nopffdul de decontare a costurilor indirecte
AOK cn111caH1Aff KOCBeHHblX npOIA3BQD,CTBeHHblX
de producţie este stabilit în pct. 29-31
3aTpaT ycraHosneH a nn. 29-31 HC6Y «3adin SNC „Stocuri" şi expus în revista
nacb1» IA IA3/lO>KeH a >KypHane «Contabilitate şi
,,Contabilitate şi audit'', 2013, nr. 6, p. 62)
audit» NQ 6 3a 2013 ro.o., c. 62)
822
811
a costurilor indirecte aferente conKOCBeHHblX 3aTPaT no AOrosopaM Ha
tractelor de construcţie
CTPOMTeJlbCTBO
811
823
a costurilor de regie aferente conHaK/laAHblX 3aTpaT no ,o.orosopaM Ha
tractelor de construcţie
(TPOMTeJlbCTBO
a altor costuri repartizabile
p,pyrnx pacnpeAenAeMblX 3aTpaT
811
824
27 Decontarea valorii serviciilor (fără
811
836
Cn1AcaHHe CTOIAMOCTH ycnyr (6e3 HAC), 4aTVA) utilizate parţial de către locaCTIA4HO IACnOJlb30BaHHblX nM3MHrOAaTeJlffMM/
tori în activităţile de bază în cazul
HaHMOAaTe/lffMH B HX OCHOBHOH ,D,effTe/lbHOrefacturării costurilor
CTIA npH pe<l>aKTYp1ApOBaHIAIA 3aTpaT
Notă la operaţiunea 27. Formula se întocmeşte în cazul refacturării parţiale a costurilor aferente contractelor de
leasing (locaţiune/arendă) şi este precedată de înregistrarea: Dt 836 Ct 521, 522, 534. Modul de contabilizare a
costurilor refacturate cu utilizarea contului 836 este expus în revista „Contabilitate şi audit", 2017, nr.11, p. 9.
npMMe'laHMe K onepa4MM 27. npoBO,D,Ka COCTaBnffeTCff nplA 4aCTIA4HOM pe<l>aKTYPIAPOBaHIAIA 3aTpaT,
CBR3aHHblX c p,orosopaM11 JIH3HHra (HaHMa/apeH,D,bl}. EH npep,wecrsyeT 3anHcb: AT 836 KT 521, 522, 534.
nopRAOK Y4eTa peq>aKTYplApOBaHHblX 3aTpaT C np1AMeHeH1AeM C4eTa 836 IA3/lO>KeH B >KypHa/le «Contabilitate
şi audit» NQ 11 3a 2017 ro.o., c. 9
28 Decontarea costului efectiv al servi- 111,121, 811
Cn111caH11e ce6eCTOMMOCTM ycnyr (He3asepciilor (producţiei în curs de execuţie) 122,125,
weHH0ro npOM3BOACTBa) OCHOBHOH Aeffale activităţilor de bază la procurarea 131,151,
TeJlbH0CTH nplA np1Ao6peTeH1AIA IA nop,roTOBKe
211,213,
şi pregătirea activelor imobilizate
p,onrocp04HblX 11 o6opOTHblX aKTIABOB
şi circulante pentru a fi utilizate
K MCnO/lb30BaHMIO no Ha3Ha'feHHIO
217etc.
după destinaţie
29 Reflectarea costului efectiv al materi211,
811
OTpa>KeHIAe q>aKTM'feCKOH ce6eCTOMMOCTM Maalelor şi OMVSD fabricate în subdivi213
TepManOB III M6n, M3rOT0BJleHHblX B noApa3ziunile (secţiile} activităţilor de bază
p,eneHHffX {u,exax) OCHOBHOH AeffTe/lbHOCTM
30 Reflectarea valorii juste a materialeOTpa>KeHMe cnpaBeAnMBOM CT0MMOCTM rOAlor utilizabile obţinute din subdiviHblX MaTepManos, nonY'leHHblX B nOApa3ziunile (secţiile} activităţilor de bază
AeJJeHMAX (4exax) OCHOBHOM AeATeJlbH0CTM
în urma:
s pe3ynbTaTe:
anulării comenzilor de producţie (în
211
811
aHHYIIHPOBaHMff npOM3BOACTBeHHblX 3acazul în care costul comenzilor anuKa30B (eC/lH ce6eCTOHMOCTb aHHYIIMPOBaHlate a fost decontat integral la chelHblX 3aKa3oB 6b1J1a nonHOCTbto cn111caHa Ha
tuielile curente, valoarea materialeTeKYIJ..IIAe paCX0,D,bl, CTOMMOCTb nony4eHHblX
lor obţinute se reflectă prin formula:
MaTep1Aanos oTpa>KaeTCR nposop,KoH: AT 211
Dt 211 Ct 612 sau 714}
KT 612 MJIH 714)
înregistrării deşeurilor recuperabile (se
211
811
onplAXO,D,OBaHMff 803BpaTHblX 0TXOA0B (p,oadmite reflectarea acestor deşeuri prin
nycKaeTCff OTpa>KeHMe p,aHHblX OTX0AOB CT0pformula de stornare: Dt 811 Ct 211}
HMPOBO'IHOM npoBOAKOH: AT 811 KT 211)
casării rebuturilor definitive (formu211
811
cm,1caHHff OK0H'faTe/lbHOr0 6paKa (npOBOAKa
la rezultă din pct. 45 al Indicaţiilor
BblTeKaeT 1113 n. 45 MeT0AM4eCKIAX yKa3aHHH)
metodice)

I

I

I

I
I

I
I

I
I
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811
211
31 Reflectarea valorii materialelor
OTpa>KeH11e CT011MOCTH HeMcnonb3OBaHHblX
neutilizate returnate din subdiviziu
MaTepManOB, BO3Bpal.J.\eHHblX 113 noApa3p,e
neHHH (u,exos) OCHOBHOH AeflTeJlbHOCTH
nile {secţiile) activităţilor de bază
Notă la operaţiunea 31. Materialele returnate se evaluează la valoarea contabilă la care acestea au fost
casate la transmiterea în folosinţă. Se admite reflectarea valorii acestor materiale prin formula de stornare:
Dt 811 Ct 211.
npMMe'faHMe K onepaU,MM 31. Bo3BpalJ.\eHHble MaTep11aJ1bl ou,eHMBalOTCfl no 6anaHCOBOH CTOHMOCTH, no
KOTOPOH OHl1 6btJ111 cn11caHbl npH nepep,a4e B 11CnOJlb30BaHHe. AonycKaeTCfl OTpa>KeHHe CTOHMOCTl1 p,aHHblX
MaTep1,1anos cropHHposoYHOH nposop,KoH: AT 811 KT 211
OTpa>1<eH11e ce6ecroHMOCTH npMnnOA3, no212
811
32 Reflectarea costului produşilor ob11Y4eHHoro OT 3penoro npOAYKTHBHoro CKOTa
ţinuţi de la animalele de producţie
mature
811
OTpa>1<eH11e ce6ecro11MOCTH npMpocra >KH33 Reflectarea costului sporului greută212
BOH Maccb1 11 3aTPaT Ha coAep>KaH11e o6opoTţii vii şi a costurilor de întreţinere a
HblX 611onornYeCKMX aKT11sos
activelor biologice circulante
Notă la operaţiunea 33. Conform pct. 30 din SNC „Particularităţile contabilităţii în agricultură", pe parcursul
perioadei de gestiune, produşii, sporul greutăţii vii şi costurile de întreţinere a animalelor tinere se evaluează
la costul planificat (normat). Potrivit pct. 31 din acest standard, la data raportării, costul planificat al activelor
biologice circulante se ajustează până la cel efectiv prin decontarea abaterilor cu formule obişnuite sau de
stornare. Modul de calculare şi de contabilizare a costului produşilor, sporului greutăţii vii a animalelor tinere
este prezentat în pct. 33 şi anexele 10-11 la SNC sus-menţionat, precum şi în revista „Contablitate şi audit",
2016, nr. 9, p. 46.
npMMe'faHMe K onepau,MM 33. CornacHo n. 30 HC6Y «Oco6eHHOCT11 6yxramepcKoro yYeTa s cenbCKOM
X03flHCTBe» B Te4eHHe OT4eTHoro nep110,D,a npHnJJOA, nplApOCT >KVIBOH MaCCbl IA 3aTpaTbl Ha COAep>KaHHe
M0/10,ll,HflKa >KvtBOTHblX ou,eH11BalOTCfl no nnaHOBOH {HOpMaTHBHOH) ce6eCTOIIIMOCTH. B COOTBeTCTBIAl1
C n. 31 p,aHHOro CTaHp,apTa Ha OT4eTHYIO p,ayY nnaHOBafl ce6eCTOHMOCTb o6opOTHblX 6110J10flA4eCKHX aKTMBOB
AOBOAIATCfl AO cpaKTIA4eCKOH nYTeM cn1,1caHl1fl OTKJIOHeHIAH 06bl4HblMIII 11/111 CTOPHl1p0804HblMIA npOBOAKaMl1.
nopfl,D,OK onpep,eneHHfl IA yYeTa ce6eCTOHMOCTIA npwnnop,a, np11pocra }KHBOH MaCCbl M0/10,ll,HflKa }Kl180THblX
npeACTaBneH B n. 33 H B npHJlO}KeHl1flX 10-11 K BbtweyKa3aHHOMY HC6Y, a TaK>Ke B >KypHane «Contabilitate
şi audit» NQ 9 3a 2016 ro.o,, c. 46
34 Reflectarea costului efectiv al produ
811
OTpa>KeHMe cpaKTH4eCKOH ce6eCTOMMOCTM
216
rOTOBOM nPOAYKU,MM 11 nonycj>a6pMKaToB,
selor finite şi semifabricatelor con
fecţionate în subdiviziunile (secţiile}
M3fOTOBJleHHblX B nop,pa3AeJleHMflX (u,exax)
activităţilor de bază (înregistrările în
OCHOBHOH AeflTeJJbHOCTIA (Ha CYeTe 216 3an11contul 216 se efectuează în subcontu
CM OCYIJ.\eCTBnfllOTCfl no cy6c4eTaM 2161 «ro
TOBafl npO,D,YKll,IAfl» M 2162 «nonycpa6pMKaTbl
rile 2161 „Produse finite" şi 2162 „Se
mifabricate din producţie proprie")
co6crseHHOro npOIA3BOACTBa»)
35 Reflectarea valorii realizabile nete a
811
216
OTpa>KeHMe 411CTOH CTOHMOCTIA pea111A3aU,1AH
produselor secundare obţinute în
no60'fHoii RPOAYKL\HH, no11Y4eHHOH s no.a,
subdiviziunile (secţiile} activităţilor
pa3AeneHMflX (u,exax) OCHOBHOH ,D,eflTellbHO
de bază (înregistrarea în contul 216
CTl1 (Ha C4eTe 216 3anMCb OCylJ.\eCTBJlfleTCfl no
cy6cYeTY 2163 «no6otfHafl npOAYKU.IAR»)
se efectuează în subcontul 2163
,,Produse secundare")
811
36 Decontarea pe seama provizioanelor
538
Cn1AcaH111e 3a CYeT paHee C03AaHHbtx ou,eHO'f
constituite anterior a costului serviHblX pe3epBOB ce6eCTOMMOCTIA yCJJyr OCHOB
ciilor activităţilor de bază prestate la
HOH AeflTeJJbHOCTH, OKa3aHHblX np11 Bbl6blTHM
ieşirea activelor imobilizate, reparaAOJlfOCp04HblX aKTHBOB, peMOHTe M o6CJJy
ţia şi deservirea în CU!'jSUI perioadei
>KHBaHMIA npoAaHHblX aKTMBOB B TeYeHMe
de garanţie a activelor vândute etc.
rapaHTMHHoro cpoKa w AP·
711
811
37 Decontarea CAB aferente contracteCm1caH111e 3OA, OTHOCRIJ.\MXCR K AOrosopaM
lor de leasing financiar şi operaţional
cpMHaHCOBOro M onepaU,HOHHOro JlM3MHra
{HaHMa/ apeHAbl) {npoeop,Ka cocrasnReTcfl,
{locaţiune/ arendă) (formula se întocmeşte în cazul în care leasingul,
eC/111 Jll1311Hr, HaeM, apeHAa flBJlfllOTCfl OCHOB
locaţiunea, arenda constituie activiHblMH BHAaMH AeRTeJlbHOCTH cy6beKTa)
tăţi de bază ale entităţii)

CUPRINS
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38 Decontarea costului efectiv al bunurilor vândute altor persoane nemijlocit
din secţiile activităţilor de bază ale
entităţii (formula rezultă din pct. 21
al SNC „Cheltuieli" şi se întocmeşte
în cazul în care producţia în curs de
execuţie şi produsele nu au fost reflectate în conturile 215 şi 216)
39 Decontarea în entităţile economice
a costului serviciilor activităţilor de
bază prestate:
altor persoane contra plată
în scopuri comerciale şi administrative
la ieşirea altor active circulante (cu
excepţia produselor/mărfurilor}
la ieşirea activelor imobilizate
la transmiterea cu titlu gratuit a activelor
imobilizate şi circulante altor persoane
la prevenirea şi lichidarea consecinţelor evenimentelor excepţionale
40 Reflectarea lipsurilor şi pierderilor
din deteriorarea producţiei în curs
de execuţie, depistate în subdiviziunile (secţiile} activităţilor de bază
41 Decontarea costului rebuturilor
definitive depistate în subdiviziunile
(secţiile} actlvităţilor de bază
42 Reflectarea pierderilor supranormative înregistrate în subdiviziunile
(secţiile) activităţilor de bază
43 Decontarea pierderilor privind comenzile de producţie anulate aferente activităţilor de bază
44 Decontarea pierderilor aferente staţionărilor neprevăzute de procesul tehnologic în activităţile de bază {se admite
reflectarea acestor pierderi fără aplicarea contului 811 prin formula: Dt 714 Ct
124, 211, 521,531, 533,544 etc.)
45 Decontarea costului serviciilor ONC
prestate pe seama:
mijloacelor cu destinaţie specială
mijloacelor nepredestinate
mijloacelor din activităţile economice
statutare
46 Decontarea costului producţiei în
curs de execuţie a activităţilor de
bază ieşite (distruse, casate, expropriate etc.) şi/sau deteriorate ca urmare a evenimentelor excepţionale
47 Majorarea costului bunurilor/serviciilor fabricate/prestate de subdiviziunile {secţiile) activităţilor de bază,
diminuat eronat în perioada de gestiune curentă
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5
Cm1caH111e q>aKTlll4eCKOM ce6eCTOIIIMOCTIII
l,\eHHOCTeM, npoAaHHblX HenocpeACTBeHHO
1113 u,exoa OCHOBHOM AeRTeJlbHOCTH cy6beKTa
(npOBOAKa BblTeKaeT 1113 n. 21 HC6Y «PacxoAbl» III COCTaBJlReTCR, ecn111 He3aBepweHHOe
npOlll3BOACTBO III npo.D,yKU,IIIR He 6b1Jllll OTpa>KeHbl Ha c4eTax 215 111 216)

I
I

II
I

CmtcaHMe B X03RMCTBYIOl1\MX cy6'beKTax
ce6eCTOMMOCTM ycnyr OCHOBHOM AeRTeJlbHOCTM, OKa3aHHblX:
APYrMM JlMl,\aM 3a nnaTY
a KOMMeJNecKMX III i!AMMHMCTpaTMBHblX u,enRx
np111 Bbl6blTMM APvrnx o6opoTHblX aKT111aoa

(3a IIICKJ1I0"1eH111eM npOAYKU,HIII/TOBapoa)
np111 Bb16b1TMM APYrMX A0nrocl)O'IHblX aKT111aoa
np111 6e3B03Me3AHOM nep�aYe AOnrocpo4HblX III o6opOTHblX aKTIIIBOB APYrMM JllllU,aM
np111 npe.o.ynpe>KAeHIIIH III JllllKBHAaU,111111 nocneACTBMii 1tpe3BbNaMHblX co6b1T111M
OTpa>KeHHe HeAOCTa'I III noTepb OT nop'-1111
He3aBepweHHOro np01113BOACTBa, BblRBJleHH_blX B no.o.pa3p,eneHIIIRX (u,exax) OCHOBHOM
AeRTeJlbH0CTH
Cn111caH111e ce6eCTOHMOCTIII OKOH'laTeJlbHOro
6paKa, .o.onyw,eHHoro B no.o.pa3AeneHHRx
(u,exax) OCHOBHOM p,eRTeJlbHOCTIII
OTpa>KeH111e caepXHOpMaTMBHblX noTepb,
803HIIIKWHX B noApa3AeJleHIIIRX (u,exax)
OCHOBHOM p,eRTeJlbHOCTH
OTpa>KeH111e noTepb no aHHy111,1poaaHHblM
np01113BOACTBeHHblM 3aKa3aM, OTHOCRILl,IIIMCR
K OCHOBHOM ,D,eRTeJlbHOCTIII
Cn111caH111e noTepb no npocroRM, He np�yCMOTpeHHblM TeXHOJlOrMYeCKIIIM npou,eccoM
OCHOBHOM AeRTeJlbHOCTIII (AonycKaeTCR OTpa>KeHllle ,D,aHHblX noTepb 6e3 np111MeHeHHR
C4eTa 811 npoBOAKOM: AT 714 KT 124, 211,
521,531,533,544 III AP-}
CnMCaHMe ce6eCTOMMOCTM ycnyr HKO, OKa3aHHblX 3a C'leT:
l,\eJleBblX cpeACTB
Hel,\eneBblX cp�CTB
cpe.D,CTB OT ycraBHblX BIIIAOB 3KOHOMM'leCKOM
.D,eRTeJlbHOCTIII
CnHcaH111e ce6eCTOIIIMOCTIII He38aepweHHOrO
npoM3BOP,CTBa OCHOBHOM AeRTeJlbHOCTIII, Bbl6blBWero (yHIIIYTO>KeHHOro, cn111caHHOro, 3KCnponp111111poBaHHoro 1,1 AP-) 111/111n111 noape>KAeHHoro B pe3ynbTaTe 1tpe3Bb11taMHblX co6b1TMM
YBeJ1111YeH111e ce6eCTOMMOCTM L\eHHOCTeii/ycnyr, H3rOTOBJleHHblX/OKa3aHHblX noApa3AeneHIIIRMH (u,exaMH) OCHOBHOH .D,eRTeJlbHOCTH,
3aHMHCeHHOM B TeKyw,eM 0TYeTH0M nepHOAe

CUPRINS

2
1
48 Stornarea costului bunurilor/servlclllor fabricate/prestate de subdiviziunile (secţiile) activităţilor de
bază, majorat eronat în perioada de
gestiune curentă (se admite retlectarea sumei diminuării costului prin
formula inversă)

3
211,212,
213,215,
216,711,
712,713,
714,716,
717,718,
n3etc.

49 Majorarea CAB diminuate eronat în
perioada de gestiune curentă

811

50 Stornarea CAB majorate eronat în
perioada de gestiune curentă (se
admite reflectarea sumei diminuării
CAB prin formula inversă)

811

51 Reflectarea la data raportării a costului soldurilor producţiei în curs
de execuţie aferente activităţilor de
bază

215

Contul 812 „Activităţi auxiliare"
Contul 812 este destinat generalizării
informaţiei privind costurile de produc
ţie şi costul bunurilor/serviciilor fabrica
te/prestate de către subdiviziunile (secţiile)
activităţilor auxiliare ale entităţii.
În conformitate cu pct. 5 din Indicaţiile
metodice, activităţile auxiliare reprezintă
activităţile de deservire a activităţilor de
bază ale entităţii (de exemplu, fabricaţia
ambalajului şi instrumentelor, deservirea
cu transport, furnizarea diferitor tipuri de
energie, reparaţia mijloacelor fixe).
Costurile activităţilor auxiliare ( CAA)
cuprind costurile legate de:
• producerea ambalajelor;
• fumizarea diferitor tipuri de energie (de
exemplu, a energiei electrice, termice, aeru
lui comprimat, frigului, apei);
• deservirea cu transp9rt;
• reparaţia mijloacelorfixe;
• fabricarea instrumentelor, echipamentelor
speciale, pieselor de schimb etc.;
• confecţionarea altor produse sau prestarea
altor servicii cu caracter auxiliar pentru
necesităţile interne ale entităţii şi/sau desti
nate livrării terţilor (pct. 37 din Indicaţiile
metodice).
La contabilizarea CAA, se întocmesc for
mulele contabile prezentate în tabelul 116.

4
811

5
CropH111poeaH111e ce6eCTOMMOCTIII
1.1eHHOCTeiii/ycnyr, 1113rOTOB/leHHblX/
OKa3aHHblX noApa3,0,eneHllll'IMIII
(u,exaM111) OCHOBHOH AeRTe/lbHOCTIII,
3aBb1WeHHOiii B TeKyW,eM OT'!eTHOM
nepHOAe (AonycKaercR orpa>1<eH111e
cyMMbl yMeHbWeHllll'I ce6eCTOIIIMOCTM o6pantoiii npoBOAKOH)
113,124, 133,152, Yee11111"1eH111e 30A, 3aHM>KeHHblX e
211,213,214,215, TeKyW,eM OT'leTHOM nepHOAe
216,217,261,226,
426,521,531,532,
533,534,538,542,
544,812,821,822,
823,824,836 etc.
113, 124, 133, 152, CropH111poeaH111e 30A, saeblweH211,213,214, 215, HblX B TeKyW,eM OT'leTHOM nepl!IOAe
216,217,261,226, (AonycKaercR orpa>1<eH111e cyMMbl
426,521,531,532, yMeHbWeHHR 30A o6paTHoiii
533,534,538, 542, npoBOAKOH)
544,812,821,822,
823,824, 836 etc.
811
Orpa>1<eH111e Ha OT'leTHYIO AaTy
ce6eCTOIIIMOCTIII OCTaTKOB He3aeepweHHOro npOM3BOACTBa, OTHOCRW,IIIXCR K OCHOBHOH AeRTe/lbHOCTIII

C'IeT 812 «BcnoMoraTem,Has
µ;eJITeJILHOCTL»
CqeT 811 npe.n;HMHaqeH .n;.rm o6o6m;e
HllH llH<pOpMaD;llll O IIpO113BO.D;CTBeHHbIX
3aTpaTax li Ka.JibKyJIHIJ;llll ce6ecTOllMOCTH
u;eHHOCTenlyCJIYI',
IIpOH3Be.n;eHHbIXIOKa3aHHbIX IIO.D;pa.3.D;eJieHHHMH (u;exaMll) BCIIO
MOraTeJILHbIX IIpOll3BO.D;CTB cy6'beKTa.
B COOTBeTCTBllll C II. 5 MeTo,n;11qeCKHX

YKa3aHHH BcnoMoraTeJILHLie npoH3Bo.n;
CTBa npe.n;cTaB.TIHIOT co6oH IIpOll3BO.D;CTBa
no o6CJiyJKllBaHHIO OCHOBHOH .n;eHTeJibHO

CTH cy6'beKTa (Hanp11Mep, IIpOH3BO.D;CTBO
Tapbl II HHCTPYMeHTOB, TPaHCIIOPTffOe 06CJiyJKHBaHHe, CHa6JKeHne pa3HbIMH BH.n;a
MH aueprllll, peMOHT OCHOBHbIX cpe.n;CTB).
3aTpaTbI BCIIOMOraTeJILHbIX IIpOH3BO.D;CTB

(3BTIJ BKJIIOqaIOT 3aTpaTLI, CBH3aHHL1e:
• c npouaeoocmeoM main,t;
• CO CHllfxHce1.tueM p<13Jl,U'lt'H020 pooa �
6mnpw,,,ep, MeKmpw,,eCIWU, menJW60U :mep
meu, CJ1Cam'lltM 6080.)'X(lM, xanoâo.M, eOO<Jă);
• c mpa1tcnopmH'lltM 06c.nyJICU6a1tueM;
• C pe.MOHfflOM OC'H06'H'btX cpeocme;
• C npou36oâcm60M UHCmpyMe'H11106, cn.tmua.n'b
'H020 ooopyi}ooaHwt, 3a1UlC'H'btX 'ltaC'lneU U op.;
• c uazomoe.ne1tue.M npO'lteu npooy,c-quu wiu
cmaaaHUe.M npO'ltux yc.nyz ecnoMOzamen'b
HOZO xapa,cmepa 0.nst 6HympeHHUX Hy:m:O
cy6r,e1Clna u/wiu npeooa:ma11,euuwx o.nsi no
cmae'Ku cmop01t1tUM .nuu,a.M (rr. 37 MeTo
.n;wiecKHX YKa38HHH).
IlpH yqeTe 3B11 COCT8BJIHIOTCH 6yxra.,'I
TepCK1Ie rrpOBO.IJ;KH, rrpe)J;CTaBJieHHbie B
Ta6nttu;e 116.
CUPRINS

Tabelul 116
Formule contabile pentru evidenţa costurilor activităţilor auxiliare
ByxraJITepCKHe IIpOBO,IJ;KH no yqeTy 3aTpaT BCIIOMOraTeJII,HI,IX npOH3BO,IJ;CTB
Nr.

COnţinutul operaţiunii
crt.
1
2
1 Reflectarea la începutul perioadei de
gestiune a costului soldurilor producţiei în curs de execuţie aferente
activităţilor auxiliare
2 Calcularea amortizării imobilizărilor
necorporale, mijloacelor fixe, activelor biologice imobilizate şi părţii
obiectului de investiţii imobiliare utilizate în activităţile auxiliare la prestarea serviciilor/fabricarea bunurilor
3 Calcularea amortizării mijloacelor
fixe, activelor biologice imobilizate,
investiţiilor imobiliare şi uzurii OMVSD
transmise în leasing operaţional/locaţiune (formula se întocmeşte în cazul
în care leasingul/locaţiunea nu constituie actvităţi de bază ale entităţii)
4 Decontarea valorii contabile a materialelor, produselor şi mărfurilor
consumate în activităţile auxiliare
5 Reflectarea pierderilor de producţie
în limita normelor stabilite, înregistrate în subdiviziunile (secţiile) activităţilor auxiliare
6 Decontarea valorii contabile a instrumentelor/dispozitivelor speciale
şi a altor OMVSD cu valoarea unitară
nu mai mare de 1/6 din plafonul
stabilt de legislaţie, utilizate în activităţile auxiliare
7 Calcularea uzurii instrumentelor/dispozitivelor speciale şi a altor OMVSD
utilizate în activităţile auxiliare
8 Reflectarea costului efectiv al bunurilor returnate de la depozit în
subdiviziunile (secţiile) activităţilor
auxiliare (pentru remediere, prelucrare suplimentară etc.)
9 Reflectarea cheltuielilor de delegare
aferente activităţilor auxiliare

Conturi
corespondente

3
812

812

812

812
812

812

812
812

812

10 Decontarea valorii contabile a tichetelor de masă acordate angajaţilor
încadraţi în activităţile auxiliare

812

11 Decontarea cotei cheltuielilor anticipate aferente CAA
12 Capitalizarea dobânzilor, comisioanelor bancare şi altor costuri aferente creditelor şi împrumuturilor
utilizate pentru fabricarea/crearea
activelor cu ciclu lung de producţie
în activităţile auxiliare

812
812

4

CoAep>KattMe onepaqMM

5

OTpa}l{eH111e Ha Ha4ano OT'leTHoro nep1110Aa
ce6ecTOIIIMOCTIII OCTaTKOB He3asepweHHOrO
npOM3BOACTSa, OTHOCRW,11XCR K BCnOMoraTellbHblM npOlll3BOACTBaM
113, Ha4111CJ1eH111e aMopn13aq111111 HeMaTep11aJ1bHblX
124, aKTIIIBOB, OCHOBHblX cpeACTB, AOllroCp04HblX
133, 6111onor1114eCKIIIX aKTl-1B0B III 4aCTIII 06beKTa IIIH152 BeCTIIIU,IIIOHHOH HeABlll}l{IIIMOCTIII, 11CnO/lb30BaHHblX BO scnoMoraTe/lbHblX npOlll3BOACTBax np1,1
OKa3aHIIIIII ycnyr/npOlll3BOACTBe qeHHOCTeiii
124, Ha'-1"1CJ1eH111e aMOPTM3aU,MIII OCHOBHblX
133, cpeACTB, AOllfOCp04HblX 6110J10n14eCKl1X aK152, Tl1B0B, IIIHBeCTl1U,IIIOHHOH HeAB11}1{111MOCT"1 III
214 1113Hoca Mon, nepeAaHHblx s onepau,1110HHb1iii
nlll3111Hr/BHaeM (npOBOAKa COCTaBnReTCR,
eC/1111 Jllll311Hr/HaeM He RBJIRIOTCR OCHOBHblMIII
BIIIAaMIII AeRTe/lbHOCTIII cy6beKTa}
211, Cn111caH11e 6anaHCOBOiii CTOIIIMOCTIII MaTepMa216, noa, npOAYKl.1111111 III TOBapoB, 1113paCXOAOBaHHblX BO scnoMoraTeJlbHblX np01113BOACTBaX
217
211, OTpa}l{eH111e npOM3BOACTSeHHblX noTepb B
521, npeAenax ycraHOBJleHHblX HOpM, B03HIIIKWIIIX
531, B noApa3AeneHIIIRX (u,exax) scnoMoraTe/lb533 etc. HblX np01113BOACTB
213 Cn111caH111e 6anaHCOBOM CTOIIIMOCTIII cneu,Ha/lbHblX 11HCTpyMeHTOB/npHcnoco6neHIIIH III
APYrlllX Mim, CT011MOCTb eAIIIHIIIU,bl KOTOpblX
He npeBblWaeT 1/6 ycTaHOB/leHHOrO 3aKOHOAaTellbCTBOM Jl"1MIIITa, "1CnO/lb30BaHHblX BO
BCnOMOraTe/lbHblX npOlll3BOACTBax
214 Ha4111CJ1eH11e 1113HOCa cnel4HanbHblX IIIHCTpyMeHTos/np111cnoco6neH111M III APYrlllX Mon, 111cno11b30BaHHblX BO BCnOMOraTe/lbHblX npOlll3BOACTBax
211, OTpa}l{eH111e q>aKTlll4eCKOiii ce6eCTOIIIMOCTIII
213, u,eHHOCTeiii, BO3Bpaw,eHHblX co CKJlaAa B
215, nOApa3AeJ1eH111R (u,exa) scnoMoraTe/lbHblX
216 np01113BOACTB (AJIR v.cnpaBJ1eHl1R, AOnOJ1H"1TellbHOH 06pa60TK111 111 AP-l
226, OTpa}l{eHHe KOMaHAIIIPOBO4HblX paCXOAOB,
532 CBR3aHHblX co BCnOMOraTeJlbHblMIII npo1113BOACTBaMIII
246, Cn111caH111e 6anaHCOBOH CTOIIIMOCTIII TanoHOB
262 sau Ha mnaHHe, npeAOCTasneHHblX pa60THIIIKaM,
532 3aHRTblM BO scnoMoraTe/lbHblX npOlll3BOAcrnax
261 Cn111caH111e AOllH pacxoAOB 6YAYIJ.\IIIX nep111OAOB, OTHOCRW,eHCR K 3Bn
511, Kan111TallH3aU,IIIR npOl4eHTOB, KOMIIICCIIIOHOB
512 6aHKOB 11 APvr111x 3aTpaT, OTHOCRW,IIIXCR K
KpeA11TaM III 3aiiiMaM, YICnO/lb30BaHHblM AllR
npOlll3BOACTBa/co3AaHIIIR KBan111<1>111u,Y1pyeMblX
aKTIIIBOB BO BCnOMOraTeJlbHblX np01113BOAcrnax
215

CUPRINS

1

13

14

15
16

17

18

19
20

21

22

23

24

25

2
Reflectarea valorii serviciilor şi bunurilor primite de la alte persoane
şi utilizate în activităţile auxiliare (de
exemplu, combustibilul, apa, energia
de toate tipurile)
Calcularea plăţilor pentru bunurile
primite în leasing operaţional (locaţiune/arendă) şi utilizate în activităţile auxiliare
Calcularea salariilor şi altor plăţi
angajaţilor încadraţi în activităţile
auxiliare
Reflectarea contribuţiilor de ASSO
şi a primelor de AOAM ale angajatorului aferente salariilor şi altor plăţi
calculate angajaţilor încadraţi în activităţile auxiliare
Calcularea impozitelor şi taxelor
nerecuperabile care se includ în
costul bunurilor/serviciilor fabricate/
prestate de subdiviziunile (secţiile)
activităţilor auxiliare
Constituirea provizioanelor pe seama CAA (pentru plata indemnizaţiilor
de concediu şi a recompenselor privind rezultatele anuale ale angajaţilor încadraţi în activităţile auxiliare
etc.)
Reflectarea plăţilor de asigurare a
bunurilor şi personalului aferente
activităţilor auxiliare
Reflectarea plusurilor de producţie
în curs de execuţie constatate la inventariere în subdiviziunile (secţiile)
activităţilor auxiliare
Reflectarea costului serviciilor prestate şi al bunurilor transmise între
subdiviziunile (secţiile) activităţilor
auxiliare (formula rezultă din pct. 40
al lndicatiilor metodice)
Decontarea la CAA la finele perioadei
de calculaţie (lunii, trimestrului, anului):
a costurilor indirecte de producţie
a altor costuri repartizabile
Decontarea valorii serviciilor (fără
TVA) utilizate parţial de către locatori în activităţile auxiliare ale acestora în cazul refacturării costurilor
Decontarea costului efectiv al serviciilor (producţiei în curs de execuţie) activităţilor auxiliare prestate
(utilizate) la procurarea şi pregătirea
activelor imobilizate şi circulante
pentru a fi utilizate după destinaţie
Capitalizarea costurilor ulterioare
(de modernizare/reconstrucţie etc.)
aferente mijloacelor fixe şi investiţiilor imobiliare efectuate de către
activităţile auxiliare

3
812

4
521,
522,
544

812

521,
522,
544

812

531

812

533,
541

812

534

812

812

538

5
OTpa>t<eHHe CT0HM0CTH ycnyr H 148HHOCTeM,
non�eHHblX 0T APYrHX /IHL\ H HCn0/lb308aHHblX 80 8Cn0M0raTe/lbHblX np0H380ACT8aX
(HanpHMep, T0n/lH80, 8QAa H 3HeprHA 8Cex
8HA08)
OTpa>t<eHHe nnaTe>Keiii 3a 111Myw,ecr80, nony4eHH0e 8 onepa4MOHHblM AM3MHr (8HaeM/8
apeHAY) 111 111cno11b3o8aHH0e 80 8cn0MoraTe/lbHblX npoH380ACT8aX
Ha1.1111C11eHHe 3apa60THOM nnaTb1 H APYrHX
sblnnaT pa6oTHHKaM, 3aHATblM so 8cnoMoraTe/lbHblX nP0H3B0ACT8aX
OTpa>t<eH111e OT'IMcneHMM pa6oTOAaTenA Ha
orcc H OMC 0T Ha4HC/leHHOM 3apa60THOM
nnaTbl H APYrHX 8bln/laT pa60THHKaM, 3aHATblM 80 8Cn0M0raTe/lbHblX np0lll380ACT8aX
Ha4HC/leHHe HeB03Mew,aeMblX HanoroB H
c6opoB, 8K/ll04aeMblX 8 ce6eCTOIIIMOCTb 4eH-

HOCTeM/yCllyr, H3rOT08/leHHblX/OKa3aHHblX
noApa3Ae/leHHAMH (4exaMH) 8cnoMoraTe11bHblX np0H3B0ACT8
Co3AaHHe 04eHCNHblX pe3epBOB 3a C4eT 3Bn
(A/IA 8bln/laTbl 0TnyCKHblX noco6111i,:i H B03Harpa>t<AeHHM no IIIT0raM r0Aa pa6oTHHKaM,
3aHATblM 80 ecnoMoraTe/lbHblX np0H380ACTBaX H AP·)

542 sau OTpa>t<eHHe nnaTe>t<eM no apaxoeaHMIO
MMyW,eCT8a H nepcoHana, 0TH0CAW,HXCfl K
261

812

612

812

812

812
812
812

821
824
836

111,121,
122,125,
131,151,
211,213,
217 etc.

812

123,151

812

8Cn0M0raTe/lbHblM nP0H380ACT8aM
OTpa>t<eHHe M3nMWKOB He3a8epweHH0ro
np0H380ACT8a, 8blflB/leHHblX npH MHBeHTapM3a4MM e noApa3Ae/leHHAX (4exax) 8CnoMoraTe/lbHblX npoH3B0ACTB
OTpa>t<eHHe ce6eCTOHMOCTH 0Ka3aHHblX
ycnyr H nepeAaHHblX 148HHOCTeM Me>t<Ay n0Apa3AeneH111AMH (4exaMH) 8cnoMoraTenbHblX
np0111380ACT8 (np080AKa BblTeKaeT IA3 n. 40
MeT0AH4eCKHX VKa3aHHM)
CnMcaHMe Ha 3Bn Ha KOHe4 KaAbKyn114MOHHoro nepMo,qa (MeCAl.la, KBaprana,ro,qa):
KOCBeHHblX np0H3B0ACTBeHHblX 3aTpaT
ADVrHX pacnoeAenfleMblX 3aTPaT
Cn1o1caHHe CT0HM0CTH ycnyr (6e3 HAC), 1.1acTH4H0 HCn0/lb308aHHblX AM3MHro,qaTeJIIIMM/
HaMMOAaTe/lAMH B HX 8CnoMoraTe/lbHblX npo111380ACTBaX npH ped>aKTVPIIIP08aHHH 3aTPaT
CnHcaHHe ce6eCTOMMOCTM ycnyr (He3aeepweHHOro npoM3BOACTBa) 8cnoMoraTe/lbHb1x
np0H3B0ACT8, 0Ka3aHHblX (111cnO/lb308aHHOro) npH npHo6peTeHHH H noAr0T08Ke A0/lr0cp04HblX IA o6opoTHblX aKTH808 K HCn0/lb308aHHIO no Ha3Ha4eHHIO
Kan111Ta11H3a4HR ocyw,ecreneHHblX ecnoMoraTe/lbHblMH np0111380ACTBaMll1 nocn9Ay10W,MX
3aTPaT (Ha MOAepHll13aU,HIO/peKOHCTPYKU,HIO
111 AP-), 0TH0CflW,MXCfl K 0CH0BHblM cpeACTBaM
111 111HBeCTHU,III0HHOM HeAB111)101M0CTll1

CUPRINS

1
2
3
26 Reflectarea costului materialelor,
211,213,
OMVSD şi al produselor fabricate în sub216
·1or auxiliare
diviziunile (sectiile)
27 Reflectarea valorii juste a materialelor utilizabile obţinute din subdiviziunile (secţiile} activităţilor auxiliare
în urma:
211
anulării comenzilor de producţie
înregistrării deşeurilor recuperabile
211
casării rebuturilor definitive
211
reparaţiilor/modernizării mijloacelor
211
fixe şi investiţiilor imobiliare
28 Reflectarea valorii materialelor
211
neutilizate returnate din subdiviziunile (sectiile) activitătilor auxiliare
29 Reflectarea costului produşilor obţi212
nuti de la animalele de muncă mature
30 Decontarea pe seama provizioanelor
538
constituite anterior a costului serviciilor activităţilor auxiliare prestate
la ieşirea activelor imobilizate, reparaţia şi deservirea în cursul perioadei
de garanţie a activelor vândute etc.
31 Decontarea CM aferente contrac711
telor de leasing financiar şi operaţional {locaţiune/arendă) (formula se
întocmeşte în cazul în care leasingul,
locaţiunea, arenda nu constituie
activităti de bază ale entităţii)
32 Decontarea costului efectiv albu711,714
nurilor vândute altor persoane nemijlocit din subdiviziunile (secţiile)
activitătilor auxiliare
33 Decontarea în entităţile economice
a costului serviciilor activităţilor
auxiliare prestate:
711
altor persoane contra plată
în scopuri comerciale şi administra- 1712, 7131
tive ale entităţii
la ieşirea altor active circulante (cu
714
excepţia produselor/mărfurilor}
la ieşirea activelor imobilizate
721
722
la transmiterea cu titlu gratuit a activelor
imobilizate şi circulante altor persoane
723
la prevenirea şi lichidarea consecintelor evenimentelor exceotionale
34 Reflectarea lipsurilor şi pierderilor
714
din deteriorarea producţiei în curs
de execuţie, înregistrate în subdiviziunile (sectiile} activitătilor auxiliare
35 Decontarea costului rebuturilor
714
definitive depistate în subdiviziunile
(sectiile) activitătilor auxiliare
36 Reflectarea pierderilor supranor714
mative înregistrate în subdiviziunile
(secţiile) activităţilor auxiliare
37 Decontarea CM aferente comenzi714
lor de producţie anulate în subdiviziunile (sectiile) activitătilor auxiliare
•

•

4
812

V

I
I
I

I

I

I

I

I

812
812
812
812
812
812
812

812

812

812
812
812
812
812
812
812

812
812
812

I
I
I

5
Orpa>KeH11e ce6ecro11MoCTW MaTepManoe, M6n
11 nl)OAyt<l4MM, 113rOTOBJleHHblX B no,o,pa3AeJleHHHX {u,exax) BCnOMoraTeJlbHblX nDOM3BOACTB
OTPa>KeHMe cnpaeep,nMeoit CTOMMOCTM
rQAHblX MaTepManoe, nonY"eHHblX B nOApa3AeneHMJIX (1.1exax) BCn0MOraTeJlbHblX
npOM3BOACTB B pe3yJlbTaTe:
aHHym1poBaH11H npo113BOACTBeHHblX 3aKa3oB
onp11xoA0BaH11H B03BpaTHblX OTXOAOB
cn11caH1111 OKOH4aTenbHOro 6paKa
peMOHTa/MOAepH113aU,1111 OCHOBHblX cp�CTB
11 MHBeCTMI.IMOHHOM HeABM>KMMOCTM
Orpa>KeHMe CTOl1MOCTM HeMCnOJlb30BaHHblX
MaTepManoe, B03BpalJ.leHHblX 113 nop,pa3AeneHl1H (uexoB) BCnOMOraTeJlbHblX nPOl13BO.QCTB
OTpa>KeHMe ce6eCTOHMOCTl1 npMnllOAa, nollV'-leHHoro oT 3pe11oro oa6o4ero CKOTa
Cn11caH11e 3a c4eT paHee C03AaHHblX 01.1eH0'1HblX pe3epeoe ce6ecro11Mocr11 yCJ1yr BenoMOraTeJlbHblX npOM3BOACTB, OKa3aHHblX npw
Bbl6blTl1H AOJ1fOCP04HblX aKTl1BOB, peMOHTe
11 06CJ1y>K11BaHMl1 npOAaHHblX aKTHBOB
B Te4eHMe rapaHTl1HHOro CPOKa 11 .ao.
Cn11caH11e 3Bn, OTHOCHUJ,11XCH K AOfOBOpaM
<l>MHaHcoBoro 11 onepau,110HHoro J1M3MHra
(HaHMa/ apeH,D,bl) (npOBO,D,Ka COCTaB/IHeTCH,
ec1111 /111311Hr, HaeM, apeH,a,a He HBJIHIOTCH oeHOBHblMIA Bl1,D,aM11 Ae,neJ1bHOCTl1 cy6beKTa)
Cn11caHMe q>aKT11'·1eCKOH ce6eCTOl1MOCTf.1 1.1eHHOCTeM, npQAaHHblX HenocpeACTBeHHO 113

no,a,pa3AeneHMH {u,exoa) scnoMoraTenbHblX
nPOf.13B0.llCTB
CnMcaHMe B X03JIMCTBYIOIJ..\MX cy6'beKTaX
ce6eCTOMMOCTM ycnyr BCn0MOraTeJlbHblX
np0M3BOACTB, OKa3aHHblX:
p,pyrnM JIM�M 3a nnaTY
B KOMMep1.1eCKMX 11 aAMMHMCTpaTMBHblX
u,en11x cy6beKTa
npM Bbl6b1TMM APYfl1X o6opOTHblX aKTl1B0B
(3a 11cKn101.1eHMeM npo,a,yKu,1111/TOBapoB)
npw Bbl6brrMM ,a,pyrwx AOJlfOCpo4HblX aKTl1BOB
np11 6e3B03Me3AHOM nepe,a,a4e ,a,011rocpo4HblX 11 o6opOTHblX aKTHBOB APYrHM 1111u,aM
np11 npe,a,ynpe>K,D,eH1111 1,11111KB11,a,au,1111 nocneACTBMM 4Pe3Bbl4aMHblX co6blTl1H
Orpa>KeH11e HeAOCTa4 11 noTepb oT nop411 He3aBepweHHOro np0l13BO,D,CTBa, B03Hl1KWl1X B
no,a,pa3AeneH11Hx {u,exax) BcnoMoraTenbHblX
nPOH3BO,D,CTB
Cn11caH11e ce6eCTOl1MOCTM OKOH4aTeJlbHOro
6paKa, ,a,onyw,eHHOro B no,a,pa3,a,e11eH1111x
{uexax) BcnoMoraTellbHblX noo113BOACTB
Orpa>KeH11e ceepXH0pMaTMBHblX noTepb,
B03HHKWMX B noApa3AeJ1eHl1HX (4exax) BenoMOraTeJlbHblX nPOl13BO,D,CTB
OTpa>KeH11e 3Bn no aHHynMpoeaHHblM npo113BOACTBeHHblM 3aKa3aM B no,a,pa3,D,e/leHMRX
(uexax) BCnOMOraTe/lbHblX npo113BOACTB

CUPRINS

4
5
1
2
3
812
Cn1-1caH1-1e noTepb no npocro11M, He npeAv714
38 Decontarea pierderilor aferente staţiCMOTpeHHblM TeXHOJ1Or11YeCKl1M npou,eccoM
onărilor neprevăzute de procesul
BO scnoMoraTe/lbHblX npOl13BOACTBaX (AOtehnologic în activităţile auxiliare (se
nycKaeTcR OTpa>1<eH11e AaHHblX noTepb 6e3
admite reflectarea acestor pierderi fără
np11MeHeH1-1R cYeTa 812 npoBOAKOH: AT 714
aplicarea contului 812 prin formula: Dt
KT 124, 211, 521, 531, 533,544 1,1 n.o.)
714 Ct 124 211 521,531,533,544 etc.}
Cm,tcaHKe ce6eCTOKMOCTK ycnyr BCnOMOraTenb39 Decontarea costului serviciilor activităţiHblX npOK3BOACTB HKO,OKa3aHHblX 3a CLleT:
lor auxiliare ale ONC prestate pe seama:
qenesb1x cpeACTB
812
716
mijloacelor cu destinaţie specială
Heqeneeb1x cpeACTB
812
717
mijloacelor nepredestinate
812
cpeACTB OT ycTaBHblX B1-1AOB 3KOHOMIIIYeCKOH
mijloacelor din activităţile economi718
,ll,eRTe/lbHOCTl1
ce statutare
812 Cn11caH1-1e ce6ecro11Mocr1-1 He3aeepweHHoro
723
40 Decontarea costului producţiei în
npOlll3BOACTBa scnoMoraTe/lbHblX npO"13BOACTB,
curs de execuţie a activităţilor auxiliBbl6blBWero (yH"1YTO>KeHHOro, cn11caHHOro, 3KCare ieşite (distruse, casate, exproprinponp1-11-1posaHHoro 1-1 AP-) 1-1/1-1111-1 nospe>K,qeHate etc.} şi/sau deteriorate ca urmaHoro B pe3y11bTaTe YDe3BblYaHHblX co6b1TIIIH
re a evenimentelor exceDtionale
Cn111caH111e ce6eCTOIIIMOCTIII ycnyr BCnOMOra41 Decontarea costului serviciilor actiTenbHblX np01113BOACTB, OTHOC111J.\IIIXC11:
vităţilor auxiliare aferente:
812 K ocHOBHOH AeRTe/lbHocrn
811
activităţilor de bază
812 K KOcBeHHblM npo113BOACTBeHHblM 3aTpaTaM
821
costurilor indirecte de producţie
812 K KOcBeHHblM 3aTpaTaM no AOrosopaM Ha
822
costurilor indirecte privind contraccrpo111TenbCTBO
tele de construcţie
812 K HaKnaAHblM 3aTpaTaM no AOrosopaM Ha
823
costurilor de regie privind contracte1
CTp0111TenbCTBO
le de construcţie
812 K 3aTpaTa�, CBR3aHHblM C B03BpaTOM OT no833
costurilor legate de returnarea de la
u
KynaTe/lel-1 paHee npOAaHHblX u,eHHOCTel-1
cumpărători a bunurilor vândute anterior
812 K 3aTpaTaM, CBR3aHHblM c nepeAaYeH u,eHHO834
costurilor legate de transmiterea
cTeH Ha nepepa6oTKY APYrl-1M 111-1u,aM
bunurilor spre prelucrare terţilor
K 06cnv>K11Bato1L1KM nPOl-138O.D.CTBaM l-1 X03flHCTBaM
812
835
oroductiilor si unitătilor de deservire
42 Majorarea costului bunurilor/servi- 211,212, 812 Yse1111YeH1-1e ce6ecTOIIIMOCTIII qeHHOCTeH/
yc11yr, 113rOTOB/leHHblX/OKa3aHHblX nOApa3ciilor fabricate/prestate de subdivizi- 213,215,
AeJ1eH11RMM (u,exaM11} scnoMoraTe/lbHbtX
unile {secţiile) activităţilor auxiliare, 216,711,
npO113BOACTB, 3aHlll>KeHHOH B TeKyw,eM
diminuat eronat în perioada de ges- 712,713,
OTYeTHOM nepl-1OAe
714,716,
tiune curentă
717,718,
723,811,
821,822,
823,835
etc.
CTOpH1-1posaH1-1e ce6eCTOIIIMOCTIII qeHH043 Stornarea costului bunurilor/servi- 211,212, 812
CTeH/ycnyr, l-13rOTOB/leHHblX/OKa3aHHblX nOAciilor fabricate/prestate de subdivizi- 213,215,
pa3Ae11eH11RM11 (u,exaM11} scnoMoraTe/lbHblX
unile (secţiile} activităţilor auxiliare, 216,711,
npO113BOACTB, 3aBblWeHHOH B TeKyUJ,eM OTmajorat eronat în perioada de ges- 712,713,
YeTHOM nep11OAe (AOnycKaeTCfl OTpa>KeH11e
tiune curentă (se admite reflectarea 714,716,
cyMMbl yMeHbWeHl/lfl ce6eCTOl1MOCTIII o6paT717,718,
sumei diminuării costului prin forHOH npoBOAKOH)
723,811,
mula inversă)
821,822,
823,835
etc.
113,124, Yse111-1YeH1-1e 3Bn, 3aHlll>KeHHblX B TeKyw,eM
812
44 Majorarea CAA dimir�ate eronat în
133,152, OTYeTHOM nep11OAe
perioada de gestiune curentă
211,213,
214,215,
216,217,
261,226,
521,531,
532,533,
534,538,
542,544,
812,821
etc.

I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

CUPRINS

1
2
45 Stornarea CAA majorate eronat în
perioada de gestiune curentă (se
admite reflectarea sumei diminuării
CAA prin formula inversă)

3
812

46 Reflectarea la data raportării a costului soldurilor producţiei în curs
de execuţie aferente activităţilor
auxiliare

215

Contul 821 ,,Costuri indirecte
de producţie"
Contul 821 este destinat generalizării
informaţiei privind costurile aferente ges
tiunii şi deservirii subdiviziunilor de pro
ducţie ale entităţii.
În conformitate cu pct. 34 din Indicaţiile
metodice, costurile indirecte de producţie
(CIP) cuprind:
• amortizarea imobilizărilor corporale şi
necorporale cu destinaţie de producţie;
• costurile de întreţinere, deservire şi repara
ţie a imobilizărilor corporale cu destinaţie
de producţie;
• plata pentru leasingul operaţional (arendă, /,o
caţiune) al activewr cu destinaţie de producţie;
• retribuţiile calculate şi contribuţiile de asigu
rări sociale de stat obligatorii şi primele de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală
ale personalului administrativ şi de deservire
a subdiviziunilor de producţie ale entităţii;
• costurile aferente perfecţionării tehnologi
ilor, organizării producţiei, îmbunătăţirii
calităţii produselor/serviciilor;
• costul (uzura) OMVSD utilizate în subdivizi
unile de producţie ale entităţii;
• costurile de asigurare a tehnicii securităţii
şi sănătăţii în muncă, precum şi a condi
ţiilor normale de lucru în subdiviziunile de
producţie ale entităţii;
• costurile serviciilor de pază a subdiviziuni
lor de producţie ale entităţii;
• costurile de delegare în scopuri de producţie
a lucrătorilor încadraţi în procesu/fabrica
ţiei produselor/prestării serviciilor;
• costurile serviciilor activităţilor auxilia
re aferente fabricaţiei produselor/prestării
serviciilor (de exemplu, a energiei electrice
şi termice de producţie proprie);
• alte costuri indirecte legate de gestiunea şi
deservirea subdiviziunilor de producţie.
La contabilizarea CIP, se întocmesc
formulele contabile prezentate în tabe
lul 117.

4
113, 124, 133, 152,
211, 213, 214, 215,
216, 217, 261, 226,
521, 531, 532, 533,
534, 538, 542, 544,
812, 821 etc.
812

5
CTOpH11poBaH11e 3Bn, 3aBblWeHHblX B TeKyW,eM OT'-leTHOM nepHOAe
(AonycKaeTCR OTpa>KeHHe cyMMbl
yMeHbWeHHR 3Bn o6paTHOM
npOBOAKOi:1)
OTpa>KeH1tte Ha OT'-leTHYIO AaTy ce6eCT0"9MOCTl1 OCTaTKOB He3aBepweHHoro npOH3BOACTBa, OTHOCRW,HXCR K
BcnoMoraTe/lbHblM npOH3BOACTBaM

C'leT 821 «KocBeHHLie
rrpOH3BO,IJ;CTBeHHhle 38Tp8TI,I»

c�rnT 821 rrpe,z:i:tta3Ha�rnH ,n:m1 0606ui;e

H1u1 IIHc})OpMau;MM O 3aTpaTax, CBa3aHHbIX
C yrrpaBJieHIIeM M o6CJiy)KMBaHMeM rrpOII3BO,IJ:CTBeHHbIX no,n:pa3,n:eJieHMH cyfo,eKTa.

B cooTBeTCTBMM c rr. 34 MeTo,n:MqecKMx

yKa3aHMH KOCBeHHbie rrpOII3BO,IJ:CTBeHHbie

3aTpaThI (Kil3) BKmoqa10T:
• a:M,Opmu3au,u10 00Jl20cpo1t1-t11tx 1-teMamepu
a.n'b1-l11tX u :11tamepua.Ii'b1-t11tx a1emueoe npou3eoocmee111-to20 1-taJHa'lleH.Ufl;
• 3ampam'bt 1-ta cooepJ1Ca1-tue, 06c.riyJ1Cuea1-tue

u peM01-tm 00Jt20Cp01l1-lbt.X MamepUM'b1-t11tX
a1emUBOB npOU3BOOCmBe1-t1-t020 1-ta31-ta1le1-tusi;

• n.nameJICU no onepau,uo1-t1-t0My JlU3U1-t2y

(apeuoe, UMyUţecmee1-t1-toMy 1-taUMy) a1emu
eoe npou3eoocmee1-t1-to20 1-ta31-ta1le11.UR.;
• onnamy mpyoa u emoc11t 06ruameJl'b1-to20
20cyoapcmee11.11.020 cou,ua.n'b11.020 cmpaxoea
H.Uft u 06ruameJl'b1-to20 Meouu,u11.c1eo20 cmpa
xoeaH.Ufl aâMu1-tucmpamue11.020 u 06CJtyJ1Cu
ea10u{e20 nepco1-ta.Iia npou3eoocmee11.11.Mx
noopa3oe.ne1-tuu cy6'oe1Cma;
• 3ampambt 1-ta coeepwe1-tcmeoea11.ue mex1-to
Jlo2uu, op2a11.U3au,uu npou3eoâcmea, noe11t
we11.ue 1ea-1tecmea npoây1eu,uu/ycJly2;
• cn10UM0Cm'b (umoc) MEII, ucnort'b3)1eM.'btX B npo
U3BoacmBeH.1-t'btX noopai)eneH.WtX cy6oe,ona;
• 3ampam'bt ua 06ecne'lle1-tue 6e30nac11.ocmu
mpyâa u oxpa1-ty aoopoe'ba, a ma1CJ1Ce coaoa11.ue 11.opMa.rt'bH.btX yCJtoeuu mpyâa e npoU3eoocmeeH.H.'btX noopa30eJle1-tUftX cy6'oe1Cma;
• cmoUMocm'b yCJty2 no oxpa11.e npoU3eoo
cmee11.1-t11tx noopa3oe.,rie11.uii. cy6r,e1ema;
• 3ampam1Jt 1-ta om1e0Ma1-tâupoea1-tue e npo
u3eoâcmee11.11.'btx u,e.Mtx pa6om11.u1eoe, 3a1-l.fl
m'btx B npou,ecce npou3eoocmea npOOY'JCU,uul
01ea3a-HUR. ycJly2;
• ce6ecmou.111.ocm'b ycJly2 ecnoM02ameJl'b1-t11tx
npOU3BOOcmB, omH.OCRUţUXCR, 'IC npOU3800cmBy npooy1eu,uu /01ea3a1-tu10 ycJly2 (11.anpu
Mep, 3Jle1empu11eC1Coii. u menJloeou 31-tep2uu
co6cmee11.11.020 npoU3eoocmea);
• npo11ue npoU3eoâcmee11.11.11te 3ampam11t, cea3a1-t1-t11te c ynpae.neuueM u 06cJlyJ1Cuea11.ue.111.
npoU3eoocmee11.11.11tx noopaaoeJle1tuii..
IlpII y�eTe Kil3 COCTaBJIHlOTCa 6yxraJI
TepCKIIe IIPOBO,IJ:KM, rrpe,n:cTaBJieHHbie B
Ta6Jimi;e 11 7.

CUPRINS

Tabelul 117
Formule contabile pentru evidenţa costurilor indirecte de producţie
Byxra.rrTepCKHe rrpOBO,ll;KH no yqeTy KOCBeHHblX rrpoH3BO,ll;CTBeHHbIX 3aTpaT
Nr.
crt.

Conţinutul operaţiunii

Conturi corespondente

2
1
1 Calcularea amortizării imobilizărilor
necorporale şi mijloacelor fixe cu
destinaţie generală de producţie
2 Calcularea amortizării activelor
biologice imobilizate şi a părţii obiectului de investiţii imobiliare utilizate
în scopuri generale de producţie
3 Decontarea valorii contabile a materialelor, produselor şi mărfurilor
consumate pentru necesităţile generale de oroductie
4 Reflectarea pierderilor de producţie
în limita normelor stabilite aferente
CIP
5 Decontarea valorii contabile a
OMVSD cu valoarea unitară nu mai
mare de 1/6 din plafonul stabilt de
legislaţie, utilizate pentru necesităţile generale de productie
6 Calcularea uzurii OMVSD utilizate pentru
necesitătile generale de producţie
7 Reflectarea cheltuielilor de delegare
ale personalului administrativ şi de
deservire al subdiviziunilor (secţiilor)
de productie
8 Decontarea valorii contabile a documentelor băneşti utilizate în scopuri
generale de producţie
9 Decontarea valorii contabile a tichetelor de masă acordate personalului
administrativ şi de deservire al subdiviziuinilor (secţiilor) de producţie

3
821

4
113,124

821

133,152

821

211,216,217

821

211,521,531,
533 etc.

821

213

821

214

821

226,532

821

246

821

246,262 sau
532

10 Decontarea cotei cheltuielilor anticipate aferente CIP
11 Reflectarea valorii serviciilor primite
de la alte persoane şi utilizate pentru
necesitătile generale de producţie
12 Calcularea plăţii pentru bunurile
primite în leasing operaţional (locaţiune/arendă) şi utilizate în scopuri
generale de productie
13 Calcularea salariilor şi pltor plăţi
personalului administrativ şi de deservire al subdiviziunilor (secţiilor)
de productie
14 Reflectarea contribuţiilor de ASSO
şi a primelor de AOAM ale angajatorului aferente salariilor şi altor plăţi
calculate personalului administrativ
şi de deservire al subdiviziunilor
(secţiilor) de oroductie
15 Calcularea impozitelor şi taxelor
nerecuoerabile care se includ în CIP

821

261

821

521,522,544

821

521,522,544

821

531

821

533,541

821

534

COAep>KaHHe onepa14HH
5
Ha411CJ1eH11e aMOPTH3al,\HH HeMaTep11a/lbHblX aKTl1B0B 11 OCHOBHblX cpeACTB
o6w,enpOl13BOACTBeHHOro Ha3Ha4eHl1fl
Ha411CJ1eH11e aMopTH3a4111111 A011rocpo4HbIx
6111onor1114ecK111x aKT11sos 11 Yacrn o6beKTa
HHBecTHl,\HOHHOM HeAB11>+<11MOCTl1, 11cnOJ1b30BaHHblX B o6w,enpOl13BOACTBeHHblX u,e11r1x
Cm-1caH11e 6a11aHCOBOH CTOl1MOCTl1 MaTepHanoe, npOAYKI.\HH 11 Toeapoe, 113pacxoAOBaHHblX AJlfl o6w,enpOl13BOACTBeHHblX
HY>K.D.
Orpa>+<eH11e npOH3BOACTBeHHblX noTepb
B npeAenax yCTaHOBJleHHblX HOPM, OTHOCRW,11XCfl K Kn3
Cn11caH11e 6anaHCOBOM CTOHMOCTH M6n,
CT011MOCTb e.D,11Hl1U,bl KOTOpblX He npeBblWaeT 1/6 ycTaHOBJleHHOro 3aKOHO.D,aTe/lbCTBOM /111Ml1Ta, IIICnOJlb30BaHHblX AJlfl
061J.\enoo113BOACTBeHHblX HY>KA
Ha411CJ1eH11e H3HOCa M6n, HCn0/1b30BaHHblX AJlfl o6w,enpOH3B0.D,CTBeHHblX HY>KA
OTpa>+<eH11e KOMaHAHPOBO4HblX pacXOAOB a.D,Ml1Hl1CTpaTl1BHOro 11 06c11y>+<11saiow,ero nepc0Ha11a npo1-13BOACTBeHHblX
no.D,pa3.D,e11eH11H (u,exos)
Cn11caH11e 6a11aHCOBOH CTOHMOCTl1 AeHe>KHblX AOKyMeHTOB, HCn0/1b30BaHHblX
B o6w,enpOl13BOACTBeHHblX u,e11RX
Cn11caH11e 6a11aHCOBOH CTOHMOCTl1 TanoHOB Ha nMTaHHe, npe.D,OCTaBJleHHblX
a.D,Ml1Hl1CTpaTl1BHOMY 11 06c11y>1<11Bat0w,eMY nepc0Ha11y npOl13BOACTBeHHblX no.D,pa3.D,e11eH11i:i ( u,exos)
Cn11caH11e A0/111 paCXOAOB 6YAYll.\HX
nePHO.QOB, OTHOCRW,eHCR K Kn3
OTpa>+<eH11e CTOl1MOCTl1 ycnyr, no11y4eHHblX OT APYrl1X /111U, 1-1 11Cn0/1b30BaHHblX
AJlfl o6w,enPOl13BOACTBeHHblX HV>KA
OTpa>1<eH11e nnaTe>KeM 3a 11Myw,ecTBo,
no11y4eHHOe B onepa4HOHHblM nH3HHr
(BHaeM/B apeHAY) 11 11cnOJ1b30BaHHOe B
o6w.enpOl13BOACTBeHHblX u,e11r1x
HaY11c11eH11e 3apa60THOM nnaTbl 11
APYr11x Bbm11ar a.D,Ml1Hl1CTpaTl1BHOMY 11
06c11y>1<11sat0w,eMy nepc0Ha11y npo113BOAcrseHHblX no11.oa3.D,e11eH11M (u,exos)
OTpa>1<eH11e OT4HtneHMM pa60TOAaTe11r1
Ha orcc 11 OMC OT Ha411C/1eHHOH
3apa60THoi1 n11aTbI 11 APYrHX Bbm11aT
aAMl1Hl1CTpaTHBHOMY 11 06c11y>+<11Bat0w,eMY nepc0Ha11y np0113BOACTBeHHblX
nOAPa3.D,e11eH11i:i ( u,exos l
HaY11c11eH11e HeBO3Mell.\aeMblX Hanoroe
11 c6opoe, BK11t0YaeMbIx s Kn3

CUPRINS

3
821

1
2
16 Constituirea provizioanelor pe seama
CIP (pentru plata indemnizaţiilor de
concediu şi a recompenselor aferente
rezultatelor anuale ale personalului
administrativ şi de deservire al subdiviziunilor (secţiilor) de producţie etc.)
17 Reflectarea plăţilor de asigurare a
bunurilor şi personalului cu destinaţie generală de producţie
18 Decontarea costului serviciilor activităţilor auxiliare aferente CIP
19 Decontarea valorii serviciilor {fără
TVA) utilizate parţial de către locatori în scopuri generale de producţie
în cazul refacturării costurilor

5
C03AaHMe O1.1eHOI.IHblX pe3epBOB 3a C4eT

4

538

Kn3 (no BbmnaTe omycKHblX noco61-1i1
11 B03Harpa>K,D,eH11i1 no 11ToraM roAa
ap,Ml1HMCTparnBHOMY M 06CJ1y>K11Ba10LU,eMY nepcoHa/ly npOl13BOACTBeHHblX
noD.Pa3,D,eJleHMH (u,exos} 11 LI.O.)
821
542 sau 261 OTpa>KeHMe nnaTe>Kei1 no crpaxosaH11110
111Mytqecrsa 11 nepcoHana 061..U,enpow3BOACTBeHHOro Ha3Ha4eHl1fl
Cn11caH11e ce6ecroMMOCTIII yCJ1yr scnoMora812
821
TeJlbHblX npo1113BOACTB, OTHOCfll..U,IIIXCfl K Kn3
821
Cn111caH11e CTOHMOCTH ycnyr (6e3 HAC),
836
4aCTH4HO wcnOJlb30BaHHblX nM3111Hrop,aTenAMIII/HaHMOAaTe/lflMl1 B 06LU,enpoM3BOACTBeHHblX U,eJlflX npM peq>aKTYPHPOBaH11W
3aTpaT
211
821
OTpa>KeHHe CT011MOCTH BO3BpatqeHHblX
20 Reflectarea valorii materialelor
He111cnonb3OBaHHblX MaTep111anos, paHee
neutilizate returnate, care au fost
omyLU,eHHblX Ha 061..U,enpOH3BOACTBeHeliberate anterior pentru necesităţile
Hble HV>K,D,bl
generale de productie
CnwcaHwe Kn3, He BKJ11011eHHblX B ce6e821
714
21 Decontarea CIP neincluse în costul
CTOl1MOCTb npOH3Be,a,eHHOH npo,D,yKU,1111
produselor fabricate sau serviciilor
WJIH OKa3aHHblX vcnvr
prestate
Notă la operaţiunea 21. Formula rezultă din pct. 30 subpct. 2) al SNC „Stocuri" şi se întocmeşte în cazul în
care volumul efectiv al produselor fabricate este mai mic decât capacitatea normală de producţie. Modul de
decontare a CIP este expus în revista „Contabilitate şi audit", 2013, nr. 6, p. 62.
np111Me1.1aH111e K onepa1.1M111 21. nposo,a,Ka BbtTeKaeT 113 no,a,n. 2) n. 30 HC6Y «3anacb1» 11 cocrasnReTcfl, ecn11
q>aKTH4eCKl1H o6beM 113rOTOBJleHHOH npo,a,yK41111 Hl1>Ke HOpMaJlbHOH MOI..U,HOCTW. nopR,ll,OK cnwcaHl1fl Kn3
113no>KeH s >KVPHane «Contabilitate şi audit» NQ 6 3a 2013, c. 62
821
Cn11caHwe Kn3 B pe3yJ1bTaTe 1.1pe3Bb111ait22 Decontarea CIP în urma evenimente- 723
HblX C06blTl1H
lor exceptionale
CnlllcaHMe Ha KOHeL\ Kallbl<VJUILIIIHOl'O ne23 Decontarea la finele perioadei de calpMOA3 (Me011.\3,KBaprana,f'OAcl) Kll3, BK/110culaţie (lunii, trimestrului, anului) a OP
l.leHHblX B ce6ecroMMocn, l.,\E!HHOCleM/ycnyr:
induse în costul bunurilor/serviciilor:
ocHOBHOM AeRTeJ1bHocr11
811
821
activităţilor de bază
BCnOMOraTenbHblX npOl13B0,ll,CTB
821
812
activitătilor auxiliare
714,
821
YBeJll14eH11e TeKyLU,11X paCXOAOB/3aTpaT,
24 Majorarea cheltuielilor/costurilor
723,
3aHl/l>KeHHblX B TeKyLU,eM OT4eTHOM nepHcurente diminuate eronat în peri811,
O,D,e B pe3yJ1bTaTe cmtcaHHfl Kn3
oada de gestiune curentă în urma
812
decontării CIP
etc.
714,
CTOpHHpOBaHHe TeKyLU,HX pacxo,a,oB/3aT821
25 Stornarea cheltuielilor/costurilor cu723,
paT, 3aBb1WeHHblX B TeKyLU,eM OT4eTHOM
rente majorate eronat în perioada de
nepHOAe B pe3ynbTaTe cnwcaHHfl Kn3
811,
gestiune curentă în urma decontării
{AonycKaeTCfl OTpa>KeHHe cyMMbl YBeJIHCIP (se admite reflectarea sumei majo- 812
4eHWfl Kn3 o6paTHOM nposo,a,Koi1)
etc.
rării CIP prin formula inversă)
821 113,124, 133, YBeJIH4eHHe Kn3, 3aHl/l>KeHHblX B TeKy26 Majorarea CIP diminuate eronat în
152, 211, 213, LU,eM OT4eTHOM nepMOAe
perioada de gestiune curentă
214, 216, 217,
261,226, 521,
531, 532, 533,
534,538,542,
544, 812 etc.
821 113,124,133, CTOpHHpOBaHHe Kn3, 3aBb1WeHHblX B
27 Stornarea CIP majorate eronat în
152,211,213, TeKyLU,eM OT4eTHOM nepHOAe (,a,onycKaeTperioada de gestiune curentă (se
214,216,217, Cfl OTpa>KeHwe cyMMbl yMeHbWeHHfl Kn3
admite reflectarea sumei diminuării
261, 226, 521, o6paTHOM npOBO,ll,KOH)
CIP prin formula inversă)
531,532,533,
534, 538, 542,
544,812 etc.
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Alexandru NEDERIŢA,
doctor habilitat în economie,
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Ali:eKCaH,!J;p HE.[J;EPHUA,
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Corespondenţa conturilor
privind contabilitatea
operaţiunilor cu aplicarea
conturilor de gestiune

KoppecnOHAeHI.IMJI
c11e1oe no y11e1y onepaqHi
C npHMeHeHHeM
ynpaeneHlleCKHXClleTOB

(continuare, începutul vezi în revista
,,Contabilitate şi audit", 2016, nr. 8-12;
2017, nr. 3-7, 9-12; 2018, nr. 3-10)

(npoâoM,ceuue, Ha'IUIJW CM. 6 ;ncypHll.!l,e
„Contabllitat,e şi audif' .M 8-12 aa 2016 lOo;
.M3-7, 9-12aa 2017 zoo, .M3-10aa 2018loâ)

Contul 822 „Costuri indirecte
aferente contractelor de
construcţie"

CqeT 822 «KocBenn1,1e 3aTpaTi.1 no
,11;oroBopaM Ha CTpOIITeJILCTBO»

Contul 822 este destinat generalizării
informaţiei privind costurile indirecte afe
rente contractelor de construcţie (CIC).
Componenţa, modul de contabilizare şi
de repartizare a CIC sunt reglementate de
SNC „Contracte de construcţii" (în conti
nuare - SNC „CC"), aprobat prin Ordinul
MF nr. 118/2013 (vezi site-ul http://lex.jus
tice.md/index. php?action=view&view = doc
&lang=l&id=349175).
Potrivit pct. 4 din acest standard, CIC
reprezintă costurile aferente mai multor
contracte de construcţie (în continuare contracte), ce nu pot fi incluse în mod di
rect în costurile acestora.
În conformitate cu pct. 20 din SNC „CC",
CIC includ:
• costurile ce ţin de asigurarea bunurilor şi
personalului aferente mai multor contrac
te, în cazul când acestea nu se includ în cos
turile de regie ale construcţiei;
• costurile proiectării şi asistenţei tehni
ce aferente mai multor contracte, în cazul
când acestea nu se includ în costurile de re
gie ale construcţiei;
• costurile îndatorării aferente mai multor
contracte, capitalizate în conformitate cu
SNC „Costurile îndatorării";
• costurile de exploatare a maşinilor şi me
canismelor care se utilizează la executarea
mai multor contracte în cursul unei perioa
de de gestiune.
Conform pct. 4) din anexa 1 la SNC „CC",
aceste costuri cuprind:
- costurile energiei electrice, combustibilului,
pieselor de schimb şi a altor materiale folosi
te pentru întreţinerea şi reparaţia maşinilor
şi mecanismelor;
- costurile cu personalul încadrat în exploata
rea şi deservirea maşinilor şi mecanismelor;

C'l!eT 822 npe,ri;Ha3Ha'lleH ,ri;m:1 o6o6rn;e
HIUI IIH<}}OpMa:u;HH O KOCBeHHblX 3aTpaTax
no ,ri;oroBopaM Ha CTpOHTeJibCTBO (K,U3).
CoCTaB, nopH,ri;OK yq:eTa H pacnpe,ri;eneHHH
K,U3 pemaMeHTIIp0BaHbI HCBY «,UoroBopbI
Ha cTpoHTeJibCTB0» (,ri;anee - HCBY «,UC»),
YTBep:tK,ri;eHHbIM IlpttKa30M M<I> NQ 118/2013
(cM. caiîT http://lex.justice.md/index.php?act
ion = view&view= doc&lang= l&id=349175).
ComacHo n. 4 ,ri;attHoro CTatt,ri;apTa K,U3
npe,D;CTaBJUIIOT co6o:tt 3aTpaTbI, OTH0CHrn;HeCH
K HeCKOJibKHM ,ri;oroB0paM Ha CTpOHTeJihCTB0
(,ri;anee - ,ri;oroBOpbI), KOTOpbie He MOryT 6bITb
TipHMO BKJIIO'l!eHbI B MX 3aTpaThI.
B cooTBeTCTBIIH c n. 20 HCBY «,UC» K,U3
BKJIIO'llaIOT:
• aampam'bt na cmpaxoaanue 'L{ennocmeu
u nepco1-1a.na, om1-1oc.ftw,uec.ft 'K nec'KOJl'b
'KUM âo20eopa.M, ecRu maKue aampam'IYI,
1-1e B'KJl,JO'l.(,aJOmca e na'K.ll,ao1-1hle aampam'IYI,
cmpoume.nbcmea;
• aampam'IYI, na npoe1Cmupoea1-1ue u mex1-1u
'l.{,eC'Ky,o noââep;Jft'Ky, omnocaw,ueca 'K 1-te
C'KO.rtb'KUM âowaopa.M, ec.nu ma'Kue aampa
ffl'IYI, 1-te 61C.ll,JO'l.{,a10mcsi e 1-ta'K.ll,ao1-t'IYl,e aampa
mhl cmpoumeRbcmaa;
• aampam'IYI, no aaiiMa.M, CBR3a1-t1-t'bte c ue
c1W.rtb'KUMU âo20aopa.Mu, Kanuma.nuaupo
ea1-t1-t'IYl,e a coomeemcmeuu c no.rioJICe'J-lURMU
HCBY «3ampam'IYI, no aaiiMa.iw,»;
• aampam'IYI, 1-ta 3'Kcn.nyama1"UJO .Mauiun u
.Mexanua.MoB, ucno.rtb3ye.M'IYl,X npu B'btno.ritte
nuu 1-teC'KORb'KUX âowaopoe e me'l.{,ettue oâ1-1O20 om'l.{,em1-1O20 nepuoâa. CorJiacHo n. 4)
npHJIO:tKeHHH 1 K HCBY «,UC» K ,n;aHHbIM
3aTpaTaM OTHOCHTCH:
- 3ampam'bt tta 3Re'Kmpo3ttep2u10, mon.nueo,
3anacn'bte 'l.{,acmu u âpyme .Mamepua.n'bt, uc
noRbaye.M'bte â.nJl coâepJ1CanW1 u pe.Mottma
.MaUtutt u .Mexanua.Moa;
- aampambt ua nepcona.n, aa1-1am'btu 3'Kcnny
ama1"ueu u 06c.riyJ1Cueanue.M .Mamutt u .Me
xattu3.Moa;
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- contribuţiile de ASSO şi primele de AOAM
calculate la salariile personalului încadrat
în exploatarea şi deservirea maşinilor şi
mecanismelor;
- amortizarea maşinilor şi mecanismelor;
- costurile transportării maşinilor şi mecanismelor la/de la construcţia obiectului;
- plăţile pentru maşinile şi mecanismele pri
mite în leasing (locaţiune);
- costurile privind asigurarea obligatorie a
maşinilor şi mecanismelor;
- alte costuri ce ţin de exploatarea maşinilor
şi mecanismelor.

La contabilizarea CIC, se întocmesc for
mulele contabile (în tabele - formule) pre
zentate în tabelul 118.

arce

- 83HOC'bt Ha
U OMC, Ha1luc.neHH'bte Ha
3apa6omHy,o n.namy nepcoHana, 3a1-tJtmo20
aKcnnyamau,ueii. u 06c.nyJ1CuBaHueM :11wwuH
U MeXaHU3M08;
- aMOpmU3au,wi MaWUH U MeXaHU3M08;
- 3ampam11t Ha mpaHcnopmupoeKy MawuH u
MexaHU3M0B K o6r,eK,my lom o6r,eK,ma cmpo
umeJl,'bcmea;
- n.nameJICu 3a noJ1,y1leHH'bte e .1l.U3UH2 (eHaeM)
:MaWUH'lJt U :MeXaHU3:M'bt;
- 3ampam11t Ha o6R-3ameJl,'bHoe cmpaxoeaHue
.M,aWUH u :MeXaHU3:MOB,:
- opyme 3ampam11t, CBR-3a1-t1-t'bte c aK,cn.nyama
u,ueii MaUtUH U :MeXaHU3M06.

IlpM yqeTe K,I1;3 COCTaBJUIIOTCH 6yxraJI
TepCKMe rrpoBO,Il;KM (B Ta6JIM:U;ax - rrpOBO,IJ;
Ktt), rrpe,r:i;cTaBJieHHhie B Ta6mni;e 118.
Tabelul 118
Formule contabile pentru evidenţa costurilor indirecte contractuale
EyxraJITepCKHe npoBO,!i;KH no yqeTy KOCBeHHblX ,!J;Ol'OBOpHbIX 3aTpaT

Conturi
CoAep>KaHMe onepa14MM
cores11 ondente
2
4
1
3
5
822
113,124, Ha41-1c11eH1-1e aMOPTM3aU,HM HeMarep11aJ1bHblX aK1 Calcularea amortizării imobilizărilor necor133,152 n!BOB, OCHOBHblX cpeACTB, pa604ero CKOTa 11 4acrn
porale, mijloacelor fixe, animalelor de muno6beKTa l1HBecrnu,1-10HHOH HeAB11>Kl1MOCTl1
că şi a părţii obiectului de investiţii imobiliare
822
211,213 Cmi1caH1-1e 6a11aHCOBOH CTOl1MOCTl1 MarepHanoB 11
2 Decontarea valorii contabile a materiMSn, 113paCXOAOBaHHblX np11 3KCn11yarau,1111, pealelor şi OMVSD utilizate la exploatarea,
MOHTe 11 rpaHcnoprnpOBKe MaWMH 1-1 MeXaHl13MOB
reparaţia şi transportarea maşinilor şi me1</or 06be1<ra crpo11renbcraa
canismelor la/de la obiectul de construcţie
214
822
Ha41-1CJ1eH1-1e H3HOCa apeMeHHblX HeTMTYflbHblX
3 Calcularea uzurii construcţiilor şi dispozicoopy>KeH11i11-1 APvrnx M5n
tivelor provizorii şi a altor OMVSD
226,532 Orpa>KeH11e KOMaHAHPOB04HblX pacXOAOB nep822
4 Reflectarea cheltuielilor de delegare a
COHa11a
personalului
822
246,262 Cn11caH11e 6a11aHCOBOH CTOl-1MOCTl-1 ranoH0B Ha
5 Decontarea valorii contabile a tichetelor
sau 532 m1raH111e, npep,ocraa11eHHb1x nepcoHany
de masă acordate personalului
Notă la operaţiunea 5. În cazul utilizării contului 532, transmiterea tichetelor de masă angajaţilor se înregistrează iniţial
prin formula: Dt 532 Ct 246,262. Modul de contabilizare a tichetelor de masă este expus în revista „Contabilitate şi audit", 2018, nr. 5, p. 41.
npMMe11aH111e K onepau,11111 5. np1-1 1-1cno11b30BaH111-1 c4era 532 nepeAa4a ranoHoB Ha n1-1raHwe pa6orH1-1KaM
npeABapwre11bHO orpa>KaercR npoaop,Koi1: Ar S32 Kr 246,262. nopRAOK y4era ra110Hoa Ha m1TaH1-1e 1-13/IO>KeH a >KypHane
«Contabilitate şi audit» NQ 5 3a 2018 roA, c. 41
261
822
Cn111caHMe Ha KA3 pacXOAOB 6YAYIJ.\MX nep1110AOB,
6 Decontarea la CIC a cheltuielilor anticiOTHOCRIJ.\MXCR:
pate aferente:
822
261
K cyw,ecraeHHbtM 3arparaM Ha peMOHT crpo11re11bcosturilor semnificative de reparaţie a
HblX MaWMH 1-1 MexaHl-13MOB 1-1 APvr1-1x o6beKTOB
maşinilor şi mecanismelor de construcţie
OCHOBHblX cpeACTB
şi altor obiecte de n ijloace fixe
261
822
K npeAAorosopHblM 3arparaM
costurilor precontractuale
822
261
cotei valorii anvelopelor şi acumulatoaK p,011e CTOl1MOCTl-1 aBTOWMH 11 aKKYMYflRTOpOB,
np1-106peTeHHblX OTAeflbHO OT crpo1-1Te/lbHblX Marelor procurate separat de maşinile şi
Wl'IH
1-1 MexaHW3MOB
mecanismele de construcţie
7 Capitalizarea dobânzilor, comisioanelor
Kan11ran113aU,MR npo4eHTOB, KOMMCCMOHOB
bancare şi altor costuri ale îndatorării
6aHKOB M APYrMx 3arpar no 3aMMaM,
OTH0CRIJ.\MXCR:
privind:
• creditele şi împrumuturile
822
511,512 • K KpeAMTaM v1 3aMMaM
822
521, S22, • K no11y4eHH0MY B cl>MHaHCOBblM nlll3MHr vtMyw,ecray
• bunurile primite în leasing financiar
544

Nr.

crt.

Continutul operaţiunii
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5
1
3
4
2
521,522, Orpa}l{eHl1e CT011MOCTl1 ycnyr 11 4eHHOCTeH, no11y8 Reflectarea valorii serviciilor şi bunuri822
4eHHblX OT APYrHX /111U, 11 11Cn0/1b30BaHHblX np11
544
lor primite de la alte persoane şi utilizanpoeKrnpoBaHl111 11 reXHl14eCKOH nOAAep}l{Ke 06bte la proiectarea şi asistenţa tehnică a
eKTOB crpo11re11bCTBa, np11 3Kcn11yara41111, peMOHobiectelor de construcţie, exploatarea,
Te 11 rpaHcnoprnposKe MaWHH 11 MexaH113MOB K/OT
reparaţia şi transportarea maşinilor şi
o6beKra crpo11re11bCTBa
mecanismelor la/de la obiectul de construcţie
521,522, HaY11CJ1eH11e nnare>1<ei1 3a crpo11re11bHb1e Ma822
9 Calcularea plăţilor pentru maşinile şi
w11Hb1 11 MexaHl13Mbl 11 APvrne AOJ1rocpoYHb1e
544
mecanismele de construcţii şi alte active
aKTl1Bbl, nony4eHHble B onepa4HOHHblH /1H3HHr
imobilizate primite în leasing operaţi(BHaeM/B apeHAY}
onal (locaţiune/arendă)
Ha411c11eH11e 3apa60THOH nnarb1 11 APvrnx Bb1n11ar
531
822
10 Calcularea salariilor şi altor plăţi personalului
nepc0Ha11y
533,541 OTpa}l{eHl1e B3HOCOB pa60TOP,aTeJ1R Ha OfCC 11
11 Reflectarea contribuţiilor de ASSO şi
822
OMC or HaY11c11eHHOH 3apa6orHoi::i n11arb1 11 APYa primelor de AOAM ale angajatorului
aferente salariilor şi altor plăţi calculate
r11x Bbin11ar nepcoHaJly (Ha cyere 541 orpa}l{afOTCR
B3HOCbl Ha OMC, ecnw 3apa6orHaR nnara w APvr11e
personalului (în contul 541 se reflectă
BblnJlaTbl Ha4MCJ1RIOTCR 11 Bbln/1a411BalOTCR B pa3primele de AOAM dacă salariile şi alte
Hble MeCRU,bl}
plăţi se calculează şi se achită în luni
diferite)
C03AaH11e O4eHO'IHblX pe3epsos 3a cYeT KA3 (no
538
12 Constituirea provizioanelor pe seama
822
Bbmnare omycKHblX noco611i1 nepc0Ha11y, rapaHCIC (pentru plata indemnizaţiilor de conTl1H HblM 3aTpaTaM, CBR3aHHblM C AOrosopaM11, "1
cediu personalului, acoperirea costurilor
de garanţie legate de contracte etc.)
AP-l
542 sau Orpa}l{eH11e nnare}l{eW no crpaxosaHHIO u,eHHO822
13 Reflectarea plăţilor de asigurare a bunucrei::i 11 nepc0Ha11a {c4eT 261 np11MeHRercR, ecJ111
rilor şi personalului (contul 261 se aplică
261
cpoK crpaxoBaHl1R BKJ1I04aer KaK M11HMMYM ABa
în cazul în care termenul de asigurare
cuprinde cel puţin două perioade de
OT4eTHblX nep110Aa)
gestiune}
14 Decontarea costului serviciilor activităţiCn11caH11e ce6ecro11Mocrw ycnyr scnoMorarenb812
822
HblX npOH3BOACTB, OTHOCRW,11XCR K KA3
lor auxiliare aferente CIC
Orpa}l{eHMe CTOl1MOCTl1 BO3Bpaw,eHHblX
15 Reflectarea valorii materialelor neutiliza- 211
822
HeHcnonb3OBaHHblX MarepHanos
te returnate
Cn11caH11e KA3, He BKJIIO'leHHblX B ce6ecro11MOCTb
822
16 Decontarea CIC neincluse în costul
714
o6beKTOB AOrosopos Ha crpo11reJ1bCTBo
obiectelor contractelor de construcţie
Cn11caH11e K.D,3, noHeceHHblX s pe3y11brare '1pe3822
17 Decontarea CIC suportate în urma eveni723
Bbl'laHHblX co6b1rni::i
mentelor excepţionale
Cn11caH11e K.D,3, BK/llO'leHHblX B ce6eCTOl1MOCTb
822
18 Decontarea CIC incluse în costul obiecte- 811,812
o6beKTOB AOrosopos Ha crpo11reJ1bCTBO
lor contractelor de construcţie
Notă la operaţiunea 18. Formula rezultă din pct. 21 al SNC „CC", conform căruia CIC se repartizează între contracte concrete în modul prevăzut de politicile contabile, luând în considerare nivelul normal al activităţii de construcţie. Ca bază de
repartizare a CIC pe tipuri de contracte pot servi veniturile contractuale, costurile directe contractuale, costurile directe de
materiale, numărul efectiv de maşină-ore, costurile de deviz ale unei maşini-ore şi alte metode raţionale.
np11Me'laHHe K onepa41,11118. npoBOAKa BblTeKaer 113 n. 21 HC6Y «AC», cornacHo KoropoMy KA3 pacnpeAellRIOTCR Me}l{AY
KOHKpeTHblMl1 AOrosopaMl1 B nopRP,Ke, npeP,yCMOTpeHHOM B yYeTHblX no1111rnKax C yYeTOM HOpMaJlbHOro YPOBHR crpo11TeJlbHOro npOl13BOACTBa. B Ka4eCTBe OCHOBbl pacnpeP,eJ1eHl1R KA3 no B11P,aM P,OfOBOPOB Moryr wcn0/1b30BaTbCR AOfOBOpHble AOXOAbl, npRMble AOfOBOPHble 3arpaTbl, npRMble Marep11aJ1bHble 3arpaTbl, q,aKrn4eCKOe KOJ1114eCTBO MaWl1H0-4aCOB,
cMeTHb1e 3arparb1 OP,Horo Maw11Ho-4aca 11111-1 APvrne pau,110HaJ1bHb1e MeTOAbl
822
Yse11114eH11e TeKyw,11x paCXOP,OB/3aTpaT,
714,723,
19 Majorarea cheltuielilor/ costurilor cu3aHH>KeHHblX B TeKyW,eM OT4eTHOM nep110Ae
rente diminuate eronat în perioada de 811,812
np11 cn11caH1111 KA3
etc.
gestiune curentă la decontarea CIC
CropH1-1poBaH11e TeKyW,HX pacXOAOB/3arpaT, 3a822
714,723,
20 Stornarea cheltuielilor/ costurilor cuBblWeHHblX B TeKyw,eM OT4eTHOM nep110P,e B pe811,812
rente majorate eronat în perioada de
3y11brare cn11caH11R KA3 (AonycKaerc,=i orpa}l{eH11e
etc.
gestiune curentă în urma decontării CIC
cyMMbl yMeHbWeHl1R TeKyw,wx 3arpar/paCXOAOB
(se admite reflectarea sumei diminuării
o6paTHOH npoBOAKOH)
costurilor/ cheltuielilor curente prin formula inversă)
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2
1
21 Majorarea CIC diminuate eronat în peri-

3
822

22 Stornarea CIC majorate eronat în perioa-

822

oada de gestiune curentă

da de gestiune curentă (se admite reflectarea sumei diminuării CIC prin formula
inversă}

,4
113,124,133, 152,211,
213,214,226, 261,511,
512,521,522,531,532,
533, 538,542,544,812
etc.
113, 124,133,152,211,
213,214,226,261,511,
512,521,522, 531,532,
533, 538,542,544,812
etc.

5
Yse11w1eH11e K,l).3, 3aHM>KeHHblX B
TeKyW,eM OT4eTHOM nep110Ae

CTOpH11poBaH11e K,D,3, 3aBblWeHHbfX B TeKyw,eM OT4eTHOM nep110Ae (AonycKaeTCA 0Tpa)f{eH11e cyMMbt yMeHbWeHHA KA3 o6paTHOH
npoBOAKOH)

C"l:JeT 823 «Oom;He 3aTpaTLI no
,n;oroBopaM Ha CTpOHTeJILCTBO»

Contul 823 „Costuri de regie
aferente contractelor de
construcţie"
Contul 823 este destinat generalizării
informaţiei privind costurile de regie ale
construcţiei recuperabile de către benefici
ari (CRCB) 1•
În conformitate cu pct. 24 din SNC „CC",
CRCB cuprind:
• costurile generale şi administrative;
• costurile pentru deservirea personalului
din construcţii;
• costurile pentru organizarea lucrărilor la
obiectele de construcţie; şi
• alte costuri cu caracter general.
La contabilizarea CRCB, se întocmesc for
mulele contabile prezentate în tabelul 119.

C11eT 823 rrpe,n;Ha3Ha11eH ,n;;u1 o6o6m;e
O HaKJia,n;HI,IX 3aTpaTax

HH.H n:mpopMaIJ;IIH

CTpOIITeJibCTBa, BO3Mem;aeMblX 3aKa31IIIKa

MII (H3C3) 2•
B cooTBeTCTBIIII c rr. 24 HCBY «,UC»
H3C3 BKJII011aroT:
• o6Wiue u aâ:Mu1-tucmpamu61-t11te 3ampam11t;
• 3ampam11t, CBRJa1-t1-t11te c 06c.ny;J1CUea1-tueM
nepco1-ta.na cmpoume.n'bcmea;
• 3ampam11t 1-ta opw1-tuJa4u10 pa6om 1-ta 06r,
e1emax cmpoume.n'bcmea;
• opy2ue Jampambt 06Wie20 1-taJ1-la'l-teJ-lUfl,.
IlpH y11eTe H3C3 cocTaBJIHIOTC.H 6yx
raJITepcKIIe rrpOBO,IJ;KH, rrpe,n;cTaBJieHHbie B
Ta6m1u;e 119.
Tabelul 119

Formule contabile pentru evidenţa costurilor de regie
ale construcţiei recuperabile de către beneficiari
ByxraJITepCKHe npOBO)J;KH no yqeTy HaKJia)J;HbIX 3aTpaT
CTpOHTeJibCTBa, BO3Me:r.u;aeMblX 3aKa3"11HKaMH
Nr.
crt.

Conţinutul operaţiunii

1
2
1 Calcularea amortizării imobilizărilor
necorporale, mijloacelor fixe, activelor
biologice imobilizate, părţii obiectului de
investiţii imobiliare şi uzurii OMVSD utilizate în scopuri generale şi administrative
2 Decontarea valorii contabile a stocurilor şi documentelor băneşti utilizate în
scopuri generale şi administrative
3 Decontarea cheltuielilor titularilor de
avans suportate în sc0puri generale şi
administrative
4 Decontarea valorii contabile a tichetelor de masă acordate personalului cu
destinaţie generală şi administrativă

Conturi corespondente
3
823

823
823
823

CoAeP,tcaMMe on�

'

'

4
5
113,124, 133, Ha41!1C/1eH11e aMopTM3a�MM HeMaTepMa/lbHblX aK152,214
Tl-1B0B, 0CH0BHblX CPeACTB 11 A0/lrocp04HbfX 611011or114ecK11x aKrnBoB, 4acr11 o6beKTa 11Hsecr11u,11OHHOH HeABl1)1{11MOCTl111 K3HOCa M6n, 11Cn0/1b30BaHHblXP,llA 06w,11x 11 aAMHHl1CTpaT11BHbfX u,enei:i
211,213,217, Cn11caH11e 6a11aHCOBOH CTOl1MOCTl1 3anacos 11
AeHe)f{HblX P,OKyMeHTOB, 11cnOJ1b30BaHHblX P,llA
246
06w,11x 11 ap,M11H11crparnBHb1x u,e11ei1
226,532
Cn11caH11e pacxop,os noAOT'leTHblX nM�, noHeceHHbfX B 06w,11x 11 aAM11Hl1CTpaTl1BHbfX u,e11Ax
.,

246,262 sau
532

Cn11caH11e 6a/laHCOBOH CTO�M0CTl!I ranOHOB Ha
nMTaHKe, npeA0CTaB/leHHblX 0611\eX03RHCTBeHHOMY 11 ap,Ml1Hl1CTpaTl1BH0MY nepc0Ha11y

1 În afară de CRCB, în SNC „CC" sunt prevăzute şi costurile de regie ale construcţiei nerecuperabile de către
beneficiari. Aceste costuri cuprind elementele prezentate în pct. 26 din SNC „CC" şi se atribuie direct la chel
tuielile curente.
2 KpoMe H3C3, B HCBY «)lC» rrperi;ycMoTpeHhI M HaKJia,ll,Hbie 3aTpaTbI CTpoMTeJihCTBa, HeBO3Mern;aeMbie
arucaaqMKaMM. )laHHbie aaTpaThI BKJiroqaroT :3JieMeHTbI, rrperi;ycM<npeHHbie B rr. 26 HCBY «)lC», M OTHocaTCJI
rrpaMO Ha TeKyrn;Me paCXO,/1,bl.

CUPRINS

1

2
5 Decontarea cotei cheltuielilor anticipate aferente CRCB
6 Reflectarea va I orii serviciilor şi bunurilor primite de la alte persoane şi utiliza-

te în scopuri generale şi administrative
7 Calcularea plăţilor pentru bunurile cu
destinaţie generală şi administrativă
primite în leasing operaţional (locaţiune/arendă}
8 Calcularea salariilor şi altor plăţi personaiului administrativ şi de deservire
9

10

11

12

13

14
15
16

17
18

19

Reflectarea contribuţiilor de ASSO şi
primelor de AOAM ale angajatorului aferente salariilor şi altor plăţi calculate personaiului administrativ şi de deservire
Constituirea provizioanelor pentru piata concediilor de odihnă ale personalului administrativ şi de deservire
Reflectarea plăţilor de asigurare a bunurilor şi personalului cu destinaţie generală şi administrativă
Decontarea costului serviciilor prestate în
scopuri generale şi administrative de către subdiviziunile auxiliare şi/sau producţiile şi unităţile de deservire ale entităţii
Reflectarea valorii materialelor neutilizate returnate, care au fost eliberate
anterior pentru necesităţile generale şi
administrative
Decontarea CRCB neincluse În costul
obiectelor contractelor de construcţie
Decontarea CRCB suportate în urma
evenimentelor excepţionale
Decontarea CRCB incluse în costul
obiectelor contractelor
Majorarea cheltuielilor/ costurilor curente diminuate eronat în perioada de gestiune curentă în urma decontării CRCB
Stornarea cheltuielilor/ costurilor curente majorate eronat În perioada de
gestiune curentă la decontarea CRCB
(se admite reflectarea sumei diminuării
costurilor/cheltuielilor curente prin formula inversă)
Majorarea CRCB diminuate eronat în
perioada de gestiune curentă

20 Stornarea CRCB majorate eronat în perioada de gestiune curentă (se admite
reflectarea sumei diminuării CRCB prin
formula inversă)

3

823
823
823

5
Cn11caH11e A01111 pacxoAOB 6YAY!qKx nepKo261
AOB, OTHOCRW,eikR K H3C3
521,522,544 Ha411cneH11e CTOl1M0CTl1 ycnyr 11 u,eHHOCTeM,
4

no11y4eHHblX 0T ,o,pyrnx /111U, 11 11Cn0l1b30BaHHblX
B 06w,11x III ap,MIIIHl1CTparnBHblX u,eJIRX
521,522,544 Ha411CJ1eH11e B3Hocoe 3a 11Myw,ecrso o6w,ero 11
ap,MlltHlltCTpantBH0ro Ha3Ha4eHIIIR, no11y4eHH0e
B onepa4HOHHblH nK3MHr (BHaeM/B apeH,o,y)

823

531

823

533,541

823

538

823

542 sau 261

823

812,835

211

823

714

823

723

823

811,812

823

714,723,
811,812
etc.
714,723,
811,812
etc.

823

823

823

823

113,124,133,
211,213,214,
261,226,521,
522, 531,532,
533,538, 542,
544,812 etc.
113,124,133,
211, 213, 214,
215,261,226,
521, 522, 531,
532,533,538,
542,544,812
etc.

Ha411c11eH11e 3apa60THOH nnaTbl 11 ,o,pyr11x Bblnnar a,o,M11H11crparnsH0My 11 06c11y>1<11sat0w,eMY nepc0Ha11y
Orpa>1<eH11e B3HOCOB pa60TO,D,aTe/1R Ha OfCC
111 OMC or Ha411cneHHOH 3apa60THoi1 n11arb1 11
,o,pyr11x Bbln/laT ap,Ml1H11CTpaTl1BH0MY 11 06c11y>1<11aa10w,eMy nepcoHany
Co3,o,aH11e O4eHO'IHblX pe3epeoe ,D,11R Bbln/laTbl
ornycKHblX noco611i1 ap,Ml1Hl-1CTpaTl1BHOMY 11
06cny>1<11sat0w,eMy nepc0Ha11y
OTpa>1<eH11e n11are>1<ei1 no crpaxoeaHMIO u,eHHocrei1 111 nepc0Ha11a o6w,ero III a,o,M11H11crpaTl1BH0rO Ha3Ha4eHl1R
Cn11caH11e ce6eCTOl1MOCTl1 ycnyr, 0Ka3aHHblX B 06w,11x 11 a,D,M11H11crparnBHb1x u,e11Rx scnoMorarenbHblMK no,o,pa3AelleHl1RMl1 11/111111 o6cny>KMBatOiqMMH np0113B0ACTBaMl1 11 X03RHCTBaMIII cy6beKTa
Orpa>1<eH11e CT011M0CTl1 B03BpaiqeHHblX HeMCnonb3osaHHblX Marep1tanoe, paHee ornyw,eHHblX ,D,11R 06w,11x 11 aţ1,Ml1Hl1CTpan-1BHblX HY>KA
Cm-1caH1-1e H3C3, He BIUIIO'feHHblX s ce6ecro1-1MOCTb o6beKTOB AOrosopos Ha CTPOl1Te/1bCTB0
Cn11caH11e H3C3, noHeceHHb1x s pe3y11brare
11pe3Bb1'laMHblX co6blTl1H
Cn11caH11e H3C3, BKJ1t0'1eHHb1x s ce6ecro11M0CTb o6beKros ,o,orosopoa
Yse11114eH11e reKyw,11x pacxo,o,os/3arpar, 3aHM>KeHHblX B TeKyW,eM OT4eTHOM nep110,o,e B pe3y11brare cn11caH11R H3C3
CropH11posaH11e reKyw,11x pacxo,o,os/3arpar, 3aBblWeHHblX B reKyW,eM OT'leTH0M nep110Ae np11
cm-1caH1111 H3C3 (,o,onycKaercR orpa>1<eH11e cyMMbl yMeHbWeHl1R reKyw,11x 3arpar/pacxo,o,os
o6paTHOM nposo,o,Koi,:i)
Yse11114eH11e H3C3, 3aHM>KeHHblX s reKyw,eM
OT4eTHOM nep110,o,e

CropH11poaaHHe H3C3, 3aBblWeHHblX B TeKyw,eM oT4eTH0M nep110,o,e (,o,onycKaercfl orpa>1<eH11e cyMMbl yMeHbWeHHR H3C3 o6paTHOH
npOBO,D,KOH)

CUPRINS

C'IeT 824 «.IJ:pyrHe
pacrrpe,IJ;em1eM1,1e 3aTpaTLI»

Contul 824 „Alte costuri
repartizahile"

CqeT 824 npe,r:i;HasHaqeH ,IJ;JISI o6o6ru;e
HIISI IIH<pOpMa:I.J;IIII o ,r:i;pyrIIX pacnpe,r:i;eJISie
MbIX 3aTpaTax (.UP3) cy6'beKTa.
B COOTBeTCTBIIII C yqeTHbIMII IIOJIIITIIKa
MII cy6'beKTa .UP3 MOryT BKJIIOqaTb saTpa
TbI, CBSI3aHHbie C IIpIIo6peTeHIIeM II IIO,IJ;
rOTOBKOH ,Il;OJirocpoqHbIX II o6opOTHbIX aK
TIIBOB K IICIIOJib3OBaHIIIO no Ha3HaqeHIIIO,
pacrrpe,r:i;eJISieMbie MaTepIIMbHbie saTpaTbI
Ha MaTepIIMbI II rrepcoHaJI, OTHOCSIIIJ;IIeCSI
K OCHOBHOH ,r:i;eSITeJibHOCTII II BCIIOMOra
TeJibHbIM IIpOII3BO,Il;CTBaM, IIOCJie,r:i;yroru;IIe
3aTpaTbl, OTHOCSiru;IIeCSI K HeCKOJibKIIM 06'b
eKTaM ,Il;OJirocpoqHbIX aKTIIBOB, II ,r:i;pyrIIe
3aTpaTbl, KOTOpbie He MOryT 6bITb IIpSIMbIM
rryTeM BKJIIOqeHbl B CTOIIMOCTb rrpIIo6pe
TeHHbIX (C03,IJ;aHHbIXIII3rOTOBJieHHbIX) aK
TIIBOB II OKa3aHHbIX ycJiyr.
IlpII yqeTe .UP3 COCTaBJISIIOTCSI 6yxraJI
TepCKIIe IIPOBO,Il;KII, rrpe,r:i;cTaBJieHHbie B
Ta6Jim.i;e 120.
Tabelul 120
Formule contabile pentru evidenţa altor costuri repartizabile
EyxraJITepcKHe npoBO,ll;KH no yqe-ry .ri;pyrHx pacnpe.ri;em1eMbIX 3aTpaT

Contul 824 este destinat generalizării
informaţiei privind alte costuri repartiza
bile (ACR) ale entităţii.
În conformitate cu politicile contabile ale
entităţii, ACR pot include costurile legate
de procurarea şi pregătirea pentru utili
zarea prestabilită a activelor imobilizate
şi circulante, costurile materiale şi cu per
sonalul repartizabile aferente activităţilor
de bază şi auxiliare, costurile ulterioare
aferente mai multor obiecte de active imo
bilizate, precum şi alte costuri care nu pot
fi incluse în mod direct în costul activelor
procurate (create/fabricate) şi serviciilor
prestate.
La contabilizarea ACR, se întocmesc for
mulele contabile prezentate în tabelul 120.

Nr.
crt.

Conturi corespondente

Conţinutul operaţiunii

1
2
1 Reflectarea ACR aferente procurării şi
pregătirii activelor imobilizate şi circulante pentru a fi utilizate după destinaţie:
amortizarea calculată a imobilizărilor
necorporale şi mijloacelor fixe
valoarea materialelor, producţiei în
curs de execuţie, produselor şi mărfu
rilor consumate
casarea OMVSD cu valoarea unitară
nu mai mare de 1/6 din plafonul stabi
lit de legislaţie
uzura calculată a OMVSD
cheltuieli de delegare
taxe de înregistrare şi alte plăţi obliga
torii
taxe vamale şi plăţi pentru procedurile
vamale
suma TVA care nu urmează să fie de
dusă în conformitate cu legislaţia în
vigoare
cota cheltuielilor anticipate
provizioane constituite
valoarea serviciilor prestate de alte
persoane
dobânzi capitalizate conform SNC
,,Costurile îndatorării"

3

824
824
824

I

824
824
824
824

I

5
Orpa>KeHMe AP3, OTHoaiw,1o1xai K np1o106pere
HM10 M n()ArOTOBKe p,onrocpO'fHblX M o6opOTHblX
aKTMBOB K MCnonb30BaHMIO no Ha3Hal.feHMIO:
Hal.fl1C/leHHaR aMOpTM3al.lMA HeMarep11aJ1bHblX
113,124
aKTl1BOB 11 OCHOBHblX cpep,CTB
211,215, 216, cro11Mocrb 113pacxop,osaHHb1x Marep1tanoa,
He3aBepweHHOro npOM3BOACTBa, npOAVKLIMH
217
11TOBapoB
213
cn11caH11e M6n,CTOl1MOCTb eAMHML!bl KOTOPblX
He 6onee 1/6 ycraHoaneHHoro 3aKOHOAarenb
craoM nMMMTa
Ha411CJ1eHHblH M3HOC M6n
214
KOMaHAMPOBOl.fHble pacXOAbl
226,532
234,544 I per11crpau,11OHHb1e c6opbt 11 p,pyrne o6R3are11b
Hb1e nnare>KM
234,544 I raMO>KeHHble c6opb1 11 nnare>KM
4

824

234,244,544 cyMMa HAC, He noAJ1e>Kaw,aA Bbtl.fery s coor
sercrs1111 C p,eHCTBYIOW,11M 3aKOHOp.aTe/lbCTBOM

824
824
824

261
AOnH pacxop.os 6YAYW,HX nepHOAOB
co3p,aHHb1e O4eHO"IHb1e pe3epeb1
426,538
521,522,5441 CTOl1MOCTb ycnyr, OKa3aHHblX APYfl1Ml11111u,aM11

824

I
I

I

511,512,521, npo4eHrb1, Kan1tran1t3HpoaaHHb1e comacHo
522,544
HCEiY «3arparb1 no 3ai.1MaM»

CUPRINS

1

4
3
2
5
521,522,544 Ha411c11eHHble nnare>1ot 3a onepa4MOHHb1M nH824
plăţi de leasing operaţional (locaţiune)
calculate
3HHr (HaeM)
onnara rpyp,a pa6orHHKOB
salarii ale angajaţilor
824
531
contribuţii de ASSO şi prime de AOAM
533,541 I B3HOCbl pa6orop,are/1R Ha orcc H OMC
824
ale angajatorului
534
824
impozite şi taxe nerecuperabile
Heeo3Mew,aeMble HanorH H nnare>1<111
542
824
plăţi de asigurare calculate pe durannare>1<111 no crpaxosaHHIO, Ha4wc11eHHb1e npw
ta transportării şi pregătirii activelor
rpaHcnoprHpOBKe 11 nop,rorOBKe aKTl1B0B K HCpentru utilizarea prestabilită
n0/1b30BaHHIO no Ha3Ha4eHHIO
Notă la operaţiunea 1. Formula se întocmeşte în cazul în care costurile aferente procurării şi pregătirii activelor imobilizate şi
circulante nu pot fi incluse în mod direct în costul de intrare al acestora şi, ca urmare, nu pot fi reflectate în debitul conturilor
111,121,122,211,213,217 etc., precum şi în cazul în care costurile sus-menţionate nu sunt contabilizate în contul 812.
np111Me4aHHe K onepa4111111 1. npoeop,Ka cocrae11Rerrn, ec11H 3arparb1 Ha npwo6pereHwe H nop,roroeKy p,011rocpo4HblX H
o6oporHblX aKrHBOB K HCnO/lb30BaHHIO no Ha3Ha4eHHIO He MOryT 6b1Tb BK/1I04eHbl npRMblM nyreM B HX nepBOHaYa/lbHYIO
cro11Mocrb 11, CJ1ep,oeare11bHO, He Moryr 6b1rb orpa>KeHbl no p,e6ery cYeroe 111, 121, 122, 211, 213, 217 11 p,p., a raK>Ke
ec/lH Bb1weyKa3aHHble 3arparb1 He y411rb1Ba10rCR Ha C4ere 812
824
2 Reflectarea costurilor materiale repar211,521,544 Orpa>1<eH11e pacnpeAen11eMblX Marep111anbHb1x
etc.
3arpar
tizabile
824
531,533,538, Orpa>KeH11e pacnpeAenReMblX 3arpar Ha nep3 Reflectarea costurilor cu personalul repartizabile
541 etc.
COHan
Notă la operaţiunile 2-3. Componenţa, modul de contabilizare şi de decontare a costurilor materiale şi cu personalul
repartizabile sunt reglementate de pct. 20-24, 29-30 şi 32 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor şi calculaţia costului produselor şi serviciilor (în continuare - Indicaţii metodice), aprobate prin Ordinul MF nr. 118/2013 (vezi
site-ul http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=l&id=349175}.
np111Me4aHMe K onepa4MRM 2-3. Cocrae, nopRP,OK y4era 11 cn11caH11R pacnpep,e11ReMblX Marep11a11bHb1x 3arpar H
3arpar Ha nepcoHa/1 pernaMeHrHpoeaHbl nn. 20-24, 29-30 11 32 Merop,H4eCKHX yKa3aHHH o 6yxra11repCKOM yYere
npOH3BOP,CTBeHHblX 3arpar H Ka/lbKY/lRU,HH ce6ecroHMOCTltl npop,yKU,H11 11 ycnyr (p,a11ee - Merop,H4eCKl1e yKa3aHHR},
yreep>1<p,eHHblX np11Ka30M M<l> NQ 118/2013 (cM. cai1r http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=
l&id=349175)
4 Decontarea ACR aferente:
Cn111caHHe AP3,OTHOCRW,MXCR:
K nepeoHaYa/1bHoi1 CTOHMOCTl!I nocryn11ew11x
824
costului de intrare al activelor imobili- 111,121,
AOnrocpO4HblX H o6opOTHblX aKTMBOB
122,125,
zate şi circulante achiziţionate
211,213,
217 etc.
costului bunurilor/serviciilor fabricate/ 811,812
824
K ce6eCTOHMOCTl1 u,eHHOCTei1/ycnyr, H3roroeprestate de subdiviziunile (secţiile) acJleHHblX/OKa3aHHblX nop,pa3p,eneHHRMH (L\eXaM11) OCHOBHOM p,eRrenbHOCrH 11 BCnOMorarenbtivităţilor de bază şi auxiliare ale entităţii
HblX npOH3BOACTB cy6beKra
714
824
5 Decontarea ACR neincluse în costul
Cn11caH11e AP3, He BKnl04eHHblX a ce6ecrowMOCrb npwo6pereHHblX (co3p,aHHblX/113roroeactivelor procurate (create/fabricate)
neHHblX) aKrHBOB 11/w1111 OKa3aHHblX yCJ1yr
şi/sau serviciilor prestate
723
6 Decontarea ACR suportate în urma
Cn11caHHe AP3, noHeceHHblX B pe3y11brare
824
4pe3Bbl4aMHblX co6b1rwi1
evenimentelor excepţionale
7 Majorarea valorii activelor şi sumei 111,121,
824
YeenH4eHHe CTOHMOCTl1 aKrHBOB H cyMM reKyw,111x pacxop,os/3arpar, 3aHH>KeHHblX s reKycheltuielilor/costurilor curente dimi- 122,125,
w,eM oTYerHOM nep11op,e npH cn11caHHH ,D,P3
nuate eronat în perioada de gestiune 211,213,
217,811,
curentă la decontarea ACR
812 etc.
CropHHpoeaHHe CTOHMOCTH aKrHBOB H cyMM
824
8 Stornarea valorii activelor şi sumei 111,121,
cheltuielilor/costurilor curente majo- 122,125,
reKyw,wx pacxop,oe/3arpar, 3asb1weHHb1x a rerate eronat în perioada de gestiune 211,213,
Kyw,eM oryerHOM nep1-1op,e np11 cnwcaH1111 AP3
curentă la decontarea ACR (se admite 217,811,
(p,onycKaercR orpa>KeHHe CYMMbl yMeHbWeHl1ff
crOfllMOCTl1 aKTl1B0B H reKyUJ,HX pacxop,oB/3areflectarea sumei diminuării valorii ac- 812 etc.
tivelor şi a cheltuielilor/costurilor curpar o6parHOM npoeop,Koi1}
rente prin formula inversă}

II
I

I

II

I

CUPRINS

1

9

3
2
Majorarea ACR diminuate eronat 824
în perioada de gestiune curentă

10 Stornarea ACR majorate eronat în 824
perioada de gestiune curentă (se
admite reflectarea sumei diminuării ACR prin formula inversă)

4
113, 124, 133, 152, 211, 213, 214,
217, 261, 226, 426, 521, 531, 532,
533, 534, 538, 542, 544 etc.
113, 124, 133, 152, 211, 213, 214,
217, 261, 226, 426, 521, 531, 532,
533, 534, 538, 542, 544 etc.

s

Yae11114eH11e AP3, 3aHM>KeHHblX a
TeKy�eM OT4eTHOM nep11OAe
CropH11poaaH11e AP3, 3aBblWeHHblX B TeKy�eM OT4eTHOM nepl1OAe
(AonycKaem1 orpa)l{eH11e CyMMbl
yMeHbWeH11R AP3 o6parHOM npoBOAKOH)

CqeT 831 «ToproBaH Ha,n;6aBKa»
Ct.J:eT 831 rrpe,r:i;Ha3Hat.J:eH ,r:i;Jrn: o6o6rn;e
Contul 831 este destinat generaliză
HM.H
MH(pOpMan;MM o TOproBOH Ha,r:i;6aBKe
rii informaţiei privind adaosul comercial ·
(AC). Acest cont poate fi aplicat de către (TH). ,Il;aHHbIÎÎ ct.J:eT MO:>KeT rrpMMeH.HTb
c.H cyfo,eKTaMM p03HMl.J:HOH TOproBJIM IIpM
entităţile de comerţ cu amănuntul în cazul
o:u;eHKe rrpo,r:i;aHHbIX TOBapOB ITO pO3HMt.J:
evaluării mărfurilor vândute la preţuri cu HbIM :u;eHaM.
amănuntul.
IlpM yqeTe TH cocTaBJI.HIOTC.H 6yxraJI
La contabilizarea AC, se întocmesc for TepcKMe rrpoBO)];KM, rrpe,r:i;cTaBJieHHbie B
mulele contabile prezentate în tabelul 121. Ta6ntt:u;e 121.
Tabelul 121
Contul 831 „Adaos comercial"

Formule contabile pentru evidenţa adaosului comercial
ByxraJITepCKHe npOBO,IJ;KH no yqeTy TOprOBOH Ha,11;6aBKH
Conturi
Nr.
Conţinutul operalâunii
CoAel)>Kalffte onepaqkM
coresoondente
crt.
3
4
5
2
1
831 Orpa)l{eH11e TH, OTHOCR�ei:icR K OCTaTKY TOBapoa Ha
1 Reflectarea AC aferent valorii soldului măr- 217
Ha11ano nep11OAa (Mec11u,a, Kaapra11a 11 AP,) 11 K roaafurilor la începutul perioadei (lunii, trimespaM, npr.to6pereHHblM a Te4eH11e AaHHoro nep11OAa
trului etc.) şi mărfurilor procurate pe parcursul acestei perioade
217 Cn11caH11e TH, OTHOCR�ei:icR K Bbl6blBWMM (npop,aH2 Decontarea AC aferent mărfurilor ieşite 831
HblM, nepeAaHHblM APYn1M 1111u,aM, cn11caHHblM 11 AP-l
(comercializate, transmise altor persoane,
roaapaM
casate etc.)
217 Cn11caH11e TH, OTHOCR�eiksi K ocraTKy rosapoa Ha or3 Decontarea AC aferent soldului mărfurilor 831
'leTHYIO Aarv (AOnycKaeTCR orpa)l{eH11e p,aHHOH Hap,la data raportării (se admite reflectarea
6aaK11 cropHMPOBO'IHOM npoaop,Koi:1: Ar 217 Kr 831)
acestui adaos prin formula de stornare:
Dt 217 Ct 831)

Contul 832 ,,Încasări
din vânzarea bunurilor
în numerar"
Contul 832 este destinat generalizării
informaţiei privind încasările din vânzarea
bunurilor contra numerar. Acest cont poa
te fi utilizat de cătr� entităţile de comerţ cu
amănuntul, cu ridicata şi în consignaţie,
care comercializează bunuri sau prestează
servicii contra numerar.
La contabilizarea încasărilor din vân
zarea bunurilor contra numerar, se întoc
mesc formulele contabile prezentate în ta
belul 122.

CqeT 832 «B1,1pyq:Ka
OT rrpo,IJ;a:m:H u;eHHOCTeH
3a HaJIH'IHhIH pac'leT»
Ct.J:eT 832 rrpe,r:i;Ha3Hat.J:eH ,r:i;JI.H o6o6rn;e
HM.H MH(pOpMan;MM o BbIPYt.J:Ke OT rrpo,r:i;a:>KM
:u;eHHOCTeÎÎ 3a HaJIMl.J:HbIH pact.J:eT. ,Il;aH
Hblll Ct.J:eT MO:>KeT rrpMMeH.HTbCH cyfo,eKTa
MII p03HMl.J:HOÎÎ, OIITOBOH M KOMMCCMOHHOH
TOproBJIM, KOTOpbie rrpo,r:i;aIOT :u;eHHOCTM
MJIM OKa3bIBaIOT yCJiyrM 3a HaJIMl.J:HbIH pac
t.J:eT.
IlpM yqeTe BbIPYt.J:KM OT rrpo,r:i;a:>KM :u;eH
HOCTeÎÎ 3a HaJIMqHI,IH pacqeT COCTaBJIHIOT
CH 6yxranTepcKMe rrpoBO)];KM, rrpe,r:i;cTaB
JieHHbie B Ta6m1:u;e 122.

CUPRINS

Tabelul 122

Formule contabile pentru evidenţa încasărilor
din vânzarea bunurilor în numerar
ByxraJITepCKHe npOBO)];KH ITO yqeTy BLipyqKH
OT npO,[t;WKH :u;eHHOCTe:u: 3a HaJIHqHLIH pacqeT
Ni:
1
1

..

,�i

' 'ţontinutul�ii

crt.

COI!

'

�-H"'4oneplţÎMtf

, ... .... .

2

3
4
5
Orpa)l{eH11e BblPY'IKM (c y11eroM HAC} or np0Aa)l{11 u,eH832
Reflectarea încasărilor (inclusiv TVA} din 241
vânzarea bunurilor contra numerar
Hocreii 3a Ha11114HblH pac4eT
2 Reflectarea datoriilor (fără TVA şi comision) 832
521, Orpa)l{eH11e o6R3aTenbCTB (6e3 HAC 11 KOM11cc110HHoro
faţă de comitent pentru bunurile vândute
522,544 B03Harpa>KAeH11fl) nepeA KOMMTeHTOM np11 npop,a>Ke
u,eHHocreii 3a Ha11114HblM pac4eT
contra numerar
Orpa>1<eH11e HAC or npop,a>KHOH cro11Mocrn pea1111303 Reflectarea TVA de la valoarea de vânzare 832
534
BaHHblX 3a HaJ1114HblH pac4eT u,eHHOCTeH
a bunurilor comercializate contra numerar
4 Reflectarea valorii de vânzare (fără TVA) a 832 611,612 Orpa>1<eH11e npo.qa>KHOM CTOMMOCTM (6e3 H,D,C) pea1111bunurilor comercializate contra numerar
30SaHHblX 3a HallM4HblM pac4eT l,\eHHOcrei-1
etc.
5 Recunoaşterea veniturilor sub formă de 832
np113HaH11e P,OXOP,OB B s11p,e KOMMCCMOHHOro SO3Ha611
rpa>KAeHMff y KOMl1CC"10Hepa
comision la comisionar
Notă la operaţiunile 2-5. Formulele se întocmesc la finele lunii sau a altei perioade prevăzute în politicile contabile ale
entităţii.
npMMe'laHMe K onepau.MRM 2-5. npoBOAK11 COCTaBJlfllOTCfl B KOHL\e MeCRL\a 111111 11HOrO nep110Aa, npeAYCMOTpeHHOro B
y4eTHblX nOJ1"1Tl-1KaX cy6beKTa

C1:1eT 833 «BoaBpaT

Contul 833 „Returnarea
şi reducerea preţurilor
la bunurile vândute"

H CHHJKeHHe u;eH
npo,n;aHHl>IX u;eHHOCTeii»

Contul 833 este destinat generalizării
informaţiei privind returnarea şi reduce
rea preţurilor la bunurile vândute.
La contabilizarea operaţiunilor privind
returnarea şi reducerea preţurilor la bunu
rile vândute, se întocmesc formulele conta
bile prezentate în tabelul 123.

CqeT 833 rrpe,n;HasHaqeH ,r:i;Jrn: o6o6m;e
HMH HHcpOpMaI.J;MM O B03BpaTe M CHIUKeHMM
u;eH rrpo,n;aHHblX TOBapOB.
IlpM yqeTe orrepau;M:ti:, CBH3aHHblX C
B03BpaTOM M CHM:>KeHMeM u;eH rrpo,n;aH
HbIX u;eHHOCTeH, COCTaBJIHIOTCH 6yxraJITepCKMe rrpoBO,IJ;KM, rrpe,r:i;cTaBJieHHbie B
Ta6.11Mu;e 123.
Tabelul 123

Formule contabile pentru evidenţa operaţiunilor
privind returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vândute
ByxraJITepCKHe npOBO)J;KH no yqeey onepa:u;H:u:, CBSl3aHHLIX
C BO3BpaTOM H CHH:m:eHHeM :u;eH npo,a;aHHLIX :u;eHHOCTe:U:
Nr.
crt.

1

1

2

�-..�n

"

,.

_,,;2_,

, , '

'

Reflectarea valorii de vânzare (fără
TVA) a bunurilor returnate de către
cumpărători şi/sau a sumei reducerii
preţurilor (fără TVA) la bunurile vândute (TVA de la valoarea bunurilor returnate şi a sumei reducerii preţurilor
se reflectă prin formula de stornare
Dt 221,234,544 etc. Ct 534)
Reflectarea cheltuielilor aferente returnării bunurilor de la cumpărători

Conturi corespondente
3
833

833

4

'.

221,234,544
etc.

'
' .
�-�
' ,,
,. 5
"

Orpa>1<eH11e npop,a>t<HOH CT011MOCTl1 (6e3
H,D,C) BO3BPalL\eHHblX noKynareJ1RM11 u.eHHocrei:t i,i/111111 cyMM vu.eHKM (6e3 HAC} Ha
npoAaHHb1e u,eHHOCTl1 (HAC or cro11Mocr11
B03Bpaw,eHHblX u,eHHOCTei-1 11 CYMM CHM>KeHl1fl u,eH orpa>t<aeTCR CTOPHMpOBO'IHOM nposop,1<ot:i: Ar 221,234,544 M p,p. Kr 534)

211, 226, 521, Orpa>KeH11e paCXOAOB, CBR3aHHblX C B03Bpa531, 532, 533, TOM u,eHHOCTeH OT noKynare11eH
541, 544,812
etc.

CUPRINS

1
2
3
3 Reflectarea valorii contabile a bunu- 123, 211, 216,

rilor returnate de către cumpărători
217 etc.
4 Decontarea pierderilor definitive din
returnarea şi reducerea preţurilor
bunurilor vândute pe seama:
cheltuielilor curente
712, 714 etc.
provizioanelor constituite anterior
538

Contul 834 „Costuri
aferente bunurilor transmise
spre prelucrare terţilor"
Contul 834 este destinat generalizării
informaţiei privind costurile (de încărcare
descărcare, transport, însoţire, expertiza
re etc.) aferente bunurilor transmise spre
prelucrare altor persoane.
La contabilizarea costurilor aferente
bunurilor transmise spre prelucrare altor
persoane (CBTP), se întocm:esc formulele
contabile prezentate în tabelul 124.

4

833

833
833

5
OTpa>KeHHe 6anaHCOBOM CTOMMOCTl!l u,eHHOCTeH, B03Bpaw,eHHblX noKynaTe/lflMl!l
CnMCaHMe OKOH4aTenbHblX noTepb OT 803spara M y4eHKM npoAaHHblX 4eHHOCTeM 3a
C4eT:
TeKyUJ,HX paCXQAOB
paHee C03AaHHblX 04eH04HblX pe3epB08

CqeT 834 «3aTpaTI,I no u;eHHOCTHM,
nepe,11;aHHl>IM Ha nepepa6oTKY
CT0p0HHHM JIHD;aM»
CqeT 834 rrpe,n;Ha:maqeH ,n;Jm o6o6rn;emrn:
HHq>OpMa:[J;HH O 3aTpaTaX (Ha rrorpy3Ky
pa3rpy3KY, TpaHCIIOPTHpOBKY, corrpoBOJK,n;e
HHe, 3KcrrepTH3Y H ,n;p.) no u;eHHOCTHM, rre
pe,n;aHHbIM Ha rrepepa60TKY ,n;pyrHM JIHQaM.
IlpH yqeTe 3aTPaT no u;eHHOCTHM, rrepe
,n;aHHbIM Ha rrepepa60TKY ,n;pyrHM JIHQaM
(3UTIJI), cocTaBJIHIOTCH 6yxraJITepcKHe
rrpoBOJJ;KH, rrpe,n;cTaBJieHHbie B Ta6Jittu;e 124.
Tabelul 124

Formule contabile pentru evidenţa costurilor aferente
bunurilor transmise spre prelucrare altor persoane
EyxraJITepcKue npoBO,Il;KH no yqeTY 3aTpaT no n;eHHOCTHM,
nepe.ri;aHHl>IM Ha nepepaoOTKY .ri;pyrHM JIHD;aM
Nr.

Conţinutul operaţiunii

Conturi corespondente

crt.
1
4
2
3
1 Reflectarea CBTP la transmiterea/
211, 213, 214, 226,
834
521, 531, 532, 533,
primirii bunurilor în/din prelucrare de
541, 542, 544. 812 etc.
către alte Persoane
2 Decontarea CBTP incluse în costul
834
211,215,
bunurilor prelucrate de către alte
216 etc.
persoane
3 Decontarea CBTP neincluse în costul
834
714
bunurilor prelucrate de către alte
persoane
4 Decontarea CBTP suportate în urma
834
723
evenimentelor exceptionale

Contul 835 „Producţii
şi unităţi de deservire"
Contul 835 este destinat generalizării
informaţiei privind costurile producţiilor şi
unităţilor de deservire (PUD) ale entităţii.
În conformitate cu pct. 5 din Indicaţiile
metodice, PUD cuprind subdiviziunile enti
tăţii cu destinaţie social-culturală (de exem
plu, cantine, cămine, centre de agrement
sport, case de odihnă, instituţii preşcolare).
La contabilizarea costurilor aferente
PUD, se întocmesc formulele contabile pre
zentate în tabelul 125.

(OAep>1<aHMe onepa�M
5
OTpa>KeH111e 3l.\nfl np111 nepeAa4e/nony4eHMM u,eHHOCTei:i APYrHM 11111u,aM s/1113
nepepa60TK111
Cn111caH111e 3l.\nfl, BKn104eHHb1x s ce6eCTOMMOCTb u,eHHOCTeH, nepepa6oTaHHblX
D.PVrHMl!l 11111uaM111
Cn111caH111e 3l.\nfl, He BKmo4eHHblX s ce6eCTOMMOCTb u,eHHOCTeH, nepepa6oTaHHblX
D.PVrHMl!l /ll!lUaMl!l
Cn111caH111e 3l.\nfl, noHeceHHb1x s pe3y11bTaTe 4Pe3Bbl4aMHblX co6b1rn11

CqeT 835 «O6CJiy:acnBaroiu;ne
npOH3BO,Il;CTBa H X03HHCTBa»
CqeT 835 rrpe,r:i;Ha3HaqeH ,IJ;JIH o6o6rn;eHHH
HHq>OpMaQHH o 3aTpaTaX o6cJiyJKHBaIOrn;Hx
rrpoH3BO,IJ;CTB H xo3HMCTB (OTIX) cy6'1,eKTa.
B cooTBeTCTBHH c rr. 5 MeTo,n;ttqecKHX
yKa3aHHM QflX BKJIIOqaIOT IIO,IJ;pa3,IJ;eJieHI:IH
cyfo,eKTa cou;tta.rrhHO-KYJihTYPHOro Ha3Ha
qeHHH (HarrpHMep, CTOJIOBbie, o6rn;eJKHTHH,
crropTHBHO-pa3BJieKaTeJibHbie
u;eHTpbI,
,r:i;oMa OT,l.J;bIXa, ,IJ;OIIIKOJibHbie yqpeJK,r:i;eHHH).
flpH yqeTe 3aTpaT QflX COCTaBJIHIOTCJI
6yxraJITepCKHe rrpOBO,l.J;KH, rrpe,n;cTaBJieH
Hbie B Ta6m1u;e 125.
CUPRINS

Tabelul 125
Formule contabile pentru evidenţa costurilor
producţiilor şi unităţilor de deservire
ByxraJITepcKHe nposo,ri;KH no yqecy aaTpaT oocJiym:HBaro:rn;Hx
npOH3BO,D;CTB H X03HHCTB
Nr.

une a costului soldurilor producţiei în curs
de execuţie aferente PUD
2 Reflectarea costurilor aferente PUD:
amortizarea calculată a imobilizărilor
necorporale, mijloacelor fixe, activelor biologice imobilizate şi părţii obiectului de investiţii ,imobiliare
valoarea stocurilor, documentelor băneşti
şi altor active circulante consumate
uzura calculată a OMVSD
cheltuieli de delegare
cota cheltuielilor anticipate
valoarea serviciilor prestate de alte persoane
plăţi de leasing operaţional (locaţiune) calculate
salarii ale angajaţilor
contribuţii de ASSO şi prime de AOAM ale
angajatorului
impozite şi taxe nerecuperabile
plăţi de asigurare calculate a bunurilor şi
personalului
costul serviciilor activităţilor auxiliare

3

4

835

215

835

113,124,
133,152

835

211,215,
216,217,
246,262
214
226,532
261
521,522,
544
521,522,
544
531
533,541

835
835
835
835
835

I

I

Reflectarea valorii materialelor neutilizate,
returnate din PUD
4 Reflectarea costului efectiv al produselor
confecţionate în cantinele entităţii
3

835
835

l

II

835
835

534
542

835

812

211

835

216

835

5 Decontarea costului serviciilor PUD pres-

tate:
I 711
altor persoane contra plată
în scopuri comerciale şi administrative ale 712,713
entităţii
714
Decontarea costului rebuturilor definitive
şi a pierderilor înregistrate în PUD
723
Decontarea costurilor PUD suportate în
urma evenimentelor excepţionale
Majorarea costului bunurilor/ serviciilor fa- 216,711,
bricate/prestate de PUD, diminuat eronat 712,713,
714,723 etc,
în perioada de gestiune curentă
Stornarea costului bunurilor/ serviciilor fa- 216,711,
bricate/prestate de PUD, majorat eronat 712,713,
în perioada de gestiune curentă (se admite 714,723 etc.
reflectarea sumei diminuării costului prin
formula inversă)
I

6
7
8
9

CoAePJKSMMe onepaqNN

Conturi corespondente

Conţinutul operaţiunii

crt.
1
2
1 Reflectarea la începutul perioadei de gesti-

I

835
835
835
835
835
835

5
Orpa>KeH11e Ha Ha11ano orYeTHoro nep110Aa
ce6eCT011MOCTl1 OCTaTKOB He3aBepweHH0ro np0M3BOACTBa, OTHOCRUJ,11XCR K OnX
Orpa>KeHMe 3arpar onx:
HaY11CJ1eHHaR aM0PTM3aU,MA HeMaTep11a11bHblX aKTl-1B0B, OCHOBHblX cpeACTB, A0/lrocpOYHblX 611011or11YeCKl1X aKTl-1B0B 11 YaCT11
06beKTa 11HBeCT11U,110HHOH HeAB11>K11MOCTl1
CTOl1MOCTb 113paCXOAOBaHHblX 3anacoe,
AeHe>KHblX A0KyMeHT0B 11 APvr11x 060p0THblX aKTMB0B
HaYl1C/leHHblH M3H0C M6n
K0MaHAMP0B0'IHble paCX0Abl
A0nA pacxOAOB 6YAYW.MX nepM0A0B
CTOl1MOCTb ycnyr, OKa3aHHblX APYn1Ml1 /111·
U,aMl1
HaY11CJ1eHHb1e
nnare>KM 3a onepau,1toHI
HblM nM3MHr (HaeM)
onnara rpyAa pa6orH11KoB
B3HOCbl pa6oTOAaTe/lR Ha orcc 11 OMC

I

HeB03Mew,aeMble HanorM 11 nnare>KH
nnate>KH no crpaxoeaHHIO u,eHHocret:i 11
nepc0Ha11a
ce6ecro11MOCTb ycnyr ecnoMoratenbHblX
npOl13BOACTB
Orpa>KeH11e CT011MOCnl HeHcnonb30BaHHblX MarepHanoe, eo3epaw,eHHblX 113 onx
Orpa>KeH11e (j)aKrnYeCKOH ce6eCTOl1MOCTl1
npOAYKU,MM, H3rOTOBlleHHOM B CTOJI0BblX
cy6beKra
Orpa>KeHMe ce6ectoHMOCTH ycnyr onx,
0Ka3aHHblX:
APYn1M nHu,aM 3a n11ary
B K0MMep..ecKHX 11 aAMHHMCTpaTMBHblX
4e1111x cy6beKra
Cm1caH11e ce6eCTOl1MOCTl'1 0K0H'latenbH0·
ro 6paKa 11 norepb, so3HHKw11x s onx
Cn11caH11e 3arpar onx, noHeceHHblx s pe31/llbTare 11pe3Bbl'laMHblX co6blTMM
Yse1111YeH11e ce6eCTOl1MOCTl'1 LţeHHOCTeH/
yCJJyr, 1'13rOTOB/1eHHblX/OKa3aHHblX OnX, 3aHM>KeHHblX B reKyW,eM oTYeTHOM nepl10Ae
CropH11posaH11e ce6ecro11Mocr11 4eHHocret:i/yCJJyr, 113roTOB/1eHHblX/oKa3aHHblX
onx, 3aBblWeHHOM B reKyW,eM 0TYeTH0M
nepM0Ae (AonycKaerc11 orpa>KeH11e cyMMbl
yMeHbWeHl1R ce6eCTOl1MOCTM o6paTHOM
npoBOAKOH)

CUPRINS

1

2

3

10 Majorarea costurilor PUD diminu- 835
ate eronat în perioada de gestiune
curentă
11 Stornarea costurilor PUD majorate 835

eronat în perioada de gestiune curentă (se admite reflectarea sumei diminuării costurilor prin formula inversă)
12 Reflectarea la data raportării a cos- 215
tului soldurilor producţiei în curs
de execuţie aferente PUD

4
113, 124,133,152,211,213,
214,216,217,261,226,246,
521,531,532,533,534,538,
541,542,544, 812 etc.
113,124,133, 152,211,213,
214,216,217,261,226,246,
521,531,532,533,534,538,
541,542,544, 812 etc.
835

5
Yse11114eH11e 3arpar onx, 3aHM>KeHHblX s
TeKyW,eM OT4eTHOM nep110Ae
CropH11posaH11e 3arpar onx, 3aeb1weHHblX B TeKyw,eM OT4eTHOM nep110Ae (AOnycKaercR orpa)l{eH11e cyMMbl yMeHbweHl1R 3aTpar o6paTHOM npOBOAKOi-1)
Orpa)l{eH11e Ha OT4eTHYIO Aary ce6ecro11MOCTl1 OCTaTKOB He3aBepweHHOro npoM3BOACTBa, OTHOCRW,11XCR K onx

C1:1eT 836 «Pe<}>aKTYPHPOBaHHI>Ie
3aTpaTI>I»

Contul 836 „Costuri
refacturate"
Contul 836 este destinat generalizării
informaţiei privind costurile refacturate
(CR) aferente contractelor de leasing (loca
ţiune/arendă).
Modul de contabilizare a CR depinde de
faptul dacă costurile sus-menţionate sunt
refacturate integral sau parţial. Particula
rităţile contabilităţii CR sunt expuse în re
vista „Contabilitate şi audit", 2015, nr. 9,
p. 6; 2017, nr. 11, p. 9.
La contabilizarea CR, se întocmesc
formulele contabile prezentate în tabelul
126.

c-.rnT 836 npe.ri;Ha3HaqeH .ri;.ru:1 o6o6m;emrn:
MH{pOpMau;m-1 O pe<paKTYPMPOBaHHbIX 3a
TpaTaX (P3), CB.SI3aHHbIX c .ri;oroBopaMM .rrn3MHra (Ha:ti:Ma/apeH.ri;b1).
IlopH)];OK yqeTa P3 saBMCMT oT Toro,
IIOJIHOCTbIO MJIM qacTMqHO pe<paKTypwpy
IOTCH BbIIIIeyKasaHHbie 3aTpaTbI. Oco6eH
HOCTM yqeTa P3 M3JIO:>KeHbI B :>E:YPHaJie
«Contabilitate şi audit» NQ 9 sa 2015 ro.ri;,
c. 6 w Ni 11 3a 2017 ro.ri;, c. 9.
IlpM yqeTe P3 C0CTaBJIHIOTCH 6yxraJITep
CKMe IIpOB0)];KM, npe.ri;cTaBJieHHbie B Ta6JIM
u;e 126.
Tabelul 126
Formule contabile pentru evidenţa costurilor refacturate

Byxra.rITepCKHe rrpOBO)J;KH 110 y'leTy pe<paKTYPHPOBaHHI,IX 3aTpaT

Nr.
crt.

Conţinutuloperaţiunii

Conturi corespondente

COAep>KaHMeonepaqMM

4
3
5
Contabilitatea costurilor în cazul refacturării integrale a acestora
Y4eT 3arpaT npM MX nonHOM pecj)aKTypMpOBaHMM
1 Reflectarea la începutul perioadei de gesti232
Orpa)l{eH11e Ha Ha4ano OT4erHoro nep110Aa
836
une a sumei costurilor (inclusiv TVA), ce urcyMMbl 3arpar (c y4eroM HAC), nop,ne)l{aw,ei-1
mează a fi refacturată în această perioadă
pe4>aKryp11poaaHl1IO B AaHHOM nep110Ae
2 Reflectarea sumei totale a costurilor (inelu521,522, Orpa)l{eH11e o6w,eM cyMMbl 3arpar (c y4eroM
836
siv TVA) perioadei de gestiune curente, ce
544
HAC) reKyw,ero OT4eTHoro nep110Aa, nop,ne)l{aw,ei-1 pe<f>aKrypMposaH1110
urmează a fi refacturată
836
3 Decontarea CR (inclusiv TVA) pe parcursul
234
Cn11caHMe P3 (c yYeroM HAC) a reYeH11e reperioadei de gestiune curente
Kyw,ero orYeTHoro nep110Aa
4 Reflectarea la data raportării a sumei cos836
Orpa)l{eH11e Ha ONeTHVIO AaTY cyMMbl 3arpar
232
turilor (inclusiv TVA) ce urmează a fi refac(c Y4eroM HAC), nop,ne)l{aw,ei-1 pe4>aKryp11poturată în următoarea i,erioadă de gestiune
BaHl1IO B CJ1e.o,yiow,eM OT4eTHOM nep110Ae
Notă la operaţiunile 1 şi 4. Formulele se întocmesc în cazul în care facturile fiscale ale furnizorilor au fost primite într-o
perioadă de gestiune, iar refacturarea costurilor se efectuează în altă perioadă.
npMMe4aHMe K onepaqMHM 1 M 4. npoBOP,Kl1 COCTaB/lRIOTCR, ec1111 Ha/lOroBble HaK/laAHble noCTaBW,11KOB nolly4eHbl B OAHOM orYeTHOM nep110.o,e, a pe4>aKryp11posaH11e 3arpar ocyw,ecrs11RercR a APvroM orYeTHOM nep110Ae
Contabilitatea costurilor în cazul refacturării parţiale a acestora
Y4eT 3aTpaT npM MX 4aCTM4HOM pecj)aKrypMpOBaHMM
1 Reflectarea la începutul perioadei de gesti232
836
Orpa)l{eH11e Ha Ha4ano OT4eTHoro nep110Aa
une a sumei costurilor (fără TVA) ce urmeacyMMbl 3arpar (6e3 HAC), nop,ne)l{aw,ei-1 peză a fi refacturată în această perioadă
<t>aKryp11poBaH1110 B .o,aHHOM nep110Ae
1

2

CUPRINS

1
2
2 Reflectarea sumei costurilor (fără TVA) ce

3

4
5
6

3

836
urmează a fi parţial refacturată (TVA de la
suma acestor costuri se reflectă prin formula: Dt 232 Ct 521, 522,544)
Decontarea valorii (fără TVA) serviciilor 712,713,
furnizorilor utilizate de către locatori (tran- 811,812,
zitari) pentru necesităţile proprii (TVA de 821 etc.
la valoarea acestor servicii se reflectă prin
formula: Dt 534 Ct 232)
234
Decontarea CR (inclusiv TVA) pe parcursul
perioadei de gestiune curente
836
Reflectarea TVA de la suma CR decontate
232
Reflectarea la data raportării a sumei costurilor (fără TVA) ce urmează a fi refacturate în următoarea perioadă de gestiune

4

521,522,
544
836

836
232
836

5
Orpa>1<eH11e cyMMbt 3arpar (6e3 HAC), noA-

/le>Kaw,ei:i 4aCTH4HOMY peq>aKryp11posaHHIO
(HAC or cyMMbl p,aHHblX 3arpar orpa>1<aercR
nposop,Koi:i: Ar 232 Kr 521,522,544)
Cn11caH11e cro11Mocrn ycnyr (6e3 HAC) nocraBW,HKOB, 11cnOllb30BaHHblX HaHMO,o,are/lRMl-1 (rpaH3HrepaMH) A/IR co6CTBeHHblX HV>KA
(HAC or cro11Mocrn AaHHblX yC11yr orpa>1<aerCR nposop,Koi-1: Ar 534 Kr 232}
Cn11caH11e P3 (c yYeroM HAC) s reYeH11e reKyw,ero oTYerHoro nep110Aa
Orpa>1<eH11e H.D,C or cn11caHHoi1 cyMMbl P3
Orpa>1<eH11e Ha Ol"leTHVtO Aarv cyMMbl 3arpar (6e3 HAC}, noAJle>Kaw,ei:i pe4>aKryp11posaHHIO B Cllep,yiow,eM OT4erHOM nepHOAe

CUPRINS

