
 
Conturi anulate in 2015: 

-    1064. Rezerve de valoare justa  (P) 

-    1065. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) 

-    1067. Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate  straina (A/P) 

-    2134. Animale si plantatii (A). 

 

Transpunerea conturilor din 2014 in 2015 

Pentru inceperea efectuarii inregistrarii contabile a documentelor justificative primite incepand cu 1 

ianuarie 2015, trebuie efectuata  transpunerea conturilor din balanta de verificare la 31.12.2014 in noul 

plan de conturi general 

            La transpunere, trebuie respectate urmatoarele cerinte:    

1.    transpunerea din vechile conturi sintetice in noile conturi sintetice de gradul unu si doi, se efectueaza 

in functie de natura sumelor reflectate in soldul fiecarui cont; 

2.    entitatile care au aplicat Reglementarile contabile simplificate, aprobate prin O.M.F.P. nr. 2.239/2011, 

si au folosit conturile din Planul de conturi simplificat, trebuie sa transpuna  corespunzator soldurilor 

conturilor, din balanta de verificare la 31.12.2014, in conturile prevazute in noul Plan de conturi general; 

3.    entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic,  aplica prevederile 

prezentului ordin de la inceputul primului exercitiu financiar astfel ales, care incepe ulterior datei de 1 

ianuarie 2015.   

            La transpunere, trebuie sa aveti in vedere urmatoarele modificari care intervin incepand cu 

1 ianuarie 2015:    

-    contul 1068. Alte rezerve/analitic distinct se transpune in contul  1031. Beneficii acordate angajatilor 

sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P); 

-    contul 1067. Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate 

straina  (A/P) se transpune in contul 1033. Diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o 

entitate straina (A/P); 

-    contul 1064. Rezerve de valoare justa  (P) se transpune  in contul 1038. Diferente din modificarea 

valorii juste a activelor financiare disponibile in vederea vanzarii si alte elemente de capitaluri proprii 

(A/P); 

-    contul 1065. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) se transpune  in 

contul 1175. Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P); 



 
-    contul 141. Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P) se 

transpune  in  contul 1411. Castiguri legate de vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii (P); 

-    contul 141. Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P) se 

transpune  in contul 1412. Castiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P); 

-    contul 1495. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A) se transpune  in contul 1491. 

Pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A); 

-    contul 1491. Pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A) se transpune  in 

contul 1495. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A); 

-    contul 1495. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A) se transpune  in 

contul  1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A); 

-    contul 169. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A) se transpune  in contul 1691. Prime privind 

rambursarea obligatiunilor (A); 

-    contul 2134. Animale si plantatii (A) se transpune  in contul 217. Active biologice productive (A); 

-    contul 2813. Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (P) se 

transpune  in contul  2817. Amortizarea activelor biologice productive (P); 

-    contul 2903. Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P) se transpune  in contul 2906. 

Ajustari pentru deprecierea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (P); 

-    contul 2913. Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor 

(P) se transpune  in contul 2917. Ajustari pentru deprecierea activelor biologice productive (P); 

-    contul 644. Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii se transpune  in contul 643. 

Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii; 

-    contul 643. Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii se transpune  in  contul 644. 

Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii; 

-    contul 671. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare se transpune  in contul 

6587. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare; 

-    contul  701. Venituri din vanzarea produselor finite se transpune  in contul: 

--    7015. Venituri din vanzarea produselor finite; 

--    7017. Venituri din vanzarea produselor agricole; 

--    7018. Venituri din vanzarea activelor biologice de natura stocurilor. 



 
-    contul 771. Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare se transpune  in 

contul 7417. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare; 

-    contul 7417. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare se 

transpune  in contul 7419. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri. 

 

 


