
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR 
 
  

In randurile urmatoare se prezinta modul de inregistrare a materialelor de 
natura obiectelor de inventar pentru a avea evidenta pe conturi în afara bilantului 
dar si pe gestiuni, responsabili, a stocurilor de natura obiectelor de inventar 
date in folosinta (pe cheltuieli). 

Configurari initiale: 
1. se creeaza un nou tip contabil de genul "Obiecte de inventar in afara 

bilantului" configurat ca in figurile  1, 2: 
 

2. se introduce  in: "Constante de functionare" > "Conturi sintetice pentru 
identificarea tipului de stoc" >"Sintetic obiecte de inventar" contul 
803.9 in loc de 303 (figura 3). 

 Atentie! In cazul obiectelor de inventar care exista deja in stoc (provin 
din anii anteriori) si se gasesc in "Rezolvare obiecte de inventar", trebuie 
listata o situatie a acestora inainte de schimbarea constantei pentru ca dupa ce va 
fi inlocuit contul 303 cu 803.9, vor disparea din aceasta grila (temporar, până la 
trecerea lor din contul de stocuri în contul în afara bilanţului). 
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 Achizitia: 
1. receptia materialelor de natura obiectelor de inventar se va face 

utilizind tipul contabil “Obiecte de inventar” avind configurarea 

contabila similara cu cea din figurile 4. 
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 Darea in folosinta: 

1. darea in folosinta, consumul, se inregistreaza folosind macheta INTERNE > 
"Transfer intre gestiuni" schimband tipul contabil din "Obiecte de 
inventar" in "Obiecte de inventar in afara bilantului" (figura 5);  
transferul va genera urmatoarele inregistrari contabile:     603 = 303 

                     803.9 = 999 

 
 Acest transfer trebuie operat atât pentru obiectele de inventar date în 
folosinţă până în decembrie 2002 cât si pentru cele din anul 2003.  

2. Articolele astfel transferate vor aparea in "Rezolvare obiecte de 
inventar" cu noul tip contabil asociat "Obiecte de inventar in afara 
bilantului". Rezolvarea acestora se face punand intreaga valoare a 
articolului in coloana "Amortizare precedenta", pentru a nu genera 
inregistrari contabile specifice uzurii (figura 6). Astfel aceste articole 
de stoc de natura obictelor de inventar vor figura in lista "Situatia 
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imobilizarilor" atat timp cat se vor afla in patrimoniul firmei. 
3. Pentru obiectele de inventar provenite din anul 2002, a caror uzura a fost 

deja inregistrata, transferul obiectelor de inventar în noul tip contabil 
determină incuderea valorii acestora pe cheltuieli si, pentru a nu dubla 
înregistrarea cheltuielilor, este necesara o înregistrare în Note 
contabile diverse: 603 = 303 cu minus valoarea uzurii deja înregistrate 
până în decembrie 2002. 

 Iesirea din stoc:  
1. iesirea din stoc (prin vanzare sau casare) se opereaza similar mijloacelor 

fixe nota contabila generata va fi: 
999 = 803.9. 

 
 
          
 


