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Îndemn pentru o profesie nobilă:
expert contabil sau contabil autorizat

Orice tânăr interesat de domeniul economic se
poate orienta spre două profesii atractive: expert
contabil sau contabil autorizat. Profesia contabilă
deţine o gamă variată de servicii. Cu ce se ocupă un
contabil? Ţine contabilitatea, elaborează, examinează
şi prezintă situaţii financiare, servicii fiscale, servicii de
studii şi consultanţă, evaluări de întreprinderi şi titluri.
Cei care oferă aceste servicii sunt angajaţi,
independenţi sau liber-profesionişti.Expertul contabil organizează şi conducecontabilitatea, supraveghează gestiunea societăţilorcomerciale, întocmeşte situaţii financiare şi efectueazăexpertize contabile. Contabilul autorizat ţine contabilitatea şi pregăteşte lucrările în vedereaîntocmirii situaţiilor financiare. Ambii garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşuratăprin subscrierea unei poliţe de asigurare sau prin vărsarea unei contribuţii la fondul degaranţii. Cele două categorii de profesionişti efectuează lucrări numai pe bază de contracte deprestări servicii.Pentru a practica una din cele două meserii este nevoie de participarea la sesiunile deexaminare care oferă oportunitatea unei profesii într-un domeniu dinamic, cum este cel alfinanţelor.

Accesul la profesieOrice absolvent de studii superioare economice cu diplomă de licenţă recunoscută deMinisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate deveni expert contabil sau contabilautorizat. Accesul la aceste profesie se face pe baza examenului de admitere la un stagiu de 3 ani,prin efectuarea acestui stagiu şi prin susţinerea unui examen de aptitudini, la finalizarea stagiului.Examenul de admitere la stagiu este organizat anual de CECCAR în baza Regulamentului aprobatprin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr.187 din 11 martie 2008.Examenul de admitere la stagiu pentru obţinerea calităţii de expert contabil constă înprobe scrise la şapte di sc i pl i n e: Contabilitate, Fiscalitate, Drept, Evaluare economică şif i n a n c i a r ă a întrep r i n d e r i l or , Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesieicontabile. Sunt declaraţi admişi candidaţii care obţin cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecaredisciplină.

desprePROFESIE
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Examenele de acces la profesie organizate de CECCAR în 2011

CECCAR organizează examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii deexpert contabil şi de contabil autorizat în zilele de 18 şi 25 septembrie 2011. Examenul deadmitere la stagiu pentru contabili autorizaţi, membri activi ai Corpului, care îndeplinesccondiţia de studii superioare economice, se va organiza în acelaşi timp cuexamenul de admitere la stagiu din 18 şi 25 septembrie2011. Examenul de aptitudini în vedereaaccesului la calitatea de expert contabil şi decontabil autorizat se va organiza în 13
noiembrie (proba scrisă) şi 20 noiembrie

2011 (proba orală). Au dreptul să participe laaceastă sesiune stagiarii aflaţi în anul 3 de stagiu,precum şi stagiarii care nu au promovat examenulde aptitudini şi au dreptul să se înscrie la următoareledouă sesiuni consecutive.

EXAMENE



5

Conferinţa organizată de Junior Business ClubFiliala Covasna a CECCAR a participat laConferinţa cu tema ”Încurajarea tinerilor pentru adeveni întreprinzători de succes”, organizată deJunior Business Club miercuri, 12 ianuarie 2011.Cu acest prilej, directorul executiv ale filialei,Tanko Paraschiva, a vorbit despre riscurile şigreutăţile atât interne (forţa de muncă calificată)cât şi externe (politica economică şi fiscală aguvernului) în succesul unei afaceri, încurajândtinerii să aleagă calea profesionistului liber.Perseverenţa, corectitudinea şi calitateareprezintă cheia succesului afacerii. Totodată, întreprinzătorul nu trebuie să uite că primulcolaborator de încredere este profesionistul contabil.

Întâlnire între membrii CECCAR Braşov şi autorităţile localeFiliala Braşov a C.E.C.C.A.R a organizat în colaborare cu Direcţia Generală aFinanţelor Publice Braşov (D.G.F.P.), la începutul lunii ianuarie 2011, o întâlnire cu membriiC.E.C.C.A.R. Subiectele discutate au vizat prezentarea “Declaraţiei privind obligaţiile de platăa contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalǎ a persoanelor asigurate“şi a modificărilor esenţiale la Codul Fiscal. La întâlnire au luat parte peste 200 de experţicontabili şi contabili autorizaţi, membri C.E.C.C.A.R. reprezentanţi ai Casei Judeţene
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de Pensii Braşov, Casei de Asigurări de SănătateJudeţeană Braşov şi Agenţiei Judeţene pentruOcuparea Forţei de Muncă Braşov.Cuvântul de deschidere a fost adresat dedirectorul executiv adjunct al D.G.F.P. Braşov, ec.Maria Holom, şi de directorul executiv alC.E.C.C.A.R. Braşov, Marius Dobre. Datorităinteresului ridicat al membrilor C.E.C.C.A.R.,precum şi reacţiilor pozitive din parteaautorităţilor locale braşovene, s-a hotărâtreluarea întâlnirii în fiecare săptămână a lunii ianuarie 2011, urmând a se permanentiza.
Întâlniri de lucru şi depunerea jurământului

la filiala Covasna a CECCARFiliala Covasna a CECCAR a găzduit, la mijlocul lunii decembrie, ultima întâlnire din2010 cu membrii săi şi mai mulţi reprezentanţi ai autorităţilor locale. La şedinţă auparticipat peste 100 de membri, şeful Administraţiei Coordonare Contribuabili Mijlocii,Felix Turturică şireprezentanţii filialei Covasnaa CECCAR.Principalele subiectede discuţie au fostordonanţele de urgenţă 107 şi108 pentru modificarea şicompletarea Legii 95/2006privind reforma în domeniulsănătăţii, precum şimodificarea, completareaLegii 76/2002 privindsistemul asigurărilor pentruşomaj şi stimularea ocupăriiforţei de muncă. S-a mai prezentat aspecte legate de prelucrarea actelor legislative apăruteîn perioada noiembrie – decembrie 2010.În acelaşi perioadă, preşedintele filialei Covasna, Janos Debreczeni, şi auditorul decalitate, Vilhelm Komporaly, au participat la o întrunire cu preşedintele TribunaluluiCovasna, Lorand Ordog, pentru a analiza măsurile pentru aplicarea Legii nr.208/11.11.2010 pentru modificarea şi completarea OG 2/2000 privind organizarea
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activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară şi problemele curente privindactivitatea de expertiză judiciară.Calendarul activităţilor s-a încheiat luni, 20 decembrie 2010, când cei 25 de experţicontabili, absolvenţi ai examenului de aptitudini sesiunea octombrie 2010, au depusjurământul în sala de şedinţă al filialei.
Dezvoltare profesională continuă şi dezbateri legislative

la filiala Brăila a CECCARMembrii filialei Brăila a CECCAR au participat, în cursul lunii trecute, atât la cursuridesfăşurate în cadrul programului de dezvoltareprofesională continuă, cât şi la două întâlniridespre legislaţia financiar – fiscală.La prima dintre aceste întâlniri, moderatăde consilierul Mariana Lozneanu, principalelesubiecte dezbătute au vizat ordinul ANAF nr.2520/27.09.2010  privind depunerea declaraţiilorfiscale prin mijloace electronice la distanţă, OUG87/2010 pentru modificarea legii 571/2003,ordinu 2603/2.11.2010 pentru modificarea şicompletarea OMFP 2157/2006 privindorganizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care au sediupermanent pe teritoriul României, ordinil 2559/06.10.2010 privind conţinutul formularelorutilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi alte contribuţii cu regim de stabilire prinautoimpunere sau reţinere la sursă.La cea de-a doua întrunire, condusă de consilierul superior Iolanda Ilie, s-a adus îndiscuţie calculul şi plata impozitelor pe profit în anul 2010, regulile ce trebuie aplicatepentru definitivarea impozitelor pe profit în perioada ianuarie – septembrie 2010 şitrimestrul 4 din 2010. De asemenea, s-a vorbit despre ordinele ANAF nr. 101/2008 şi2689/16.11.2010 şi particularităţile operaţiunilor speciale privind leasing-ul .
Depuneri de jurământ

BrăilaFiliala Brăila a C.E.C.C.A.R. are 31 noi membri experţi contabili, începând de lamijlocul lunii decembrie 2010. Aceştia, candidaţi declaraţi admişi în urma susţineriiexamenului de aptitudini, sesiunea 17 şi 24 octombrie 2010, au rostit jurământul în
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prezenţa preşedintelui filialei, Paula Ştefănescu,  moment solemn şi emoţionant, după careau fost invitaţi să ia cuvântul invitaţii speciali participanţi la sărbătoarea acestui eveniment.La manifestare au participat directorul executiv al filialei, preşedintele comisiei dedisciplină, şeful biroului tablou şi şeful biroului stagiu şi dezvoltare profesională, lectoriformatori de stagiu şi membrii Consiliului filialei Brăila. Paula Ştefănescu a recomandatnoilor membri respectarea regelemntărilor C.E.C.C.A.R. şi a Codului etic al profesioniştilorcontabili, a normelor profesionale, preocuparea pentru pregatirea continuă în vedereamenţinerii calităţii serviciilor şi a competenţelor profesionale , cât şi dorinţa de participareîn viitor la toate acţiunile filialei, pentru susţinerea profesiei contabile .
ConstanţaAlţi 164 experţi contabili din Constanţa au depus jurământul faţă de profesiacontabilă, marcând astfel absolvirea stagiului de trei ani şi promovarea examenului deaptitudini pentru a deveni membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţidin România.Deschiderea evenimentului a fost realizată de preşedintele filialei Constanţa aC.E.C.C.A.R., conf. univ. dr. Ştefan Mihu, alături de ceilalţi membri ai Consiliului şi de cei aifilialei. Absolvenţii s-au declarat „gata de acţiune”, în ciuda faptului că evidenţiereacâştigurilor firmelor va trebui să mai aştepte probabil un an sau mai mult până când piaţaîşi va reveni complet.
Satu MareLa sediul C.E.C.C.A.R., filiala Satu Mare,a fost organizată o ceremonie festivă în carecei 48 experţi noi au jurat cu mâna pe inima„să aplice în mod corect şi fără părtinire legileţării, să respecte prevederile regulamentuluiC.E.C.C.A.R. şi ale Codului privind conduitaetică şi profesională a experţilor contabili, săpăstreze secretul profesional”.La eveniment au participatpreşedintele filialei, Iulian Palas, directorulexecutiv Rodica Gradinar, directorul general al DGFP Satu Mare, Dan Maier, preşedinta UGIRSatu Mare, Mariana Coza, preşedintele Comisiei de disciplină a filialei, Ghiorghi Cheta,lectorul de stagiu, conf. univ. Radu Pop, şi cenzorul filialei, Ioan Hendea.
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SuceavaŞi absolvenţii examenului de aptitudini de la Suceava au participat, la mijloculultimei luni a anului 2010, la ceremonia de depunere a jurământului. Din partea filialei aufost prezenţi preşedintele Luminiţa Banc, directorul executiv Mona-Luisa Obreja, auditorulde calitate Şerban Filip, membrii Comisiei de disciplină, membrii Consiliului filialei,administratori ai societăţilor de profil.Cu acest prilej, s-a menţionat faptul că C.E.C.C.A.R., prin urmărirea aplicăriiconsecvente a codului de etică şi deontologie profesională, organizarea de cursuri depregătire profesională continuă şi prin punerea la dispoziţie de cărţi de specialitate, asigurămembrilor săi condiţii pentru atingerea unor înalte standarde de profesionalism. S-aaccentuat rolul social pe care un profesionist contabil îl are pentru apărarea interesuluipublic, atât la nivelul entităţilor economice, al instituţiilor şi colectivităţilor locale, cât şi lanivel naţional.
BihorÎn luna noiembrie a anului trecut, filiala Bihor aCECCAR a organizat o amplă manifastare cu ocaziadepunerii jurământului a noilor membri. La eveniment aparticipat conducerea CECCAR, reprezentantulMinisterului Finanţelor în teritoriu, invitaţi ai noilormembri şi presa locală.

Cursuri de pregătire profesională la SuceavaPeste 100 de membri ai filialei Suceava a CorpuluiExperţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România(C.E.C.C.A.R.) au participat, la sfârşitul anului  2010, la treicursuri de pregătire profesională. Alături dereprezentanţii filalei, preşedintele Luminiţa Banc,
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directorul executiv Mona-Luisa Obreja şi şeful birou stagiu şi dezvoltare profesionalăcontinuă, Mihaela Terteş, participanţii au primit, timp de două zile, informaţii despre„Contabilitate financiară”, „Audit şi certificare” şi „Evaluare economică şi financiară aîntreprinderii”.
Întrunire CECCAR – ARBOR la HarghitaPreşedintele filialei Harghita a CECCAR, IvanKanyaro, a participat joi, 20 ianuarie, la întâlnireaAsociaţiei Patronilor, ARBOR, din Gheorgheni. Laeveniment au participat 26 de reprezentaţi aisocietăţilor comerciale care au dezbătut diverseprobleme cu care se confruntă în activităţile lorzilnice.Ivan Kanyaro a prezentat rolulprofesionistului contabil, membru CECCAR, înactivitatea societăţilor comerciale şi a făcut referirela relaţia dintre patroni şi contabili, contabilul fiind garantul funcţionării societăţiilorcomerciale, în limitele legislaţiei în vigoare.

Întâlniri de lucru despre declaraţia unică

Guvernul a decis introducerea declaraţiei fiscale unice pentru contribuţiile de
asigurări sociale şi impozitul pe venit, de la 1 ianuarie 2011. Această declaraţie unică,
formularul 112, conţine toate informaţiile privind impozitele, contribuţiile sociale şi datele
referitoare la salariaţi. Pentru a veni în întâmpinarea membrilor, filialele CECCAR au
organizat întruniri cu reprezentanţii autorităţilor locale.

 VâlceaConducerea filialei Vâlcea a C.E.C.C.A.R. şiDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea(DGFP) au organizat vineri, 14 ianuarie 2011, însala de conferinţe a DGFP, întâlnirea de lucrudespre "Declaraţia unică", prevederile OG117/2010, pentru modificarea Legii 571/2003privind codul Fiscal şi reglementarea unor măsurifiscale publicate în Monitorul Oficial 891/2010.Moderatorul aceastei dezbateri a
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fost directorul executiv adjunct al DGFP, Ion Căpitanu.La întâlnire au fost prezenţi peste 100 de membri C.E.C.C.A.R., iar din partea DGFPau participat directorul executiv Gheorghe  Gogarnoiu şi cinci specialişti. Acţiunea a avut caobiectiv înţelegerea prevederilor legale instituite prin HG 1397/2010 cu privire ladeclararea impozitului pe venit, a contribuţiilor sociale şi a evidenţei nominale apersoanelor asigurate printr-o declaraţie unică şi, implicit, realizarea unui grad ridicat deconformare din partea contribuabililor. Specialiştii atelierului de lucru „Declaraţia unică”,din cadrul DGFP Vâlcea, au prezentat noutăţile şi avantajele aduse de declaraţia unică,elementele acestui sistem declarativ, cine are obligaţia depunerii formularului 112,termenele, modul şi locul depunerii, categoriile de obligaţii fiscale care se declară prin acestformular, sancţiunile pentru nedepunere sau întârziere în depunere, precum şi informaţiilenecesare privind procedura obţinerii certificatului calificat, în cazul acelor contribuabilicare nu deţin, în prezent, un astfel de certificat. De asemenea, au fost prezentate şidezbătute prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 privindmodificarea Legii nr. 571/2003 referitoare la Codul Fiscal şi reglementarea unor măsurifinanciar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/2010.
 CovasnaSala de şedinţă a filialei Covasna a CECCAR a găzduit marţi, 11 ianuarie, seminarulcu tema „Întocmirea şi transmiterea declaraţiilor fiscale unice 112”. La această întâlnire auluat parte 148 de membri ai CECCAR, din care 30 de persoane din partea firmelorspecializate cu întocmirea programelor decontabilitate.Invitaţii principali au fost directorulgeneral al Direcţiei Generale a FinanţelorPublice Covasna (DGFP), Balint Bela, şefulAdministraţiei Coordonare ContribuabiliMijlocii, Felix Turturică, directorul adjunct alDGFP, Martin Pieldner, informaticianul DGFP,Laszlo Keresztes, directorul Agenţiei Judeţenepentru Ocupare a Forţei de Muncă, TiborKelemen, şi directorul economic al Casei deAsigurări de Sănătate Covasna, GheorgheDrăghoi.Pe măsura clarificării unor probleme tehnice şi legislative, participanţii au cerut săse organizeze o masă rotundă  în vederea primirii ultimelor informaţii de la reprezentanţiiDGFP.
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 AradFiliala Arad a CECCAR, DirecţiaGenerală a Finanţelor Publice (DGFP),  Casade Pensii (CJP), Casa de Sănătate (CS) şiAgenţia Forţei de Muncă Arad (AFM) auorganizat joi, 20 ianuarie 2011, o masărotundă cu tema „Conţinutul, Modalitatea dedepunere şi gestionare a declaraţiei privindobligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,impozitului pe venit şi evidenţa nominală apersoanelor asigurate”. La întrunire au luatparte directorul executiv al DGFP, MariusDrăgănescu, directorul adjuct al DGFP, ElekLadislau, inspectorul principal Ioan Popa, şeful Biroului tehnologia informaţiei, Slavin Beti,şeful de serviciu evidenţă contribuabili CJP Arad, Ioan Rivis, inspectorul principal, DianaCarmen Kilic, consilierul superior dinCompartimentul  contabilitate al AFM, Cătălin Halmagean, alţi reprezentanţi aiorganizatorilor, finanţişti din tot judeţul şi economişti din întreprineri. Filiala CECCAR a fostreprezentată de preşedintele Petru Horga, directorul executiv, Nicolae Micle, şi şefulBiroului Stagiu, Andreia Sav. Timp de patru ore, participanţii au discutat despreaplicabilitatea declaraţiei unice, impactul pe care îl va avea asupra contribuabilului şi aîntregului sistem fiscal, precum şi impozitul pe venit, determinare şi declarare.
 Constanţa Membrii Filialei Constanţa a CECCAR auparticipat miercuri, 19 ianuarie 2011, la o întâlnire cureprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor PubliceJudeţene. Tema discuţiilor a fost axată pe prevederileOUG 117/201 de modificare a Codului Fiscal începândcu anul 2011, cu impact direct asupra activităţii viitoarea prestatorilor de servicii contabile (declaraţia unică112, obligativitatea folosirii semnăturii electronice,probleme ale profesioniştilor contabili la ghişee). Laîntrunire au participat şeful biroului de Metodologie alDGFP, Doiniţa Radu, şeful biroului Asistenţă Contribuabili Constanţa, Corneliu Dimcica, şefulbiroului Asistenţă Contribuabili Mangalia, Ioana Constandache, şeful biroului AsistenţăContribuabili Medgidia, Margareta Tudorică. Filiala CECCAR  a fost reprezentată de
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preşedintele Ştefan Mihu, directorul executiv, Vasile Buzoescu, şi şeful Sectorului Stagiu,Constantin Cojocaru.Un alt subiect abordat a fost propunerea de modificare a Legii 82/1991 prin OUG.
Întâlniri cu membrii CECCAR

 Arad Peste 400 de membri ai filialei Arad aCECCAR au participat între 12 şi 13 ianuarie laprima întâlnire din 2011 organizată în sala de curs,,Casa de Cultura Arad’’.Cu acest prilej, preşedintele filialei, PetruHorga, a vorbit despre activitatea desfăşurată deConsiliul Filialei în luna decembrie şi a prezentatultimele reglementări emise de către AparatulCentral.  Directorul executiv, Nicolae Micle, adescris Normele 1500/2009 privind evidenţa şigestionarea membrilor arătând că acţiunea deacordare a vizei anuale pentru exercitareaprofesiei persoanelor juridice şi fizice se desfăşoară până la 31.01.2011. De asemenea, a maiprezentat proiectul de modificare a Legii contabilităţii care, prin forma propusă, aducegrave prejudicii contabilităţii, pe care o aruncă în derizoriu, insistand asupra susţinerii decătre membri a unui protest.Auditorul de calitatea al Filialei C.E.C.C.A.R. Arad, Teodora Furca, a informat membriidespre necesitatea calităţii servicilor contabile şi a comunicat programul auditului decalitate pentru anul 2011 la filila C.E.C.C.A.R. Arad.În cea de-a doua parte a întâlnirii a urmat seminarul „Noutăţi fiscale ale anului 2011.Măsuri şi conduite de urmat de către agenţii economici. Întocmirea şi depunerea declaraţieide impozit pe profit pe anul 2010”. La acest seminar au fost prezenţi consilierul superior incadrul D.G.F.P. Arad, Ioan Popa, lectorul C.E.C.C.A.R. şi inspector principal A.F.P. Arad,Florina Horga, şi şeful de serviciu evidenţă contribuabili CJP Arad, Ioan Rivis.
 IalomiţaFiliala Ialomiţa a CECCAR a organizat joi, 20 ianuarie 2011, întâlnirea săptămânalăcu membrii săi. La această întrunire au luat parte directorul coordonator adjunct al DGFP,Gheorghe Dorobăţ, preşedintele filialei, Camelia Malama, directorul executiv MihaelaCosma.
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Cu această ocazie, Gheorghe Dorobăţ a prezentat informaţii despre noul mod deraportare care se va utiliza începând cu declaraţiile lunii ianuarie 2011, precum şi structuraformularului 112. Acesta a mai menţionat că se doreşte ca declaraţia 112 să fie transmisănumai electronic începând cu data de 01.07.2011. De asemenea, s-au mai făcut precizăriprivind modul de raportare către ceilalţi destinatari de informaţii privind salariaţii,respectiv Casa de Sănătate unde, în continuare,se vor depune concediile medicale, şi AJOFMunde se vor depune documnetele privindcazurile specifice beneficiarilor de subvenţii înconformitate cu legea 76/2002.Cea de-a doua parte a întâlnirii a fostrezervată modului de abordare a închideriianului fiscali 2010. În acest sens, preşedintafilialei Arad a CECCAR a adus în atenţiaparticipanţilor modul distinct în care trebuietratată închiderea acestui an din punct devedere fiscal. S-a pus un accent deosebit asupraspeţelor aparte pe care le constituie societăţile cu obiect de activitate agricultură, specificjudeţului, precum şi a numeroaselor situaţii generate de schimbarea modului de calcul alimpozitului în timpul anului.La întrunire a fost prezentă, în calitate de membru şi directorul coordonator al Caseide Pensii Ialomiţa, Olivia Postole, care a adus precizări pe marginea modificărilorintervenite în modul de derulare a contractelor de asigurare prin Ordinul 5/2011 alMinistrului Muncii.
 Sibiu Aula Facultăţii de Drept a Universităţii „LucianBlaga” din Sibiu a găzduit miercuri, 12 ianuarie 2011,întâlnirea experţilor contabili cu organele de conducereale filialei Sibiu a CECCAR şi specialiştii DirecţieiGenerale a Finanţelor Publice. Subiectele vizate au fostdeclaraţia unică privind contribuţiile de asigurărisociale şi impozitul pe salarii şi noutăţile privindmodificarile aduse Codului Fiscal aplicabile începând cu1 ianuarie 2011. Deschiderea lucrărilor a fost realizatăde preţedintele filialei, Florin Pop, care a precizat căaceastă întâlnire a fost prima din dintr-un viitor şir de astfel de evenimente venind înîntâmpinarea solicitărilor profesioniştilor contabili din judeţ de a dezbate noutăţile din
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domeniu într-un cadru organizat. Invitatul special al acestei întâlniri a fost directorulexecutiv al DGFP Sibiu, Grigore Popescu.
 BihorReprezentanţii filialei Bihor a CECCAR  au organizat în perioada 24 – 27 ianuarie 2011 mai multeîntâlniri cu membrii şi cu mediul de afaceri din judeţ. În cadrul acestor întruniri au fost dezbatuteprobleme profesionale şi cazuri practice privindaplicarea noilor reglementări contabile şi fiscaleprecum şi închiderea ex-financiar 2010 .

 Marţi, 25 ianuarie, reprezentantulDirecţiei de Audit de calitate dincadrul CECCAR, Traian Duţia, aparticipat la aceste întâlniri. Astfel,Duţia a subliniat importanţa calităţiilucrărilor profesioniştilor contabili şifolosirea ghidurilor şi standardelorprofesionale, precum şi a auditului decalitate în domeniul serviciilor contabile.
„Rolul profesionistului contabil în creşterea durabilă şi stabilă a

IMM-urilor – implicarea activă a viitorilor profesionişti” la BraşovFiliala Braşov a C.E.C.C.A.R. şi Universitatea „Transilvania” din Braşov, prin Facultatea deŞtiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, au organizat, marţi, 18 ianuarie 2011, manifestarea
„Rolul profesionistului contabil în creşterea durabilă şi stabilă a IMM-urilor – implicarea activă a
viitorilor profesionişti”. La întâlnire au participat studenţii masteranzi ai Universităţii „Transilvania”din Braşov, însoţiţi de cadrele didactice şi de conducerile universităţii braşovene.Programul evenimentului a inclus odiscuţie despre cadrul tehnic al protocolului deechivalare şi 2 prezentări profesionale susţinutede studenţii masteranzi. Filiala Braşov aCECCAR continuă să consolideze relaţia foartebună pe care o are cu Universitatea Transilvaniadin Braşov şi îndeosebi cu Facultatea de ŞtiinţeEconomice, iar semnarea Protocolului privindechivalarea programului de masterat “Politicicontabile, audit şi control de gestiune” din 2009,a evidenţiat angajamentul faţă de aceastărelaţie. “Sunt încântată de parteneriatul solid pecare îl avem cu  Universitatea Transilvania dinBraşov - Facultatea de Ştiinţe Economice şi spercă acesta va deveni din ce în ce mai puternic în anii care urmează“, a declarat preşedintele filialei, MarianaTudose.
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Cadrul general pentru întocmirea și prezentarea situaţiilor financiare și
convenţia contabilităţii de angajamenteIASB (International Accounting Standards Board) dispune de un Cadru generalpentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Cadrul general ajută IASB laelaborarea de noi IFRS-uri şi la revizuirea IFRS-urilor existente, precum şi la promovareaarmonizării reglementărilor, standardelor de contabilitate şi procedurilor de prezentare asituaţiilor financiare, prin furnizarea unei baze de reducere a numărului alternativelor detratamente contabile permise de către IFRS-uri.Cadrul general nu trebuie privit ca un IFRS. Cu toate acestea, atunci când seelaborează o politică de contabilitate, în absenţa unui standard sau a unei interpretări carese aplică în mod specific unui element, conducerii unei entităţi i se cere să se refere laconceptele cuprinse în Cadrul general1 şi să evalueze aplicabilitatea politicii respective.Suplimentar, Cadrul general mai poate servi şi altor categorii de utilizatori:

 utilizatorilor care întocmesc situaţii financiare, care doresc să aplice IFRS-uri şi săabordeze teme care nu fac încă obiectul unui standard sau al unei Interpretări;
 auditorilor, în formarea unei opinii referitoare la conformitatea situaţiilorfinanciare cu IFRS-urile;
 utilizatorilor situaţiilor financiare, în interpretarea informaţiilor cuprinse însituaţiile financiare întocmite în conformitate cu IFRS-urile;
 celor interesaţi în activitatea IASB, furnizându-le informaţii despre formulareastandardelor de contabilitate.Pentru a-şi atinge obiectivele, Cadrul general contabil prevede ca situaţiilefinanciare să fie elaborate în baza a două convenţii: contabilitatea de angajamente şi

continuitatea activităţii. Ne propunem ca în continuare să dezbatem mai pe larg convențiacontabilității de angajamente.Contabilitatea de angajamente este o consecinţă a postulatului independenţeiexerciţiilor.
Spre deosebire de contabilitatea de casă, contabilitatea de angajamente, are

ca scop prezentarea unor situaţii financiare modernizate, care să contribuie la o mai
bună informare atât a utilizatorilor interni de informaţii financiare cât şi a celor
externi.Contabilitatea de angajamente este un ajutor real pentru managementulîntreprinderilor, în sensul unei mai bune cunoașteri a situaţiei la un moment dat, prinintermediul său reuşindu-se o urmărire exhaustivă a activelor, datoriilor şi capitaluluipropriu. Contabilitatea de angajamente contribuie la un control mai bun asupra operaţiilorderulate, precum şi la un management mai adecvat al activelor şi datorilor împreună cu un
1 IAS 8 Politici contabile, modificări în estimările contabile şi erori
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management mai bun al riscurilor. Având o perspectivă plurianuală, acest concept este uninstrument complementar bugetului.Din punctul de vedere al utilizatorilor externi ai informaţiilor financiare, conceptulcontabilităţii de angajamente are meritele de a îmbunătăţi transparenţa, exhaustivitatea şipertinenţa informaţiilor, printr-o comunicare financiară modernă. De asemenea acestconcept facilitează şi comparaţiile între diverse entităţi.
Conform Cadrului general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare,

efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente trebuie recunoscute atunci când
tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsură ce numerarul – sau
echivalentele de numerar - este încasat sau plătit. Aceste tranzacţii trebuie să fie
înregistrate în evidenţele contabile şi raportate în situaţiile financiare ale
perioadelor când s-au desfăşurat.2Pentru a putea evidenţia şi mai bine avantajele pe care le procură aplicareaconceptului contabilităţii de angajamente, vă propunem următorul tabel:

Contabilitatea de angajamente Contabilitatea de casă

 contabilizarea veniturilor şi
cheltuielilor independent de
mişcările de numerar;

 contabilizarea veniturilor şicheltuielilor numai atunci când estegenerată o încasare sau o plată;
 simpla angajare a veniturilor şi

cheltuielilor atrage înregistrarea
acestora în contabilitate;

 lipsa mişcărilor de numerar atragelipsa înregistrărilor contabile;
 apare distincţia între cheltuielile

de exploatare, financiare şi
extraordinare;

 nu se realizează distincţia întrecheltuielile de exploatare,financiare şi cele extraordinare;
 situaţiile financiare anuale sunt

întocmite într-o manieră
exhaustivă, printr-o succesiune de
etape logice în conformitate cu
prevederile legale.

 necesitatea efectuării unor retratări înscopul întocmirii situaţiilor financiare.
Ca o concluzie a celor expuse mai sus, unul dintre avantajele evidente şi

imediate ale aplicării contabilităţii de angajamente, constă în întocmirea unor situaţii
financiare complete şi transparente. Acest lucru se traduce prin determinarea unui
rezultat al exerciţiului care este un rezultat economic ce exprimă performanţa reală a
entităţii la finele perioadei, ţinându-se cont de totalitatea veniturilor realizate

2 Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, International Accounting Standards Board -,
Ediţia a 4-a revizuită – Bucureşti, Editura CECCAR 2009
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(indiferent dacă au fost încasate sau nu), precum şi de totalitatea cheltuielilor
efectuate (indiferent dacă au fost plătite sau nu) în exerciţiul financiar curent.

În scopul unei mai bune aprofundări a noţiunilor expuse mai sus, vă propunem
exemplul SC Landa SA care a plătit pe parcursul exerciţiului financiar 2009 abonamente la
site-uri de specialitate în valoare de 3.000 de lei, dintre care 1.000 de lei în mod anticipat,
pentru exerciţiul financiar 2010.

Potrivit convenţiei contabilităţii de angajamente, pentru exerciţiul 2009 se va reţine
la poziţia de cheltuieli suma de 3.000 lei - 1.000 lei = 2.000 lei, iar restul de 1.000 de lei
reprezintă cheltuieli înregistrate în avans și nu sunt reflectate în cadrul contului de profit şi
pierdere.

Potrivit contabilităţii de casă toată cheltuiala în valoare de 3.000 de lei ar fi fost
înregistrată în 2009 şi nu ar fi reflectat realitatea economică.

Totodată, în cursul lunii noiembrie a exerciţiului 2009 SC Landa SA a prestat servicii în
valoare de 5.000 de lei, care vor fi încasate abia în luna ianuarie 2010.

Conform convenţiei contabilităţii de angajamente, venitul din prestarea serviciilor
va fi înregistrat în exerciţiul 2009 (în cursul căruia a fost generat) şi nu în exerciţiul 2010
(când a fost încasat).

Potrivit contabilităţii de casă venitul ar fi fost înregistrat abia în 2010 şi nu ar fi
reflectat realitatea economică. Prep. univ. drd. Răileanu Adriana – Sofia
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Conformitate şi libertate în politicile
contabile de închidere a exerciţiului financiarLucrările de închidere a exerciţiului financiar au ca subiect întocmirea şiprezentarea situaţiilor financiare anuale. Ele se identifică, după caz, cu: întocmirea balanţei

de verificare a conturilor sintetice şi analitice; inventarierea activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii; evaluarea la inventar şi prezentarea în unităţi moentare a elementelor
necunoscute în bilanţ; determinarea rezultatului contabil anual şi impozitarea profitului;
distribuirea profitului sau acoperirea, după caz, a pierderii contabile; redactarea, analiza şi
prezentarea situaţiilor financiare anuale; auditarea sau verificarea, aprobarea, semnarea şi
publicarea situaţiilor financiare anuale; recunoaşterea şi contabilizarea elementelor
ulterioare datei bilanţului.Prima grijă privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale, aşa cumreiese din reglementările contabile, este cea a selectării şi aplicării consecvente a
politicilor contabile. În acest sens, administratorii unei entităţi sau alte persoane asimilatecare au obligaţia gestionării entităţii trebuie să aprobe politicile contabile pentru operaţiilederulate, inclusiv procedurile proprii pentru situaţiile financiare anuale prevăzute delegislaţie.Răspunderea pentru calitatea situaţiilor financiare revine administratorului deentitate sau persoanelor asimilate, care, aşa cum prevede legea contabilităţii, situaţiilefinanciare anuale trebuie să fie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderiiconducerii entităţii pentru întocmirea acestora, potrivit reglementărilor contabile conformecu directivele europene. O entitate nu va descrie situaţiile financiare conforme cureglementările contabile decât dacă acestea satisfac toate dispoziţiile din reglementări.Dacă se face recurs la prevederile din Reglementările contabile conforme cu
directivele europene, conformitatea situaţiilor financiare anuale cu prevederile acestoratrebuie să ofere o reprezentare fidelă a poziţiei financiare, performanţei şi trezorerieientităţii contabile pentru respectivul exerciţiu financiar. Sau, într-o altă perspectivă,conformitatea situaţiilor financiare anuale vizează nevoia asigurării caracteristicilorcalitative proprii informaţiilor prezentate, respectiv, inteligibilitatea, relevanţa,
fiabilitatea/credibilitatea (reprezentarea fidelă, prevalenţa economicului asupra juridicului,prudenţa, neutralitatea, exhaustivitatea) şi comparabilitatea. Noi adăugăm transparenţa,
responsabilitatea şi confidenţialitatea.Astfel, conformitatea vizează: respectarea întocmai a tuturor prevederilor din
reglementările contabile privind selectarea şi aplicarea consecvent a politicilor contabile;
contabilizarea tranzacţiilor şi evenimentelor în conformitate cu Planul de Conturi General;
respectarea formatului situaţiilor financiare anuale, precum şi a lucrărilor de închidere a
exerciţiului financiar; stabilirea prin inventariere a situaţiei reale a poziţiei financiare;
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aplicarea principiilor şi regulilor generale privind recunoaşterea şi evaluarea activelor
datoriilor, capitalurilor proprii, veniturilor şi cheltuielilor.Conformitatea nu exclude, aşa cum se prevede în reglementări, prezentarea deinformaţii suplimentare, în notele explicative, dacă aplicarea prevederilor nu este suficientăpentru a oferi o imagine fidelă. De asemenea, dacă în cazuri excepţionale aplicarea unorprevederi din reglementări se dovedeşte contrară reprezentării fidele, entitatea trebuie săfacă abatere de la acea prevedere prin prezentarea în notele explicative a efectelor derogăriiasupra valorii activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii.Conformităţile cu prevederile din reglementările contabile nu exclud şi prezenţaunor libertăţi. În acest sens, în mod deosebit atragem atenţia asupra alegerii între modelul
reevaluării şi modelul costului în evaluarea imobilizărilor corporale, evaluarea stocurilor la
valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă; evaluarea activelor obţinute
din producţia proprie între formula costului de producţie şi cea a costului complet; testul de
depreciere a activelor; opţiunile cu privire la amortizarea imobilizărilor corporale (unitatea
de măsură, valoarea amortizabilă, perioada de amortizare, returul amortizării); flexibilitatea
politicilor privind recunoaşterea şi evaluarea provizioanelor; capitalizarea dobânzii sau
recunoaşterea acesteia drept cheltuială; alegerea metodei de evaluare a stocurilor la ieşire;
evaluarea instrumentelor financiare între cost şi valoarea justă; estimarea clienţilor incerţi, a
obligaţiilor de garanţie şi a uzurii morale a stocurilor; contabilitatea de acoperire împotriva
riscurilor şi incertitudinilor; tratamentul fiscal al rezervei din reevaluare; estimarea valorii
raţionale pentru imobilizări stabilită în situaţia când nu se cunoaşte preţul de achiziţie sau
costul de producţie; evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ; recunoaşterea
evenimentelor ulterioare datei bilanţului.Dintotdeauna, inventarierea şi evaluarea contabilă nu au scăpat de subiectivitate şiestimare cu implicaţii asupra relevanţei şi fiabilităţii (credibilităţii) informaţiilor prezentateîn situaţiile financiare anuale. Inventarierea activelor, datoriilor şi capitalurilor propriireprezintă cu adevărat un proces decizional de raţionament profesional cu implicaţiisubstanţiale asupra relevanţei şi fiabilităţii (credibilităţii) informaţiilor de bilanţ privindputerea financiară şi profitul sau pierderea. De aceea, în majoritatea listelor de inventariere,din motive de evitare a subiectivităţii evaluării, este preferată opţiunea ca valoarea deinventar să fie egală cu valoarea contabilă.Pentru rezolvarea mulţimii de probleme specifice inventarierii anuale se recomandăanaliza şi reţinerea tuturor politicilor contabile stabilite prin Ordinul Ministrului FinanţelorPublice nr. 2861/9.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuareainventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Astfel, aşacum se desprinde din Ordin, reprezintă subiect al selectării politicilor contabile:
constatatea faptică a elementelor inventariate (dacă data inventarierii nu este 31 decembrie,datele rezultate din operaţiunile de inventariere se actualizează în intrările/ieşirile dintredata inventarierii şi data închiderii exerciţiului financiar); evaluarea contabilă şi cea de
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inventar, regularizarea şi contabilizarea plusurilor/minusurilor de inventar, respectiv, a
diferenţelor de evaluare între valoarea contabilă şi valoarea de inventar prin recurs la
principiul prudenţei.La subiectivitatea inventarierii şi evaluării se adaugă flexibilitatea opţiunilor legatede aplicarea politicilor contabile, şi, nu în ultimul rând, modul de tratare în setul de situaţiifinanciare a activelor şi datoriilor care nu îndeplinesc cele două criterii de recunoaştere:
probabilitatea obţinerii de beneficii economice şi evaluarea credibilă. Şi peste toate acestea,nu trebuie uitată legea relaţiei dintre câştig şi risc, respectiv, „cu cât metodele contabile sunt
mai agresive în evaluarea câştigurilor, cu atât este mai scăzută calitatea câştigurilor; cu cât
este mai scăzută calitatea câştigurilor, cu atât este mai ridicat riscul evaluat; cu cât este mai
ridicat riscul evaluat, cu atât este mai scăzută valoarea entităţii estimată prin situaţiile
financiare”.Pentru a respecta legea amintită anterior, diversitatea opţiunilor privind evaluareaîn contabilitate poate fi decisă, după părerea noastră, prin regula generală, „rezultatul de
trezorerie este mai important decât cel de angajamente”. Deci, în ultimă instanţă, deciziaprivind metoda de evaluare este cea a analizei comparate a rezultatului de trezorerie îndiverse variante. În consecinţă, pornind de la rezultatul contabil bazat pe contabilitatea deangajamente, rezultatul de trezorerie se determină pe baza relaţiei:

 Profitul (pierderea) contabil(ă) din contul 121 „Profit şi pierdere” înaintea
impozitării+, - Ajustările din elementele non-numerar (ex. Amortăzări şi provizioane)+, - Variaţia necesarului din fondul de rulment (modificările de active circulante
şi datorii curente)+, - Fluxurile de numerar din activitatea de investiţie (încasări/plăţi privind
imobilizările)+, - Fluxurile de numerar din activitatea de finanţare (creşteri/micşorări de
capitaluri proprii şi datorii non-curente)= Rezultatul de trezorerieDin structura gândirii prezentate anterior, nu pot fi uitate: pragul de semnificaţie şi

raţionamentul profesional; principiul prudenţei şi adevărul contabil ; modificarea în timp a
valorii banilor (preţul timp al banilor); recuperearea costului istoric în condiţiile menţinerii
capitalului; fiscalitatea influenţează deciziile de afaceri, inclusiv pe cele de evaluare; demersul
între metoda capitalizării şi metoda rezultatului în recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor.La încheierea exerciţiului financiar, importanţă deosebită prezintă fidelitatea,relevanţa, neutralitatea şi responsabilitatea în prezentarea politicilor contabile în noteleexplicative. Potrivit reglementărilor contabile în domeniu, entitatea trebuie să prezinte în
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notele explicative politicile contabile semnificative cu privire la: bazele de evaluare utilizatela întocmirea situaţiilor financiare, celelalte politici contabile semnificative utilizate caresunt selectate pentru înţelegerea corespunzătoare a situaţiilor financiare, raţionamenteleprofesionale în afara celor care exprimă estimări recunoscute în situaţiile financiare, carepot afecta semnificativ sumele.Supunem, la final, pentru reflecţie, două probleme specifice încheierii exerciţiuluifinanciar: raportul dintre cost şi beneficii în „construirea” informaţiilor şi raportul dintrepragul de semnificaţie şi raţionamentul profesional în selectarea politicilor contabileaplicabile întocmirii situaţiilor financiare. În acest sens, toată lumea contabilă este de acordcu sintagma potrivit căreia în selectarea şi aplicarea metodelor şi tratamentelor contabile,criteriul reprezentării fidele şi relevante trebuie asociate cu raportul cost-beneficiu,respectiv, beneficiile generate de informaţie trebuie să fie mai mari decât costul furnizăriilor. Şi totuşi această condiţie nu trebuie exagerată pentru că evaluarea beneficiilor este înmod substanţial un proces de raţionament profesional. Din acest motiv este dificil să seaplice un test cost – beneficiu pentru fiecare caz particular. Pragul de semnificaţie depindede mărimea elementului sau erorii judecate în împrejurările specifice ale omisiunii saudeclarării eronate. Fără a exista o metodă generală de consens, adesea, pragul desemnificaţie este calculat, aşa cum se arată mai jos, calculată individual sau ca medieponderată a tuturor mărimilor enumerate în continuare: profit brut 0,5-›1; cifră de afaceri0,5-›1; total active 1-›2; active net 2-›5; profit după impozitare 5-›10. Pragul de semnificaţietrebuie revizuit periodic, eroarea tolerabilă este adesea calculată ca fiind 75% sau chiar50% din pragul de semnificaţie. În ceea ce priveşte raţionamentul profesional, densitateaacestuia se diferenţiază în raport de prezenţa libertăţilor contabile, iar calitatea lui este înfuncţie de responsabilitatea celor care întocmesc situaţiile financiare anuale.Din perspectivă academică, se are în vedere realitatea potrivit căreia adevărulcontabil este în bună măsură un adevăr construcţie care se bazează pe un ansamblu denorme privind clasificarea, recunoaşterea (contabilizarea şi decontarea gestionării),evaluarea şi tratarea elementelor descrise în situaţiile financiare anuale. Dar, o construcţiecare să reprezinte un veto fraudei în contabilitate şi cosmetizării (liftingului) ca metodă care„aşteaptă” în anticamera fraudei. prof. univ. dr. Mihai Ristea – vicepreşedinte C.E.C.C.A.R.
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1. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2869/2010 pentru modificarea şi
completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 882din  29 decembrie  2010, aduce modificări şi completări ce se referă la următoarele aspecte:-reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor EconomiceEuropene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009;-normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile,aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privinddocumentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870şi 870 bis din 23 decembrie 2008;-începând cu data de 1 ianuarie 2011, entităţile care în exerciţiul financiar precedentau înregistrat o cifră de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro nu mai depunla unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile în cursulexerciţiului financiar. Pentru determinarea plafonului cifrei de afaceri se utilizează cursulde schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheieriiexerciţiului financiar precedent;-în reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial,aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, trimiterea laReglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor EconomiceEuropene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005,publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 şi 846 bis din 10 decembrie 2010,cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu trimiterea la Reglementărilecontabile conforme cu Directiva a IV-a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute înanexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009;-prezentul ordin intră în vigoare începând cu situaţiile financiare anuale, respectivsituaţiile financiare anuale consolidate aferente exerciţiului financiar 2010, cu excepţiaprevederilor art. I pct. 9, art. II pct. 1 - 4 şi 7, art. III şi IV, care intră în vigoare la data de 1ianuarie 2011.

2.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 117/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 891 din  30 decembrie  2010, aduceurmătoarele modificări şi completări ce se referă la următoarele aspecte:
 impozitele, taxele şi contribuţiile sociale reglementate de Codul fiscal;
 stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit;
 opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activităţiindependente;
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 plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente;
 impozitarea câştigului net anual impozabil/câştigului net annual;
 definirea şi impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată;
 stabilirea câştigului net anual impozabil;
 declaraţia privind venitul realizat;
 stabilirea şi plata impozitului anual datorat;
 impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
 contribuţii sociale obligatorii;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completareaLegii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, cu modificărileulterioare, se modifică;
 -Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatareajocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, se modificăşi se completează;
 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şicompletările ulterioare, se modifică şi se completează;
 dispoziţii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit.

3. Hotărârea Guvernului nr. 1355 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată Monitorul Oficial al României nr. 896 din  31decembrie  2010, aduce următoarele modificări referitoare la:- Titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare aLegii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernuluinr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;- Cererile care se referă la rambursări aferente anului 2009, prevăzute la pct. 49alin. (17) şi pct. 49^1 alin. (11) din Normele metodologice de aplicare a Legiinr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, depuse în perioada
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cuprinsă între 1 octombrie 2010 şi data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se considerădepuse în termen.
4. Hotărârea Guvernului nr.1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de

depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei nr. 897 din  31 decembrie  2010, se referă la următoarele aspecte:

o -instrucţiuni de completare a formularului “Declaraţiei privind obligaţiile de plată acontribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelorasigurate”;
o -condiţiile ce trebiue respectatede către fişierul XML pentru depunerea electronică adeclaraţiei;
o -caracteristici de tipărire, modul de difizare, de utilizare şi păstrare a “Declaraţieiprivind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţanominală a persoanelor asigurate”;

5. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 34/2011 pentru modificarea şi
completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de
înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.21 din10 ianuarie 2011, aduce următoarele modificări ce se referă la următoarele aspecte:- categoriile de obligaţii fiscale de declarare care se înscriu în vectorul fiscal;- la anexa nr. M.F.P. 1, formularul "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie demenţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică(010)", cod 14.13.01.10.11/1, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul cuprins înanexa nr. 1*);- la anexa nr. 2, instrucţiunile de completare a formularului "Declaraţie de înregistrarefiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fărăpersonalitate juridică (010)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1, se modifică şi se înlocuiesccu instrucţiunile cuprinse în anexa nr. 2;- Instrucţiuni de completare a formularului "Declaraţie de înregistrarefiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fărăpersonalitate juridică (010)".

6. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală nr.13/2011
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) "Declaraţie de menţiuni privind
anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de
scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal", publicat în Monitorul Oficial nr.25 din 11 ianuarie 2011,se referă la următoarele aspecte:- se aprobă modelul şi conţinutul formularului (096) "Declaraţie de menţiuni privindanularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate
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- în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui ancalendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal",cod 14.13.01.10.12, prevăzut în anexa nr. 1;- instrucţiunile de completare a formularului 096 sunt prevăzute în anexa nr. 2;- caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare aformularului 096 sunt prevăzute în anexa nr. 3.
7. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală nr. 30/2011

privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301)
"Decont special de taxă pe valoarea adăugată", publicat în Monitorul Oficial nr.54 din 21 ianuarie2011, aduce importante modificări şi completări ce se referă la următoarele aspecte:- la punctul I "Contribuabilii care au obligaţia să depună decontul special de taxă pe valoareaadăugată", cu referire la secţiunea 1, după paragraful al treilea se introduce un nou paragraf,cu următorul cuprins:- "În această secţiune se declară şi achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport care nusunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, efectuate de persoaneleînregistrate în scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal, pentru care se datoreazătaxă pe valoarea adăugată în România."- La punctul II "Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugată", paragraful altreilea se modifică şi va avea următorul cuprins:"Formularul se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ordin şi se depune dupăcum urmează:a) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitateaoperaţiunilor prevăzute la secţiunile 1, 3, 4 şi 4.1 din formularul (301) <<Decont special detaxă pe valoarea adăugată>>, cu excepţia achiziţiilor intracomunitare de mijloace detransport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, pentrucare se datorează taxă pe valoarea adăugată în România;b) înainte de înmatricularea în România a unui mijloc de transport nou sau a unui mijloc detransport care nu este considerat nou conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal şi pentrucare se datorează taxa, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ianaştere exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de astfel de mijloace detransport. Dacă în aceeaşi lună persoana impozabilă efectuează mai multe achiziţiiintracomunitare de mijloace de transport noi sau de mijloace de transport care nu suntconsiderate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, taxabile în România, aceastapoate depune mai multe deconturi speciale de taxă pentru aceeaşi lună, fără a bifa căsuţa<<Declaraţie rectificativă>>."- prezentul ordin se aplică începând cu achiziţiile intracomunitare efectuate după data de 1ianuarie 2011. Consilier juridicAdriana Dumitru
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