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Politicile contabile ale entităţii: selectarea, aplicarea şi modificările ulterioare ale acesteia
Contabilitatea imobilizărilor necorporale și amortizarea lor
Contabilitatea activelor biologice imobilizate
Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen lung
Contabilitatea investițiilor imobiliare
Contabilitatea producției în curs de execuție și a produselor finite
Contabilitatea mărfurilor
Contabilitatea creanțelor comerciale
Contabilitatea creanțelor privind decontările cu bugetul
Contabilitatea creanțelor personalului
Contabilitatea veniturilor entităţii economice
Contabilitatea cheltuielilor entităţii economice
Modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare care conduc la ajustarea
situaţiilor financiare
Contabilitatea imobilizărilor corporale: amortizarea, reevaluarea şi deprecierea acestora
Contabilitatea amortizării şi reparaţiei mijloacelor fixe
Contabilitatea şi amortizarea resurselor minerale la entitatea economică
Contabilitatea materialelor la entitatea economică
Contabilitatea şi uzura obiectelor de mică valoare și scurtă durată
Contabilitatea creanţelor şi a avansurilor acordate
Contabilitatea stocurilor la entitate
Contabilitatea activelor biologice circulante
Contabilitatea costurilor indirecte repartizabile
Contabilitatea numerarului la entitatea economică
Organizarea inventarierii și contabilizarea rezultatelor acesteia
Contabilitatea investițiilor financiare curente
Contabilitatea capitalului propriu
Contabilitatea capitalului social şi suplimentar
Contabilitatea veniturilor din utilizarea de către terţi a activelor entităţii care generează dobînzi,
redevenţe şi dividende
Contabilitatea diferenţelor de curs şi de sumă
Contabilitatea formării și utilizării rezervelor de capital la entitatea economică
Contabilitatea datoriilor financiare pe termen lung
Contabilitatea datoriilor comerciale pe termen lung
Contabilitatea datorilor financiare curente
Contabilitatea datoriilor comerciale curente
Contabilitatea datoriilor privind retribuirea muncii
Contabilitatea datoriilor privind asigurările sociale și medicale
Contabilitatea datoriilor față de buget
Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit
Contabilitatea formării rezultatului financiar total și a repartizării profitului în cadrul entităţii
Calculația și contabilizarea costurilor produselor finite
Calculaţia şi contabilitatea costurilor serviciilor prestate de entitatea economică
Calculaţia şi contabilitatea costurilor aferente activităţii auxiliare
Particularitățile organizării contabilității la întreprinderile micului business

44. Situațiile financiare anuale: modul de întocmire și prezentare
45. Amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile şi fiscale
46. Contabilitatea operaţiunilor de casă. Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în
economia naţională a Republicii Moldova
47. Contabilitatea surselor proprii de finanţare ale agenţilor economici
48. Contabilitatea creditelor şi împrumuturilor la entităţile economice
49. Contabilitatea datoriilor privind decontările cu personalul şi detaşarea salariaţilor la entitatea
economică
50. Taxa pe valoarea adăugată: aspecte contabile şi fiscale
51. Contabilitatea operaţiunilor de leasing
52. Contabilitatea impozitelor şi taxelor locale
53. Contabilitatea impozitelor şi taxelor generale de stat
54. Contabilitatea impozitului pe venitul persoanelor juridice şi evaluarea presiunii fiscale
55. Contabilitatea stocurilor în entităţile micului business
56. Contabilitatea costurilor ulterioare aferente reparaţiei mijloacelor fixe
57. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale ale entităţii economice
58. Contabilitatea cheltuielilor şi datoriilor privind decontările cu personalul
59. Particularităţile contabilităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător
60. Regimul fiscal și contabilitatea impozitelor în sectorul micului business

