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Deja am intrat în prima lună a
Primăverii, ocazie cu care vă urăm cele
mai calde gânduri, putere de muncă,
spor în toate şi reiterăm îndemnul de a
vă îndeplini sarcinile încredinţate de lege
şi de organele superioare de Conducere
ale Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România.

Ne apropiem cu paşi repezi şi de 8
Martie, Ziua Internaţională a Femeii,
care ne oferă posibilitatea de a sărbători
toate Doamnele care fac parte din
Conducerea Executivă a Aparatului
Central, Doamnele colege din cele 42 de Filiale ale CECCAR, precum şi
Doamnele expert contabil şi contabil autorizat.

Fără Dumneavoastră nu am reuşi să ne dezvoltăm şi să menţinem
aceeaşi solidaritate a comunităţii noastre profesionale, să realizăm obiectivele
CECCAR şi să continuăm optimişti, pe acelaşi drum. Vă mulţumim pentru tot
ceea ce faceţi zilnic pentru CECCAR, dar şi pentru devotamentul cu care vă
desfăşuraţi activităţile şi vă adresăm un bine-meritat:

La mulţi ani!
însoţit de câteva paragrafe din povestea simbolului renaşterii la viaţă, scrisă de
Irina Nicolau pentru Muzeul Ţăranului Român.

„Pentru început, am să desenez un şnur cu doi canafi la capete. În timp ce eu
desenez, tu să răsuceşti în gând două fire de mătase, unul roşu şi unul alb. Şi acum
vine întrebarea:

- Ce e mărţişorul ???
- Ştie toată lumea, ai să-mi răspunzi, un obicei strămoşesc, un semn de

primăvară, îl pui în piept de 1 martie, îl oferi…
- Generalităţi! Am să-ţi explic. E firesc să ştii mai mult, măcar până la genunchiul

broaştei... Oamenii se refugiază în afaceri şi joacă. Cândva, oamenii credeau în
puterea magică a mărţişorului. Acum nu mai cred. Cândva, oamenii credeau că o
babă a urcat la munte cu 12 cojoace şi a îngheţat. Acum nu mai cred. Şi nici nu vor
mai crede vreodată. Tot ce pot e să cunoască povestea. Atât”.

Mesajul conducerii CECCAR la început de
Primăvară
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Un nou institut pentru profesioniştii din România:
Filiala din România a Academiei de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare

Profesioniştii cifrelor, auditori, contabili şi alţi specialişti interesaţi să facă parte şi
să construiască un mediu de reflexie şi cercetare în domeniul economic, beneficiază de
platforma de servicii Academia de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare.

Academia de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare este prima reţea de competenţe şi
influenţă pusă în slujba economiei, demers pluridisciplinar, multiprofesional şi internaţional, care
a fost înfiinţată în data de 15 septembrie 2004, la Paris, la sediul Ministerului Economiei şi
Finanţelor, în prezenţa lui Nicolas Sarkozy. Anul 2007 a reprezentat momentul inaugurării filialei
din Belgia.

După predecesoarele sale, a venit rândul României să creeze cea de-a doua filială a
acestei organizaţii având trei obiective principale:

1.) Să constituie un laborator al reflexiei prospective şi cercetării de înalt nivel asupra
evoluţiilor în domeniile aferente economiei întreprinderilor comerciale şi ne-
comerciale şi sectorului public;

2.) Să desfăşoare studii de cercetare, să elaboreze studii şi să emită opinii, favorizând
sinergia unei abordări pluridisciplinare şi având la bază două niveluri:

a) un nivel al doctrinei, care implică luarea de poziţie cu privire la principalele
provocări naţionale şi internaţionale;

b) un nivel practic care implică o analiză a oportunităţilor şi constrângerilor
legate de noile tehnologii şi reglementări şi o identificare a bunelor practici

3.) Să reprezinte o forţă care emite propuneri.
Academia de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare – filiala din România  este o

organizaţie ne-comercială, care nu are drept scop câştigul şi împărţirea de profit între asociaţi.
Obiectivul cel mai important al Academiei îl reprezintă crearea unui spaţiu de reflexie şi

cercetare care să reunească specialişti din toate domeniile având ca scop final federalizarea
profesiei contabile în jurul intereselor comune. Scopul Academiei din România este
desfăşurarea în ţara noastră a activităţilor aliniate cadrului global definit de Asociaţia de drept
francez.

Cine sunt membrii Academiei?
Filiala din România are deja un număr semnificativ de membri reprezentaţi de membrii

Institutului Profesioniştilor Asociaţi Ordinului Experţilor Contabili din Franţa (IPAO) încă din anul
2005, dar orice persoană juridică sau fizică, care completează formularul de înscriere însoţit de
o recomandare a cel puţin doi membri ai Academiei – filiala din România şi un CV în limba
română în care să se reflecte cunoştinţele solide de limba franceză, poate face parte din acest
mediu profesional. Academia poate avea ca membri persoane fizice sau persoane juridice, prin
reprezentanţi, ce au acelaşi scop cu cel promovat de Academie – filiala din România.
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Întâlnirea anuală a membrilor fondatori ai Academiei
În data de 3 februarie 2011 a avut loc la Paris, Franţa întâlnirea membrilor fondatori ai

Academiei. Întâlnirea, ce are loc o dată pe an, are ca scop trasarea obiectivelor şi misiunilor
Academiei pentru anul în curs şi realizarea bilanţului realizărilor pentru anul ce a trecut.
Programul Seminarului a inclus printre altele proiectul lansării unei Academii europene iar
punctul de plecare îl reprezintă prezentarea noilor grupe de lucru respectiv:
 Standarde contabile,norme juridice
 Locul şi rolul contabilului public în organismele publice
 Recuperarea creanţelor internaţionale

Aceste teme au reunit vorbitori provenind din medii diferite dar cu un interes comun
major: cercetarea. Dintre aceştia remarcăm cadre universitare, consilieri la Curtea de Conturi şi
directori de companii.

Secţiunea de pe ordinea de zi privind proiectele/parteneriatele şi iniţiativele a adus
laolaltă vorbitori din mai multe ţări printre care s-a numărat şi prof. univ. dr. Marin Toma,
Preşedinte CECCAR şi al filialei din România a Academiei, care a prezentat auditorului filiala
din România a Academiei.

Printre intervenţiile importante putem remarca de asemenea prezentarea Asociaţiei
femeilor experţi contabili realizată de Preşedinta Asociaţiei, dna Agnes Bricard, Vicepreşedinte
al CSOEC Franţa.

Contact
Filiala din România are şi un site ce poate fi accesat la adresa de web

www.lacademie.ro, precum şi o adresă de contact, contact@lacademie.ro, unde membri actuali
şi posibili aderenţi se pot adresa pentru orice fel de informaţii şi pot transmite formularele de
înscriere în Academie.
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CECCAR a fost partenerul strategic al celei de-a doua ediţii a
CFO's International Conference 2011

Vicepreşedintele CECCAR, prof. univ. dr. Vasile Răileanu, alături de preşedintele filialei
Bucureşti a Corpului, lector univ. dr. Florentin Caloian, au reprezentat CECCAR la CFO's
International Conference 2011.

Ediţia a doua a acestui eveniment a reunit peste 150 de specialişti în domeniul fiscal, iar
tematica abordată a vizat evoluţia inflaţiei în România, legislaţia fiscală în UE şi implicaţiile
acesteia în România sau finanţarea cu fonduri europene.

Cu acest prilej, domnul Vicepreşedinte al CECCAR a prezentat tema cu titlul ”Raportarea
financiară şi raportarea fiscală” evidenţiind Reglementările contabile ale Comunităţii Economice
Europene, care au în vedere întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale formate din
bilanţ, cont de profit şi pierdere şi anexă. În acest context, prof. univ. dr. Vasile Răileanu a
precizat că, potrivit Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, un set complet de

situaţii financiare este format din situaţiile poziţiei financiare la finalul
unei perioade, rezultatului global pe acea perioadă, modificărilor din
capitalurile proprii pe perioadă şi fluxurilor de trezorerie pe perioadă,
notele despre rezumatul politicilor contabile semnificative, alte note
explicative, şi o situaţie a poziţiei financiare de la începutul primei
perioade comparative, atunci când entitatea aplică retroactiv o
politică contabilă sau face o retratare retroactivă a elementelor din
situaţiile sale financiare, sau atunci când reclasifică elementele din
situaţiile sale financiare.

Înscris la primul panel al Conferinţei, domnul preşedinte al
filialei Bucureşti a CECCAR, lector univ. dr. Florentin Caloian, a
vorbit audienţei despre “Informaţia financiară privind impozitul pe
profit – între reglementarea naţională şi cea internaţională”. Pentru
început, domnul
Caloian a

explicat reglementările, atât la nivel
naţional cât şi pe cele la nivel internaţional,
pentru determinarea impozitului pe profit şi
diferenţele dintre cele două concepte.
Domnul Caloian a mai precizat că
diferenţele generate de ajustarea unor
elemente bilanţiere presupun determinarea
rezultatului prin următoarele metode: a)
metoda reportului fix; b) metoda reportului
variabil; c) metoda netului de impozit. În
cadrul temei prezentate, domnul Caloian a expus câteva exemple de calcul a impozitului prin
cele trei metode de determinare a acestuia.

EVENIMENTE
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Filiala Bucureşti a CECCAR a reunit peste 70 de experţi la masa rotundă despre
Normele de lucru şi Practica Judiciară

specifice expertizelor contabile

Peste 70 de experţi contabili,
cadre didactice şi reprezentanţi ai
mai multor firme româneşti şi
internaţionale de audit şi transport
au participat, pe 16 februarie 2011,
la una dintre cele mai importante
mese rotunde pentru experţii
contabili din capitală, organizată de
filiala Bucureşti a CECCAR. Cu
acest prilej, s-au dezbătut trei
aspecte extrem de importante şi,
totodată actuale, pentru profesia
contabilă din România: „Noutăţi
privind reglementările legale,
procedurale şi profesionale în
expertiza contabilă”,  „Norme de
lucru specifice misiunilor de
expertiză contabilă” şi „Aspecte

privind practica judiciară în cadrul misiunilor de expertiză contabilă”.

Organizată pe trei secţiuni, masa rotundă cu tema „Expertiza contabilă între
reglementare şi practica judiciară” a reunit experţi interesaţi să prezinte, să dezbată şi afle,
totodată, ultimele noutăţi legislative, procedurale şi profesionale privind expertiza contabilă. La
eveniment au participat preşedintele filialei Bucureşti - lector univ. dr. Florentin Caloian,
directorul executiv al filialei Bucureşti – domnul Emil Floriţă, directorul general al
Departamentului de Control al Guvernului - doamna Mihaela Petrescu, directorul economic al
Consiliului Superior al Magistraturii – doamna Rodica Zaharia, comisarul-şef adjunct al Gărzii
Financiare Bucureşti – domnul Teodor Constantin, comisarul-şef al Inspectoratului General al
Poliţiei – domnul Aurel Dobre, consilierul de la Curtea de Conturi a României – domnul Mihai
Hura, cadre didactice şi reprezentanţi ai unor firme româneşti şi internaţionale de transport şi
audit. Aparatul Central al CECCAR  a fost reprezentat de directorul Direcţiei Expertize Contabile
– doamna expert contabil Violeta Dimitriu.

La prima secţiune, reprezentantul Aparatului Central al CECCAR, doamna Violeta
Dimitriu, a adus în atenţia participanţilor noutăţile legislative - Legea nr. 208/2010 pentru
modificarea şi completarea O.G. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică
judiciară şi extrajudiciară, noutăţile procedurale - Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri
pentru accelerarea soluţionării proceselor, precum şi pe cele profesionale, respectiv Normele nr.
1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, menţionând faptul că
CECCAR urmează să aplice aceste modificări. În acest sens, doamna Dimitriu a precizat că

EVENIMENTE
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ediţia a III-a a Standardului profesional nr. 35, Expertizele Contabile, şi Ghidul său de aplicare
sunt în proces de revizuire, urmând ca în perioada imediat următoare să fie disponibile tuturor
celor interesaţi.

Ca urmare a celor prezentate de doamna director Dimitriu, cei prezenţi în sală au adresat
numeroase întrebări realizându-se astfel un dialog eficient şi foarte interesant. După aceste
discuţii, preşedintele filialei Bucureşti, domnul lector univ. dr. Florentin Caloian, a prezentat
Normele de lucru specifice misiunilor de expertiză contabilă, respectiv: dispunerea, contractarea
şi documentarea acestora.

Ultima secţiune a fost susţinută de comisarul şef-adjunct al Gărzii Financiare Bucureşti,
domnul Teodor Constantin, care a informat audienţa despre Aspecte privind practica judiciară în
cadrul misiunilor de expertiză contabilă. Pornind de la prezentarea activităţii de expertiză,
domnul Constantin a pus accentul pe expertiza contabilă judiciară şi extrajudiciară, menţionând
că obiectul acestora este destinat organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti sau
altor organe cu atribuţii jurisdicţionale în scopul soluţionării dosarelor de anchetă, cercetare sau
judecată, iar obiectivele expertizei contabile sunt stabilite sub forma unor întrebări de către
organul de urmărire penală sau instanţă, la cererea părţilor sau din oficiu, la care trebuie să
răspundă expertul. Comisarul-şef adjunct al Gărzii Financiare Bucureşti a prezentat în
continuare probleme specifice ale activităţilor de  expertiză contabilă din alte ţări precum Franţa,
Austria, Spania sau Marea Britanie, iar la finalul expunerii a punctat patru studii de caz despre
evaziunea fiscală în domeniul comercializării produselor alimentare prin falsificarea evidenţei
contabile în domeniul importurilor şi comercializării de mărfuri, producţiei şi comercializării
ţigaretelor, precum şi despre evaziunea fiscală în domeniul producţiei şi comercializării cafelei
prin neînregistrarea unor activităţi economice.

La sfârşitul fiecărei secţiuni a mesei rotunde au urmat dialoguri foarte utile pentru
participanţi care s-au arătat extrem de mulţumiţi exprimându-şi dorinţa de organizare a cât mai
multor întâlniri de acest gen.

EVENIMENTE
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Participarea CECCAR la Conferinţa Comisiei Europene
„Raportare financiară şi audit - Este timpul pentru o schimbare?”

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a participat, prin
directorul general, doamna ec. Daniela Vulcan,
în perioada 9 - 10 februarie 2011, la conferinţa
„Raportare financiară şi audit - Este timpul
pentru o schimbare?”, organizată la Bruxelles de
Comisia Europeană.

Evenimentul a reunit specialişti dintr-o
varietate largă de medii profesionale, respectiv
importanţi reprezentanţi ai investitorilor,
creditorilor, reglementatorilor, contabililor şi
auditorilor, factorilor decizionali şi IMM-urilor.

Conferinţa s-a bucurat de prezenţa unor
personalităţi de excepţie care au luat cuvântul
între care amintim Comisarul pentru Piaţă
Internă şi Servicii, Michel Barnier, preşedintele
Consiliului de Supraveghere EFRAG, fost

Comisar UE, Pedro Solbes, directorul Asociat Senior şi Contabil Şef , Consiliul SUA a
Rezervelor federale (US Federal Reserve), Arthur Lindo, membrul Parlamentului European şi
Preşedintele Comitetului de Afaceri Economice şi Monetare, Sharon Bowles, preşedintele
IAASB, profesorul Arnold Schilder, precum şi mulţi alţi vorbitori care au stimulat dezbaterile
informative cu persoanele aflate în sală.

Prima zi a conferinţei s-a axat pe tema contabilităţii. Paneliştii au discutat despre
guvernanţa procesului de normalizare într-un context internaţional şi au lansat dezbateri privind
obiectivele raportării financiare. Au fost evidenţiate chestiuni legate de utilizarea la nivel mondial
a IFRS, ca standarde de contabilitate, aspecte de convergenţă şi provocările concrete privind
aplicarea consecventă la nivel global.

Cea de-a doua zi a conferinţei a fost dedicată pieţei europene de audit. Discuţiile au vizat
nevoia de a îmbunătăţi în continuare piaţa europeană de audit şi au analizat cele mai bune
posibile modalităţi pentru a progresa. Conferinţa a oferit o privire de ansamblu asupra
rezultatelor “Cartei verzi” adoptate în data de 13 Octombrie 2010.

Au fost schimbate şi opinii despre aspectele importante precum rolul auditului statutar,
sistemul şi mediul în care sunt efectuate auditurile precum şi acumularea riscului sistemic în
cadrul pieţei de audit şi chestiuni legate de fenomenul firmelor “prea mari pentru a cădea”.

S-a concluzionat faptul că a venit timpul pentru a realiza o schimbare, la nivel global, atât
din punct de vedere al raportării financiare, cât şi al auditului pentru beneficiul interesului public.

INTERNAŢIONAL
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La editura CECCAR a apărut lucrarea
„Contabilitatea şi Fiscalitatea rezultatului întreprinderii”

În colecţia „Contabilitate” a editurii CECCAR a apărut o nouă lucrare adresată
profesioniştilor din domeniul economic, „Contabilitatea şi Fiscalitatea rezultatului
întreprinderii”. Prefaţa cărţii este redactată de prof. univ. dr. Mihai Ristea, vicepreşedinte al
Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Structurată pe cinci capitole majore, Teorie, normalizare şi reglementare privind
rezultatul întreprinderii, Politici contabile de evaluare a rezultatului, Tratamente contabile
privind rezultatul întreprinderii, Evaluarea performanţelor întreprinderii pe baza informaţiilor
contului de profit şi pierdere şi Relativ şi distorsiune în determinarea rezultatului contabil,
lucrarea reprezintă un studiu asupra rezultatului, pornind de la încadrarea lui în literatura
economică, în general, şi contabilă, în particular, şi ajungând la o analiză a politicilor şi
tratamentelor existente la dispoziţia întreprinderii orientate spre dimensionarea rezultatului.

În cele 385 de pagini, autoarea prezintă, dezvoltă şi
analizează politicile şi tratamentele contabile şi fiscale
folosite în cadrul întreprinderii în scopul determinării
rezultatului, precum şi alternativele de înlocuire a acestuia
în raportarea financiară a performanţei.

Opţiunea autoarei pentru o temă consacrată
contabilităţii şi fiscalităţii rezultatului întreprinderii a izvorât
din preocuparea sa de a veni în ajutorul utilizatorilor
informaţiilor financiare, contabile şi fiscale interesaţi de
acest indicator. Prin această lucrare extrem de vastă,
autoarea nu vrea să facă o pledoarie în favoarea opţiunilor
şi a subiectivităţii, ci îşi propune să contureze posibile
răspunsuri la întrebările „Care este cel mai bun indicator al
rezultatului contabil?” şi „Există un adevăr contabil în
determinarea rezultatului?”.

Toţi cei interesaţi de lucrarea „Contabilitatea şi
Fiscalitatea rezultatului întreprinderii” se pot adresa la
filialele Corpului.

Bibliografia CECCAR
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„Standardul profesional nr. 37:
Misiunea de evaluare a întreprinderii. Ghid de aplicare”

Editura CECCAR oferă profesioniştilor din
domeniul economic o nouă lucrare din „Colecţia
Standarde Profesionale” - Standardul profesional nr.
37: Misiunea de evaluare a întreprinderii. Ghid de
aplicare” - adresată atât experţilor evaluatori, cadrelor
universitare şi cercetătorilor sferei economice, cât şi
celor care se pregătesc pentru acest domeniu.

Structurată pe trei capitole majore, Standardul
profesional nr. 37, Ghidul pentru aplicarea
Standardului profesional nr. 37 şi Normele generale de
bază aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil,
lucrarea reprezintă un instrument de lucru flexibil, dar
mai ales o bază fundamentală pentru orice expert
evaluator.

Cei interesaţi de aprofundarea domeniului, dar şi
cei aflaţi la început de drum, găsesc toate informaţiile
necesare procesului de evaluare a unei întreprinderi.

Ghidul abordează informaţii despre normele de comportament profesional al expertului
evaluator de întreprinderi, normele de lucru şi normele de raportare, dar şi despre Principii
de Practică a Evaluării şi Codul etic al expertului evaluator.

Un capitol este consacrat recomandărilor emise în sprijinul experţilor evaluatori. Sunt
prezentate în detaliu recomandarea privind metodologia standard de evaluare economică
şi financiară a întreprinderii, cea privind structura standard a Raportului de evaluare
economică şi financiară a întreprinderii şi recomandarea privind adoptarea Ghidului pentru
întreprinderile mici şi mijlocii.

Întreaga lucrare are la bază regulile proprii activităţii experţilor contabili, care
alcătuiesc cadrul normelor privind evaluarea întreprinderilor, norme în concordanţă cu
standardele şi ghidurile profesionale emise de organismul european al profesiei contabile,
Federaţia Experţilor Contabili Europeni (FEE). Caracterul aplicativ al lucrării este întregit
prin comentariile la normele specifice evaluării, dar şi prin întreaga sa structură concepută
ca un îndreptar pentru cei interesaţi de acest domeniu.

Ghidul poate fi achiziţionat de la filialele CECCAR din ţară şi din Bucureşti.

Bibliografia CECCAR
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Câştigurile legate de vânzarea sau anularea titlurilor de participare proprii
dobândite/răscumpărate – elemente similare veniturilor supuse impunerii

Articolul 7 punctul 31 din Codul Fiscal defineşte noţiunea de titlu de participare astfel:
„titlu de participare - orice acţiune sau altă parte socială într-o societate în nume colectiv,
societate în comandită simplă, societate pe acţiuni, societate în comandită pe acţiuni,
societate cu răspundere limitată sau într-o altă persoană juridică sau la un fond deschis de
investiţii”. Valoarea titlurilor de participare (acţiuni) proprii dobândite, inclusiv a celor aflate
în portofoliul unei entităţi economice nu poate depăşi 10% din capitalul social subscris. Se
pot dobândi acţiuni proprii numai în cazul în care capitalul social subscris a fost integral
vărsat. Plata acţiunilor astfel dobândite se poate face numai din profitul distribuibil şi din
rezervele disponibile ale societăţii cu excepţia rezervelor legale. Aceste restricţii nu se
aplică atunci când dobândirea de către societate a acţiunilor proprii se face în următoarele
scopuri: cu scopul de a reduce capitalul social, pentru cesionarea către personalul societăţii,
prin efectul fuziunii, cu titlu gratuit, în scopul regularizării cursului acţiunilor proprii pe piaţa
bursieră dar numai cu acordul CNVM.

Acţiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în bilanţ ca o corecţie a
capitalului propriu. Câştigurile legate de vânzarea sau anularea acţiunilor proprii
dobândite/răscumpărate nu se recunosc în contul de profit si pierdere ci direct în capitalurile
proprii prin intermediul contului 141 Câştiguri legate de vânzarea sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii. Câştigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii
se determină ca diferenţă între preţul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii şi
valoarea lor de răscumpărare, respectiv între valoarea nominală a instrumentelor anulate şi
valoarea lor de răscumpărare.

Exemplu privind răscumpărarea şi vânzarea propriilor acţiuni: Societatea Alfa are un
capital social de 4.000.000 lei (40.000 acţiuni* 100 lei/acţiune -VN). AGA hotărăşte
cumpărarea a 3.000 de acţiuni la preţul de răscumpărare 80 lei/acţiune. Societatea vinde
ulterior acţiunile achiziţionate, la preţul unitar de 90 de lei/acţiune.

Răscumpărarea celor 3.000 de acţiuni la preţul de răscumpărare de 80 lei/acţiune se
înregistrează în contabilitate astfel:

Vânzarea celor 3.000 de acţiuni la preţul de 90 de lei/acţiune generează un câştig de
10 lei/acţiune care se înregistrează în contabilitate la capitaluri proprii prin intermediul
contului 141 Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

240.000
lei

109 Acţiuni proprii = 5121 Conturi la
bănci în lei

240.000
lei

EXPERTUL CONTABIL
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Câştigurile rezultate din vânzarea acţiunilor proprii în sumă de 30.000 lei înregistrate la
capitaluri proprii sunt elemente similare veniturilor fiind luate în considerare la calculul
profitului impozabil al perioadei în care au fost generate.

Exemplu privind răscumpărarea şi anularea propriilor acţiuni: Societatea Alfa are un
capital social de 2.000.000 lei (200.000 acţiuni* 10 lei/acţiune-VN). Capitalul social este
supradimensionat în raport cu volumul activităţii, motiv pentru care AGA hotărăşte
reducerea capitalului social cu 10%, prin răscumpărarea acţiunilor prin bursă şi anularea lor.
Numărul de acţiuni răscumpărate 10%*200.000 acţiuni = 20.000 acţiuni. Preţul de
răscumpărare este de 9 lei/acţiune.

Răscumpărarea a 20.000 de acţiuni la preţul de 9 lei/acţiune generează următoarea
înregistrare în contabilitate:

Anularea acţiunilor proprii răscumpărate va genera un câştig de 1 leu/acţiune care se
va înregistra la capitaluri proprii prin intermediul contului 141 Câştiguri legate de vânzarea
sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

Câştigurile rezultate din anularea acţiunilor proprii în sumă de 20.000 lei înregistrate la
capitaluri proprii sunt elemente similare veniturilor fiind luate în considerare la calculul
profitului impozabil al perioadei în care au fost generate.

Lect. univ. dr. Iulia JIANU
Biroul Fiscalitate

CECCAR

270.000
lei

5121 Conturi la
bănci în lei

= 109 Acţiuni proprii
141 Câştiguri legate

de vânzarea sau
anularea

instrumentelor de
capital propriu

240.000
lei

30.000
lei

180.000
lei

109 Acţiuni proprii = 5121 Conturi la
bănci în lei

180.000
lei

200.000
lei

1012 Capital
subscris vărsat

= 109 Acţiuni proprii
141 Câştiguri legate

de vânzarea sau
anularea

instrumentelor de
capital propriu

180.000
lei

20.000
lei
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Rectificarea erorilor constatate în contabilitate

Erorile constatate în contabilitate se pot
referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la
exerciţiile financiare precedente.

Potrivit OMFP 3055/2009, art. 63, alin. 2,
corectarea erorilor se efectuează la data
constatării lor.

Erorile din perioadele anterioare sunt
omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile
financiare ale entităţii pentru una sau mai multe
perioade anterioare rezultând din greşeala de a

utiliza sau de a nu utiliza informaţii credibile care:
a) erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare pentru acele perioade au fost
aprobate spre a fi emise;
b) ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea
şi prezentarea acelor situaţii financiare anuale.

Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor
contabile, ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor.

Corectarea erorilor contabile diferă în funcţie de perioada căreia respectivele
erori sunt aferente, respectiv:
- dacă erorile sunt aferente exerciţiului financiar curent, corectarea lor se efectuează pe
seama contului de profit şi pierdere. Înregistrarea stornării unei operaţiuni contabile aferente
exerciţiului financiar curent se efectuează fie prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii
iniţiale (stornare în roşu), fie prin înregistrarea inversă a acesteia (stornare în negru), în
funcţie de politica contabilă şi programele informatice utilizate.
- dacă erorile sunt aferente unor exerciţii financiare precedente, corectarea lor se
efectuează pe seama rezultatului reportat. Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare
precedente nu determină modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii. Altfel spus, nu
se modifică şi nici nu există bilanţuri rectificative.

Tot OMFP 3055/2009 prevede că erorile nesemnificative aferente exerciţiilor financiare
precedente se corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totuşi, pot fi
corectate pe seama contului de profit şi pierdere erorile nesemnificative.

Erorile nesemnificative sunt cele de natură să nu influenţeze informaţiile financiar-
contabile. Se consideră că o eroare este semnificativă dacă aceasta ar putea influenţa
deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare anuale. Analizarea
dacă o eroare este semnificativă sau nu se efectuează în context, având în vedere natura
sau valoarea individuală sau cumulată a elementelor.

În notele la situaţiile financiare trebuie prezentate informaţii suplimentare cu
privire la erorile constatate.

În cazul erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente, corectarea acestora nu
presupune ajustarea informaţiilor comparative prezentate în situaţiile financiare. Informaţii
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comparative referitoare la poziţia financiară şi performanţa financiară, respectiv modificarea
poziţiei financiare, sunt prezentate în notele explicative.

În contabilitate, corectarea erorilor aferente perioadelor precedente se face pe seama
rezultatului reportat. Se va folosi contul „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor
contabile“, cont bifuncţional. Soldul debitor al contului reprezintă pierderea neacoperită, iar
soldul creditor, profitul nerepartizat.

Pentru corectarea erorilor aferente exerciţiului financiar curent se va folosi stornarea în
negru sau în roşu.

Informaţiile corectate se preiau corespunzător în jurnalele de vânzări şi cumpărări pe
baza cărora se determina taxa colectată şi taxa deductibilă. Atunci când au avut loc erori
care au fost corectate, se vor depune declaraţii rectificative.

Prep. univ. drd. Adriana Răileanu
Biroul Fiscalitate

CECCAR
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Profesia contabilă la liceu

În judeţul Covasna a devenit o tradiţie să se organizeze întâlniri cu reprezentanţii diferitelor
meserii şi elevii din ultimul an de liceu pentru a le prezenta domeniile de activitate în care se
pot specializa după terminarea unei facultăţi. Astfel, la începutul lunii februarie, preşedintele
filialei CECCAR, domnul Debreczeni Janos, a participat la o asemenea întâlnire din cadrul
programului „Carier-Info”, pentru a informa elevii ce înseamnă profesia de economist.

Cu acest prilej, domnul Debreczeni Janos a vorbit elevilor atât despre rolul economistului în
micro şi în macroeconomie, cât şi despre importanţa fiecărei specializări din domeniul
economic, menţionându-le că alegerea facultăţilor la care se vor înscrie are un rol crucial în
dezvoltarea lor profesională. În acest context, domnul preşedinte a mai prezentat misiunea
Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, opţiunile studenţilor
înscrişi la masterat la facultăţile cu care CECCAR a încheiat protocoale pentru echivalarea
programelor de studii universitare cu examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii
calităţii de expert contabil. În continuare, domnul Debreczeni Janos a recomandat elevilor ca,
la terminarea studiilor, să accepte locuri de muncă şi câştiguri mai modeste, să aleagă
societăţi mari întrucât este nevoie de experienţă, iar meseria trebuie furată de la specialişti.

Pe parcursul întâlnirii s-a realizat un dialog eficient şi util cu elevii, impresionaţi de
diversitatea acestui profesii.

Masă rotundă cu tema „Prevenirea şi combaterea spălării banilor” la
Bacău

Sala de curs "Ion Ionescu de la Brad" a filialei Bacău a CECCAR a găzduit, pe 10 februarie,
masa rotundă cu tema "Prevenirea si combaterea spalarii banilor". La eveniment au
participat peste 40 de experţi contabili - membri ai filialei, auditorul de calitate al filialei – d-l
Shiopu Mihai, comisarul-şef de Poliţie Andrei Ioan, Serviciul de Investigare a Fraudelor şi
Subcomisarul de Poliţie - Sava Florin, şef Birou Combatere a Crimei Organizate, moderatorii
întâlnirii fiind Preşedintele Consiliului filialei – d-l Bulinschi Marcel, şi directorul executive - d-l
Pastrav Constantin.

Preşedintele Comisiei de Disciplină de pe lângă Consiliul filialei, d-l Balau Gheorghe, a
prezentat audienţei aspecte legate de analiza şi natura tranzacţiilor suspecte, vulnerabilităţi
la spălarea banilor şi finanţarea terorismului, metode de spălare a banilor si de finanţare a
terorismului, precum şi Tipologii de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului.
Participanţii s-au arătat interesaţi de cele prezentate conştientizând, încă o dată, rolul şi
obligaţiile ce le revin prin Legea nr. 656/2002.

CURIERUL FILIALELOR
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Adunările generale ale filialelor CECCAR în imagini

Filiala Alba

Filiala Ialomiţa

Filiala Bihor

Filiala Sălaj

Filiala Covasna

Filiala Teleorman
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Ceremoniile de depunere a Jurământului Profesiei Contabile

 Iaşi

Filiala Iaşi a CECCAR a
organizat vineri, 18 februarie
2011, ceremonia de depunere a
Jurământului Profesiei Contabile pentru
absolvenţii promoţiei 2010.

La eveniment au participat
preşedintele CECCAR, prof. univ. dr.
Marin Toma, directorul general al
Corpului, ec.  Daniela Vulcan,
conducerea filialei Iaşi şi alţi experţi
contabili, membri CECCAR.

Cu acest prilej, prof. univ. dr.
Marin Toma a felicitat absolvenţii pentru
intrarea în cel mai mare organism al
profesiei contabile, Corpul Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România, şi le-a reamintit cele 3
comandamente fundamentale după care
trebuie să-şi ghideze activitatea
profesională: calitatea serviciilor
prestate, educaţia şi etica. Prin discursul său, preşedintele CECCAR a transmis şi sentimentul
responsabilităţii de care trebuie să dea dovadă orice membru al Corpului, responsabilitate realizată nu
doar prin respectarea întocmai a reglementărilor legale, ci, mai ales, prin folosirea raţionamentului
profesional în practica zilnică; a atras atenţia că în noua lor calitate de membri CECCAR, indiferent de
serviciul sau activitatea prestată, produsul livrat se cheamă REPUTAŢIE.

În discursul său, directorul general al CECCAR, ec. Daniela Vulcan, a îndemnat absolvenţii să fie
mândri şi conştienţi de valoarea pe care au atins-o odată cu obţinerea calităţii de expert contabil.
Totodată, ec. Daniela Vulcan le-a precizat că prin intrarea în CECCAR au dobândit un plus de
legitimitate care îi onorează şi îi obligă, în aceeaşi măsură, să îşi desfăşoare activitatea cu
profesionalism, cu respectarea principiilor etice, şi, mai ales, cu menţinerea competenţelor
profesionale prin educaţie continuă.

Doamna director general a mai precizat faptul că membrii CECCAR, în activităţile
desfăşurate, trebuie să respecte  reglementările generale în domeniul contabilităţii, dar în mod
special trebuie să respecte şi să aplice Normele profesionale emise de Corp în toate domeniile
de specialitate care intră în sfera activităţilor care pot fi desfăşurate de experţii contabili.

Din partea filialei Iaşi au fost prezenţi directorul executiv, ec. Mihaela Cruşitu, membrii
Consiliului ec. Lucian Nedelcu, ec. Oana Nechifor, ec. Valeria Chebac, ec. Mihaela Pricop şi
preşedintele Comisiei de Disciplină de pe lângă Consiliul Filialei Iaşi, ec. Gheorghe Lazăr.

La finalul evenimentului, directorul directorul general al CECCAR, ec. Daniela Vulcan, a
înmânat fiecărui absolvent carnetul de expert contabil/contabil autorizat, afirmând că acesta
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reprezintă „cartea de vizită a profesionistului contabil membru CECCAR”, valabil numai cu viza
anuală pentru exercitarea profesiei.

Din partea filialei Iaşi au fost prezenţi directorul executiv, ec. Mihaela Cruşitu, membrii
Consiliului ec. Lucian Nedelcu, ec. Oana Nechifor, ec. Valeria Chebac, ec. Mihaela Pricop şi
preşedintele Comisiei de Disciplină de pe lângă Consiliul Filialei Iaşi, ec. Gheorghe Lazăr.

La finalul evenimentului, directorul directorul general al CECCAR, ec. Daniela Vulcan, a
înmânat fiecărui absolvent carnetul de expert contabil/contabil autorizat, afirmând că acesta
reprezintă „cartea de vizită a profesionistului contabil membru CECCAR”, valabil numai cu viza
anuală pentru exercitarea profesiei.

 Ialomiţa
Filiala Ialomiţa  a organizat  pe 12 februarie, în Sala de

Cursuri, ceremonia de depunere a jurământului de către
absolvenţii promoţiei 2010 a examenului de aptitudini.

La acest eveniment au fost prezenţi Consiliul
Filialei, preşedintele Comisiei de disciplină, executivul
filialei şi directorul adjunct al DGFP Ialomiţa, d-l Dorobat
Gheorghe. Ceremonia a fost deschisă de doamna ec.
Malama Camelia, care a menţionat că anul acesta
CECCAR împlineşte 90 de ani de la înfiinţare, eveniment
care trebuie să reamintească noilor membri ai filialei că
au responsabilitatea morală de a consolida temelia
CECCAR şi de a-şi cinsti înaintaşii prin calitatea muncii
lor. În discurs s-a pus un accent deosebit pe rolul şi responsabilitate profesionistului contabil în
apararea interesului public.

În încheiere, dl. Dorobat Gheorghe a felicitat absolvenţii pentru intrarea în marea familie
a profesioniştilor contabili, manifestându-şi dorinţa ca relaţia dintre profesioniştii contabili şi
DGFP să fie una de parteneriat, în sprijinul dezvoltării unui mediu de afaceri prosper.

 Dâmboviţa
Cu ocazia lucrărilor Adunării Generale, membrii filialei au fost informaţi cu privire la

rezultatele obţinute, precum şi cu privire la acţiunile care se desfăşoară în conformitate cu
programul de activitate al filialei. Totodată, experţii contabili aflaţi în primul an de activitate ca
membru CECCAR au depus jurământul profesional.

 Vrancea
Vineri, 18 februarie 2011, la sediul filialei CECCAR Vrancea, în sala “V. V.

Protopopescu”, a avut loc Ceremonia de depunere a jurământului, pentru absolvenţii
examenului de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil sau contabil
autorizat - sesiunea octombrie 2010.

CURIERUL FILIALELOR
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Întâlniri cu membrii CECCAR

 Arad

În  zilele de  2 şi 3 februarie  a  avut loc
întâlnirea  cu  cei peste 340 de membri ai filialei Arad
a CECCAR. În acest context, preşedintele filialei,
domnul Horga Petru,  a  făcut  o  informare  despre
proiectul de modificare a Legii Contabilităţii nr.
82/1991 (art. 10 alin. 2 şi 3), OG 65/1994 şi OUG nr.
90/2008 iniţiate de Ministerul  Finanţelor Publice. Prin
proiectul de modificare a Legii Contabilităţii propus de
MFP, se doreşte dereglementarea serviciilor contabile
urmărindu-se abrogarea art. 10 alin. 2 si 3, ceea ce
va avea un impact negativ asupra activităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii şi implicit asupra
membrilor CECCAR. Modificările propuse vor afecta

calitatea situaţiilor financiare ale întreprinderilor, vor crea un haos pe piaţa serviciilor contabile şi
vor încuraja obţinerea de venituri ilicite. Acest proiect iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice
poate fi considerat un atac la OG 65/1994, o discreditare a profesiei contabil, iar membrii
CECCAR trebuie să fie uniţi să lupte pentru poziţia lor şi
pentru prestigiul câştigat pe piaţa serviciilor contabile.

În continuare, directorul executiv, domnul Micle
Nicolae, a prezentat activităţile desfăşurate de
executivul filialei în luna ianuarie 2011, normele privind
modul de desfăşurare a cursurilor de evaluare
economică şi financiară a întreprinderilor, susţinerea
lucrărilor de evaluare şi acordarea certificatelor şi
evidenţa experţilor evaluatori atestaţi de CECCAR.

Prof. dr. univ. Mates Dorel a explicat unele
aspecte legate de Situaţiile financiare simplificate,
bilanţul prescurtat, contul de profit şi pierdere, conţinutul
lucrărilor preliminare situaţiilor financiare, inventarierea generală a activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii.

În partea a doua a întâlnirii a urmat domnul Popa Vasile Ioan - consilier superior în cadrul
DGFP Arad şi lector CECCAR, care a vorbit despre mai multe reglementări fiscale.

Pe marginea celor prezentate s-au purtat discuţii, membrii solicitând precizări privind
punerea în aplicare a actualelor reglementări.
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Întâlnire CECCAR – ARBOR la Harghita

Preşedintele filialei Harghita a CECCAR, domnul Ivan
Kanyaro, a participat joi, 20 ianuarie, la întâlnirea Asociaţiei
Patronilor, ARBOR, din Gheorgheni. La eveniment au participat
26 de reprezentaţi ai societăţilor comerciale, care au dezbătut
diverse probleme cu care se confruntă în activităţile lor zilnice.

Domnul Ivan Kanyaro a prezentat rolul profesionistului
contabil, membru CECCAR, în activitatea societăţilor
comerciale şi a făcut referire la relaţia dintre patroni şi contabili,
contabilul fiind garantul funcţionării societăţiilor comerciale, în
limitele legislaţiei în vigoare.

Întâlnirea filialei Sălaj a CECCAR cu ANAF
La începutul lunii februarie, conducerea filialei Sălaj a CECCAR şi cei peste 100 de membri

ai săi au avut o întâlnire cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru a discuta
despre declaraţia unică privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate, precum şi despre modul de completare a Declaraţiei 101 „Impozitul
pe profit” aferent exerciţiului financiar 2010.

Din partea ANAF a participat directorul executiv, d-l ec. Lorinez Odon Ervin, iar filiala Sălaj
a CECCAR a fost reprezentată de domnul preşedinte Tamba Alexandru şi de doamna Guia Sanda Eva,
membru în Consiliul Superior al Corpului.

Colaborări între filialele CECCAR şi Direcţiile Generale ale Finanţelor
Publice
 Iaşi

La mijlocul lunii februarie, filiala Iaşi a
CECCAR a organizat pentru cei peste 200 de
membri ai săi o întâlnire cu reprezentanţii
DGFP Iaşi. Acţiunea a avut ca temă ultimele
modificări legislative şi, în special, completarea
formularului 112 – declaraţia privind obligaţiile
de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe
venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate, şi completarea declaraţiei privind
impozitul pe profit (101).

Din partea DGFP au participat
consilierul superior, doamna Violeta Mititelu, şi
şeful Biroului Asistenţă Contribuabili, doamna
Doian Naum. Pe parcursul întâlnirii s-a discutat
despre cadrul legislativ prin care s-a instituit
obligaţia depunerii unei singure declaraţii, modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi gestionare a
declaraţiei 112.
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 Vâlcea
Filiala Vâlcea a CECCAR a organizat pe 22 februarie o ultimă instruire privind obligaţiile

de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate, obligaţii fiscale ale asociaţiilor de proprietari, precum şi despre întocmirea situaţiilor
economice financiare ale societăţilor la 31 decembrie 2010.

Specialişti ai DGFP Vâlcea au prezentat celor aproximativ 60 de participanţi noutăţile
legislative în domeniu şi aplicaţiile informatice puse la dispoziţie de ANAF pentru încărcarea şi
validarea datelor necesare depunerii Declaraţiei unice.

Pentru preluarea în termen a „Declaraţiei 112”, DGFP Vâlcea a prelungit programul de
lucru al administraţiilor finanţelor publice teritoriale  până la ora 20.

În cadrul dialogului desfăşurat, participanţii au primit răspunsuri aplicative la întrebările
adresate.

 Vrancea
Şi membrii filialei CECCAR Vrancea au participat pe 22 februarie 2011 la o întâlnire

despre principalele modificări financiar-contabile apărute în anul 2011, moderată de
reprezentantul DGFP Vrancea, d-na Elena Cenusa. Discuţiile au vizat următoarele noutăţi
legislative:

1. Termenul de depunere si modul de completare al declaraţiei 101 privind impozitul pe
profit al anului 2010.

2. OUG nr. 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale.

3. Ordinul 1879/2010 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă.
4. Modul de completare şi depunere a Declaraţiei informative 392 privind livrările de

bunuri şi prestările de servicii conform art. 153 din Legea 371/2003 privind Codul fiscal.
5. Ordinul 1080/2011 care modifică Ordinul 1294/2007 privind impozitele, contribuţiile si

alte sume reprezentând creanţe fiscale , care se plătesc de contribuabili in contul unic.
6. Ordinul 232/2011 privind procedura de predare-primire a informaţiilor si/sau

documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare înregistrate fiscal ca
plătitoare de salarii si venituri asimilate salariilor.

7. Prevederile din OUG nr. 58/2010 de modificare si completare a Legii nr. 571/2007
privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale referitoare la persoanele fizice
autorizate, convenţiile civile, drepturile autor si profesiile liberale.
În ultima parte a prezentării doamnei Cenusa, membrii filialei i-au adresat acesteia

întrebări despre dificultăţile întâlnite în practica lor financiar-contabilă.
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 Teleorman

În zilele de 16 şi 17 februarie, filiala
Teleorman a organizat o întâlnire profesională cu
membrii şi reprezentanţii DGFP Teleorman, Casa de
Pensii şi AJOFM Teleorman pentru prelucrarea
“Declaraţiei unice privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate”, Formular 112.
Întâlnirea a fost foarte binevenită pentru clarificarea
diferitelor speţe apărute în completarea declaraţiei
unice.

 Braşov

În luna ianuarie, Filiala Braşov a CECCAR, în colaborare cu DGFP Braşov, a organizat patru
seminarii pentru aducerea la cunoştinţa membrilor CECCAR a modelului, conţinutului, modalităţii de
depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe
venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“, adresate membrilor CECCAR - Filiala Braşov.

Prezenţa numeroasă (peste 500 de participanţi – membri CECCAR) precum şi reacţiile pozitive
primite în timpul şi după întâlniri au arătat ca acţiunile organizate s-au bucurat de un real succes.

Venind în sprijinul profesioniştilor contabili braşoveni, conducerile Filialei Braşov a CECCAR şi
DGFP Braşov au hotărât organizarea de noi întâlniri cu membrii CECCAR în luna februarie 2011, pentru
aducerea la cunoştinţă a modului de utilizare a programului informatic de asistenţă pentru întocmirea
declaraţiei privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozit pe venit şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate.

 Mehedinţi
Filiala Mehedinţi a CECCAR a organizat pe 10 februarie o masă rotundă cu tema „Introducerea

declaraţiei unice privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate”.

La întâlnire au participat  reprezentanţii DGFP Mehedinţi, domnii Iriza Sever, şef Birou Asistenţă
Contribuabili şi Peleasa Marian, consilier, domnul Cristian Catana, informatician şi furnizor de programe
de evidenţă  contabilă, precum şi  peste 62 membri ai filialei Mehedinţi a CECCAR.

Din partea filialei CECCAR au fost prezenţi directorul executiv al filialei, doamna Mot Monica
Felicia, preşedintele filialei Mehedinţi, domnul Stiuca Florin, şi doamna Calinescu Daniela, şef Birou
Stagiu şi Dezvoltare Profesionala Continuă.

Principalele probleme au fost despre introducerea declaraţiei unice 112, modul de transmitere al
declaraţiei, aspecte fiscale privind modificările aduse la Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal)  prin OUG
117/2010.

Întâlnirea a avut un caracter interactiv, membrii filialei au ridicat  atât probleme cu care s-au
confruntat, dar au venit şi cu soluţii şi propuneri. Dintre problemele pe care le-au ridicat menţionăm:

- modul de arhivare al datelor pentru păstrarea informaţiilor de la o perioada de  raportare la
alta;
- posibiliatea depunerii mai multor declaraţii pe un CD;
- modul de corectare al declaraţiei in cazul in care este depusa cu erori;
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- valoarea salariului minim pe economie si indicii de majorare a salariului minim pentru
diverse categorii profesionale in anul 2011 si altele.

Dintre propuneri amintim:
- posibilitatea ca la nivelul DGFP Mehedinti  sa fie instalat un calculator care sa preia datele si

de pe dischete si apoi sa fie prelucrate de către salariaţii instituţiei respective;
- preluarea, pe viitor, in declaraţia unica si a fiselor fiscale.

In final toţi cei prezenţi au fost sfătuiţi sa facă demersurile necesare pentru achiziţionarea certificatelor
digitale .

 Dâmboviţa
În colaborare cu Administraţia Finanţelor Publice Târgovişte, filiala Dâmboviţa a CECCAR a

organizat o întâlnire pe teme profesionale având ca obiect depunerea declaraţiilor fiscale, în cadrul
căreia au fost abordate aspecte privind conţinutul şi modalitatea de depunere a “Declaraţiilor privind
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate”, precum şi dezbateri privind clarificarea unor aspecte legate de secţiunile cuprinse în HG nr.
1397/31.12.2010.

Problematica a fost extinsă ulterior, în cadrul unui seminar având ca obiect “Simularea
procedurilor privind întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale; instrucţiuni de utilizare a serviciului de
depunere a declaraţiilor on-line”. Astfel, membrii filialei au avut posibilitatea să se implice interactiv în
procedura de întocmire a unei declaraţii corecte, simularea unei declaraţii cu erori, interpretarea erorilor,
modul de depunere a declaraţiilor, rectificarea declaraţiei. Dezbaterile seminarului au continuat prin
abordarea unor aspecte legate de întocmirea “Declaraţiei 101 privind impozitul pe profit”, regimul de
declarare derogatoriu, scutiri la impozitul pe profit reinvestit, condiţiile în care contribuabilul poate
deduce rezervele şi provizioanele, mecanismul de deducere a TVA.

 Constanţa
La invitaţia preşedintelui filialei Constanţa a CECCAR, domnul Mihu Ştefan, cei peste 60 de

profesionişti contabili, membri ai filialei, au participat pe 18 februarie la
o întâlnire profesională cu reprezentanţii locali ai Fiscului.

La întrunire au fost prezenţi domnul Mihu Ştefan, directorul
executiv al filialei – domnul Buzoescu Vasile, şi şeful Sector Stagiu şi
Dezvoltare Profesională Continuă – domnul Cojocaru Constantin.
Fiscul constănţean a fost reprezentat de şeful Biroului Metodologie şi
Asistenţă Contribuabili – doamna Radu Doiniţa, Şeful Serviciului
Executări – doamna Fucea Mariana şi Şeful Serviciului Tehnologia
Informaţiei din cadrul AFP Constanţa – doamna Ionescu Doina.

Ca şi în cazul celorlalte filiale, tema discuţiilor a vizat
problemele contribuabililor apărute în depunerea şi transmiterea

declaraţiei 112 la ghişeele AFP.

 Ialomiţa
Peste 40 de membri activi ai Filialei Ialomiţa au participat pe 17

februarie la o întâlnire de lucru despre declaraţia 112, la care a fost
invitat din partea DGFP Ialomiţa directorul  coordonator adjunct,
domnul Dorobat Gheorghe.
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În cadrul acestei prezentări s-a pus un accent deosebit pe modul în care contribuabilii trebuie să
verifice şi să transmită, în format electronic, aceste declaraţii.

Participanţii şi-au manifestat dorinţa de a fi continuate astfel de informări reciproce faţă de modul
de implementare a schimbărilor intervenite în modul de raportare al agenţilor economici.

 Sibiu

Peste 200 de profesionişti contabili, membri ai
Filialei Sibiu a CECCAR, au participat la două sesiuni de
instruire organizate în colaborare cu DGFP Sibiu, la
începutul lunii februarie.

Printre participanţi s-au numărat directorul executiv
al fililalei, doamna Raymonda Hagiu, directorul executiv al
DGFP Sibiu, domnul Popescu Grigore, şi alţi specialişti din
cadrul DGFP care au prezentat aspecte privind modul de
completare, depunere şi transmitere electronică a
declaraţiei unice 112. În acest context, profesioniştii
contabili au identificat şi unele deficienţe în conţinutul
declaraţiei, iar reprezentanţii DGFP au precizat că vor
adresa aceste aspecte Direcţiei de specialitate din

Ministerul Finanţelor Publice.

 Argeş

Şi filiala Argeş a CECCAR, în colaborare cu DGFP
Argeş, a organizat pe 11 februarie o întâlnire pentru a
discuta despre depunerea declaraţiei 112, privind
obligaţia de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate. La acest eveniment,
alături de cei peste 100 de membri CECCAR din judeţul
Argeş, au participat Directorul Executiv al DGFP Argeş,
domnul Dorin Falca; Preşedintele CECCAR Filiala Argeş, domnul Ion Banica; directorul
executiv al filialei, doamna Marilena Pîrvulescu, şi reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de
Muncă Argeş.

Din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Argeş, doamna Radu Filofteia - şef
Birou Metodologie şi Asistenţă Contribuabili, şi domnul Ilinca George - şef Birou Exploatare
Echipamente şi Comunicaţii, au prezentat caracteristicile declaraţiei, noutăţile şi avantajele
utilizării declaraţiei unice, elementele principale ale acestui sistem declarativ. În cadrul şedinţei
au fost dezbătute şi alte teme de interes fiscal (TVA, impozit profit, impozit pe veniturile
microintreprinderilor etc.).
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Protocoale de colaborare

Filialele Teleorman şi Buzău ale CECCAR au încheiat în luna
februarie protocoale de colaborare cu Direcţiile Generale ale Finanţelor
Publice locale în vederea depunerii situaţiilor financiare.

Întâlnire cu asociaţiile de locatari

Directorul executiv al filialei Sibiu, doamna Raymonda Hagiu, a participat pe 9 februarie la o
întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor de locatari, ocazie cu care aceştia au aflat despre serviciile pe
care orice expert contabil, membru CECCAR, le poate oferi, respectiv ţinerea evidenţei contabile,
cenzori, sprijin pe linia întocmirii declaraţiei şi transmiterii electronice a Declaraţiei 112 şi a altor
declaraţii fiscale.

Pregătire Profesională Continuă

Luna februarie 2011 a reunit şi membrii filialei Dâmboviţa într-o succesiune de acţiuni organizate
în sprijinul profesiei contabile. Experţii contabili ai acestei filiale, care au optat pentru dezvoltarea
cunoştinţelor profesionale despre pieţele de capital, au luat parte la un curs organizat pe acest domeniu.
Complementar, în cadrul unui curs despre domeniul doctrinei şi deontologiei profesionale, profesioniştii
contabili au participat interactiv la abordarea cunoştinţelor profesionale având ca referinţă importanţa
auditului de calitate pentru serviciile contabile prestate în cadrul cabinetelor.

Teleorman

În zilele de 25 şi 26 februarie, la sediul filialei
Teleorman a CECCAR s-a desfăşurat cursul de expertiză
contabilă destinat în principal membrilor care sunt înscrişi în
grupul experţilor judiciari. La acest curs au fost invitaţi să
participe şi stagiarii filialei care au răspuns invitaţiei într-un
număr considerabil de mare. La începutul lunii ianuarie, s-a
desfăşurat şi cursul “Managementul pieţelor de capital”
organizat în cadrul PNDPC.

Masă rotundă

Filiala Harghita a găzduit pe 1 februarie o întâlnire cu peste 40 de
contabili care prestează servicii la composesorate. La întâlnire au
fost invitaţi d-ul Kedves Emeric, director DGFP Harghita şi d-ul
Peter Iosif, referent în cadrul Biroului de Asistenţă Contribuabili.
Au fost dezbătute probleme legate de deductibilitatea TVA la
asociaţiile composesorale.
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1. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 120 din
24 ianuarie 2011 privind aprobarea modalităţii de plată a taxei

pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de
servicii realizate ocazional, precum şi pentru aprobarea modelului
şi conţinutului formularelor "Cerere pentru eliberarea Deciziei
privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată
pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate
ocazional" şi "Decizie privind modalitatea de plată a taxei pe
valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările

de servicii realizate ocazional", publicat în Monitorul Oficial
al României nr. 74 din 28 ianuarie 2011, se referă la

următoarele aspecte:
- aprobă modelul şi conţinutul formularelor, astfel:

a) "Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei
pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii
realizate ocazional", prevăzut în anexa nr. 1;

b) "Decizie privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de
bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional", prevăzut în anexa nr. 3;

- depunerea "Cererii pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe
valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional" de
către persoanele impozabile nestabilite în România şi scutite, în condiţiile legii, de obligaţia
înregistrării în scopuri de TVA, în vederea efectuării plăţii taxei pe valoarea adăugată;

- termenul în care organul fiscal competent va comunica persoanei prevăzute la art. 3
alin. (1) Decizia privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de
bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional;

- modalitatea de plată şi termenul în care persoana impozabilă nestabilită în România şi
care este scutită de obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România va achita suma
reprezentând taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii
realizate ocazional.

2. Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii şi Preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 53/25 din 27 ianuarie 2011 pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului "Declaraţie-inventar privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 şi neachitată până
la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali şi soldul sumelor de
recuperat de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2011, se referă la următoarele
aspecte:

- modelul şi conţinutul formularului "Declaraţie-inventar privind contribuţia pentru concedii
şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 şi
neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali şi soldul
sumelor de recuperat de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate",
prevăzute în anexa nr. 1;
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-persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 296^3 lit. e) şi g), precum şi instituţia publică
prevăzută la art. 296^3 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate în a căror
rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, până la data de 15 februarie 2011, declaraţia
prevăzută la alin. (1);

-declaraţia-inventar se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu
respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 2.

3. Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  nr. 73 din 27
ianuarie 2011 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru
declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau
reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 3 februarie 2011,
se referă la următoarele aspecte:

- modificarea anexei nr. 1 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod
14.13.01.99/bs;

- modificarea anexei nr. 8 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 <<Declaraţie
privind obligaţiile de plată la bugetul de stat>>, cod 14.13.01.99/bs";

- abrogarea  anexei nr. 10 "Instrucţiuni de completare a formularului 102 <<Declaraţie
privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale>>, cod
14.13.01.40";

- modificarea anexei nr. 15 "Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat";
- abrogarea anexei nr. 16 "Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor

sociale şi fondurilor speciale".
- prevederile prezentului ordin se aplică pentru obligaţiile datorate începând cu data de 1

ianuarie 2011, cu termen de declarare începând cu data de 25 februarie 2011.

4. Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililior
Autorizaţi din România  nr. 11/214 din 27 ianuarie 2011 pentru aprobarea elaborării şi
publicării standardului profesional "Controlul calităţii şi managementul relaţiilor cu clienţii unui
cabinet de expertiză contabilă sau de contabilitate", publicat în Monitorul Oficial al României
nr.89 din 3 februarie 2011, se referă la următoarele aspecte:

- elaborarea şi publicarea până la data de 30 septembrie 2011 a standardului profesional
"Controlul calităţii şi managementul relaţiilor cu clienţii unui cabinet de expertiză contabilă sau
de contabilitate";

- abrogarea Hotărârii Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România nr. 09/144/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea
criteriilor şi modalităţilor pentru determinarea onorariilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor
cuvenite experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, precum şi societăţilor de profil, membri ai
Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 87 din 13 februarie 2009.
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5. Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 183 din 31
ianuarie 2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe
valoarea adăugată", publicat în Monitorul Oficial al României nr.91 din 4 februarie 2011, se
referă la următoarele aspecte:

- se aprobă modelul şi conţinutul formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea
adăugată", cod MFP: 14.13.01.02;

- decontul de taxă pe valoarea adăugată se utilizează începând cu declararea obligaţiilor
fiscale aferente lunii ianuarie 2011;

- la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.245/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului
formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată".

6. Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii şi Preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 86/344 din 7 februarie 2011 privind modificarea şi completarea
Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
53/25/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie-inventar privind
contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data
de 31 decembrie 2010 şi neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile
aferente pe ani fiscali şi soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate", publicat în Monitorul Oficial al României nr. 101 din 8 februarie
2011, aduce următoarele modificări ce se referă la următoarele aspecte:

- depunerea declaraţiei-inventar şi pe un formular editat sau descărcat de pe site-ul
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate www.cnas.ro. Formularul editat, semnat şi ştampilat
se depune la casele de asigurări de sănătate;

- datele privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
datorată de persoanele prevăzute la alin. (2) în perioada 2006 - 2010, aflată în sold la data de
31 decembrie 2010 şi neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente
pe ani fiscali, se transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de către Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală.

7. Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  nr. 233 din  1
februarie 2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 101 din
8 februarie 2011, se referă la următoarele aspecte:

o se aprobă modelul şi conţinutul formularelor: 200 "Declaraţie privind veniturile
realizate din România", cod 14.13.01.13; 201 "Declaraţie privind veniturile
realizate din străinătate", cod 14.13.01.13/7; 205 "Declaraţie informativă privind
impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/l;  206
"Declaraţie informativă privind câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de
valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor
închise", cod 14.13.01.13/t.v.1; 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile
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realizate din România de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/a; 251 "Decizie de
impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice",
cod 14.13.02.13/5a;

o completarea şi depunerea formularelor 200, 201, 205, şi 206, conform
instrucţiunilor stabilite;

o depunerea în format electronic a formularelor 205 şi 206, conform instrucţiunilor
stabilite;

o formularele prevăzute se utilizează pentru definitivarea impozitului anual, aferent
veniturilor realizate de persoanele fizice începând cu data de 1 ianuarie 2010;

o fişele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru salariaţii care îşi
desfăşoară activitatea în cadrul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii,
ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, se depun de către
contribuabilul care le-a înfiinţat la organul fiscal competent pentru administrarea
acestuia;

o până la data de 15 septembrie a anului următor celui pentru care se face
impunerea, organul fiscal competent emite deciziile de impunere anuală pe baza
datelor din declaraţiile privind veniturile realizate şi a celorlalte informaţii aflate la
dispoziţia sa.

8. Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  nr. 1080 din  7
februarie 2011 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale,
care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României nr.103
din 9 februarie 2011, se referă la următoarele aspecte:

- plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri fiscale,
aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de plată până la 25 februarie 2011, inclusiv impozitul pe
venitul din salarii aferent activităţii sediilor secundare, se efectuează de către contribuabil la
unitatea de trezorerie şi contabilitate publică la care acesta este arondat. Pe documentul de
plată contribuabilul va înscrie în mod obligatoriu codul de identificare fiscală şi denumirea sa;

- plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozit pe veniturile din salarii datorat de salariaţii
care îşi desfăşoară activitatea la sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, ca plătitoare
de salarii şi venituri asimilate salariilor, care nu au fost achitate până la data intrării în vigoare a
prezentului ordin, se efectuează potrivit prevederilor alin. (1).

9. Hotărârea Guvernului nr. 118 din 16 februarie 2011 privind aprobarea condiţiilor de
acreditare a oficiilor pentru depunerea "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", precum şi privind
răspunderea în gestionarea informaţiilor din declaraţie, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 123 din 17 februarie 2011, se referă la următoarele aspecte:

- condiţiile necesare a fi îndeplinite  în vederea obţinerii calităţii de oficiu acreditat de
Ministerul Finanţelor Publice, de către entitatea solicitantă;

- termenul de soluţionare a cererilor de acreditare;
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- modalitatea de transmitere de către oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor a
declaraţiilor depuse de către contribuabili;

- obligativitatea respectării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în activitatea de
depunere a declaraţiei de către contribuabil, precum şi în cea de primire a acesteia de către
oficiile acreditate.

10. Hotărârea Guvernului nr. 113 din  9 februarie 2011 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale,
publicată Monitorul Oficial al României nr. 133 din 22 februarie 2011, aduce importante
modificări referitoare la:

- normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

- procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă,
modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 377/2002;

- normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea
Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale;

- legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile cuprinse în
declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi
evidenţa nominală a persoanelor asigurate, depuse de angajator.

11. Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 130/351 din 18 februarie 2011 privind modificarea şi completarea
Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, publicat
Monitorul Oficial al României nr. 141 din 24 februarie 2011, aduce următoarele modificări ce se
referă la următoarele aspecte:

- Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006,
cu modificările şi completările ulterioare;

- evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate, reprezentând contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate, se realizează pe baza Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate prevăzută la art. 296^19 alin.
(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei menţionate
anterior sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1397/2010;

- obligaţia angajatorilor de a depune la casele de asigurări de sănătate în a căror rază
administrativ-teritorială îşi au sediul social/domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu
medical însoţit de un centralizator al cărui model este prevăzut în anexa la norme, numai in
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condiţiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite asiguraţilor,
care depăşesc suma contribuţiilor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate. Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurări
de sănătate şi în situaţia în care indemnizaţiile aferente se suportă integral de către angajator,
precum şi în situaţia în care asiguratul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a
beneficia de indemnizaţii;

- pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii achitate care depăşesc obligaţia
lunara de plata a contribuţiei pentru concedii si indemnizaţii, angajatorul depune la registratura
casei de asigurări de sănătate o solicitare scrisă, la care se ataşează Centralizatorul privind
certificatele de concediu medical, precum şi, după caz, dovada achitării contribuţiei pentru
concedii şi indemnizaţii, pentru perioada anterioară pentru care se solicită restituirea.

12. Ordinul  preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală   nr. 1752 din
23 februarie 2011 pentru completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de
contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia,
aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007,
publicat în Monitorul Oficial ala României nr. 141 din 24 februarie 2011, aduce importante
modificări ce se referă la următoarele aspecte:

- introducerea capitolului referitor la înregistrarea impozitului pe venitul din salarii plătit de
contribuabilii care au sedii secundare înregistrate ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate
salariilor;

- obligaţia contribuabililor de a depune "Declaraţia privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", cod
112, prin care se individualizează obligaţiile fiscale reprezentând impozit pe venitul din salarii
datorat de salariaţii care îşi desfăşoară activitatea la sediul principal şi la sediile secundare ale
acestora.

13. Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România nr. 215/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului
privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert
contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 00/33/2000, publicată  în Monitorul
Oficial al Romaniei, partea I, nr. 142 din data de 25 februarie 2011.

Principalele modificări aduse Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de
aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat se referă la
următoarele aspecte:

- perioada de stagiu începe la 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana a
susţinut şi promovat examenul de admitere, mai mult decât atât această perioadă putând fi
redusă cu aprobarea Biroului permanent al Consiliului superior al Corpului;

- obligaţia stagiarului de a face dovada practicii în profesie cu documente privind
evidenţa muncii, contracte, adeverinţe etc., precum şi cu o lista a lucrărilor, operaţiile financiar-
contabile;

Consilier juridic,
Adriana Dumitru
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Biroul Permanent al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România
 D-l prof. univ. dr. Marin Toma – preşedinte CECCAR
 D-l prof. univ. dr. Mihai Ristea – vicepreşedinte CECCAR
 D-l prof. univ. dr. Vasile Răileanu – vicepreşedinte CECCAR
 D-na Ecaterina Necşulescu – vicepreşedinte CECCAR
 D-l Vasile Monea – vicepreşedinte CECCAR
 D-l Ioan Nistor – vicepreşedinte CECCAR

Directorul General al CECCAR – d-na ec. Daniela Vulcan

Direcţiile de specialitate din Aparatul Central
 Echipa Departamentului Servicii Contabile
 Echipa Direcţiei Gestiune Stagiu
 Echipa Direcţiei Dezvoltare Profesionalã Continuã
 Echipa Direcţiei Gestionare Societãţi de Expertiză Contabilă şi de

Contabilitate
 Echipa Departamentului pentru Urmărirea Aplicării Normelor Profesionale

şi Auditului de Calitate
 Echipa Direcţiei Relaţii Internaţionale
 Echipa Direcţiei Financiare
 Echipa Direcţiei Planificare şi Dezvoltare
 Echipa Direcţiei Contabilitate
 Echipa Direcţiei Unităţi Teritoriale
 Echipa Direcţiei Resurse Umane
 Echipa Direcţiei Juridice
 Echipa Direcţiei Informaticã Tablou
 Echipa Direcţiei Expertize Contabile
 Echipa Editurii CECCAR
 Direcţia Comunicare

Echipele de conducere ale celor 42 de filiale CECCAR din ţarăEC
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