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AGRICULTURĂ

Activitate viticolă.Formarea costului de producţie 
Producere lucerna drept hrană pentru animalele proprii
Păstrăvărie. Comercializare active biologice
Cooperativă agricolă
Creştere bovine. Stingere datorii
Creştere pui în vederea comercializării
Arenda. Contribuţii

ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE

Asociere în participaţiune
Activitate de exploatare în comun a jocurilor de noroc în baza unui contract
de participaţiune

COMERŢ

Laptopuri oferite clienţilor
Achiziţie şi livrare deşeuri. Taxa de mediu
Achiziție cafea. Regimul fiscal al accizelor
Intermediere vânzare mărfuri prin acordarea unui cârd de cumpărături
Compensări avansuri plătite cu datorii. Tratament contabil
Comerţ cu bunuri second-hand din UE. Implicaţii fiscale şi contabile
Declaraţia Intrastat
Bun primit gratuit. Evaluare şi înregistrare în contabilitate
Înregistrare plusuri şi minusuri la inventar
Client în insolvență. Ajustarea bazei de impozitare TVA
Achiziții intracomunitare cu plata în avans
Comerţ en-detail de carburant.Casa de marcat
Reduceri de preț primite
Depozite de fructe și legume
Regim TVA rezervări prin platformă online din UE şi monografie contabilă
operaţiune
Regimul fiscal şi contabil al contractului de consignaţie
Obţinere deşeuri şi vânzare sau predare către unitate colectoare. Societate de
dezmembrări auto



Operaţiuni în numerar la vânzarea cu amănuntul
Încasare clienţi prin mecanismul factoringului
Determinare CMP. Întocmire fisa de magazie
Achiziţii auto second-hand
Produse refacturate. Monografie contabilă acordare discount
Utilizare vouchere în magazine. Gift card
Farmacie 
Mărfuri importate
Vânzare autovehicule către persoane fizice

FONDURI NERAMBURSABILE

Subvenţii
Start-up Nation
Fonduri nerambursabile
Finanţare nerambursabilă
Accesare fonduri europene

REZULTATUL EXERCIŢIULUI ŞI BILANŢ

Restituire împrumut. Acoperire pierdere contabilă
Repartizare interimară de dividende
Repartizare la dividende rezervă din facilităţi fiscale
Repartizare profit la dividende pentru un asociat nerezident. Diferenţe de curs
valutar
Repartizarea profitului anului curent. Situaţii financiare interimare
Metoda inventarului intermitent. Întocmire bilanţ
Control inopinat. Venituri neînregistrate din perioadele anterioare
Client în insolvență. Închiderea creanţei. Corectarea erorii contabile

IMOBILIZĂRI

Upgrade echipamente în conservare
Trecerea la metoda costurilor
Societate de leasing. Prima de casare autoturisme
Reparaţii şi modernizări în regie proprie la o clădire
Investiție în curs. Valoare proiect arhitectură
Investiţii imobiliare
Casare clădire reevaluată
Linie tehnologică achiziționată cu scopul de a fi valorificată ca deșeu de fier
Avans achitat furnizorului. Implicațiile TVA
Vânzare imobile în anul 2019. Tratament fiscal. TVA şi impozit pe profit
Evaluarea/Reevaluarea clădirilor
Recuperarea contravalorii serviciilor plătite. Achiziţia de mijloace fixe
Înregistrare imobilizări
Imobilizări necorporale



Construcţie imobil. Tratament fiscal TVA
Construcţie supermarket
Mijloc fix achiziţionat în rate. Amortizare. Înregistrare în contabilitate
Leasing financiar. Deductibilitate cheltuieli. Tratament fiscal şi contabil

PRODUCŢIE

Activitatea de catering
Construcţie bloc în vederea vânzării. Alocare costuri
Achiziţie şi vânzare imobil
Organizarea contabilităţii de gestiune şi înregistrarea operaţiunilor
extrabilanțiere
Achiziție și vânzare imobile
Producerea şi comercializarea de produse de patiserie
Dezvoltator imobiliar
Achiziţie teren. Includerea taxelor şi comisioanelor în costul de achiziţie

REORGANIZĂRI DE ÎNTREPRINDERI

Aport la capital 
SRL. Majorare capital social din rezerve
Ridicare dividende la lichidare societate
Lichidare societate comercială. Tratament contabil
Dizolvarea şi lichidarea societăţii
Fuziune prin absorbţie
Bilanț de lichidare. Societate fără activitate de la constituire
Lichidare voluntară. Asociat unic
Lichidare voluntară. Depunere declaraţii
Întocmire bilanţ de lichidare
Fuziune. Rezerve din reevaluare

SALARIZARE

Tratament cheltuieli cu participarea la şedinţe sau cursuri de formare
profesională
Cursuri formare profesională. Tratament fiscal şi contabil
Vouchere de vacanţă acordate în anul 2019 salariaţilor
Dreptul la concediu medical şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Îndeplinirea stagiul
ui de cotizare

SERVICII

Participare la licitaţii
Închirierea obiectelor de inventar achiziţionate şi obţinute din producţie proprie
Transport mărfuri. D 390/092



Taxe şi tarife autorizare în domeniul nuclear
Scoatere din evidență materiale
Contract de comision. Facturare servicii
Agenţie de turism
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii.
Persoana impozabilă cu regim mixt. Implicaţii fiscale
Prestări servicii de consultanţă. Implicaţii fiscale
Venituri din servicii şi din drepturi de autor obţinute de către un nerezident. Impozitare şi TVA
Organizare evenimente - aspecte contabile şi fiscale
Achiziţia şi închirierea de biciclete către persoane fizice
Cesiune părţi sociale


