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Functiunea conturilor clasa 6 

conform plan de conturi ianuarie 2010 

 

 

CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI" 

 

    Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 60 "Cheltuieli 

privind stocurile", 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terti", 62 "Cheltuieli cu alte servicii 

executate de terti", 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", 64 "Cheltuieli 

cu personalul", 65 "Alte cheltuieli de exploatare", 66 "Cheltuieli financiare", 67 "Cheltuieli 

extraordinare", 68 "Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau 

pierdere de valoare" si 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite". 

    Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" sunt conturi cu functie de activ, cu exceptia 

contului 609 "Reduceri comerciale primite", care are functie de pasiv. 

    Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" pot fi creditate in cursul perioadei, pentru 

operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont. 

    La sfarsitul perioadei, soldul acestor conturi se transfera asupra contului de profit si pierdere 

(121). 

 

    GRUPA 60 "CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE" 

 

    Din grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile" fac parte: 

 

    Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materiile prime. 

    In debitul contului 601 "Cheltuieli cu materiile prime" se inregistreaza: 

    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la 

inventar sau distruse, pierderile din deprecieri ireversibile, precum si cele aflate la terti si a 

diferentelor de pret nefavorabile, aferente (301, 308, 351); 

    - valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aprovizionate, in cazul folosirii metodei 

inventarului intermitent (401); 

    - sume in curs de clarificare (473). 

 

    Contul 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materialele consumabile. 

    In debitul contului 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se inregistreaza: 

    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli, constatate 



2 | P a g e  

 

lipsa la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile, precum si a celor aflate la terti si a 

diferentelor de pret nefavorabile aferente (302, 308, 351); 

    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile aprovizionate, in cazul folosirii 

metodei inventarului intermitent (401); 

    - sume in curs de clarificare (473); 

    - valoarea materialelor consumabile achitate din avansuri de trezorerie (542). 

 

    Contul 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor 

de inventar, la darea in folosinta a acestora. 

    In debitul contului 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" se 

inregistreaza: 

    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe 

cheltuieli, constatate lipsa la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile si a celor aflate la terti 

si a diferentelor de pret nefavorabile, aferente (303, 308, 351); 

    - valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aprovizionate, 

in cazul folosirii inventarului intermitent (401); 

    - sume in curs de clarificare (473). 

 

    Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind materialele nestocate. 

    In debitul contului 604 "Cheltuieli privind materiale nestocate" se inregistreaza: 

    - valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori (401, 408); 

    - sume in curs de clarificare (473); 

    - valoarea materialelor nestocate achitate din avansuri de trezorerie (542). 

 

    Contul 605 "Cheltuieli privind energia si apa" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind consumurile de energie si apa. 

    In debitul contului 605 "Cheltuieli privind energia si apa" se inregistreaza: 

    - valoarea consumurilor de energie si apa (401, 408, 471, 542); 

    - sume in curs de clarificare (473). 

 

    Contul 606 "Cheltuieli privind animalele si pasarile" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu animalele si pasarile iesite din unitate. 

    In debitul contului 606 "Cheltuieli cu animalele si pasarile" se inregistreaza: 

    - valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor vandute, constatate lipsa la 

inventariere, precum si diferentele de pret nefavorabile, aferente (361, 368); 

    - sume in curs de clarificare (473). 

 

    Contul 607 "Cheltuieli privind marfurile" 



3 | P a g e  

 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind marfurile. 

    In debitul contului 607 "Cheltuieli privind marfurile" se inregistreaza: 

    - valoarea marfurilor vandute, constatate lipsa la inventariere, depreciate ireversibil (371); 

    - valoarea marfurilor si a produselor aflate la terti pentru care au fost emise documentele de 

livrare sau constatate lipsa la inventar (354, 357); 

    - valoarea marfurilor achizitionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401); 

    - sume in curs de clarificare (473). 

 

    Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind ambalajele. 

    In debitul contului 608 "Cheltuieli privind ambalajele" se inregistreaza: 

    - valoarea ambalajelor aflate in consignatie la terti, pentru care au fost emise documentele de 

vanzare (358); 

    - valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute, constatate lipsa la inventariere, precum 

si a diferentelor de pret nefavorabile, aferente (381, 388); 

    - valoarea ambalajelor achizitionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401); 

    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, degradate (409); 

    - sume in curs de clarificare (473). 

 

    Contul 609 "Reduceri comerciale primite" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta reducerilor comerciale primite ulterior facturarii, 

indiferent de perioada la care se refera. 

    In creditul contului 609 "Reduceri comerciale primite" se inregistreaza: 

    - valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii (401). 

 

    GRUPA 61 "CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI" 

 

    Din grupa 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terti" fac parte: 

 

    Contul 611 "Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile executate de 

terti. 

    In debitul contului 611 "Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile" se inregistreaza: 

    - valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti (401, 408, 471, 512, 542); 

    - sume in curs de clarificare (473). 

 

    Contul 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu redeventele, locatiile de gestiune si 

chiriile. 

    In debitul contului 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" se 
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inregistreaza: 

    - cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile datorate sau platite (401, 408, 471, 

512, 531, 542); 

    - sume in curs de clarificare (473). 

 

    Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu primele de asigurare. 

    In debitul contului 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" se inregistreaza: 

    - valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate conform contractelor de asigurare (401, 

408, 471, 512, 531, 542); 

    - sume in curs de clarificare (473). 

 

    Contul 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu studiile si cercetarile. 

    In debitul contului 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile" se inregistreaza: 

    - valoarea studiilor si a cercetarilor executate de terti (401, 408, 471, 512, 542); 

    - sume in curs de clarificare (473). 

 

    GRUPA 62 "CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI" 

 

    Din grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti" fac parte: 

 

    Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu colaboratorii. 

    In debitul contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" se inregistreaza: 

    - sumele datorate colaboratorilor pentru prestatiile efectuate (401, 471); 

    - sume in curs de clarificare (473). 

 

    Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor reprezentand comisioanele datorate 

pentru cumpararea sau vanzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, 

comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum si a altor 

cheltuieli similare. 

    In debitul contului 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile" se inregistreaza: 

    - sumele datorate privind comisioanele si onorariile (401, 408, 471, 512, 531, 542); 

    - sume in curs de clarificare (473). 

 

    Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate. 

    In debitul contului 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" se inregistreaza: 



5 | P a g e  

 

    - sumele datorate sau achitate care privesc actiunile de protocol, reclama si publicitate (401, 

408, 471, 512, 531, 542); 

    - sume in curs de clarificare (473). 

 

    Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind transportul de bunuri si personal, 

executate de terti. 

    In debitul contului 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal" se inregistreaza: 

    - sumele datorate sau achitate pentru transportul de bunuri, precum si pentru transportul 

colectiv de personal (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542); 

    - sume in curs de clarificare (473). 

 

    Contul 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu deplasarile, detasarile si transferarile 

personalului. 

    In debitul contului 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" se inregistreaza: 

    - sumele datorate sau achitate reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 

(inclusiv transportul) (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542); 

    - sume in curs de clarificare (473). 

 

    Contul 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor postale si a taxelor de telecomunicatii. 

    In debitul contului 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" se inregistreaza: 

    - valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate sau achitate (401, 408, 

471, 512, 531, 532, 542); 

    - sume in curs de clarificare (473). 

 

    Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate. 

    In debitul contului 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate" se inregistreaza: 

    - valoarea serviciilor bancare si asimilate platite (471, 512); 

    - sume in curs de clarificare (473). 

 

    Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli cu serviciile executate de terti. 

    In debitul contului 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" se inregistreaza: 

    - sumele datorate sau achitate pentru alte servicii executate de terti (401, 408, 471, 512, 531, 

542); 

    - sume in curs de clarificare (473). 
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    GRUPA 63 "CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE 

ASIMILATE" 

 

 

    Din grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" face parte: 

 

    Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte 

asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice. 

    In debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" se 

inregistreaza: 

    - prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila devenita nedeductibila (4426); 

    - taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal, 

predate cu titlu gratuit care depasesc limitele prevazute de lege, cea aferenta lipsurilor peste 

normele legale, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma 

avantajelor in natura (4427); 

    - decontarile cu bugetul statului privind impozite, taxe si varsaminte asimilate, cum sunt: 

diferentele de pret la gaze si titei obtinute din productia interna, impozitul pe cladiri si impozitul 

pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum si alte impozite si taxe 

(446); 

    - datoriile si varsamintele de efectuat, catre alte organisme publice, potrivit legii (447); 

    - sume in curs de clarificare (473). 

 

    GRUPA 64 "CHELTUIELI CU PERSONALUL" 

 

    Din grupa 64 "Cheltuieli cu personalul" fac parte: 

 

    Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu salariile personalului. 

    In debitul contului 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" se inregistreaza: 

    - valoarea salariilor si a altor drepturi cuvenite personalului (421); 

    - drepturi de personal pentru care nu s-au intocmit statele de plata, aferente exercitiului 

incheiat (428). 

 

    Contul 642 "Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu tichetele de masa acordate salariatilor. 

    In debitul contului 642 "Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor" se inregistreaza: 

    - valoarea tichetelor de masa acordate salariatilor (532). 

 

    Contul 643 "Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit" 
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    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu primele reprezentand participarea 

personalului la profit, acordate potrivit legii. 

    In debitul contului 643 "Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit" 

se inregistreaza: 

    - valoarea primelor reprezentand participarea personalului la profit, acordate acestora (424). 

 

    Contul 644 "Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu remunerarea in instrumente de 

capitaluri proprii. 

    In debitul contului 644 "Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii" se 

inregistreaza: 

    - valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajatilor (106). 

 

    Contul 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala. 

    In debitul contului 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" se inregistreaza: 

    - sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protectia sociala (423); 

    - contributia unitatii la asigurarile sociale si de sanatate (431); 

    - contributia unitatii la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437); 

    - contributia unitatii la schemele de pensii facultative (438); 

    - contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate (438). 

 

    GRUPA 65 "ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE" 

 

    Din grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare" fac parte: 

 

    Contul 652 "Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu protectia mediului inconjurator, 

aferente perioadei. 

    In debitul contului 652 "Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator" se inregistreaza: 

    - taxele de mediu achitate (5121); 

    - certificatele de emisii de gaze cu efect de sera achizitionate (401); 

    - cheltuielile efectuate in avans, aferente exercitiului in curs (471). 

 

    Contul 654 "Pierderi din creante si debitori diversi" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante. 

    In debitul contului 654 "Pierderi din creante" se inregistreaza: 

    - sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scoaterii din evidenta a clientilor incerti sau a 

debitorilor (411, 451, 453, 461). 
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    Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli de exploatare. 

    In debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" se inregistreaza: 

    - cheltuielile efectuate in avans, aferente exercitiului in curs (471); 

    - valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor, datorate sau platite tertilor si bugetului 

(401, 404, 448, 462, 408, 512); 

    - valoarea donatiilor acordate (301, 302, 303, 345, 371, 381, 512, 531); 

    - valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale, scoase din activ (203, 205, 

2071, 208, 211, 212, 213, 214); 

    - valoarea imobilizarilor in curs, scoase din evidenta (231, 233); 

    - sume in curs de clarificare (473); 

    - sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit prevederilor legale in vigoare, reprezentand 

creante fata de clienti, debitori diversi etc. (411, 461 si alte conturi in care urmeaza sa se 

evidentieze sumele prescrise sau anulate). 

 

    GRUPA 66 "CHELTUIELI FINANCIARE" 

 

    Din grupa 66 "Cheltuieli financiare" fac parte: 

 

    Contul 663 "Pierderi din creante legate de participatii" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante imobilizate. 

    In debitul contului 663 "Pierderi din creante legate de participatii" se inregistreaza: 

    - valoarea pierderilor din creante imobilizate (267). 

 

    Contul 664 "Cheltuieli privind investitiile financiare cedate" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind investitiile financiare cedate. 

    In debitul contului 664 "Cheltuieli privind investitiile financiare cedate" se inregistreaza: 

    - valoarea imobilizarilor financiare scoase din activ (261, 263, 265); 

    - pierderea reprezentand diferenta dintre valoarea contabila a investitiilor financiare pe termen 

scurt si pretul lor de cesiune (501, 506, 508). 

 

    Contul 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind diferentele de curs valutar. 

    In debitul contului 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" se inregistreaza: 

    - diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma incasarii creantelor in valuta (267, 

411, 413, 451, 453, 456, 461); 

    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor platite, la decontarea acestora 

(232, 234, 409); 

    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate in urma evaluarii creantelor in valuta, la 

finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (232, 234, 267, 409, 411, 413, 418, 451, 
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453, 456, 461); 

    - diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta (512, 

531, 541); 

    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor incasate, la decontarea acestora 

(419) 

    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor in valuta, la finele 

lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 

405, 408, 419, 451, 453, 455, 462, 509); 

    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la 

inchiderea exercitiului financiar, a disponibilitatilor bancare in valuta, a disponibilitatilor in 

valuta existente in casierie, precum si a depozitelor si altor valori de trezorerie in valuta (512, 

531, 541, 542, 267, 508); 

    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor, a acreditivelor si 

avansurilor de trezorerie in valuta (267, 508, 541, 542); 

    - diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la cedarea unei participatii intr-o entitate 

externa care a fost cuprinsa in consolidare (107); 

    - diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate in situatiile financiare anuale consolidate, 

aferente unui element monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii intr-o entitate 

straina (106). 

 

    Contul 666 "Cheltuieli privind dobanzile" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind dobanzile. 

    In debitul contului 666 "Cheltuieli privind dobanzile" se inregistreaza: 

    - valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (168); 

    - dobanda datorata pentru ratele de leasing financiar (404); 

    - valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor incasate de la entitati afiliate si entitati 

legate prin interese de participare (451, 453); 

    - valoarea dobanzilor cuvenite actionarilor/asociatilor pentru disponibilitatile lasate temporar 

la dispozitia entitatii (455); 

    - valoarea dobanzilor repartizate pe cheltuieli pentru operatiunile de cumparare cu plata in rate 

(471); 

    - valoarea dobanzilor platite, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente (512); 

    - valoarea dobanzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (518, 519). 

 

    Contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind sconturile acordate clientilor, 

debitorilor sau bancilor. 

    In debitul contului 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" se inregistreaza: 

    - valoarea sconturilor acordate clientilor, debitorilor sau retinute de banci (411, 461, 511, 512). 
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    Contul 668 "Alte cheltuieli financiare" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare, altele decat cele inregistrate in 

celelalte conturi din aceasta grupa. 

 

    Contul 668 "Alte cheltuieli financiare" functioneaza similar celorlalte conturi din grupa 66 

"Cheltuieli financiare". 

    In debitul contului 668 "Alte cheltuieli financiare" se inregistreaza: 

    - diferentele nefavorabile aferente furnizorilor si creditorilor, a caror decontare se face in 

functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la 

inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (401, 404, 408, 419, 462, 512); 

    - diferentele nefavorabile aferente datoriilor din leasing financiar, exprimate in lei, a caror 

decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, 

respectiv la inchiderea exercitiului financiar (167); 

    - diferentele nefavorabile aferente clientilor si debitorilor, a caror decontare se face in functie 

de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea 

exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (411, 418, 409, 461); 

    - diferentele nefavorabile aferente creantelor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizari, 

exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea 

acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor 

(232, 234); 

    - diferentele nefavorabile aferente datoriilor fata de entitatile afiliate si entitatile legate prin 

interese de participare exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, 

rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau 

cu ocazia decontarii lor (451, 453, 512); 

    - diferente nefavorabile aferente creantelor fata de entitatile afiliate si entitatile legate prin 

interese de participare, precum si a creantelor imobilizate, exprimate in lei, a caror decontare se 

face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la 

inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (451, 453, 267); 

    - diferentele nefavorabile din evaluarea la incheierea exercitiului financiar, a valorilor 

mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (501, 506). 

 

    GRUPA 67 "CHELTUIELI EXTRAORDINARE" 

 

    Din grupa 67 "Cheltuieli extraordinare" face parte: 

 

    Contul 671 "Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare" 

 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor extraordinare. 

    In debitul contului 671 "Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare" se 

inregistreaza: 
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    - valoarea pierderilor din calamitati, exproprieri de active (211, 212, 213, 214, 231, 301, 302, 

303, 341, 345, 351, 361, 371, 381). 

    GRUPA 68 "CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE 

PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE" 

    Din grupa 68 "Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau 

pierdere de valoare" fac parte: 

    Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru 

depreciere" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de exploatare privind amortizarile, 

provizioanele si ajustarile pentru depreciere. 

    In debitul contului 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si 

ajustarile pentru depreciere" se inregistreaza: 

    - valoarea provizioanelor constituite, inclusiv a celor corespunzatoare primelor ce urmeaza a 

se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale (151); 

    - amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale si corporale (280, 281); 

    - valoarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale sau corporale, constituite 

sau majorate (290, 291, 293); 

    - valoarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie, 

constituite sau majorate (391 la 398); 

    - valoarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor neincasabile si a clientilor dubiosi, rau 

platnici sau in litigiu, constituite sau majorate (491, 496). 

 

    Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de 

valoare" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare cu amortizarile si ajustarile 

pentru pierdere de valoare. 

    In debitul contului 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere 

de valoare" se inregistreaza: 

    - valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor, amortizate (169); 

    - valoarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare (296); 

    - valoarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor din decontari din cadrul grupului si cu 

actionarii/asociatii, constituite sau majorate (495); 

    - valoarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a investitiilor pe termen scurt, constituite sau 

majorate (591, 595, 596, 598). 

 

    GRUPA 69 "CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE" 

 

    Din grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite" fac parte: 

 

    Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" 
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    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe profit. 

    In debitul contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" se inregistreaza: 

    - valoarea impozitului pe profit (441). 

 

    Contul 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de 

mai sus" 

    Cu ajutorul acestui cont s-a tinut evidenta cheltuielilor cu impozitul pe venit platit de 

microintreprinderi si a altor impozite, conform reglementarilor emise in acest scop. 

    In debitul contului 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in 

elementele de mai sus" se inregistreaza: 

    - valoarea impozitului pe venitul microintreprinderilor (441). 


