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SEMINAR DE CONTABILITATE  
PROVOCĂRI PENTRU OPERATORII ECONOMICI 

ȘI PROFESIONIȘTII CONTABILI ÎN 2019 

CONTABILIZAREA UNOR OPERAȚIUNI CE REZULTĂ DIN 

CONTRACTELE ÎNCHEIATE ÎNTRE PĂRȚI 

LECTOR: GEORGETA PETRE  
 
 

Începând cu 2018, entitățile care intră sub incidența reglementărilor contabile conforme cu IFRS 
aplică IFRS 15 ”Venituri din contractele cu clienții”, iar din 2019 aplică IFRS 16 ”Contracte de leasing”. 

Aplicarea acestor standarde contabile poate să conducă la diferențe semnificative privind 
informațiile prezentate în bilanț și în contul de profit și pierdere, comparativ cu cele prezentate de 
entitățile care aplică reglementările contabile aprobate prin O.M.F.P nr. 1802/2014, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Datorită faptului că legislația fiscală face trimitere la sumele evidențiate în contabilitate, ca punct de 
plecare pentru impozitare, este posibil ca unele entități să fie avantajate sau dezavantajate din punct 
de vedere fiscal (chiar dacă în unele cazuri, doar temporar). 

În acest context vă propunem un seminar în care vom prezenta, din punct de vedere practic, unele 
situații concrete, respectiv: 

1. Contabilitatea și fiscalitatea veniturilor și a cheltuielilor în cazul aplicării Reglementărilor contabile 
aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și a 
Reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin O.M.F.P. nr. 2844/2016, cu 
modificările și completările ulterioare. Astfel, vor fi prezentate: 
a) exemple privind identificarea obligațiilor asumate de părți într-un contract și contabilizarea 

distinctă a acestora; 
b) criteriile pentru recunoașterea în contabilitate a veniturilor și a unor cheltuieli în conformitate 

cu cele două reglementări contabile; 
c) cazuri particulare privind contabilizarea veniturilor și a cheltuielilor în conformitate cu cele 

două reglementări contabile: 
 contabilizarea operațiunilor de vânzare cu drept de retur; 
 contabilizarea operațiunilor de vânzare în cazul reevaluării condițiilor pentru 
recunoașterea veniturilor; 

In ATT : D-lui Director Economic, Dir. Financiar, Contabil Sef; Invitati din 
cadrul departamentului financiar si contabilitate 

Oportunitatea de a avea acces la informaţie corectă şi de ultimă oră! 
 

MAMAIA, HOTEL SULINA INTERNAȚIONAL, 28 – 30 IUNIE 2019 



2 

 evidențierea în contabilitate a componentei de finanțare semnificativă; 
 evidențierea contraprestației datorate unui client; 
 recunoașterea unui activ aferent contractului în cazul executării de către entitate a unui 
contract cu un client; 
 recunoașterea în contabilitate a unei creanțe pentru executarea de către entitate a unui 
contract cu un client; 
 contabilizarea stimulentelor de tip reduceri pentru valoare; 
 evidențierea în contabilitate a garanțiilor acordate clienților; 
 contabilizarea avansurilor încasate de o entitate în baza unui contract de vânzare cu un 
client și a evaluării ratei de actualizate a avansului; 
 contabilizarea costurilor marginale și de executare a unui contract. 

2. Contabilizarea operațiunilor de leasing la locatar (utilizator): 

a) prezentarea modificărilor aduse de IFRS 16 ”Contracte de leasing”; 
b) contabilizarea unui contract de leasing la utilizator în conformitate cu IFRS 16 și O.M.F.P. nr. 

1802/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

3. Identificarea avantajelor/dezavantajelor fiscale pentru operațiunilor economice în funcție de 
reglementările contabile utilizate; 

4. Impactul aplicării O.M.F.P. nr 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau a O.M.F.P. 
nr. 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare, asupra indicatorilor prezentați în bilanț 
și în contul de profit și pierdere 

5. Prezentarea legislației relevante pentru situațiile supuse dezbaterii 
6. Alte aspecte de actualitate privind contabilizarea operațiunilor economice 

Prezentarea va avea un caracter puternic interactiv. 
De asemenea va avea loc la final o sesiune speciala de intrebari & raspunsuri la spetele 
participantilor, trimise anterior pe baza unui chestionar, dar si celor inopinate si care se incadreaza in 
tematica. 

ORGANIZARE: 

 TAXA SEMINAR:  850 lei  plus TVA  

 DISCOUNTURI: 3% - 2 persoane; 5% - 3 persoane;  7% - peste 4 persoane 

 INSCRIERI: Pentru inscriere, completati formularul de inscriere de mai jos si trimiteti-l la: 

  Mail: wtib@wtib.ro   /  � Fax: (021) 319 12 96 

 PERSOANA DE CONTACT: Silvan CONSTANTIN  Mobil: 0724 413 568 / Tel: (021) 202 43 25 

 SERVICII HOTELIERE (OPŢIONAL):   Hotel Sulina International, MAMAIA (28 – 30 iunie 2019) 

Cazare SG (2 nopti) + pensiune completa – 1 legitimaţie masă – 1120 lei (taxe incluse) 

Cazare DB (2 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masă – 1340 lei (taxe incluse) 

Se ofera cazare gratuita pt insotitor (in aceeasi camera cu participantul). Mic dejun inclus. 

De asemenea, optional se poate solicita suplimentar inca o noapte de cazare SAU doar o noapte 

MODALITATE DE PLATA: 
Plata se face in favoarea Fundatiei World Trade Institute Bucharest; HJ 79/1995, Cod fiscal 
RO7806097; Cont IBAN: RO75 WBAN 0099 1V06 4965 RO01 deschis la Intesa Sanpaolo, Sucursala 
Victoriei. 

Fisa de prezentare a programului împreuna cu prezentul Talon tine loc de contract de instruire 
între parti. 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
CONTA, 28 – 30 iunie 2019, MAMAIA 

  NUME: 

- 

- 

- 

- 

PRENUME:  

- 

- 

- 

- 

FUNCTIA 

- 

- 

- 

- 

COMPANIA  DOMENIUL DE 
ACTIVITATE 

 

Nr. Reg Comertului:  CONT BANCAR IBAN: 

COD FISCAL/CUI: BANCA: 

ADRESA: ORAS: 
Judet//Sector: 

COD POSTAL: 

TELEFON: FAX: EMAIL: 

 

Optiuni de cazare (va rugam precizati felul si numarul camerelor) 

.......  SG  .......  DB   FARA 

 Doresc cazare gratuita pentru insotitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: Semnatura si stampila: 


