Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului pag. 24
Anul 2  nr. 13
noiembrie 2008
32 de pagini
8,9 lei
www.revistaconta.ro

conta
Revista

Pentru specialiştii în finanţe şi contabilitate

Te abonezi!
Ai câºtig
dublu!
Urmãreºte

campania
de abonare
din pagina 32!

Documentaþia
în contextul auditãrii
situaþiilor financiare
 pagina 25

Decontul special de taxã
pe valoarea adãugatã
 pagina 18

Contabilii doresc
recâºtigarea

DREPTURILOR DE AUDIT
ºi CONSULTANÞÃ FISCALÃ
Problematica recâºtigãrii drepturilor de audit ºi consultanþã fiscalã, sustrase profesiei contabile
liberale, recreate ºi atribuite altor organisme, a constituit o temã de discuþie ºi pentru evenimentele
desfãºurate cu ocazia zilei de 21 septembrie pentru multe dintre filialele CECCAR.
 pagina 28

Editorial

SUMAR
EVENIMENT

 Marin Toma: „Aderarea în
Uniune a venit uºor, integrarea
va fi mai grea“
pag 5
 Contabilii doresc recâºtigarea
drepturilor de audit
ºi consultanþã fiscalã
pag 28

PULSUL ECONOMIEI

 Piaþa bancarã a stabilit
regulile jocului economic
în octombrie
pag 7

INTERVIU

 Firmele bucureºtene
competitive, premiate de
Camera de Comerþ ºi Industrie
a Municipiului Bucureºti pag 9

STUDII DE CAZ

pag 11
 Auditul financiar
 Raport de audit
financiar
pag 13
 Documentaþia în
contextul auditãrii situaþiilor
financiare
pag 15
 Decontul special
de taxa pe valoarea
adãugatã
pag 18
 Instrumente etice în
managementul modern pag 20
 Ernst&Zoung, primul studiu
de piaþã privind preþurile de
transfer din România
pag 22

ANALIZÃ

 Atenþie! Creditele se scumpesc
în cascadã
pag 23

JURIDIC

 Normele Metodologice
privind modul de tinere a
registrelor comerþului pag 24

conta
Revista

ª TEFAN R ÃDEANU

Ce ne aºteaptã?

Criza financiarã internaþionalã nu iartã. Este adevãrat, au fost creionate, discutate ºi
puse în practicã mãsuri de intervenþie fãrã precedent. Cât de eficace se vor arãta acestea
este greu de spus. Spun aceasta deoarece, în prezent, suntem în faþa unui accident de
genul Cernobîl pe plan financiar. Practic actualele mãsuri nu reprezintã decat o securizare a miezului radioactiv prin turnarea unui „sarcofag” gros de beton. Ce este în interiorul lui? Nimeni nu ºtie. Se încearcã evaluarea analizelor. De aceea apar ºi scenariile.
Ce se întamplã în exterior, unde avem înregistrate victime, ºtim mai mult sau mai
puþin. Dar care este rãspunsul la întrebarea cum va rãspunde România la ºocurile
externe? Din nou se rãspunde prin scenarii. Sunt puþini pesimiºti ºi foarte mulþi optimiºti care se bazeazã pe decalajul de dezvoltare dintre România ºi restul þãrilor din
Uniunea Europeanã. Un astfel de scenariu „de bine“ am avut ocazia sã-l ascult la Gala
Premiilor Constructorilor din România. L-am ales deoarece el este creionat de un analist independent cu mare experienþã în sistemul bancar autohton. Astfel, în viziunea lui
Dan Bunea, senior partner DTD Team Advisery, în urmãtoarele 12-18 luni preþurile
terenurilor se vor reduce, pentru cã, spune acesta, cele de pânã acum oricum erau
nesustenabile. „Vom asista la o segmentare foarte clarã a terenurilor ºi imobiliarelor“,
a anticipat Bunea în cadrul Galei Constructorilor de Top.
El a mai precizat cã „în urmãtoarele 12-18 luni vom asista la o reducere a preþurilor
activelor deoarece instituþiile financiare, inclusiv bãncile, vor trebui sã aibã o abordare
sistematicã asupra portofoliilor. ªi în zona finanþãrii corporate vor constata cã sunt unii
debitori care nu-ºi pot îndeplini funcþiile“.
În ceea ce priveºte bãncile, analistul a spus cã acestea vor fi foarte prudente în
finanþarea corporaþiilor mici ºi vor finanþa doar afacerile care sunt viabile. „Nu vom
asista la costuri ale creditelor pentru dobânzi sub nivelul de 10-12% în euro ºi pentru
proiectele în lei sub 16-18%. Costurile la un mp într-un bloc rezidenþial nu vor putea
depãºi 1.200 euro, deoarece o familie care are ca singurã sursã de venit salariul nu îºi
poate permite un credit mai mare. Va creºte necesitatea de capitalizare a companiilor,
vom asista la operaþiuni de fuziuni, de achiziþii, preluãri, parteneriate. Vom vedea companii de construcþii care vor deveni ºi dezvoltatori, ºi constructori universali (instalaþii,
structuri de rezistenþã)“ – mai declarã analistul. El a mai afirmat cã în urmãtorii 5 ani
sectorul construcþiilor va contribui în mod direct la creºterea Produsului Intern Brut cu
30-35%.
„La nivel internaþional este evident cã asistãm la evoluþii nemaiîntâlnite, este prima
datã când asistãm la distorsiuni economice într-un mediu globalizat, într-un mediu în
care orice modificare are o reacþie de intensitate de un anumit volum.
În domeniul materialelor de construcþii vom asista la un trend de reducere a costurilor, pentru cã ultimele preþuri nu erau sustenabile. Economiile vestice vor cãuta
pieþe noi ºi segmente noi de afaceri, iar România ar putea fi o oportunitate“, a adãugat
Bunea. Sã sperãm cã acest scenariu este unul real.|
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ªtiri

Doar 10% dintre cei mai importanþi 1.000
de manageri de companii din România au absolvit MBA sau Executive MBA, în timp ce
peste jumãtate dintre aceºtia au urmat cursuri
universitare la ASE sau în domeniul energetic, informeazã Mediafax, potrivit unui catalog. Astfel, dintre cei 1.000 de oameni de
afaceri cuprinºi în catalogul Who’S Who in
Business Romania 2008 – Cei mai importanþi
1.000 de oameni din Business, doar 110 (reprezentând peste 10%) au absolvit programe
de business sau de Executive MBA. De asemenea, 99% dintre aceºtia au absolvit cel
puþin o facultate, cei mai mulþi, adicã 60%,
ASE sau inginerie. „Este un procent normal,
cel al managerilor absolvenþi de MBA sau
Executive MBA. Diplomele nu sunt importante, ci bunul simþ. Existã în România 296
de universitãþi, dintre care 10-15-20 sunt cum
ar trebui sã fie. Actul educaþional a devenit
un act comercial. Pe de altã parte, pãrinþii se
simt mai împliniþi cu cât copiii lor au mai
multe diplome. În ziua de azi studiile nu mai
sunt foarte importante pentru a fi un om de
afaceri de succes“, a declarat, la prezentarea
catalogului, Radu Furnicã, preºedinte ºi CEO
al Leadership Development Solutions, din
domeniul recrutãrii managerilor de top. În
opinia sa, „ceea ce înveþi acasã“ este mai important decât orice ºcoalã. „Dacã nu ai bun
simþ poþi avea toate MBA-urile de pe lume,
nu poþi convinge pe nimeni sã-þi dea pe mânã
o afacere de sute de milioane de euro“, a
adãugat Furnicã. Pe de altã parte, acesta a
arãtat cã sistemul educaþional românesc „injecteazã“ creierul elevilor cu informaþie, dar
nu-i învaþã sã facã ceva ºi sã gândeascã, pãrere împãrtãºitã ºi de Mihai Ghyka, fost CEO
al InBev România. „ªcoala româneascã aduce un handicap pentru mediul de afaceri, pentru cã nu pregãteºte copiii pentru aceastã piaþã, ci pentru mediul academic. Profesorii îºi
pregãtesc elevii dupã chipul ºi asemãnarea
lor, iar ceea ce îi învaþã are o aplicabilitate
foarte limitatã“, a spus Ghyka. În acest context, autorii catalogului au arãtat cã 5% dintre
oamenii de business din România au peste 60
de ani, în timp ce 25 de manageri au sub 30
de ani, adicã 2,5% din total. De asemenea,
media de vârstã a managerilor din România
este de 40 de ani, iar cei mai tineri conducãtori de afaceri activeazã în domeniul IT&C.
La polul opus, al directorilor cu vârste de
peste 40 de ani, se regãsesc cei din domeniile
energie, construcþii ºi bãnci.|
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Doar 10% dintre
managerii
importanþi din
România au un MBA

Asito Kapital, triplare a
veniturilor din asigurãrile Casco
Compania de asigurãri Asito Kapital a înregistrat, în primele opt luni ale
anului, un profit brut de 686.209 lei, pe
fondul reducerii semnificative a daunelor, în paralel cu o creºtere substanþialã
a veniturilor din asigurãrile de tip Casco
ºi Cargo. Astfel, pânã la 31 august
2008, compania a înregistrat venituri de
5,27 mil. lei (1,45 mil. euro) din asigurãrile de tip Casco, de trei ori mai mult
faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut.
O creºtere asemãnãtoare, de
240,89%, s-a înregistrat ºi pe segmentul
asigurãrilor Cargo, unde compania a
obþinut venituri de 1,46 mil. lei, potrivit
unui comunicat de presã. „Creºterea veniturilor din asigurãrile Casco se datoreazã noului nostru produs Casco Europa,

care echilibreazã perfect raportul calitate-preþ ºi oferã o acoperire maximã în
raport cu alte produse similare de pe
piaþã. Clauza de asistenþã tehnicã rutierã
presupune serviciul de tractare în caz de
imobilizare a autovehiculului, precum
ºi acoperirea teritorialã în toate statele
europene, inclusiv Turcia, Macedonia,
Croaþia, Moldova, Ucraina, Rusia ºi
multe altele“, a declarat Marcel Pîrciog,
director general Asito Kapital.
În vederea asigurãrii stabilitãþii ºi
lichiditãþii financiare, strategia companiei a vizat dezvoltarea relaþiilor cu
doi asigurãtori recunoscuþi la nivel mondial, respectiv Munich Re ºi Everest Re,
care au preluat circa 70% din totalul
daunelor Casco înregistrate de Asito.|

Leroy Merlin ajunge ºi în România
Reþeaua francezã de magazine do-it-yourself Leroy Merlin va intra pe piaþa
româneascã în anul 2010 odatã cu deschiderea primei unitãþi în parcul de retail Colosseum din Bucureºti dezvoltat de firma britanicã Modus Properties, unde a închiriat 19.000 de metri pãtraþi, potrivit Mediafax. „Avem doi retaileri de bricolaj
importanþi care ºi-au disputat acest spaþiu ºi suntem încântaþi sã confirmãm cã
Leroy Merlin este cel care l-a obþinut. Parcul este deja contractat pentru închiriere
în proporþie de peste 70%, ceea ce reprezintã numai o primã etapã. În plus, mai
avem ºi alte scrisori de intenþie acceptate, venite din partea unui numãr de firme
comerciale de retail, astfel cã va fi o adevãratã cursã pentru obþinerea spaþiilor rãmase“, se aratã într-un comunicat al Modus.
Modus Properties, unul dintre marii dezvoltatori din Marea Britanie, este specializat în proiectele de regenerare a centrelor urbane. Cu sediul central în Manchester, Marea Britanie, compania are în derulare proiecte de dezvoltare ce depãºesc 1,75 miliarde de euro ºi administreazã fonduri de investiþii imobiliare de peste
1,3 miliarde de euro. Printre proiectele realizate de Modus în Marea Britanie se numãrã Grand Arcade din oraºul Wigan, Friars Walk din Newport-South Wales,
Houndshill Shopping Centre din Blackpool ºi Delamere Place din Crewe.
Complexul Colosseum este amplasat în Bucureºtii Noi, în nord-vestul Capitalei, iar la finalizare va avea o suprafaþã totalã de 169.000 de metri pãtraþi. Proiectul este prevãzut cu un cinematograf cu 12 sãli, o salã de bowling cu 20 de piste,
restaurant, un mall de 350 de magazine ºi 9.000 de locuri de parcare.|

Eveniment

Marin Toma:

„Aderarea în Uniune a venit uºor,
integrarea va fi mai grea“
La finele lunii trecute, JPA România a
sãrbãtorit 16 ani de la înfiinþare. Cu
aceastã ocazie ºi-au dat întâlnire la Hotelul Marriott reprezentanþii companiei JPA
România, preºedintele JPA International,
dar ºi reprezentanþi ai Ministerului de Finanþe ºi ai Asociaþiei Internaþionale de
Fiscalitate, pentru a discuta despre „Pro-

vocãrile companiilor româneºti în noul
context european“. Astfel, preºedintele
JPA România ºi preºedintele CECCAR,
Marin Toma, a clarificat rolul unui contabil într-o întreprindere, dar ºi rolul managementului de întreprindere, principala
problemã cu care se confruntã o companie în acest moment.

Marin Toma a þinut sã menþioneze
încã de la început cã întreprinderile româneºti au probleme mari în absenþa unor
strategii fundamentate, încã de la înfiinþarea companiei, ºi cã va mai dura mult
pânã ne vom integra în Uniunea Europeanã. „Aderarea în Uniune a venit oarecum
uºor, ce va fi mai greu, însã, va fi integra-
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Eveniment
rea. Va trebui sã adoptãm noi principii,
noi mãsuri fiscale care, unele, ni se vor
pãrea mult mai aspre faþã de cum le avem
noi“, a spus preºedintele JPA.

Contabilul este confidentul
afacerii
De asemenea, Marin Toma a declarat
cã cel mai important om dintr-o întreprindere este contabilul. „Contabilul este un
artizan al cãrþii de vizitã a întreprinderii,
calitatea muncii acestuia contribuie foarte
mult la dezvoltarea companiei, totodatã,
fiind ºi confidentul afacerii, are rolul privilegiat în procesul concurenþial“, a mai
spus Toma, adãugând cã acesta mai are ºi
rolul de a repartiza rezultatele activitãþii
între salariaþi ºi angajaþi, între muncã ºi
capital. Acesta a mai spus cã reglementãrile contabile aplicate strict, fãrã raþionament profesional, pot bloca dezvoltarea
întreprinderii ºi chiar a pune în pericol
viitorul acesteia, iar România este printre
puþinele þãri care mai au astfel de reglementãri.
O altã problemã pe care preºedintele
JPA a adus-o în discuþie este ºi faptul cã
majoritatea întreprinderilor româneºti nu
au o bunã organizare a managementului
de întreprindere - carenþe. Acesta a explicat cã între cei trei poli de putere dintr-o
companie - executiv, acþionariat, administraþie - apar mereu conflicte de interese
sau incompatibilitãþi care pun în pericol
dezvoltarea întreprinderii. „Din cauzã cã
un angajat se ocupã de mai multe probleme dintr-o întreprindere, drumul pânã
la fraudã este foarte mic, de exemplu, la
noi administratorul le face pe toate.
O altã greºealã care se face des în
companiile româneºti este ºi faptul cã directorul dintr-o întreprindere nu face diferenþa între a controla ºi a deþine controlul
ºi nici nu ºtie cum este mai bine, protecþia
fiscalã sau protecþia afacerii.
Directorul trebuie sã deþinã controlul
printr-un sistem de control intern, totodatã, aceºtia fiind interesaþi de protecþia
fiscalã doar pentru a gãsi niºte niºe de
scãpare de a nu mai plãti unele taxe“, a
mai declarat Marin Toma, explicând cã în
România nu existã un bilanþ contabil, ci
doar fiscal, ceea ce este foarte rãu pentru
o întreprindere.

Rambursarea TVA cãtre
persoanele stabilite în alt stat
membru va fi
complet electronicã
Prezentã la masa discuþiilor, Delia Cataramã, secretar general al Asociaþiei Internaþionale de Fiscalitate - filiala România, a oferit câteva detalii despre noul
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pachet de TVA european, ce se va aplica
din 1 ianuarie 2010, ºi ce impact va avea
asupra companiilor româneºti. Ea a spus
cã regulile de bazã vor fi cam aceleaºi,
chiar dacã vor apãrea unele modificãri.
Schimbãrile ce vor fi aduse din 2010 vor
avea la bazã douã directive importante:
locul prestãrii serviciilor ºi rambursarea
de TVA. „Dacã persoana cu care am încheiat un schimb de servicii îmi dã cod de
TVA, atunci locul este la el, deci nu fac
facturã cu TVA ºi el face taxare inversã.
Dacã nu-mi dã cod de TVA, atunci locul
este la mine ºi fac facturã cu TVA. De
asemenea, sunt ºi unele excepþii: serviciile
de intermediere, de transport, servicii legate de bunuri imobile, servicii culturale,
sportive, artistice, ºtiinþifice etc., iar serviciile intangibile nu mai sunt excepþii,
acestea mergând pe regula generalã’’, a
declarat Delia Cataramã. Totodatã, aceasta a mai menþionat cã de la 1 ianuarie
2010 procedura de rambursare a TVA cãtre persoanele stabilite în alt stat membru
va fi complet electronicã, astfel încât
noua procedurã va economisi costurile
imense generate de birocraþie ºi, mai mult,
dacã se întârzie rambursarea, statul membru va fi obligat sã plãteascã dobândã.

2010 vine ºi cu modificãri la
regimul de accizare
Un alt invitat la reuniunea de vineri a
fost ºi Mihai Hurã, director general în
MEF, reprezentantul filialei de TVA ºi
accize, care a spus cã din martie-aprilie
2010 va intra o nouã directivã privind regimul de accizare. „Aceastã directivã se
referã la produsele foarte tentante de pe

piaþã, cum ar fi tutunul, alcoolul, produsele petroliere. Astfel, se vor introduce un
sistem informatizat de monitorizare, niºte
mãsuri speciale de supraveghere a accizelor - EMES. Regula de bazã va rãmâne,
normal, locul unde se consumã produsul“,
a menþionat Mihai Hurã.
Totodatã, acesta a mai spus cã reducerea accizei la unele produse mai puþin
decât limita Uniunii Europene nu este posibilã. „Încã nu am ajuns la nivelul minim
la motorinã, la tutun, la energie. Mai trebuie amintit faptul cã existã doar niveluri
minime, nu ºi maxime, iar în România nivelul accizelor este mult mai mic decât în
alte state membre. De exemplu, dacã la
noi se colecteazã 64 euro la mia de þigarete, alte state au chiar ºi 1.000 de euro la
mia de þigarete“, a explicat reprezentantul
MEF. Hurã a mai spus cã, tot din 2010, nu
vor mai fi accize la cafea ºi la bijuterii.
Fiindcã factorul principal care duce la o
birocraþie crescutã atunci când vine vorba
de plata taxelor îl reprezintã lipsa de
informare, reprezentanþii MEF au pus pe
site-ul ministerului portalul infoTVA,
unde populaþia poate afla informaþiile
dorite ºi poate identifica actele necesare
pentru prestãrile unor servicii.
Fondatã în 1992, JPA România este o
societate de consultanþã specializatã în
servicii financiar-contabile pentru clienþi
locali ºi internaþionali. Astfel, compania
oferã servicii de audit, de contabilitate, de
consultanþã fiscalã, servicii privind managementul activelor etc.
Invitat de onoare la întâlnirea de
vineri, preºedintele JPA International,
Jacques Potdevin, a declarat cã România
joacã un rol important în dezvoltarea activitãþii Europei, dar avem ºi unele probleme. „Potrivit unui raport OECD, România stã bine la obþinerea creditelor, la începerea unei afaceri ºi chiar ºi la export-import, dar sunt ºi unele probleme: dificultãþi la plata taxelor, înregistrarea proprietãþilor ºi, în primul rând, la crearea locurilor de muncã“, a declarat Jacques Potdevin. De asemenea, preºedintele JPA
International a spus cã ‘’perioada actualã
de crizã, care se rãspândeºte cu paºi repezi în toatã lumea, poate fi perioada celor mai bune oportunitãþi, dacã ºtim cum
sã privim lucrurile ºi din ce perspectivã,
iar pieþele financiare rãmân motoarele de
dezvoltare a unei þãri“. „Criza financiarã
nu e legatã de sistemul contabil, ei nu au
nicio vinã. Sistemul american a determinat toate turbulenþele astea, iar dacã rata
de consum scade în SUA, scade ºi productivitatea în Europa, în China, ºi aceasta este adevãrata crizã la nivel mondial“,
a explicat Potdevin.|

Pulsul economiei

Piaþa bancarã a stabilit regulile
jocului economic în octombrie
Piaþa bancarã reacþioneazã la criza
financiarã internaþionalã. Euro poate
ajunge oricând la 4 lei, inflaþia va fi anul
viitor de trei ori mai mare faþã de þinta
bãncii centrale, iar deficitul bugetar al
României va creºte la 7-8% din produsul
intern brut (PIB) în 2009, în urma deciziilor Curþii Constituþionale, susþin analiºtii
economici. Potrivit noului regulament
BNR, nivelul maxim al gradului de îndatorare va fi stabilit diferenþiat pe categoriile de clienþi, tipul ºi destinaþia creditului,
moneda ºi tipul dobânzii alese de solicitant, alãturi de care se va þine cont de riscul valutar, riscul de ratã a dobânzii ºi de
riscul de majorare a costului creditului,
prin modificarea comisioanelor de administrare. În funcþie de toate aceste criterii,
bãncile vor încadra clienþii în categorii de
risc, dupã care vor stabili suma maximã
pe care o vor împrumuta acestora. Acest
procedeu va influenþa foarte mult nivelul

sumei maxime ce va putea fi obþinut de la
bancã. Gradul maxim de îndatorare pentru creditele acordate de BCR s-ar putea
diminua, dupã aplicarea noilor norme, cu
2 pânã la 10%, în funcþie de tipul de credit, ajungând între 55-68%, a declarat directorul Direcþiei de Dezvoltare Afaceri ºi
Produse Retail din cadrul BCR, Sorin
Mititelu.
„Sunt tipuri de credit pentru care gradul de îndatorare va scãdea foarte puþin,
cu 2%, de la 70 la 68%, dar ºi produse
pentru care gradul maxim de îndatorare ar
putea scãdea cu 10%, de la 65 la 55%“, a
precizat Mititelu, fãcând referire la calculele incluse în normele de creditare a
populaþiei depuse recent la banca centralã, pentru care banca aºteaptã, în prezent, avizul Bãncii Naþionale a României
(BNR). El a adãugat cã, în cazul Bãncii
Comerciale Române (BCR), cea mai puternicã scãdere a gradului maxim de îndatorare acceptat de bancã se va observa pe

segmentul creditelor în valutã, acordate
pe termen lung. Cu toate acestea, volumul
de credite va înregistra în continuare creºteri, iar efectul noilor norme nu va fi în
niciun caz unul de scãdere a creditelor, a
mai precizat Mititelu.

Dezvoltatorii, primele victime
ale crizei financiare

Foto: arhivafoto.ro

R ALUCA D OBRE

Dezvoltatorii imobiliari vor fi, pentru
început, categoria cea mai afectatã de
aceastã crizã financiarã, pentru cã mulþi
dintre ei au credite pe care au promis sã le
acopere conform unui anumit plan de
vânzãri, care, brusc, nu mai corespunde
realitãþii, susþin reprezentanþii companiei
Esop Consulting, preluaþi de NewsIn.
„Toþi factorii angrenaþi în mecanismul
imobiliar: bãnci, dezvoltatori, constructori, companiile imobiliare, statul sunt
afectaþi, în diverse moduri, de situaþia creatã ºi toþi trebuie sã facã împreunã eforturi pentru a gãsi soluþii prin care clienþii
sã iasã din starea de aºteptare ºi sã vrea sã
cumpere“, susþine Irina Petrescu, partener
Esop Consulting. Potrivit Esop, dacã o
parte a dezvoltatorilor imobiliari îºi permit sã aºtepte ºi sã finanþeze continuarea
lucrãrilor din surse exterioare pieþei imobiliare româneºti, alþii, care s-au bazat pe
un anumit ritm al vânzãrilor pentru a continua proiectul sau pentru a plãti creditele
se vãd puºi într-o situaþie foarte dificilã.
Consultanþii imobiliari mai spun cã dificultãþilor de la începutul anului, legate de
lipsa forþei de muncã sau de creºterea costurilor de construcþie, li s-au adãugat,
acum, cele cu privire la creditele bancare
ºi, mai ales, stagnarea înregistratã pe
planul vânzãrilor de imobiliare.
„Dezvoltatorii sunt între ciocan ºi nicovalã în acest moment; ei se confruntã
cu starea de aºteptare a cumpãrãtorilor
datoratã în primul rând incertitudinii din
sistemul bancar ºi contextului internaþional, în acelaºi timp bãncile, de data aceasta în calitate de finanþatori ai proiectului,
pun presiuni pe dezvoltatori pentru a vinde, ºi nu oricum, ci la un anumit preþ.
Dacã mai adãugãm la acestea creºterea
costurilor de finanþare ºi faptul cã dezvoltatorii vor obþine credite pentru proiecte
mult mai greu decât pânã acum, înþelegem de ce în urmãtoarea perioadã vom
asista la anulãri sau amânãri de proiecte“,
a mai declarat Irina Petrescu.
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Totuºi, analiºtii imobiliari mai spun
cã într-un final ºi clienþii vor fi afectaþi.
„Este clar cã mulþi dintre cumpãrãtori nu
se vor mai califica decât pentru blocurile
vechi ºi atunci va trebui sã se mulþumeascã în aceastã situaþie. De asemenea, în
condiþiile în care în acest moment în piaþã
este o cerere acumulatã, în aºteptare, iar o
serie de proiecte se vor amâna/anula, e
posibil sã asistãm la un fenomen interesant în 2009: proiectele noi sã fie mult
prea puþine pentru cererea acumulatã ºi sã
intervinã, ca urmare, un fenomen firesc
de creºtere a preþurilor“, declarã reprezentanþii Esop.
Potrivit acestora, este nevoie ºi de noi
proiecte imobiliare sau regândirea celor
vechi, astfel încât sã se adapteze noilor
condiþii, iar în condiþiile în care în ultimii
5 ani sectorul imobiliar a fost motorul
dezvoltãrii economice statul ar trebui sã
se implice ºi sã susþinã efortul bãncilor,
dar ºi pe dezvoltatori.

Bursa resimte toate spasmele
pieþei bancare
Suntem în mijlocul unei crize financiare, izbucnitã în urmã cu aproximativ
un an, din segmentul subprime al economiei americane. Analiºtii nu pot estima în
acest moment cât va mai dura criza, dacã
vor mai fi ºi alte victime sau unde se va
opri. Specialiºtii consultaþi de Wall-Street
au explicat care sunt cele mai recomandate instrumente ºi strategii în aceastã
perioadã. Volatilitatea preþurilor titlurilor
cotate pe Bursa de Valori din Bucureºti a
crescut foarte mult în ultima lunã. Andrei
Ciubotaru, broker la Vanguard, a explicat,
pentru Wall-Street, cã volatilitatea excesivã din ultima perioadã poate indica o
slãbiciune a trendului descendent: „De la
începutul anului ºi pânã acum evoluþia a
fost clar descendentã, fãrã a putea nota
vreo revenire importantã, doar o perioadã
de evoluþie lateralã în debutul verii.
Practic, pânã în momentul de faþã, trendul
descendent nu a avut parte de volatilitate.
Preþurile s-au miºcat într-o singurã direcþie, aproape implacabil. Volatilitatea crescutã aratã semne de slãbiciune ale tendinþei din ultima perioadã“, a explicat
Ciubotaru. Criza financiarã pe care o traversãm în acest moment are la bazã o
crizã bancarã ºi imobiliarã, ceea ce determinã o desfãºurare a evenimentelor mult
mai amplã, deoarece activul de bazã este
afectat.

Protestele profesorilor, la baza
spiralei inflaþioniste
Curtea Constituþionalã a decis la începutul lunii octombrie cã nu se încalcã le8 |

revista conta

| noiembrie 2008

Foto: arhivafoto.ro

Pulsul economiei

gea fundamentalã prin modificãrile privind legea Curþii de Conturi, mãrirea salariilor cu 50% pentru profesori ºi creºterea
punctului de pensie pentru categoriile
grele de muncã.
„Dacã majorãrile salariale se vor întinde ºi în rândul celorlalþi bugetari, efectele deciziilor CCR asupra inflaþiei ar putea fi catastrofale. Aceasta ar creºte
într-un timp foarte scurt la 10%, iar anul
viitor vom avea o inflaþie de 8-9%. Un alt
efect negativ este devalorizarea puternicã
a leului, urmând ca în mai puþin de o lunã
cursul euro/leu sã ajungã la 4 lei. În plus,
deficitul bugetar va fi de 7-8% din PIB în
2009“, este de pãrere analistul financiar
Bogdan Baltazar.
Acesta a þinut sã atragã atenþia cã, în
contextul economic internaþional actual,
majorãrile salariale din România vor fi percepute foarte prost de agenþiile de rating ºi
de cãtre investitorii strãini, care vor penaliza „extravaganþa ºi risipa de bani de la
Bucureºti“. „Majorarea salariilor din sectorul bugetar cu 50% ar arãta inconºtienþã la
nivel naþional“, a precizat Baltazar.
Pentru a ieºi din crizã cu puþine
pierderi, primul pas trebuie sã îl
facã bãncile, nu numai prin definitivarea noilor produse bancare, dar ºi
prin a veni cu produse noi, adaptate noilor realitãþi ºi care sã redea
încrederea clienþilor în sistemul
bancar. „În acest moment bãncile,
sub oblãduirea BNR, încearcã sã îºi
minimizeze riscurile. În acelaºi timp
observãm o tendinþã de a duce
lucrurile la extreme, atât în ceea ce
priveºte condiþiile de acordare a
creditelor cãtre cumpãrãtori, dar ºi
înãsprirea condiþiilor de finanþare
ale unui proiect imobiliar.
Întrebarea e dacã din ce în ce mai
puþini clienþi vor lua credite,
din ce vor mai trãi bãncile?“,
adaugã consultanþii imobiliari.

Economistul ºef al BNR, Lucian Anghel, considerã cã un alt efect al creºterilor cheltuielilor bugetare este menþinerea dobânzilor la un nivel ridicat ºi atrage
atenþia cã este posibil ca BNR sã întârzie
data la care ar putea hotãrî reducerea dobânzii de referinþã de la 10,25%, cel mai
ridicat nivel din Uniunea Europeanã, deºi
se aºtepta aceastã mãsurã pentru prima
parte a anului viitor.
„Dacã se aprobã majorarea salariilor
bugetarilor cu 50%, iar România ajunge
la un deficit de 7% din PIB în 2009, se încalcã tratatul de aderare la UE, Tratatul de
la Maastricht, programul de convergenþã
ºi se pune în discuþie statutul României de
membru al UE“, atrãgea atenþia ministrul
Economiei ºi Finanþelor, Varujan Vosganian. Un nivel de 7% al deficitului bugetar este de peste douã ori mai mare ca plafonul de 3% impus de UE, ca o condiþie
pentru aderarea la zona euro.
„Majorarea salariilor bugetarilor ar
duce la o creºtere a fondului de salarii cu
6 miliarde euro, iar aceastã decizie ar
însemna fie eliminarea investiþiilor programate din bugetul de stat, fie un deficit
de 7% (din PIB) în 2009“, declara Vosganian. El mai preciza cã aceeaºi mãsurã ar
avea drept consecinþã, în acest an, „creºterea deficitului bugetar cu 1,5 puncte
procentuale în ultimul trimestru“, în
condiþiile în care, dupã primele nouã luni,
acesta se plasa la 1,3 - 1,4% din PIB, iar
Guvernul intenþioneazã sã pãstreze acest
nivel ºi în octombrie. „O astfel de mãsurã
ar antrena creºterea fãrã precedent a
inflaþiei, iar banca centralã ar fi nevoitã sã
modifice din nou dobânda de referinþã“,
mai spunea Vosganian.
Banca centralã þinteºte o inflaþie de
3,8%, plus sau minus un punct procentul,
pentru sfârºitul acestui an, dar anticipeazã
o inflaþie de 6,6%, în vreme ce pentru
finalul lui 2009 þinteºte o inflaþie de 3,5%,
cu intervalul aferent de +/- 1 punct procentual.|

Interviu

Firmele bucureºtene competitive,
premiate de Camera de Comerþ ºi
Industrie a Municipiului Bucureºti
Interviu acordat de dl Sorin Dimitriu, preºedintele Camerei de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti
Domnule preºedinte, câte firme vor
fi premiate în aceastã toamnã la
Topul Firmelor din Municipiul
Bucureºti, realizat de CCIB?

Topul din aceastã toamnã, ajuns la
ediþia a XV-a, premiazã performanþele
economice ale firmelor din Bucureºti,

obþinute în anul 2007. Timp de un deceniu
ºi jumãtate, topul firmelor s-a dovedit a fi
un eveniment binevenit ºi aºteptat de cercurile de afaceri din Capitalã, o adevãratã
sãrbãtoare a performanþei economice ºi a
succesului obþinut pe cãi legale ºi cu
respectarea unei conduite etice în afaceri.

ªi de aceastã datã, am pornit în realizarea
clasamentului prin prelucrarea situaþiilor
financiare depuse la Ministerul Economiei ºi Finanþelor. Deci, ne-am asumat o
mare responsabilitate: sã-i desemnãm pe
cei mai buni dintr-un numãr de 131.814
de agenþi economici din Bucureºti care au
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Interviu
depus bilanþul aferent anului 2007. Nu am
luat însã în considerare firmele care nu au
avut cel puþin un salariat, nu au reuºit sã
obþinã profit din exploatare sau au înregistrat datorii la bugetele locale sau la cel
de stat. În acest demers, am colaborat cu
Autoritatea Naþionalã a Vãmilor, care nea pus la dispoziþie declaraþiile vamale ale
firmelor, ºi cu Oficiul Registrului Comerþului Bucureºti.
În final, au trecut de bariera criteriilor
de selecþie 41.511 firme. Dintre acestea,
s-au clasat între primii 10 la domeniile de
activitate ºi la grupele de mãrime în
funcþie de care am fãcut departajarea, un
numãr de 1.500 companii, pe care doresc
ºi pe aceastã cale sã le felicit.

Ce elemente aþi avut în vedere în
realizarea clasamentului firmelor
bucureºtene?

Accentuez cã nu a fost deloc o misiune uºoarã, dar cred cã ne-am îndeplinit-o
cu profesionalism. Am folosit criteriile ºi
indicatorii validaþi de sistemul Camerelor
de comerþ din þara noastrã, care, dupã cum
se ºtie, îºi premiazã anual cei mai buni
perfomeri din domeniul economic.
Am structurat firmele pe ºase domenii
de activitate, respectiv: cercetare-dezvoltare ºi high tech; industrie; construcþii;
servicii; comerþ, export, turism ºi agriculturã, pescuit ºi pisciculturã. Este evident
cã fiecare domeniu are o problematicã
specificã, implicã anumite costuri, investiþii financiare, tehnologii ºi resurse ºi
permite obþinerea unor marje de profit diferenþiate.
De asemenea, am realizat ºi o clasificare a întreprinderilor pe clase de mãrime,
conform legii, respectiv: microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari ºi
foarte mari. Indicatorii utilizaþi pentru
clasificarea firmelor sunt atât de ordin
strict economic, cum ar fi: cifrã de afaceri, profitul din exploatare ºi rata profitului, dar ºi indicatori ce reflectã implicarea în creºterea competitivitãþii companiei, respectiv efortul de dezvoltare, eficienþa utilizãrii resurselor umane ºi a capitalului angajat. Topul este o dovadã cã rãmânem consecvenþi misiunii Camerei de
Comerþ a Bucureºtiului, aºa cum reiese ea
din documentele ºi din presa de la începu10 |
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tul secolului al XX-lea, când Camera pleda în favoarea protecþiei comerciantului
onest ºi lua atitudine împotriva concurenþei neloiale.
Ce aspecte noi aduce acest top ºi
în ce mãsurã rãspund acestea
cerinþelor legate de integrarea
europeanã a firmelor bucureºtene?

În premierã absolutã, am realizat, în
colaborare cu Agenþia pentru Protecþia
Mediului Bucureºti, un top pentru protecþia mediului. La acest capitol, criteriile
avute în vedere s-au referit la volumul investiþiilor în protecþia mediului, lipsa
sancþiunilor primite pe linia mediului,
gradul de colectare selectivã a deºeurilor,
modernizarea tehnologiilor de producþie
pentru reducerea poluanþilor ºi a cantitãþii
de deºeuri generate, înlocuirea unor materii prime ºi materiale cu impact negativ
asupra mediului, cu altele nepoluante, starea de salubrizare ºi de curãþenie, amenajarea unor zone verzi în unitate etc. De
asemenea, am þinut cont ºi de demersurile
privind iniþierea unor proiecte în domeniul mediului, cu finanþare din surse proprii
sau prin programe de finanþare în derulare, dar ºi de existenþa unor strategii de
mediu ºi a unui plan de management de
mediu.
Toate acestea se leagã, în fapt, de preocuparea pentru asigurarea unor condiþii
de muncã ºi de viaþã cât mai sãnãtoase
pentru bucureºteni, într-un ambient capabil sã conserve echilibrul natural. Am inclus aici ºi iniþiativele legate de reducerea
consumului de energie ºi combustibil,
conform practicilor europene.
Trebuie sã subliniez cã în aceastã
toamnã acordãm, pentru a VIII-a oarã
consecutiv, Trofeul Creativitãþii, decernat
în baza datelor de la OSIM. Prin intermediul acestuia dorim sã-i rãsplãtim pe cei
mai curajoºi ºi mai inventivi întreprinzãtori bucureºteni. Noi credem cã numai încurajând creativitatea ºi ingeniozitatea
vom reuºi sã ne legãm numele de produse
ºi servicii cu valoare adãugatã cât mai
mare, care sã aducã firmelor atât recunoaºtere internaþionalã, cât ºi profit.
Apreciem cã prin promovarea ºi stimularea competiþiei în rândul firmelor ºi
orientarea lor cãtre domeniile cele mai
novatoare sub aspect tehologic, contribuim la integrarea lor pe Piaþã Unicã europeanã.
Rãspundem astfel ºi cerinþelor incluse
în Agenda de la Lisabona, privind crearea
unei „economii bazate pe cunoaºtere, capabilã sã genereze o creºtere economicã
susþinutã, o ratã mai mare de ocupare ºi
pe coeziune socialã“.

Existã vreo legãturã între aceastã
ierarhizare a firmelor ºi eventuale
preocupãri ale CCIB legate
de un mediu de afaceri mai
sãnãtos ºi mai transparent,
eliberat de birocraþie?

Desigur cã ne preocupã mult mediul
de afaceri din Capitalã. Potrivit raportului
European Cities Monitor (ECM), lansat
de consultantul global Cushman & Wakefield, Bucureºtiul este al treilea oraº din
Europa, la egalitate cu Varºovia, în care
cele mai importante 500 de companii
multinaþionale europene intenþioneazã sã
îºi extindã afacerile.
Ne exprimãm speranþa cã prin transparenþa criteriilor utilizate în acest clasament contribuim la îmbunãtãþirea climatului de afaceri din Bucureºti. De asemenea, prin excluderea de la început a
firmelor cu datorii la diversele bugete, de
stat ºi locale, dorim sã încurajãm respectarea legii ºi sã contribuim la scoaterea la
luminã a economiei gri.
Aþi þinut cont ºi de factori
legaþi de guvernarea corporatistã,
respectiv de implicarea
firmelor în viaþa comunitãþii?

Cred cã Topul Protecþiei mediului reprezintã un pas mare pe direcþia implicãrii
firmelor în problemele societãþii.
Am vorbit despre multitudinea de elemente luate în calcul în realizarea acestui
top ºi nu aº vrea sã mai revin asupra lor,
dar cred cã toate aceste informaþii sunt
elocvente pentru preocuparea Camerei de
Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti privind promovarea unei conduite
etice ºi responsabile în rândul firmelor
bucureºtene.|

Evenimentul este organizat
cu sprijinul:
Sponsor oficial: SC Apulum 94 SRL
Sponsori principali: Institutul Naþional
de Cercetare-Dezvoltare pentru
Mecatronicã ºi Tehnicã Mãsurãrii al
INCDMTM, Institutul Naþional de
Cercetãri Aerospaþiale al INCAS,
SC Rominvent SA.
Sponsori: SC. Ghele Impex SRL, SC
Uttis Industries SA., SC. ATO EM SA.,
Asociaþia Patronalã a Forestierilor din
România a ASFOR.
Parteneri media: Radio Bucureºti;
România liberã; Ziua; Curierul Naþional;
Bursa; Economistul; NewsIn; Top
Business; Cargo&Bus; Business Press;
Business Point; Business Adviser;
Conta.

Studii de caz

Auditul financiar
Prin audit, în general, se înþelege examinarea profesionalã a
unei informaþii în vederea exprimãrii unei opinii responsabile ºi
independente prin raportarea la un criteriu, normã de calitate. Auditul financiar se defineºte ca fiind activitatea complexã efectuatã
de experþi independenþi în vederea exprimãrii unei opinii motivate cu privire la imaginea fidelã a patrimoniului, a situaþiei financiare ºi a rezultatelor obþinute de cãtre o companie. Spre deosebire de expertiza contabilã, care deserveºte în principal activitatea managementului companiei, auditul deserveºte interesele
statului, urmãrind încheierea situaþiilor contabile în conformitate
cu legislaþia în vigoare. Orice companie la un moment dat apeleazã la acest instrument de control.

acceptãrii misiunii sau menþinerea mandatului. În urma acestei
etape, expertul va accepta sau nu îndeplinirea misiunii, iar în cazul
acceptãrii va încheia contractul scris cu beneficiarul lucrãrii.
2. Aprecierea controlului intern

În cadrul acestei etape se obþin informaþii preliminare despre
calitatea controlului intern purtând discuþii ºi studiind tranzacþiile unitãþii patrimoniale din punct de vedere al autorizãrii, executãrii ºi înregistrãrii documentelor în care acestea sunt consemnate.
Pentru aprecierea eficacitãþii controlului intern se analizeazã
urmãtorii factori:
 organizarea generalã a unitãþii,
 gestiunea stocurilor,
 procedura furnizori-intrãri-cumpãrãri,
 procedura clienþi-ieºiri-vânzãri,
 procedura plãþi-salarii,
 casã,
 bancã,
 imobilizãrile corporale.
În final se face o sintezã a aprecierilor asupra controlului intern, evidenþiindu-se punctele forte ºi punctele slabe ale societãþii.
3. Controlul conturilor

Auditul financiar îmbracã douã forme:
1. Auditul financiar contractual
2. Auditul financiar legal
Auditul financiar contractual se exercitã de cãtre experþi contabili ºi contabili autorizaþi, care lucreazã independent sau organizat în societãþi de profil care figureazã în Tabloul Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi. Baza legalã a acestei
forme de audit financiar o constituie O.G. nr.65/1994 privind organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi audit financiar. Auditul financiar legal se exercitã de cenzori, care au calitatea dobânditã de expert contabil sau contabil autorizat. Baza legalã a
acestei forme de audit o constituie Legea 31/1990 Art.111 cu
prevedere la cenzori.

Organizarea auditului financiar
Activitatea de audit presupune ca expertul contabil, contabilul autorizat sau cenzorul sã parcurgã o succesiune de etape,
dupã cum urmeazã:
1. Acceptarea misiunii

În cadrul acestei etape expertul solicitã conducerii unitãþii
patrimoniale o serie de documente: contractul ºi statutul societãþii, certficatul de înmatriculare de la Registrul Comerþului,
documente ºi decizii prin care sunt numite organele de conducere, contractele încheiate de societate (de împrumut, colectiv de
muncã, de închiriere etc), regulamentul de organizare ºi
funcþionare, procese-verbale ale controalelor fiscale, organigrama societãþii, precum ºi orice alte acte prin a cãror consultare sã
se poatã face o imagine cu privire la: istoricul societãþii, dezvoltarea ºi nivelul rentabilitãþii, dimensiunile ºi volumul activitãþii, principalii furnizori ºi clienþi, piaþã de desfacere, politicile
societãþii, organizarea ºi conducerea contabilitãþii. Imaginea de
ansamblu astfel creatã îi permite expertului sã estimeze riscurile

Obiectivul acestei etape îl constituie reunirea elementelor
probante suficiente pentru formularea concluziilor care sã facã
posibilã avizarea bilanþului ºi a contului de profit ºi pierdere. Prin
controlul conturilor auditorul se asigurã cã sunt respectate normele referitoare la evaluare, prudenþã, inventariere, registrele
contabile etc. Auditorul nu verificã totalitatea tranzacþiilor sau
datelor care compun soldul unui cont, ci foloseºte tehnica sondajului, alegând elemente probante dintr-un eºantion. Se controleazã conturile din clasa imobilizãrilor (corporale, necorporale
ºi financiare), stocuri, clienþi ºi furnizori, trezorerie, clasa capitalurilor, personal, impozite ºi taxe, clasã de venituri ºi de cheltuieli, precum ºi angajamente în afara bilanþului.
4. Verificarea bilanþului contabil

Cu ocazia verificãrii bilanþului contabil se vor avea în vedere
urmãtoarele obiective:
 posturile înscrise în bilanþ sã corespundã cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaþia realã a elementelor
patrimoniale stabilite pe baza inventarului,
 preluarea corectã în balanþa de verificare a datelor din conturile sintetice ºi concordanþa dintre contabilitatea sinteticã ºi cea
analiticã,
 întocmirea bilanþului pe baza balanþei de verificare a conturilor sintetice ºi cu respectarea normelor metodologice cu
privire la întocmirea acestuia ºi a anexelor sale,
 evaluarea patrimoniului conform normelor legale,
 confirmarea soldurilor anuale de la principalii furnizori ºi
clienþi,
 evaluarea ºi evidenþierea corectã a creanþelor ºi datoriilor,
 întocmirea contului de profit ºi pierdere pe baza datelor din
contabilitate,
 corectitudinea determinãrii profitului net, a impozitului pe
profit
 respectarea reglementãrilor de ordin fiscal.
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5. Lucrãri de sfârºit de misiune

În cadrul acestei etape auditorul face o sintezã a concluziilor
ºi constatãrilor rezultate, cerceteazã evenimentele posterioare închiderii exerciþiului pentru a se asigura cã acestea nu afecteazã
calitatea concluziilor cu privire la imaginea fidelã a bilanþului
contabil, solicitã confirmãri scrise de la conducerea societãþii
pentru a se asigura cã aceºtia recunosc responsabilitãþile lor cu
privire la întocmirea bilanþului contabil ºi întocmeºte un chestionar de sfârºit de misiune care are menirea de a a releva faptul
cã nicio etapã importantã a misiunii nu a fost omisã.
6. Formularea opiniei ºi întocmirea raportului

La baza elaborãrii acestui raport stau foile de lucru întocmite
pe parcursul desfãºurãrii misiunii de audit, în care trebuie sã fie
consemnate informaþii complete, adevãrate ºi sincere. Raportul
conþine o serie de elemente, precum:
a) Titlu. De regulã se foloseºte formularea: „Raport de audit
ºi certificare a bilanþului contabil“.
b) Beneficiarul. Raportul trebuie sã fie adresat de regulã
Adunãrii generale a asociaþilor.
c) Introducere. În cadrul ei se vor face referiri la datele societãþii, perioadã la care se referã auditul, responsabilitãþile conducerii ºi cele ale auditorului.
d) Proceduri utilizate. Raportul trebuie sã facã referinþe cu
privire la normele ºi procedurile implementate, precum ºi la întinderea lucrãrilor din punct de vedere al timpului de executare ºi
volumului acestora.

e) Opinia auditorului. Raportul trebuie sã exprime clar opinia
auditorului cu privire la imaginea fidelã, clarã ºi completã a patrimoniului, situaþiei financiare ºi a rezultatului exerciþiului ºi cã
acestea sunt în conformitate cu prevederile legale ºi statutare.
Opiniile pot îmbrãca urmãtoarele variante:
1. Opinie cu rezervã, care confirmã faptul cã bilanþul anual dã
o imagine fidelã, dar sunt unele rezerve cu privire la unele date
care nu au putut fi verificate.
2. Opinie fãrã rezervã, care atestã faptul cã bilanþul contabil
prezintã o imagine fidelã a situaþiei financiare a societãþii.
3. Refuzul de a certifica, care atestã faptul cã s-au constatat
erori, anomalii ºi neregularitãþi care sunt suficient de importante
pentru a releva cã bilanþul contabil anual nu prezintã o imagine
fidelã a situaþiei financiare a societãþii.
f) Data raportului. Orice raport de audit trebuie sã prezinte
data când s-a finalizat misiunea de audit, care trebuie sã fie
întotdeauna ulterioarã celei la care conturile anuale au fost
închise.
g) Adresa auditorului.
h) Semnãtura.
Raportul de audit trebuie semnat de conducãtorul societãþii
de audit, de auditorul persoanã fizicã sau de cenzor, dupã caz.
Standardul Internaþional de Audit (ISA) nr.700 stabileºte procedurile ºi principiile fundamentale, precum ºi modalitãþile lor de
aplicare cu privire la forma ºi conþinutul raportului auditorului
independent emis pe baza concluziilor rezultate din auditarea
situaþiilor financiare ale unei entitãþi.
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Studiu de caz - situaþiile financiare ale SC TUDOV România SRL

Raport de audit financiar
Cãtre Asociaþi,

DANAUDIT SRL

SC TUDOV România SRL

HUNEDOARA, Str. Carpaþi 45
Tel 0254/717171

Raport asupra situaþiilor financiare

1. Am auditat situaþiile financiare anexate ale societãþii SC
TUDOV România SRL care cuprind Bilanþul contabil la 31
decembrie 2006, contul de profit ºi pierdere, situaþia modificãrilor capitalului propriu ºi situaþia fluxurilor de trezorerie
pentru exerciþiul financiar încheiat la aceastã datã ºi un numãr al
politicilor contabile semnificative ºi alte note explicative.
Situaþiile financiare menþionate se referã la:
- Total capitaluri: 4.201.891 lei –
Profitul net al exerciþiului - 1.282.504 lei
Responsabilitatea conducerii pentru situaþiile financiare

2. Conducerea societãþii este responsabilã pentru întocmirea
ºi prezentarea fidelã a acestor situaþii financiare în conformitate
cu Ordinul Ministrului Finanþelor Publice nr. 1752/2005 cu modificãrile ºi completãrile în vigoare. Aceastã responsabilitate include: proiectarea, implementarea ºi menþinerea unui control intern relevant pentru întocmirea ºi prezentarea fidelã a situaþiilor
financiare care sã nu conþinã denaturãri semnificative, datorate
fraudei sau erorii, selectarea ºi aplicarea politicilor contabile
adecvate, elaborarea unor estimãri contabile rezonabile în circumstanþele date.
Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea auditorului este ca, pe baza auditului
efectuat, sã exprimãm o opinie asupra acestor situaþii. Am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera
Auditorilor Financiari din România. Aceste standarde cer ca noi
sã respectãm cerinþele etice, sã planificãm ºi sã efectuãm auditul
în vederea obþinerii unei asigurãri rezonabile cã situaþiile financiare nu cuprind denaturãri semnificative.
4. Un audit constã în efectuarea de proceduri pentru obþinerea
probelor de audit cu privire la sumele ºi informaþiile prezentate
în situaþiile financiare. Procedurile selectate depind de raþionamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor
de denaturare semnificativã a situaþiilor financiare, datorate
fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea ºi prezentarea
fidelã a situaþiilor financiare ale societãþii, pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanþele date, dar nu ºi în scopul exprimãrii unei opinii asupra eficienþei controlului intern al
societãþii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de
adecvare a politicilor contabile folosite ºi rezonabilitatea
estimãrilor contabile elaborate de cãtre conducere, precum ºi
evaluarea prezentãrii situaþiilor financiare luate în ansamblul lor.
5. Consider cã probele de audit pe care le-am obþinut sunt suficiente ºi adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de
audit.
Opinia

6. În opinia noastrã, situaþiile financiare au fost întocmite de
o manierã adecvatã, în toate aspectele lor semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanþelor Publice nr.1752/2005
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Evidenþierea unor aspecte

7. Fãrã a exprima rezerve asupra opiniei noastre, atragem
atenþia asupra faptului cã la data de 31 decembrie 2006 SC
TUDOV SRL înregistreazã datorii curente nete în sumã de
2.088.844 lei. Societatea s-a bazat ºi pe sprijinul financiar acordat
de asociaþi (din istoric) pentru a putea sã îºi continue activitatea.
Alte aspecte

8. Acest raport este adresat exclusiv asociaþilor Societãþii în
ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta
asociaþilor societãþii acele aspecte pe care trebuie sã le raportãm
într-un raport de audit financiar ºi nu în alte scopuri. În mãsura
permisã de lege, nu acceptãm ºi nu ne asumãm responsabilitatea
decât faþã de societate ºi de asociaþii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport, precum ºi pentru opinia
formatã.
9. Situaþiile financiare anexate nu sunt menite sã prezinte poziþia financiarã, rezultatul operaþiunilor ºi un set de note la situaþiile financiare în conformitate cu reglementãrile ºi principiile
contabile acceptate în þãri ºi jurisdicþii altele decât România. De
aceea, situaþiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul
persoanelor care nu cunosc reglementãrile contabile ºi legale din
România, inclusiv Ordinul Ministrului Finanþelor Publice nr.
1752/2005 cu modificãrile ulterioare.
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Raport asupra conformitãþii raportului
administratorilor cu situaþiile financiare
În concordanþã cu Ordinul Ministrului Finanþelor Publice
nr.1752/2005, articolul 263, punctul 2, noi am citit raportul
administratorilor asupra situaþiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situaþiile financiare. În raportul administratorilor nu am identificat informaþii financiare care sã fie în
mod semnificativ neconcordante cu informaþiile prezentate ºi
situaþiile financiare alãturate.
Prezentul raport se referã la exerciþiul încheiat la 31.12.2006.
Am procedat la controlul conturilor anuale efectuând diligenþele ºi investigaþiile specifice pe care le-am considerat necesare conform Legii contabilitãþii nr. 82/1991, modificatã ºi completatã, Regulamentul de aplicare a acesteia, Legea 31/1991
privind societãþile comerciale, republicatã. În acest scop s-a
examinat, pe bazã de sondaje, elementele probante care sã justifice sumele ºi informaþiile conþinute în conturile anuale.
Lucrãrile de verificare a Bilanþului contabil la 31.12.2006 efectuate, având la bazã normele mai sus prezentate, sunt detaliate în
Anexele la prezentul raport:

Anexa nr.1: Prezentarea generalã a SC TUDOV România SRL
Anexa nr.2: Bilanþul contabil la 31.12.2006
Anexa nr.3: Contul de profit ºi pierdere
Anexa nr.4: Situaþia principalilor indicatori la 31.12.2006
notã explicativã nr.9
Anexa nr.5: Reguli ºi metode contabile
Anexa nr.1

Prezentarea generalã a SC TUDOV România SRL
Data constituirii: În anul 1999 prin HG 1303/1990 în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 ºi a fost înmatriculatã la
ORC sub nr.J20/0006/1999.
Formã juridicã : Societate cu rãspundere limitatã SRL
Codul fiscal : RO 16027525
Durata societãþii: Nelimitatã
Sediul : HUNEDOARA Str. Siretului nr.2
Capitalul social: 35.000 lei subscris ºi vãrsat integral.
Obiectul de activitate: Comerþ cu amãnuntul în magazine
nespecializate cu vânzare predominantã de produse alimentare,
bãuturi ºi tutun.
Rezultate financiare la 31.12.2006:
Cifrã de afaceri: 6.840.904 lei
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Venituri totale: 7.064.199 lei
Cheltuieli totale: 5.549.567 lei
Creanþe: 1.522.512 lei
Datorii: 2.088.844 lei
Rezultat net: 1.282.504 lei
Anexa nr.2

BILANÞ PRESCURTAT LA 31.12.2006
Anexa nr.3

CONTUL DE PROFIT ªI PIERDERE
Anexa nr.4

Situaþia principalilor indicatori din nota explicativã nr.9
Anexa nr.5

Principii, politici ºi metode contabile
(Notã: pentru simplificare, anexele n-au mai fost prezentate
decât teoretic).
Conducerea executivã a SC TUDOV România SRL, în baza
Legii contabilitãþii nr.82/1991, republicatã ºi a reglementãrilor
contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãþilor
Economice Europene, aprobate prin O.M.F.P 1752/2005, a stabilit un set de proceduri pornind de la întocmirea documentelor
justificative potrivit O.M.F nr. 425/1988, pânã la întocmirea situaþiilor financiare prescurtate pe anul 2006.
Procedurile aplicate au condus la politici contabile ce
furnizeazã informaþii relevante ºi credibile, în sensul cã reprezintã fidel rezultatele ºi poziþia financiarã a societãþii, sunt prudente
ºi complete sub toate aspectele semnificative.
Evaluarea posturilor cuprinse în bilanþ ºi contul de profit ºi
pierdere s-a fãcut cu respectarea principiului continuitãþii activitãþii, al permanenþei metodelor, principiul prudenþei ºi al independenþei exerciþiului, precum ºi principiul necompensãrii ºi al
intangibilitãþii.
Considerãm cã auditul efectuat furnizeazã o bazã rezonabilã
a exprimãrii opiniei noastre. Dupã pãrerea noastrã, conturile
anuale prezintã fidel în toate aspectele semnificative situaþia
financiarã a SC TUDOV România SRL, a contului de profit ºi
pierdere conforme cu O.M.F.P 1752/2005.|
D AN D ORINA S IMONA ,
AUDITOR FINANCIAR ,
D IR . E C . SC GLIAL TEAM EXIM SRL HUNEDOARA
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Documentaþia în contextul
auditãrii situaþiilor financiare
În contextul auditãrii situaþiilor financiare, auditorul documenteazã aspectele
importante pentru furnizarea de probe de
audit care sã susþinã opinia de audit ºi sã
arate cã auditul a fost realizat în conformitate cu Standardele Internaþionale de
Audit. Confuzia creatã între auditul financiar ºi auditul statutar a stat la baza unor
mãsuri cum ar fi desfiinþarea cenzorilor în
întreprinderile care sunt supuse auditului
financiar. Instituþia cenzorului cu tradiþie
în România, ca ºi în alte þãri, trebuie înþeleasã ca fiind o activitate complementarã
activitãþii desfãºurate de auditul statutar,
deoarece: la nivel naþional numai unele
entitãþi pot ºi trebuie sã se supunã controlului efectuat prin auditori statutari; La
nivelul unei întreprinderi, cenzorul are o
gamã mult mai largã de atribuþii stabilite
prin lege, atribuþii care dacã ar fi realizate
de auditorul extern ar presupune participarea acestuia la unele activitãþi de management ºi administrare interzise de standardele internaþionale de audit ºi asigurare.

 utilizarea documentelor standardizate (de ex.: liste de verificare, scrisorimodel, organizarea standard de lucru):
poate îmbunãtãþi eficienþa cu care se realizeazã ºi se revizuiesc documentele de
lucru; faciliteazã delegarea unor activitãþi
ºi oferã mijloace de control al calitãþii
acestora
 pentru îmbunãtãþirea eficienþei auditului, auditorul poate utiliza tabele, analize ºi alte documentaþii întocmite de entitate: în astfel de situaþii, este necesar ca
auditorul sã se convingã de faptul cã acele
materiale au fost întocmite în mod corespunzãtor.
c) În mod normal, includ informaþii
obþinute la înþelegerea entitãþii economice

ºi a mediului în care îºi desfãºoarã activitatea, inclusiv a controlului sãu intern,
cum ar fi: informaþii privind structura juridicã ºi organizaþionalã a entitãþii; extrase sau copii ale documentelor legale, contractelor sau proceselor-verbale importante; informaþii privind sectorul de activitate, mediul economic ºi mediul legislativ în care funcþioneazã entitatea; extrase
din manualul de control intern al entitãþii;
probe privind procesul de planificare, incluzând programele auditorului ºi orice
modificãri ale acestora, probe ale consideraþiilor auditorului cu privire la activitãþi
de audit intern, precum ºi concluziile la
care a ajuns, probe cã activitatea desfãºuratã de asistenþi a fost supervizatã ºi revi-

Documentele de lucru:
a) Includ raþionamentul privitor la aspectele semnificative care necesitã raþionamentul profesional, împreunã cu concluziile asupra problematicii analizate:
 în domeniile care implicã chestiuni
dificile de principiu sau de raþionament,
documentele de lucru evidenþiazã faptele
care erau cunoscute de auditor în momentul conturãrii concluziilor
 dimensiunea documentelor de lucru
este o problemã de raþionament profesional, deoarece nu este încã necesar ºi nici
practic sã se documenteze fiecare problemã întâmpinatã de auditor
 forma ºi conþinutul documentelor de
lucru sunt influenþate de urmãtorii factori:
natura angajamentului de audit; forma raportului auditorului; natura ºi complexitatea: afacerii clientului; sistemelor de
control intern al entitãþii
 necesitãþile, în anumite situaþii, de
direcþionare, supraveghere ºi revizuire a
lucrãrilor realizate de asistenþi - metodologia ºi tehnologia de audit utilizate în
cursul auditului.
b) Sunt structurate ºi organizate pentru a respecta circumstanþele ºi necesitãþile auditorului pentru fiecare activitate
individualã de audit:
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zuitã; analize ale tranzacþiilor ºi soldurilor, indicatorilor semnificativi ºi tendinþelor; riscurile identificate ºi cele estimate
privind erorile semnificative din situaþiile
financiare la nivel de aserþiuni; o înregistrare a naturii, întinderii ºi planificãrii
procedurilor de audit efectuate ca rãspuns
la riscurile estimate la nivel de aserþiuni ºi
rezultatele unor astfel de proceduri; menþiuni referitoare la persoana care a realizat
procedurile de audit ºi momentul în care
acestea au fost fãcute; detalii ale procedurilor de audit aplicate privind componentele ale cãror situaþii financiare sunt
auditate de un alt auditor; copii ale comunicãrilor cu alþi auditori, experþi sau terþe
pãrþi, copii ale scrisorilor sau notelor care
privesc problemele de audit comunicate
managementului entitãþii sau celor însãrcinaþi cu guvernarea sau discutate cu
acestea, incluzând termenii ºi condiþiile
angajamentului ºi carenþelor semnificative ale controlului intern, copii ale situaþiilor financiare ºi ale raportului de audit;
scrisorile de confirmare a declaraþiilor
primite de la entitate; concluziile la care a
ajuns în ceea ce priveºte aspectele semnificative ale activitãþii de audit, inclusiv

modul de soluþionare a excepþiilor sau a
problemelor neobiºnuite apãrute pe parcursul desfãºurãrii auditului (dacã au existat). În cazul activitãþilor de audit recurente, anumite dosare cu documente de
lucru pot fi considerate ca dosare de audit
permanente ºi se actualizeazã cu noi informaþii de importanþã permanentã, spre
deosebire de dosarele curente de audit,
care conþin informaþii cu privire la auditul
unei singure perioade.

Confidenþialitatea, pãstrarea
în siguranþã, arhivarea
ºi proprietatea asupra
documentelor de lucru
Auditorul adoptã proceduri corespunzãtoare pentru:
 menþinerea confidenþialitãþii ºi
pãstrãrii în condiþii de siguranþã a documentelor de lucru
 arhivarea documentelor de lucru pe
o perioadã suficientã pentru a satisface
nevoile auditorului ºi cerinþele legale ºi
profesionale în materie de arhivare.
Documentele de lucru sunt proprietatea auditorului. Deºi anumite pãrþi sau extrase din documentele de lucru pot fi puse

la dispoziþia entitãþii cu acordul auditorului, astfel de documente nu înlocuiesc situaþiile contabile ale entitãþii.

Documentaþia în audit
pe secþiuni
A. Documentaþia factorilor de apariþie a riscului de fraudã
Auditorul este obligat sã documenteze:
 factori de apariþie a riscului de
fraudã identificaþi pe parcursul procesului
de evaluare fãcutã de auditor; rãspunsul la
factorii de apariþie de fraudã identificaþi;
prezenþa factorilor de risc ºi rãspunsul
auditorului de fraudã identificaþi; prezenþa factorilor de risc ºi rãspunsul auditorului la aceºti factori atunci când pe parcursul desfãºurãrii auditului se constatã cã
factorii identificaþi de apariþie a riscului
de fraudã îl determinã sã creadã cã sunt
necesare proceduri de audit suplimentare;
aspectele care sunt importante în furnizarea de probe care sã susþinã opinia de audit, documentele de lucru includ argumentarea auditorului cu privire la toate
aspectele semnificative care necesitã
exercitarea raþionamentului profesional
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de cãtre auditor, împreunã cu concluziile
acestuia asupra problematicii analizate;
factorii identificaþi de apariþie a riscului
de fraudã, precum ºi rãspunsul considerat
corespunzãtor de cãtre auditor – aceastã
documentare este necesarã datoritã importanþei pe care factorii de apariþie a riscului
de fraudã o au în procesul de evaluare a
riscului inerent sau de control asociat apariþiei unor denaturãri semnificative.
B. Documentaþia auditului cu privire la cunoaºterea entitãþii ºi mediului
sau/ºi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativã
Auditorul documenteazã:
 discuþia în rândul echipei angajamentului privind susceptibilitatea situaþiilor financiare ale entitãþii la denaturãri
semnificative datorate erorilor sau fraudei
ºi deciziilor semnificative luate; elementele-cheie privind cunoaºterea tuturor aspectelor entitãþii ºi mediului sau, inclusiv,
a tuturor componentelor de control intern,
în vederea evaluãrii riscurilor de denaturare semnificativã a situaþiilor financiare,
se au în vedere sursele de informare pe
care se bazeazã cunoaºterea ºi procedurile
de evaluare a riscurilor; riscurile identificate ºi evaluate de denaturare semnificativã la nivelul situaþiilor financiare ºi la
nivel de aserþiune ºi controalele aferente
evaluate.
Maniera în care aceste probleme sunt
documentate este la latitudinea auditorului. În particular, rezultatele evaluãrii riscurilor pot fi documentate separat sau ca
parte a documentaþiei auditorului privind
alte proceduri. Exemple de tehnici frecvente, utilizate singular sau în combinaþie
cu altele, includ descrierile narative, chestionarele, listele de verificare ºi diagramele fluxurilor. Astfel de tehnici pot fi
utile ºi pentru documentarea evaluãrii de
cãtre auditor a riscurilor de denaturare
semnificativã la nivelul ansamblului situaþiilor financiare ºi cel al aserþiunilor.
Forma ºi întinderea. Forma ºi întinderea documentãrii sunt influenþate de: natura, dimensiunea ºi complexitatea entitãþii ºi controlului intern al acestuia, disponibilitatea informaþiilor de la entitate, metodologia ºi tehnologia de audit specifice
utilizate în cursul auditului. De exemplu,
documentarea cunoaºterii unui sistem de
informaþii complex în care un volum
mare de tranzacþii este iniþiat, înregistrat,
procesat sau raportat electronic, poate
include diagrame, chestionare sau tabele
de decizii. Pentru un sistem de informaþii
care utilizeazã limitat sau deloc tehnologia informaþiei sau pentru care sunt procesate puþine tranzacþii (de exemplu, datoriile pe termen lung), documentele sub

forma unui memorandum ar putea fi suficiente. De regulã, cu cât este mai complexã entitatea ºi cu cât procedurile de audit
îndeplinite de auditor sunt mai extensive,
cu atât mai extensivã este ºi documentaþia
auditorului.
C. Documentaþia cu privire la procedurile auditorului ca rãspuns la
riscurile evaluate
Auditorul documenteazã: rãspunsurile
pentru abordarea riscurilor evaluate de
denaturarea semnificativã la nivelul situaþiilor financiare, natura, timpul ºi întinderea altor proceduri de audit, legãtura dintre acele proceduri ºi riscurile evaluate la
nivel de aserþiune, precum ºi rezultatele
procedurilor de audit; concluziile trase cu
privire la încrederea în controalele care au
fost testate într-un audit anterior; dacã îºi
propune sã utilizeze probe de audit despre
eficienþa operativã a controalelor obþinute
în cursul exerciþiilor anterioare.
D. Documentaþia declaraþiilor managerului
Auditorul include în mod obiºnuit în
documentele de lucru probe ale declaraþiilor managementului sub forma unui rezumat al discuþiilor cu managementul sau
al declaraþiilor scrise ale managementului.
O declaraþie scrisã este, de obicei, o
probã de audit mai solidã decât o declaraþie oralã ºi poate lua forma: unei scrisori
de declaraþie a managementului; unei scrisori de la auditor prezentând înþelegerea
de cãtre acesta a declaraþiilor manage-

mentului, în mod corespunzãtor acceptatã
ºi confirmatã de management; proceselorverbale relevante ale întrunirilor consiliului director sau a unui organ similar sau a
unei copii semnate a situaþiilor financiare.
E. Documentaþia cu privire la angajamentele de asigurare, altele decât
auditurile sau revizuirile informaþiilor
financiare istorice
 Practicianul documenteazã aspectele care sunt importante pentru furnizarea
probelor: în vederea susþinerii concluziei
exprimate în raportul practicianului; privind executarea angajamentului de certificare în conformitate cu standardele aplicabile. Documentaþia include: o evidenþiere a punctului de vedere al practicianului asupra tuturor aspectelor semnificative
care solicitã exercitarea raþionamentului
profesional, împreunã cu concluzia practicianului asupra acestuia; faptele relevante care erau cunoscute de practician în
momentul la care s-a tras concluzia, în
situaþiile care implicã chestiuni dificile de
principiu sau raþionament. Nu este nici
necesarã ºi nici practicã documentaþia fiecãrui aspect pe care îl are în vedere practicianul. La aplicarea raþionamentului
pentru evaluarea întinderii documentaþiei
ce urmeazã a fi întocmitã ºi pãstratã, poate fi util ca practicianul sã ia în considerare ceea ce este necesar pentru a ajuta alt
practician, care nu are o experienþã anterioarã în ce priveºte angajamentul respectiv, sã înþeleagã munca efectuatã în baza
principalelor decizii luate, dar nu aspectele detaliate ale angajamentului. Totuºi,
chiar ºi atunci, celãlalt practician poate fi
apt sã înþeleagã aspectele detaliate ale
angajamentului doar dupã discutarea lor
cu practicianul care a întocmit documentaþia.
F. Documentaþia referitoare la angajamente pentru efectuarea procedurilor convenite privind informaþiile financiare
Auditorul documenteazã aspecte care
sunt importante în furnizarea de probe
care sã susþinã raportul de constatãri efective ºi probe conform cãrora angajamentul a fost efectuat în conformitate cu Standardul Internaþional privind serviciile
conexe (ISRS 4400) ºi cu termenii angajamentului.
G. Documentaþia referitoare la angajamente de elaborare a situaþiilor financiare
Contabilul documenteazã aspecte importante pentru a dovedi cã angajamentul
a fost efectuat în conformitate cu Standardul Internaþional privind serviciile conexe
ºi cu termenii angajamentului. |
B UDRIS C ARMEN ,
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Decontul special de
taxã pe valoarea adãugatã
În conformitate cu art 1531 din Codul
fiscal cu modificãri ºi completãri la zi,
persoana impozabilã care nu este înregistratã conform art. 153 (se înregistreazã
conform art. 153 orice persoanã impozabilã care este stabilitã în România ºi care
realizeazã sau intenþioneazã sã realizeze o
activitate economicã ce implicã operaþiuni taxabile ºi/sau scutite de taxe cu
drept de deducere) ºi persoanele juridice
neimpozabile care intenþioneazã sã efectueze o achiziþie intracomunitarã în România au obligaþia sã solicite înregistrarea
în scopuri de taxã, înaintea efectuãrii
achiziþiilor intracomunitar, în cazul în
care valoarea achiziþiilor intracomunitare
respective depãºeºte plafonul pentru achiziþii intracomunitare (10.000 de euro) în
anul calendaristic în care are loc achiziþia
intracomunitarã.
Persoana impozabilã care nu înregistreazã ºi nu are obligaþia sã se înregistreze
conform art.153 din Codul fiscal ºi persoana juridicã neimpozabilã pot solicita sã se
înregistreze conform art.1531 în cazul în
care realizeazã achiziþii intracomunitare.
Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA orice persoanã
care solicitã înregistrarea conform celor
prezentate.
În conformitate cu OMF nr. 2.224/2006
pentru aprobarea procedurii privind înregistrarea ºi gestiunea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de taxã pe valoarea adãugatã, persoana impozabilã care nu
este înregistratã ºi care nu are obligaþia sã
se înregistreze conform art. 153 din Codul
fiscal ºi persoana juridicã neimpozabilã care are obligaþia sau opteazã sã se înregistreze pentru efectuarea achiziþiilor intracomunitare potrivit art. 1531 din Codul fiscal
depun la organul fiscal competent în a cãrui
razã teritorialã îºi au domiciliul fiscal formularul 091 „Declaraþie de înregistrare în
scopuri de TVA a altor persoane care efectueazã achiziþii intracomunitare“.
Persoana înregistratã în scopuri de taxã
pe valoarea adãugatã poate solicita anularea înregistrãrii oricând dupã expirarea
anului calendaristic urmãtor celui în care a
fost înregistrat, dacã valoarea achiziþiilor
intracomunitare nu a depãºit plafonul de
achiziþie în anul în care face solicitarea sau
în anul calendaristic anterior ºi dacã nu ºi-a
exercitat opþiunea tacit.
Dacã dupã expirarea anului calendaristic urmãtor celui în care a fost înregistratã
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opþiunea sau a celor doi ani calendaristici
urmãtorii anului de opþiune, persoana impozabilã efectueazã o achiziþie intracomunitarã în baza codului de înregistrare în scopuri de taxã pe valoarea adãugatã obþinut
conform art 1531 din Codul fiscal, se considerã cã persoana a optat pentru înregistrare. Organele fiscale vor anula înregistrarea unei persoane dacã:
a) persoana respectivã este înregistratã
în scopuri de taxã pe valoarea adãugatã
conform art. 153

b) persoana respectivã are dreptul la
anularea înregistrãrii în scopuri de taxã pe
valoarea adãugatã ºi solicitã anularea.
Persoanele înregistrate conform art
1531, dar neînregistrate conform art. 153
trebuie sã depunã la organele fiscale un
DECONT SPECIAL DE TAXÃ.
Ordinul ministrului finanþelor publice
nr.36/2007 pentru aprobarea modelului ºi
conþinutului formularului 301 „Decont special de taxa pe valoare adãugatã“ conþine
prevederi despre contribuabilii care au obligaþia sã depunã decontul special de taxa pe
valoare despre depunerea decontului ºi
completarea acestuia.

Contribuabilii care au obligaþia
sã depunã decontul special de
taxã pe valoarea adãugatã
A pentru „achiziþii intracomunitare
– altele decât mijloacele de transport ºi produse accizabile“ se completeazã numai de

cãtre persoanele înregistrate conform art.
1531 din Codul fiscal, dar neînregistrate
conform art. 153 din acelaºi cod. În aceastã
categorie se cuprind:
 persoanele care efectueazã numai livrãri de bunuri sau prestãri de servicii pentru care taxa nu este deductibilã, care nu
sunt înregistrate în scopuri de taxã ºi nici nu
au obligaþia de a se înregistra, conform art
153 din Codul fiscal dar care sunt înregistrate conform art 3.1531 în acelaºi cod.
 Persoanele juridice neimpozabile care
sunt înregistrate în scopuri de taxã conform
art. 1531 din Codul fiscal
B pentru operaþiuni la art. 150 alin
(1) lit. b), d) ºi f) din Codul fiscal de
cãtre:
 Persoanele obligate la plata taxei conform art.150 alin 1 lit. b din Codul fiscal,
respectiv de cãtre persoanele impozabile
neînregistrate conform art. 153 din acelaºi
cod indiferent dacã sunt sau nu înregistrate
conform art. 1531 din Codul fiscal, care beneficiazã de serviciile prevãzute la art. 133
alin. 2 lit. g din cod – servicii pentru care
locul prestãrii este locul unde clientul cãruia îi sunt prestate serviciile este stabilit
sau are sediu fix: închirierea bunurilor mobile corporale cu excepþia mijloacelor de
transport operaþiuni de leasing având ca
obiect utilizarea bunurilor mobile corporale
cu excepþia mijloacelor de transport servicii
de publicitate ºi marketing serviciile consultanþilor, inginerilor, juriºtilor ºi avocaþilor, contabililor ºi experþilor contabili prelucrare de date ºi furnizarea de informaþii
telecomunicaþii…, dacã aceste servicii sunt
prestate de o persoanã impozabilã care nu
este stabilitã în România chiar dacã este înregistratã în scopuri de taxã în România
conform art. 153 din Codul fiscal.
 Persoanele obligate la plata taxei conform art.150 alin. 1 lit. c din codul fiscal
respectiv de cãtre persoanele impozabile
neînregistrate conform art. 153 din acelaºi
cod ºi persoanele juridice neimpozabile înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal care beneficiazã de serviciile prevãzute
la art. 133 alin. 2 lit. c ºi f lit. h pct 2 ºi lit i
din acelaºi cod.
 Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. 1 lit. d din codul fiscal
respectiv de cãtre persoanele neînregistrate
conform art. 153 din acelaºi cod ºi persoanele juridice neimpozabile înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal care au calitatea de beneficiar al livrãrilor de gaze natu-
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rale ºi energie electricã în condiþiile prevãzute la art.132 alin. 1 lit. e sau f din Codul
fiscal dacã aceste livrãri sunt efectuate de o
persoanã impozabilã care nu este stabilitã
în România chiar dacã este înregistratã în
scopuri de taxã în România conform art.
153 din Codul fiscal.
 Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. 1 litera f din Codul fiscal, respectiv de cãtre persoanele neînregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal care încheie regimurile sau situaþiile prevãzute la art. 144 alin. 1 lit. a din acelaºi cod
– bunuri care urmeazã sã fie plasate în regim de admitere temporarã, bunuri plasate
în depozit necesar cu caracter temporar, bunuri care urmeazã sã fie introduse într-o
zonã liberã, în antrepozit vamal în regim de
perfecþionare activã, în antrepozit de taxã
pe valoarea adãugatã sau din cauza cãrora
bunurile ies din regimurile sau situaþiile
prevãzute la art. 144 alin. 1 lit. a din Codul
fiscal cu excepþia situaþiei în care are loc un
import de bunuri sau o achiziþie intracomunitarã.
 Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. 1 lit. g din codul fiscal
respectiv de cãtre persoanele impozabile
neînregistrate conform art. 153 din acelaºi
cod ºi persoanele juridice neimpozabile indiferent dacã sunt sau nu înregistrate conform art. 153 din Codul fiscal care sunt beneficiare ale unei livrãri de bunuri sau
prestãri de servicii care au loc în România
conform art. 132 sau 133 din acelaºi cod
altele decât cele prevãzute la art. 150 alin. 1
lit. b -e din Codul fiscal dacã sunt realizate
de o persoanã impozabilã care nu este stabilitã în România conform art. 153 din
acelaºi cod.
C – pentru achiziþii intracomunitare
de mijloace de transport noi se completeazã de cãtre persoanele impozabile care
nu sunt înregistrate conform art.153 din
Codul fiscal ºi pentru persoanele juridice
neimpozabile indiferent dacã sunt sau nu
înregistrate conform art. 1531 din acelaºi
cod care efectueazã achiziþii intracomunitare de produse accizabile pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare. Nu se înscriu facturile primite pentru plãþi de avansuri parþiale pentru achiziþii
intracomunitare de bunuri.
D – pentru „achiziþii intracomunitare“ de produse accizabile se completeazã
de cãtre persoanele impozabile care nu sunt
înregistrate conform art. 153 din Codul fiscal ºi persoanele juridice neimpozabile indiferent dacã sunt sau nu înregistrate coform
art. 1531 din acelaºi cod care efectueazã
achiziþii intracomunitare de produse accizabile pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare. Nu se înscriu

facturile primite pentru plãþi de avansuri
parþiale pentru achiziþii intracomunitare de
bunuri.

Depunerea decontului special
de taxã pe valoarea adãugatã
Decontul special de taxã pe valoarea
adãugatã se depune la unitatea fiscalã în a
cãrei razã teritorialã contribuabilul îºi are
domiciliul fiscal sau este luat în evidenþã,
dupã caz. Decontul special de taxã pe valoarea adãugatã se depune pânã la 25 inclusiv a lunii urmãtoare celei în care ia naºtere
exigibilitatea operaþiunilor. Decontul special trebuie depus numai pentru perioadele
în care ia naºtere exigibilitatea taxei. Decontul special se depune în format electronic astfel:  La registratura organului fiscal
competent  Prin completare pe pagina de
Internet a Ministerului Finanþelor Publice
de cãtre contibuabili eligibili conform reglementãrilor de utilizare a serviciului 
Prin sistemul electronic naþional.
Formatul electronic depus pe suport
electronic va fi însoþit de formularul editat
prin folosirea programului de asistenþã
elaborat de Ministerul Finanþelor Publice,
semnat ºi ºtampilat.
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1. Un agent economic neînregistrat ca
plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã conform art. 153 din Codul fiscal, în vederea
efectuãrii achiziþiei intracomunitare de utilaje cu o valoare de peste 10.000 de euro, se
înregistreazã în scopuri de taxã pe valoarea
adãugatã pentru achiziþii intracomunitare
conform art. 153 din Codul fiscal.
Preþul de achiziþie conform facturii
externe este de 15.000 de euro.
Furnizorul nu factureazã taxa pe valoarea
adãugatã întrucât beneficiarul comunicã codul valabil de înregistrare în scopuri de TVA.
Cursul euro la data înregistrãrii facturii
externe este de 3.50 lei, iar la data plãþii
acestuia este de 3.30 lei.

În baza decontului special depus la organele fiscale se achitã taxa pe valoarea
adãugatã.
a) Înregistrarea facturii externe
2131 = 404 52.500 lei 15.000 euro
*3.50lei/euro = 52.500 lei
b) Plata taxei pe valoarea adãugatã
2131 = 5121 9.975 lei - taxa pe valoarea adãugatã 52.500 * 19% = 9.975 lei
c) Plata facturii externe
404 = % 52.500 lei 5124 49.500 lei 765
3000 lei 15.000 euro *3.30lei\euro =
49.500 lei 52.500 lei a 49.500 lei = 3.000
lei
2. Un agent economic neînregistrat ca
plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã conform art. 153 din Codul fiscal efectueazã o
achiziþie intracomunitarã de mijloace de
transport în valoare de 20.000 de euro.
Persoana juridicã impozabilã nu are obligaþia ºi nici nu se înregistreazã în scopuri de
taxã pe valoarea adãugatã pentru achiziþii
de mijloace de transport noi.
Întrucât livrarea intracomunitarã de
mijloace de transport noi este scutitã de
taxã, chiar dacã cumpãrãtorul nu comunicã un cod valabil de înregistrare
în scopuri de taxã furnizorul nu calculeazã ºi nu factureazã taxa pe valoarea adãugatã.
Cursul euro la data înregistrãrii facturii
externe este de 3.40 lei, iar la data plãþii de
3.50 lei. În baza decontului special depus la
organele fiscale se achitã taxa pe valoarea
adãugatã.
a) înregistrarea facturii externe 2133 =
404 68.000 lei 20.000 euro * 3.40lei/euro =
68.000 lei
b) plata taxei pe valoarea adãugatã
2133 = 5121 12.920 lei – taxa pe valoarea adãugatã 68.000lei * 19% = 12.920
lei.
c) plata facturii externe
% = 5124 404 68.000 lei 665 2.000 lei
– 20.000 euro *3.5 lei/euro= 70.000 lei –
68.000lei – 70.000 lei = – 2.000 lei.|
noiembrie 2008 |

revista conta

| 19

Studii de caz

Instrumente etice
în managementul modern
Bogdan Diaconu: „Managementul
etic este un management profitabil pe termen lung. Etica se dovedeºte utilã afacerilor, cel puþin în mãsura în care îºi propune sã raþionalizeze, deci sã optimizeze
procesul de luare a deciziilor ºi îºi justificã norme de comportament ce ghideazã
raporturile dintre agenþii economici. Instrumentele etice de decizie eficientizeazã
interacþiunile dintre companii ºi grupurile cointeresate ale acestora“.
În ultimele decenii, mediul de afaceri
a suferit schimbãri esenþiale ce vor afecta
decisiv ideea de întreprindere comercialã.
Joseph Badaracco, profesor de eticã în
afaceri la Harvard Business School, explicã aceste tranformãri prin opoziþia firmã
închisã vs. firmã deschisã.
Firma clasicã, explicã Badaracco, este
o organizaþie autonomã, individualizatã ºi
separatã de restul companiilor prin patru
tipuri de frontiere: financiare, administrative, sociale ºi contractuale. Precum gospodãriile din comunitãþile rurale tradiþionale, firmele închise încearcã sã deþinã
toate bunurile importante pentru afacerile
lor: fabrici, echipamente, resurse naturale,
drepturi de proprietate intelectualã. Aceste firme se bazeazã în mare mãsurã pe
resurse financiare interne, încercând sã îºi
reducã dependenþa de surse externe de
capital. În astfel de firme, structura administrativã e una de tip militar, caracterizatã printr-un sistem de decizie ierarhic ºi
prin raporturi de subordonare între diferitele niveluri ierarhice. Grupurile din firmele închise au lideri puternici, autoritari.
Aceste grupuri nu sunt alcãtuite dupã afinitãþi ori valori morale, ci sunt grupuri
strict formale, create în funcþie de obiectivele companiilor. De asemenea, sfera
puterii manageriale din firmele închise e
delimitatã ºi de ceea ce economiºtii numesc relaþie contractualã clasicã, un raport de afaceri închistat ºi restrictiv, ce
presupune crearea unor acorduri formale
precise, ample ºi foarte detaliate ce definesc drepturile ºi obligaþiile companiei,
precum ºi pe cele ale partenerilor ei.
Mediul tradiþional de afaceri este o lume
condusã dupã principiul evoluþionist al
supravieþuirii celui mai puternic prin
eliminarea celui mai slab.
Pentru a descrie compania modernã,
John Welch, fost director al General Electric Corporation, propune termenul de
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firmã fãrã frontiere. Firma modernã are
frontiere permeabile ºi foarte mobile. Mediul de afaceri de astãzi nu mai înþelege
concurenþa ca pe o luptã pentru supravieþuire, ci drept o ocazie de a identifica noi
oportunitãþi, noi forme de parteneriat, noi
tipuri de afaceri, produse ºi servicii inovative. Mediul modern de afaceri aratã mai

degrabã ca o reþea, în care fiecare companie conºtientizeazã faptul cã îºi poate
mãri ºansele de câºtig nu încãlcând regulile sau urmãrind eliminarea prin forþã a
competitorilor de pe piaþã, ci colaborând
ºi respectând regulile general acceptate în
societate ºi în comunitãþile de afaceri.
Noile concepte ale mediului de afaceri
sunt managementul orientat cãtre grupurile cointeresate, reþeaua de afaceri, managementul etic, responsabilitatea socialã corporatistã, sustenabilitatea, antreprenoriatul social, civismul corporatist
global.
Toate aceste schimbãri pot fi descrise
apelând la un singur termen, acela de responsabilitate moralã sau socialã în afaceri. În mare mãsurã, transformãrile din
managementul modern sunt determinate
de o singurã mizã: obiectivele managementului nu mai vizeazã exclusiv interesele investitorilor, ci interesele sau aºteptãrile tuturor aºa-numitelor grupuri cointeresate, grupuri care pot fi afectate de

deciziile companiilor sau care pot influenþa evoluþia companiilor pe termen
lung. Astfel cã, în strategiile ºi politicile
companiilor sunt incluse nu doar obiectivul profitului pe termen scurt, ci ºi
obiectivul dezvoltãrii sustenabile, nu doar
interesele proprietarilor sau acþionarilor,
ci ºi cele ale clienþilor ºi angajaþilor, ale
comunitãþilor ºi societãþii în ansamblu, nu
doar normele legale impuse, ci ºi standarde etice, voluntare.
Sfera de responsabilitãþi la care se raporteazã managementul de astãzi se lãrgeºte, iar companiile cautã oportunitãþi de
profit ºi de dezvoltare tocmai în aceste noi
responsabilitãþi. Pe de o parte, deschiderea pieþelor, globalizarea ºi creºterea competiþiei obligã firmele sã îºi asume tot mai
multe responsabilitãþi, oferind mai multã
calitate, condiþii mai bune de lucru ºi beneficii sociale comunitãþilor. Pe de altã
parte, acest plus de eticã ºi responsabilitate se converteºte, pe termen lung, în prestigiu, loialitate a angajaþilor, fidelitate a
consumatorilor faþã de marcã. Se poate
spune, aºadar, cã piaþa liberã creeazã
eticã, în vreme ce companiile vizionare ºi
managerii luminaþi gãsesc oportunitãþi de
afaceri ºi cãi de profit tocmai în aceste noi
tipuri de responsabilitãþi aºteptate de la
companii.
Natalia Yakovleva (Corporate Social
Responsibility in the Mining Industry,
Ashgate Publishing, Ltd., 2005) a schiþat
istoria acestei tendinþe de lãrgire a sferei
de responsabilitãþi în afaceri. Etapele delimitate de Natalia Yakovleva pun în evidenþã acest spor de eticã pe care îl aduce
managementul modern, tradus în noile
responsabilitãþi etice ºi sociale puse în joc
în mediul de afaceri. Totodatã, aceste
etape surprind tocmai acea schimbare de
paradigmã din mediul de afaceri de astãzi: trecerea de la compania tradiþionalã,
închisã, autonomã, descrisã prin metafora
castelului medieval, la compania modernã, deschisã, care cautã sã obþinã avantaje pe piaþã nu izolându-se, ci interacþionând. Noile tipuri de responsabilitãþi obligã firmele sã þinã seama de interacþiunile
sociale determinate de activitãþile lor.
Pe scurt, piaþa liberã creeazã eticã.
Noile avantaje ale pieþei libere, deschiderea pieþelor, globalizarea, accesul la tehnologie, creeazã noi forme de eticã. Noile
forme de eticã, precum instrumentele de
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management etic, standardele etice, codurile etice, rapoartele de responsabilitate
socialã corporatistã sau etichetele sociale,
genereazã prestigiu ºi capital social care
se convertesc, la rându-le, în oportunitãþi
de dezvoltare sustenabilã ºi de profit pe
termen lung.

Studiu de caz – exemplu de
instrument etic de decizie
folosit în management
Planul general de acþiune al lui J.
Badaracco*
Pornind de la patru teorii etice tradiþionale, etica deontologicã, utilitarismul,
etica virtuþii ºi etica pragmaticã, Joseph
Badaracco propune un Plan general de
acþiune ce porneºte de la patru paºi reprezentând fiecare dintre cele patru abordãri
etice. Ulterior, fiecare dintre cele patru
abordãri este detaliatã într-un set de întrebãri specifice.
1. Ce acþiune va determina cel mai
mare bine ºi cel mai mic rãu pentru cei
afectaþi (de pildã, pentru companie ºi angajaþii ei)?
2. Ce alternativã serveºte cel mai bine
drepturile celor afectaþi (inclusiv drepturile proprietarilor companiei)?
3. Dupã ce principii mã conduc în
viaþã (ca manager, angajat etc.)? Sunt
acestea în acord cu valorile fundamentale ºi cu angajamentele companiei
mele?
4. Ce curs al acþiunii este posibil
(realizabil) în situaþia respectivã?
Planul de acþiune al eticii deontologice
1. Care indivizi sau grupuri de indivizi vor fi implicaþi sau afectaþi de diferitele cãi de a rezolva problema eticã respectivã?
2. Ce drepturi sunt afectate în situaþia
respectivã?
3. Ce datorii trebuie sã îndeplineascã
managerul în situaþia datã?
4. Poate sã fie evitat conflictul datoriilor? Prin ce cãi?
Planul de acþiune al eticii utilitariste
1. Care indivizi sau grupuri de indivizi
vor obþine beneficii în urma diferitelor
soluþii aduse problemei etice respective?
2. În ce mãsurã?
3. Care indivizi sau grupuri de indivizi vor suferi sau vor fi supuºi unor riscuri în urma diferitelor soluþii aduse problemei etice respective?
4. În ce mãsurã?
5. În ce moduri pot sã fie diminuate
(minimizate) riscurile ºi daunele? În ce
moduri pot fi maximizate beneficiile?

Planul de acþiune al eticii virtuþii ºi
a caracterului
1. Cine sunt eu? Ce fel de om aspir sã
devin (ca angajat, manager, antreprenor
etc.)? Care sunt valorile care mã definesc?
2. Care sunt valorile ºi angajamentele
fundamentale ale companiei mele?
3. Care sunt relaþiile dintre valorile
companiei ºi: valorile ºi aspiraþiile personale, valorile ºi aspiraþiile angajaþilor,
valorile ce definesc domeniul de activitate
al companiei, valorile ºi standardele comunitãþii în care activeazã compania?
4. Care decizii ºi acþiuni sunt în acord
cu aceste valori sau cu tipul de organizaþie umanã pe care vreau (ca manager, lider
de afaceri, antreprenor etc.) sã o creez?
Planul de acþiune conform perspectivei pragmatice asupra eticii

1. Care este starea companiei la un
moment dat? Care sunt caracteristicile
companiei din punct de vedere competitiv
(piaþã), financiar, social ºi politic la
momentul respectiv?
2. Care sunt posibilele costuri ºi
riscuri ale diferitelor decizii posibile?
3. Ce interval de timp este disponibil
pentru acþiune?
4. Ce pot face în mod efectiv? Pânã
unde se întinde puterea mea de decizie (ca
angajat, ca manager, ca lider etc.) în cadrul companiei?
5. Þinând seama de toate aceste elemente, care este opþiunea cea mai practicã?|
* Adaptare dupã Joseph L. Badaracco,
Business Ethics: Roles
and Responsibilities, McGraw-Hill
Professional Publishing, 1994
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Ernst & Young,
primul studiu de piaþã
privind preþurile de
transfer din România
La începutul lui 2008, autoritãþile fiscale din România au introdus anumite cerinþe specifice referitoare la legislaþia privind dosarul preþurilor de transfer. Aceastã nouã legislaþie a stârnit foarte multã
atenþie în piaþã ºi a determinat iniþierea de
cãtre Ernst & Young a primului studiu de
piaþã privind preþurile de transfer întocmit
în România. Scopul acestui studiu de piaþã privind preþurile de transfer a fost sã
evalueze tendinþele, aºteptãrile ºi nivelul
de pregãtire al contribuabililor în legãturã
cu aplicarea regulilor ºi cerinþelor de documentare privind preþurile de transfer.
Studiul se bazeazã pe practicile ºi experienþa companiilor multinaþionale cu subsidiare în România. Prin acest studiu specialiºtii în domeniul preþurilor de transfer

ai firmei Ernst & Young au realizat o
comparaþie între mediul preþurilor de
transfer din România ºi cel al þãrilor dezvoltate, analizând ºi comentând în acelaºi
timp tendinþele posibile evidenþiate de
rezultatele acestuia.
Prima concluzie a studiului de piaþã
realizat de specialiºtii Ernst & Young evidenþiazã faptul cã multinaþionalele prezente în România înþeleg faptul cã legislaþia, precum ºi noile metode de aplicare a
reglementãrilor cu privire la preþurile de
transfer, au devenit unul dintre aspectele
fiscale importante cu care se confruntã
organizaþiile lor.
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Aceastã concluzie coincide cu cea a
studiului privind preþurile de transfer întocmit la nivel global de Ernst & Young,
Global Transfer Pricing Survey 20072008, ce confirmã faptul cã preþurile de
transfer continuã sã fie cea mai importantã problemã cu care se confruntã directorii de taxe din diverse þãri, mai importantã decât orice alt aspect fiscal.
Studiul realizat în România evidenþiazã faptul cã deºi majoritatea multinaþionalelor participante la studiu nu s-au
confruntat pânã în prezent cu inspecþii din
partea autoritãþilor fiscale pe aspecte
specifice de preþuri de transfer, în mare
parte multinaþionalele din România se aºteaptã ca în viitor sã fie controlate în
aceastã privinþã. Concluzia aceasta confirmã practica observatã de specialiºtii
Ernst & Young, deoarece odatã cu introducerea noilor cerinþe referitoare la dosarul preþurilor de transfer, autoritãþile fiscale române au cerut din ce în ce mai mult
multinaþionalelor din România informaþii
cu privire la politica de preþuri de transfer,
precum ºi la modul în care multinaþionalele au implementat ºi documentat politica privind preþurile de transfer.
Din rezultatele acestui studiu reiese
faptul cã un numãr semnificativ dintre
multinaþionalele din România nu sunt
bine pregãtite în aceastã etapã sã îºi susþinã politica aplicatã preþurilor de transfer.
Ernst & Young considerã cã informaþiile
furnizate de realizarea acestui studiu vor
conduce la o mai bunã înþelegere a aspectelor privind preþurile de transfer cu care
se confruntã companiile din România,
precum ºi la o atenþie sporitã asupra tuturor aspectelor legate de preþurile de transfer în general.

Principalele rezultate
ale studiului de piaþã privind
preþurile de transfer în
România
 65% dintre respondenþi considerã cã
preþurile de transfer reprezintã o problemã de cea mai mare importanþã pentru
companiile lor, iar 40% dintre respon-

denþi considerã cã sunt cea mai semnificativã problemã fiscalã cu care se confruntã grupul lor.
 Companiile din industria farmaceuticã acordã cea mai mare atenþie problemelor privind preþurile de transfer, în timp ce
la polul opus se aflã industria asigurãrilor.
 Cu toate cã 61% dintre respondenþi
nu au realizat pânã în prezent o analizã a
preþurilor de transfer aplicate în tranzacþiile efectuate cu firme din cadrul grupului,
84% dintre aceºtia doresc sã efectueze o
astfel de analizã a preþurilor de transfer în
viitorul apropiat.
 Un aspect alarmant este faptul cã
aproape jumãtate dintre participanþi, mai
exact 43%, nu au la momentul actual o
politicã a preþurilor de transfer care sã fie
în conformitate cu reglementãrile privind
preþurile de transfer din România.
Studiul de piaþã s-a realizat pe baza
unui chestionar adresat directorilor financiari ºi de taxe din cadrul unor companii
multinaþionale prezente în România. Raportul reprezintã o analizã a rãspunsurilor
primite de la 51 de participanþi, din care
84% reprezintã subsidiare ale unor multinaþionale în România, 4% reprezintã companii-mamã, iar 12% sunt atât companiimamã, cât ºi subsidiare. Rãspunsurile
primite au fost analizate ºi împãrþite pe
sectoare de activitate specifice. Intenþia
Ernst & Young a fost sã prezinte rezultatele acestui studiu de piaþã pentru a sprijini toate companiile interesate sã evalueze
nivelul de pregãtire a societãþii lor cu
privire la preþurile de transfer, acþiunile pe
care trebuie sã le întreprindã în acest sens
ºi de asemenea sã evalueze aºteptãrile cu
privire la acþiunile viitoare din partea autoritãþilor fiscale în acest domeniu. Ernst &
Young considerã cã acest studiu de piaþã cu
privire la preþurile de transfer va veni în
ajutorul companiilor pentru o mai bunã
administrare a politicii preþurilor de transfer ºi a riscurilor asociate.|
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Atenþie! Creditele se scumpesc în cascadã
A LEXANDRA P OPA ,

WWW . CONSO . RO

Mai mult sau mai puþin afectate de
criza financiarã, bãncile din România au
început sã restricþioneze accesul la creditare. Pe lângã criterii suplimentare de eligibilitate, dobânzile ºi comisioanele au înregistrat o majorare semnificativã. În ultima lunã, o parte din bãncile româneºti au
anunþat în cascadã majorãri de dobânzi ºi
comisioane. Cea mai mare modificare s-a
înregistrat la creditele ipotecare în lei. În
medie, acestea sunt, în luna octombrie, cu
1,3 puncte procentuale mai scumpe decât
în septembrie. La creditele ipotecare în
euro, majorarea costurilor nu a fost atât de
puternicã. Acestea s-au scumpit, în ultima
lunã, doar cu 0,6 puncte procentuale. Cel
mai puþin afectate au fost creditele auto.
Bãncile nu au pus accentul pe restricþionarea acestora, iar majorarea medie a costurilor nu a trecut de 0,5 puncte procentuale. Schimbãrile nu au fost însã omogene la nivelul pieþei. Dacã unele instituþii
s-au limitat la creºteri de pânã la 1-2
puncte procentuale sau nu au modificat
oferta deloc, au existat situaþii în care
bãncile au crescut costurile de finanþare

cu 7 puncte procentuale. Printre instituþiile care au decis îngreunarea accesului
populaþiei la împrumuturi s-au numãrat:
Raiffeisen Bank, Royal Bank of Scotland
(fostã ABN Amro), Piraeus Bank, ATE
Bank, GE Money, Garanti Bank sau
Bancpost.

Lichiditatea scãzutã
ºi restanþele sunt principalele
motive
Pe de o parte, aceste modificãri au
fost motivate de resimþirea efectelor crizei internaþionale la nivelul României. Un
efect important l-a avut însã ºi alinierea la
noile prevederi ale BNR. „Cu toþii suntem
conectaþi la provocãrile mediului bancar
în condiþiile financiare curente, în particular, creºterea costului banilor ºi noile reglementãri cu privire la normele de creditare“, au motivat reprezentanþii unei instituþii financiare modificarea produselor. O
altã motivaþie datã de bãnci pentru majorarea costurilor ºi pentru introducerea
unor condiþii de eligibilitate mai stricte a
fost creºterea îngrijorãtoare a delincvenþei
(numãrul de credite restante raportat la
întreg portofoliul).

Bãncile renunþã uºor, uºor la
franci ºi dolari
Printre modificãrile din ofertã realizate
de instituþiile de credit se numãrã ºi eliminarea totalã a anumitor produse. Cele mai
vizate au fost creditele în franci elveþieni,
considerate de analiºti, încã de la intrarea
acestora pe piaþã, extrem de riscante. Credit
Europe Bank a fost prima instituþie din
aceastã toamnã care a anunþat eliminarea
din ofertã a tuturor creditelor în franci elveþieni destinate populaþiei. Banca Româneascã a urmat exemplul ºi din 16 octombrie nu mai acordã credite în moneda elveþianã. În ceea ce priveºte împrumuturile în
dolari, nici acestea nu mai sunt privite cu
ochi buni de bãnci. Alpha Bank ºi Millenium Bank au eliminat din ofertã la începutul acestei luni creditele ipotecare în dolari.
Modificãrile au fost efectuate ca urmare a „lipsei cererii clienþilor bãncii pentru
aceste tipuri de produse. Un alt motiv este
necesitatea alinierii ofertei de creditare la
noile norme“, au afirmat reprezentanþii Alpha Bank. ªi Volksbank, Piraeus Bank ºi
Millennium Bank au scos în decursul acestei luni din oferta pentru populaþie creditele
în franci elveþieni.|
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Normele Metodologice privind
modul de þinere a registrelor
comerþului
La 16 octombrie au fost publicate în
Monitorul Oficial nr. 704 Normele Metodologice privind modul de þinere a registrelor comerþului, de efectuare a înregistrãrilor ºi de eliberare a informaþiilor,
aprobate prin Ordinul Ministrului Justiþiei
nr. 2594/C.
Oficiul Naþional al Registrului Comerþului (ONRC) a elaborat ºi lansat în
dezbatere publicã în perioada 09-23 septembrie a.c Proiectul Normelor Metodologice Metodologice privind modul de
þinere a registrelor comerþului, de efectuare a înregistrãrilor ºi de eliberare a informaþiilor.
Proiectul Normelor Metodologice a
fost elaborat cu scopul de a constitui un
instrument practic ºi util pentru persoanele supuse obligaþiei de înregistrare ºi
sã asigure o practicã unitarã privind modul de þinere a registrelor ºi de efectuare a
înregistrãrilor la nivelul oficiilor registrului comerþului.
„De la lansarea în dezbatere publicã a
proiectului ºi pânã la publicarea în
Monitorul Oficial, am primit un numãr
important de sugestii din partea avocaþilor, notarilor, practicienilor în insolvenþã,
consilierilor juridici, precum ºi a persoanelor interesate. Consider cã acest demers
este un succes atât al ONRC, cât ºi al Ministerului Justiþiei. Emiterea unor noi
norme a fost absolut necesarã datoritã noilor realitãþi determinate de modificãrile
legislative din ultimii 10 ani ºi implementarea normelor comunitare, odatã cu aderarea României la Uniunea Europeanã“, a
declarat Cãlin Bogdan Gãurean, director
general adjunct.

Înmatricularea societãþilor
comerciale
Cererea de înmatriculare a unei societãþi comerciale va avea ataºate, pe lângã
actele prevãzute la art. 69 alin. (1), urmãtoarele:
a) actul constitutiv, încheiat sub semnãturã privatã, atestat de avocat, cu datã
certã, sau în formã autenticã, la alegerea
solicitantului. Forma autenticã a actului
constitutiv este obligatorie când:
– printre bunurile subscrise ca aport la
capitalul social se aflã un teren;
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– se constituie o societate în nume colectiv sau în comanditã simplã;
– societatea pe acþiuni se constituie
prin subscripþie publicã.
b) dovada depunerii aporturilor în numerar ºi/sau dovada titlurilor asupra bunurilor aportate în naturã. Pentru aporturile în creanþe, în cazul societãþilor în nume colectiv, societãþilor în comanditã
simplã ºi al societãþilor pe acþiuni constituite prin subscripþie simultanã, titlurile
de creanþã se prezintã în copii certificate
de parte.
c) dovada evaluãrii bunurilor aportate
în naturã sau, dupã caz, raportul de expertizã privind evaluarea acestora în cazul
societãþilor pe acþiuni ºi a societãþilor cu
rãspundere limitatã cu asociat unic, în
original;
d) specimenul de semnãturã al administratorilor, membrilor directoratului,
precum ºi a altor persoane cu puteri de reprezentare a societãþii, în original, în una
din formele prevãzute de lege;
e) dovada verificãrii calitãþii de asociat unic într-o singurã societate cu
rãspundere limitatã sau dovada verificãrii
privind îndeplinirea condiþiei ca societa-

tea cu rãspundere limitatã cu asociat unic
sã nu fie asociat unic în altã societate cu
rãspundere limitatã, dupã caz, în original
– la constituirea societãþilor comerciale
cu rãspundere limitatã cu asociat unic;
f) actele constatatoare ale operaþiunilor încheiate de fondatori în contul societãþii pe acþiuni constituite prin subscripþie publicã, aprobate de adunarea
constitutivã dacã nu au fost prevãzute în
actul constitutiv, în copie certificatã de
parte;
g) dovada privind acceptarea expresã
a mandatului de administrator/membru al
directoratului ori a însãrcinãrii de cenzor/
auditor de cãtre persoanele care au fost
numite prin actul constitutiv, în original;
h) copia actului de înregistrare a fondatorilor persoane juridice ºi hotãrârea organului statutar al acestora privind participarea la constituirea societãþii respective, precum ºi mandatul persoanei care a
semnat actul constitutiv în numele ºi pe
seama fondatorului persoanã juridicã; în
cazul fondatorilor persoane juridice nerezidente aceste acte vor fi depuse ºi în
copii traduse. Traducerea textului va fi
efectuatã de o persoanã autorizatã ºi va

Juridic
purta încheierea de legalizare a semnãturii traducãtorului de cãtre un notar public;
i) certificatul de bonitate a persoanelor
juridice nerezidente, care participã la constituirea unei societãþi comerciale, emis
de o bancã sau de camera de comerþ competentã din þara de naþionalitate, în original ºi în copie tradusã. Traducerea textului va fi efectuatã de o persoanã autorizatã ºi va purta încheierea de legalizare a
semnãturii traducãtorului de cãtre un
notar public;
j) dovezi privind îndeplinirea condiþiilor prevãzute prin legi speciale, corespunzãtor domeniului de activitate, în original sau copie certificatã.
(2) Când societatea pe acþiuni se constituie prin subscripþie publicã, la ORCT
se depune ºi prospectul de emisiune semnat de subscriitori, prospect care în prealabil a fost publicat în Monitorul Oficial,
procesul-verbal al adunãrii constitutive ºi
dovada împuternicirii persoanei abilitate
cu înfiinþarea societãþii.
(3) În actul constitutiv al unei societãþi
comerciale cu participare strãinã la capitalul social, sumele subscrise ºi/sau vãrsate de persoane nerezidente, în valutã liber
convertibilã, se exprimã ºi în lei, la cursul
comunicat de Banca Naþionalã a României la data actului constitutiv ºi vor fi
inserate în cuprinsul anexei la cererea de
înregistrare, privind investiþia strãinã.
La cererea de înmatriculare a unei societãþi comerciale constituitã prin hotãrâre a Guvernului sau prin hotãrâre a consiliilor judeþene, respectiv a Consiliului
General al Municipiului Bucureºti, sau
locale, a unei societãþi comerciale rezultate prin reorganizarea regiilor autonome
sau a companiilor naþionale, în conformitate cu legislaþia în vigoare, se ataºeazã,
pe lângã înscrisurile prevãzute la art. 69
alin. (1) lit. c), d), e), f), h), i) ºi k) ºi la art.
73 alin. (1) lit. d) ºi g):
– statutul societãþii;
– dovezile privind numirea reprezentanþilor statului sau ai unitãþilor administrativ-teritoriale în adunarea generalã a
asociaþilor ºi a membrilor organului executiv.

Înmatricularea societãþilor
europene
La cererea de înmatriculare a unei societãþi europene care ia fiinþã, se ataºeazã
actele prevãzute la art. 69 alin. (1), art. 73
alin. (1) lit. a)-d), f)-j), precum ºi urmãtoarele înscrisuri:
a) certificate eliberate de autoritãþile
competente ale statelor membre UE pe
teritoriul cãrora îºi au sediile entitãþile
juridice implicate în constituire, în origi-

nal, ºi traducerea textului efectuatã de o
persoanã autorizatã care va purta încheierea de legalizare a semnãturii traducãtorului de cãtre un notar public, din care sã
rezulte cã acestea funcþioneazã, au sediul
ºi administraþia centralã în cadrul UE;
b) dovezi privind îndeplinirea condiþiilor specifice prevãzute de art. 12 alin. (2)
din Regulamentul Consiliului (CE) nr.
2157/2001 privind statutul societãþii europene (SE), în original sau în copie certificatã de parte, respectiv, acordul privind
modalitãþile de participare ºi implicare a
lucrãtorilor la activitatea societãþii sau dovada cã s-au purtat negocieri fãrã a se
ajunge la un acord;
c) dovada subscrierii ºi vãrsãrii capitalului social minim prevãzut de Regulamentul (CE) nr. 2157/2001;
d) declaraþiile pe proprie rãspundere
ale reprezentanþilor entitãþilor juridice
implicate în constituire din care sã rezulte
cã acestea nu sunt supuse unei proceduri
de lichidare, insolvenþã (reorganizare ju-

diciarã, faliment) sau unei alte proceduri
cu efect similar, în original;
e) dovada achitãrii sumelor reprezentând cheltuielile pentru efectuarea publicitãþii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în original.
La cererea de înmatriculare a unei
societãþi europene care îºi transferã sediul
din alt stat membru al UE în România se
ataºeazã:
a) actul constitutiv, în forma actualizatã;
b) proiectul de transfer al sediului, în
original sau în copie certificatã;
c) dovada efectuãrii publicitãþii proiectului de transfer, conform legii aplicabile în statul membru unde societatea este
înmatriculatã;
d) hotãrârea adunãrii generale privind
aprobarea transferului sediului, în original
sau în copie certificatã;
e) certificatul eliberat de autoritatea
competentã a statului unde este înmatri-

culatã societatea, care atestã îndeplinirea
tuturor formalitãþilor pentru transferul sediului;
f) dovada deþinerii cu titlu legal a
spaþiului cu destinaþie de sediu;
g) declaraþia pe proprie rãspundere a
reprezentantului societãþii europene din
care sã rezulte cã aceasta nu este supusã,
în statul de înmatriculare anterioarã, unei
proceduri de lichidare, insolvenþã (reorganizare judiciarã, faliment) sau unei alte
proceduri cu efect similar, în original;
h) declaraþia-tip pe proprie rãspundere
privind autorizarea funcþionãrii, în original, semnatã de asociaþi sau de reprezentanþii legali ai societãþii;
i) declaraþia în vederea înregistrãrii
fiscale, semnatã de reprezentanþii legali;
j) înscrisurile necesare înregistrãrii altor modificãri ale actului constitutiv, dacã
astfel de modificãri s-au efectuat odatã cu
transferul sediului
k) dovezile privind plata taxelor legale ºi timbrul judiciar, în original.
La cererea de înmatriculare a unei societãþi europene care se constituie prin fuziune, pe lângã înscrisurile prevãzute la
articolul 75, se ataºeazã:
a) proiectul de fuziune întocmit de fiecare societate care urmeazã sã fuzioneze,
în copii certificate de parte;
b) înscrisurile care atestã faptul cã
organele competente ale fiecãrei societãþi
care urmeazã sã fuzioneze au aprobat fuziunea, în original sau în copii certificate.
c) dovezi privind publicitatea fuziunii,
efectuatã conform legilor aplicabile statutelor societãþilor care urmeazã sã fuzioneze;
d) certificatele emise de autoritãþile
competente care sã ateste în mod concludent, pentru fiecare societate care fuzioneazã, încheierea actelor ºi formalitãþilor
premergãtoare fuziunii, în original ºi traduse. Traducerea va fi efectuatã de o persoanã autorizatã ºi va purta încheierea de
legalizare a semnãturii traducãtorului de
cãtre un notar public.
La cererea de înmatriculare a unei
societãþi europene holding, alãturi de înscrisurile prevãzute la art. 75, se ataºeazã:
a) proiectul de constituire a societãþii
europene holding, în original;
b) înscrisurile care atestã faptul cã
organele competente ale fiecãrei societãþi
care promoveazã acþiunea au aprobat proiectul prevãzut la lit. a), în copii certificate de parte;
c) dovezile privind aportarea de cãtre
asociaþii societãþilor participante, în termenul legal, a procentului minim de acþiuni sau pãrþi sociale stabilit în proiect, în
copii certificate de parte, ºi dovezile prinoiembrie 2008 |
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vind realizarea schimbului de acþiuni sau
pãrþi sociale, dupã caz, cu acþiuni ale societãþii holding;
d) dovezile care atestã efectuarea publicitãþii privind îndeplinirea condiþiilor
de constituire a holdingului de cãtre fiecare societate participantã, conform legii
sale naþionale;
e) certificatele eliberate de autoritãþile
competente pe teritoriul cãrora îºi au sediul societãþile implicate în constituirea
societãþii europene holding din care sã
reiasã cã cel puþin douã dintre societãþile
promotoare sunt reglementate de dreptul
unor state membre ale UE diferite sau cã
deþin de cel puþin doi ani o filialã reglementatã de dreptul altui stat membru ori o
sucursalã situatã pe teritoriul altui stat
membru, în original ºi în traducere efectuatã de o persoanã autorizatã ºi care va
purta încheierea de legalizare a semnãturii traducãtorului de cãtre un notar public.
La cererea de înmatriculare a unei societãþi europene filiale, pe lângã documentele prevãzute la art. 75 se ataºeazã ºi
dovezi din care sã reiasã cã cel puþin douã
dintre entitãþile juridice care subscriu acþiunile societãþii europene filiale sunt reglementate de dreptul unor state membre
diferite sau cã deþin de cel puþin doi ani o
filialã reglementatã de legislaþia altui stat
membru ori o sucursalã situatã pe teritoriul altui stat membru.
Pe baza comunicãrii ORCT, ONRC
va transmite Oficiului pentru Publicaþii
Oficiale al Comunitãþilor Europene, pe
cheltuiala solicitantului, un anunþ privind
înmatricularea unei societãþi europene în
vederea publicãrii în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
(2) Anunþul va fi transmis în termen
de o lunã de la publicarea în Monitorul
Oficial al României a înmatriculãrii societãþii europene în registrul comerþului,
ºi va cuprinde: denumirea, numãrul, data
ºi locul înmatriculãrii, sediul social ºi domeniul de activitate al societãþii europene,
precum ºi data ºi numãrul Monitorului
Oficial în care s-a efectuat publicarea.

autonome de interes naþional, respectiv
hotãrârea autoritãþii administraþiei publice
locale pentru înfiinþarea regiei autonome
de interes local, în copie certificatã de
parte;
c) actul de numire a persoanelor împuternicite sã reprezinte regia autonomã,
dacã acestea nu au fost numite prin regulamentul de organizare ºi funcþionare, din
care sã rezulte limitele puterilor conferite
acestora, în copie certificatã de parte;
d) actele de identitate ale persoanelor
împuternicite sã reprezinte regia autonomã, în copie certificatã de parte;
e) specimenul de semnãturã al persoanelor de la lit. c);
f) declaraþia în vederea înregistrãrii
fiscale, semnatã de reprezentanþii legali;
g) declaraþia tip pe propria rãspundere
privind autorizarea funcþionãrii;
h) dovezile privind plata taxelor
legale ºi timbrul judiciar, în original.
La cererea de înmatriculare a unei societãþi naþionale sau a unei companii
naþionale se ataºeazã urmãtoarele:
a) extras din Monitorul Oficial al României, Partea I, în care s-a publicat actul
normativ prin care s-a autorizat înfiinþarea ºi funcþionarea societãþii sau companiei naþionale;
b) actul de numire a persoanelor împuternicite sã reprezinte statul sau autoritatea publicã localã ori judeþeanã în adunarea generalã, dacã acestea nu au fost
numite prin statut sau actul constitutiv, în
copie certificatã de parte;
c) actul de numire a administratorilor/directorilor, ºi a cenzorilor/auditorilor
financiari, dupã caz, dacã aceºtia nu au
fost numiþi prin statut sau actul constitutiv, în copie certificatã de parte;
d) actele de identitate ale administratorilor/directorilor/cenzorilor/auditorilor
financiari, în copie certificatã de parte;
e) declaraþia în vederea înregistrãrii
fiscale, semnatã de reprezentanþii legali;
f) declaraþia tip pe propria rãspundere
privind autorizarea funcþionãrii;
g) dovezile privind plata taxelor
legale ºi timbrul judiciar, în original.

Înmatricularea regiilor
autonome, societãþilor
naþionale ºi companiilor
naþionale

Înmatricularea societãþilor
cooperative

La cererea de înmatriculare a unei regii autonome se ataºeazã urmãtoarele:
a) regulamentul de organizare ºi funcþionare al regiei autonome, în copie certificatã de parte;
b) extras din Monitorul Oficial al României, Partea I, în care s-a publicat actul
normativ privind aprobarea regulamentului de organizare ºi funcþionare a regiei
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La cererea de înmatriculare a unei
societãþi cooperative, se ataºeazã înscrisurile prevãzute la art. 69 alin. (1), precum
ºi urmãtoarele:
a) actul constitutiv al societãþii cooperative, în original, semnat de toþi membrii
fondatori, încheiat în formã autenticã
dacã la capitalul social s-a subscris ca
aport în naturã un teren;
b) dovezile privind aporturile subscrise ºi/sau vãrsate de cãtre membrii co-

operatori la capitalul social, în copie certificatã de parte;
c) certificatul eliberat de cenzori, din
care rezultã depunerea garanþiei de cãtre
administratori;

Înmatricularea cooperativelor
de credit ºi a caselor centrale
ale acestora
La cererea de înmatriculare a unei
cooperative de credit, se ataºeazã înscrisurile prevãzute la art. 69 alin. (1) lit. a)f), h)-k) ºi art. 73 alin. (1) lit. a), b), d),
g), j).
La cererea de înmatriculare a unei
case centrale a cooperativelor de credit, se
ataºeazã înscrisurile prevãzute la art. 69
alin.(1), art. 73 alin. (1) lit. a), b), d), g),
h), j), dovada deciziei de asociere în original ºi/sau actele constitutive ale cooperativelor de credit implicate, în copii certificate.

Înmatricularea cooperativelor
agricole
La cererea de înmatriculare a unei
cooperative agricole, se ataºeazã înscrisurile prevãzute la art. 69 alin. (1), precum ºi urmãtoarele:
a) actul constitutiv al societãþii cooperative încheiat în formã autenticã, în original;
b) statutul cooperativei agricole semnat de membrii fondatori, în original;
c) dovezile privind efectuarea
vãrsãmintelor corespunzãtoare numãrului
minim de pãrþi sociale subscrise, în copii
certificate de parte. În cazul aporturilor în
naturã, se depun înscrisurile privind dovada proprietãþii asupra bunurilor aportate,
în copii certificate de parte.

Înmatricularea societãþilor
cooperative europene
La cererea de înmatriculare a unei societãþi cooperative europene care ia fiinþã,
pe lângã dovezile prevãzute de art. 83, se
ataºeazã urmãtoarele:
a) dovezi privind îndeplinirea condiþiilor specifice prevãzute de art. 11 alin. (2)
sau, dupã caz, alin.(3) din Regulamentul
Consiliului (CE) nr. 1435/2003 privind
statutul societãþii cooperative europene
(SCE), în original sau în copie certificatã
de parte, respectiv acordul privind modalitãþile de participare ºi implicare a lucrãtorilor la activitatea societãþii sau dovada
cã s-au purtat negocieri fãrã a se ajunge la
un acord;
b) dovezi din care sã rezulte cã persoanele implicate în constituire sunt resortisante din cel puþin douã state membre
sau cã sunt reglementate de legislaþia a cel
puþin douã state membre, în original sau
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în copie certificatã de parte, cu traducere
efectuatã de o persoanã autorizatã ºi care
va purta încheierea de legalizare a semnãturii traducãtorului de cãtre un notar public, dacã este cazul;
c) declaraþiile pe proprie rãspundere
ale reprezentanþilor entitãþilor juridice
implicate în constituire din care sã rezulte
cã acestea nu sunt supuse unei proceduri
de lichidare, insolvenþã (reorganizare judiciarã, faliment) sau alte proceduri cu
efect similar, în original;
d) dovada achitãrii sumelor reprezentând cheltuielile pentru efectuarea publicitãþii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în original.
(2) La cererea de înmatriculare a unei
societãþi cooperative europene care îºi
transferã sediul din alt stat membru în România, se ataºeazã înscrisurile prevãzute
la art. 76.
La cererea de înmatriculare a unei societãþi cooperative europene care se constituie prin fuziune, alãturi de înscrisurile
prevãzute la articolul precedent, se ataºeazã urmãtoarele:
a) certificatele emise de autoritãþile
competente, care atestã, pentru fiecare
cooperativã care fuzioneazã, încheierea
actelor ºi formalitãþilor premergãtoare
fuziunii, în original ºi în traducere efectuatã de o persoanã autorizatã ºi care va
purta încheierea de legalizare a semnãturii traducãtorului de cãtre un notar public;
b) proiectul de fuziune aprobat de fiecare societate care urmeazã sã fuzioneze,
în copie tradusã ºi legalizatã;
c) dovada publicãrii proiectului de
fuziune în Monitorul Oficial al României,
în original;
d) înscrisurile care atestã faptul cã organele competente ale fiecãreia dintre
societãþile cooperative care urmeazã sã
fuzioneze au aprobat fuziunea, în original
sau în copii certificate;
e) dovada efectuãrii vãrsãmintelor în
cuantum de cel puþin 25% din aportul
subscris în numerar, respectiv dovada
vãrsãrii integrale a aportului în naturã, la
data subscrierii, dacã este cazul.
Pe baza comunicãrii ORCT, ONRC
va transmite Oficiului pentru Publicaþii
Oficiale al Comunitãþilor Europene, pe
cheltuiala solicitantului, un anunþ privind
înmatricularea unei societãþi cooperative
europene în vederea publicãrii în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
(2) Anunþul va fi transmis în termen
de o lunã de la publicarea în Monitorul
Oficial al României a înmatriculãrii societãþii cooperative europene în registrul
comerþului, ºi va cuprinde: denumirea,

numãrul, data ºi locul înmatriculãrii, sediul social ºi domeniul de activitate al societãþii cooperative europene, precum ºi
data ºi numãrul Monitorului Oficial în
care s-a efectuat publicarea.

Înmatricularea grupurilor de
interes economic
La cererea de înmatriculare a unui
grup de interes economic, pe lângã înscrisurile prevãzute la art. 69 alin. (1) ºi art.
73 alin. (1) lit. d) ºi h), se ataºeazã urmãtoarele:
a) actul constitutiv al grupului, încheiat în formã autenticã;
b) dacã este cazul, dovezile privind
efectuarea vãrsãmintelor corespunzãtoare capitalului subscris în condiþiile

actului constitutiv, în copie certificatã de
parte;
c) dacã este cazul, actele care atestã
dreptul de proprietate asupra bunurilor
aportate în naturã în copii certificate de
parte, iar în cazul în care sunt aportate
imobile, extrasul de carte funciarã în original;
d) dacã este cazul, actele constatatoare ale operaþiunilor încheiate în contul
grupului ºi aprobate de membri, în copii
certificate de parte;
e) certificatul emis de cenzori care
atestã depunerea garanþiei de cãtre administratori, în original sau în copie certificatã, iar dacã este cazul ºi traducerea textului care va fi efectuatã de o persoanã
autorizatã.|
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Eveniment

Filiala CECCAR Bucureºti

Contabilii doresc recâºtigarea
drepturilor de audit
ºi consultanþã fiscalã

Filiala CECCAR Braºov
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Contabilii români îºi sãrbãtoresc anual, pe 21 septembrie, profesia. Conform
hotãrârii Conferinþei Naþionale a Corpului
Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România (CECCAR) din anul
2004, în mod unitar, profesioniºtii reuniþi
sub patronajul filialelor naþionale se întâlnesc pentru a analiza alãturi de beneficiarii serviciilor lor, precum ºi de alþi invitaþi, evoluþia acestei profesii, perspectivele ºi contextul desfãºurãrii sale, dar ºi
pentru a sãrbãtori propriu-zis scurgerea
timpului de la momentul decisiv pentru
acest domeniu, 21 septembrie 1921.
Ziua Naþionalã a Contabilului Român
marcheazã istoric prezentarea în Parlamentul României de cãtre profesorul universitar Grigore L. Trancu-Iaºi, preºedinte al Corpului Contabililor Autorizaþi ºi
Contabililor Experþi în perioada 19211940, a Legii Corpului Contabililor Autorizaþi ºi Contabililor Experþi, consideratã
la momentul respectiv necesarã dezvoltã-

Eveniment
rii tehnicii ºi profesiunii însãºi ºi promulgatã de cãtre regele Ferdinand prin Decretul 3036/13.07.1921. Întreruptã de regimul comunist, activitatea Corpului a fost
reluatã în 1994, imaginea, interesele ºi rolul contabililor în economia de piaþã concurenþialã fiind reprezentate de cãtre
CECCAR – Corpul Experþilor Contabili
ºi Contabililor Autorizaþi din România.
Gestionatã de CECCAR, sub patronajul filialelor locale, aceastã zi este sãrbãtoritã prin activitãþi cultural-ºtiinþifice,
mese rotunde, simpozioane ºi alte evenimente destinate dezbaterilor de profil la
nivel naþional.

Necesitatea evitãrii separãrii activitãþilor
de audit ºi consultanþã a constituit o prioritate ºi în declaraþia dnei Ioana Preda,
expert contabil, preºedintele Consiliului
Filialei Dâmboviþa, citatã de cãtre cotidianul „Dâmboviþa“, în ediþia din 25 sep-

Filiala CECCAR Prahova

Sub impresiile celui de-al
XVII-lea Congres al Profesiei
Contabile din România
În acest an, a patra ediþie a Zilei Naþionale a Contabilului Român s-a aflat sub
impresiile celui de-al XVII-lea Congres al
Profesiei Contabile din România, desfãºurat la Bucureºti în perioada 1-2 septembrie 2008, organizat de CECCAR ºi derulat cu amploarea unui eveniment internaþional atât datoritã invitaþilor strãini, cât ºi
modului de abordare a problemelor contabile. Astfel, problematica recâºtigãrii
drepturilor de audit ºi consultanþã fiscalã,
sustrase profesiei contabile liberale, recreate ºi atribuite altor organisme, a constituit o temã de discuþie ºi pentru evenimentele desfãºurate cu ocazia zilei de 21
septembrie pentru multe dintre filialele
CECCAR.
Congresul Profesiei Contabile din
România a reafirmat dezideratele de unitate ale profesiei, obiectiv reiterat ºi la
manifestãrile brãilene, unde, conform cotidianului „Ziarul de Brãila“, ediþia din 22
septembrie, Dora Sider noteazã în articolul aniversar „Ziua contabilului“: „Unitate ºi transparenþã au fost cuvintele de
ordine ale reprezentantului DGFP Brãila,
Vasilica Vîlcu, dar ºi ale reprezentantului
Ministerului Justiþiei, Maria Vasiliu“.

Filiala CECCAR Iaºi

Filiala CECCAR Buzãu

tembrie 2008, în articolul „La patru zile
dupã Ziua Naþionalã a Contabilului, profesia contabilã din România gestionatã de
CECCAR continuã sã-ºi facã auzitã vocea“: „vom face demersurile necesare în
vederea înlãturãrii scindãrii profesiei de
expert contabil prin separarea activitãþii
de audit financiar ºi consultanþã fiscalã“.
Declaraþia Congresului al XVII-lea al
Profesiei Contabile din România a fost
adoptatã în totalitate de filiale cu ocazia
sãrbãtoririi Zilei Contabilului Român,

Filiala CECCAR Suceava

constituindu-se ca mesaj de unitate de
opinie adresat autoritãþilor române în
exerciþiu pentru perspectivele ºi aºteptãrile profesioniºtilor contabili.

Aºteptãri, teme de discuþie
„ªtiinþã, Independenþã, Moralitate“,
deviza CECCAR, au fost cuvintele care
au marcat întâlnirile prilejuite de sãrbãtoarea naþionalã, una dintre temele propuse fiind intitulatã „Educaþia, calitatea ºi
etica“. Permanenta îmbunãtãþire a serviciilor ºi a mijloacelor de comunicare, prestarea acestora într-un cadru legislativ clar,
sprijinirea calitãþii informaþiei financiarcontabile ºi a declaraþiei fiscale sunt câteva dintre intenþiile contabililor profesioniºti din Buzãu, în sensul profesionalismului asumat în devizã, expuse în Declaraþia Congresului ºi citate de ec. Vasile
Jureschi, preºedinte CECCAR, Filiala
Buzãu, în numãrul 73 al „Realitãþii economice buzoiene“ din luna septembrie
2008. Din aceeaºi perspectivã, dl. Debreczeni Janos, preºedintele CECCAR – Filiala Covasna, mãrturisea în ediþia din 25
septembrie 2008 a „Observatorului de
Covasna“: „Vrem ca membrii sã satisfacã
cerinþele de bazã ale unui bun profesionist“.
Independenþa profesionalã rãmâne
încã un deziderat, în contextul actual al
separãrii experþilor auditori ºi consultanþi
de instituþia CECCAR. Profesor universitar doctor Marin Toma, preºedintele
CECCAR, sublinia în lucrãrile Congresului Profesiei Contabile: „profesia de expert contabil a fost, este ºi va rãmâne liberalã“, condiþie cãreia i-au subscris filialele naþionale. Demnitatea profesionalã
este al treilea obiectiv al conduitei experþilor CECCAR, „sã ne apãrãm demnitatea
profesionalã“, cerea dna Doina Leuºtean,
expert contabil, director executiv al Filialei Dâmboviþa, în consemnarea Elenei
Alexandra Oprescu din cotidianul „Dâmboviþa“, intitulatã „La patru zile dupã
Ziua Naþionalã a Contabilului, profesia
contabilã din România, gestionatã de
CECCAR, continuã sã-ºi facã auzitã
vocea“.
Toate cele de mai sus s-au reunit în cea
de-a doua temã a seminariilor Zilei
Naþionale a Contabilului, „Contabilul –
axul central al societãþilor comerciale“, deoarece acest specialist „Prin analize ºi oferirea de soluþii, dar ºi prin calitate ºi obiectivitate, (...) îºi poate face simþitã prezenþa
în aceastã societate“, potrivit declaraþiei
dlui Ion Bãnicã, preºedintele CECCAR –
Filiala Argeº, citat de cotidianul „Argeºul“, la data de 22 septembrie 2008.|
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IT

Optimism
la IBM în
pofida crizei
financiare
IBM, cea mai mare companie de
servicii IT la nivel global, estimeazã
cã îºi va îndeplini obiectivele financiare pe termen lung, în pofida crizei care
a cuprins economia globalã, în mare
parte datoritã creºterii continue pe pieþele emergente, transmite Reuters, citat
de Mediafax. Totodatã, compania
americanã a anunþat cã are acces facil
la finanþare, lichiditate mare, fonduri
în numerar de 10 miliarde de dolari,
nivel care nu a fluctuat din luna iunie,
precum ºi o linie de credit în derulare,
de 10 miliarde de dolari. Profitul net al
IBM a crescut cu 16% în perioada

iulie-septembrie faþã de intervalul similar din 2007, de la 2,4 miliarde de
dolari la 2,8 miliarde de dolari, în
condiþiile în care veniturile au avansat
cu 5%, la 25,3 miliarde de dolari. Încasãrile diviziei de servicii IT, cea mai
mare în cadrul companiei, au urcat cu
8%, la 14,8 miliarde de dolari, în timp
ce vânzãrile de software, divizia cu
cea mai mare profitabilitate, au crescut
cu 12%, la 5,2 miliarde de dolari.|
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Check Point faciliteazã
autentificarea
accesului de la distanþã
Check Point® Software Technologies
Ltd. a anunþat lansarea unei noi tehnologii
de autentificare care îmbunãtãþeºte dispozitivele mobile pentru a creºte siguranþa
reþelelor companiilor. În timp ce alte soluþii necesitã mai multe procese, Check
Point DynamicID™ este prima soluþie care trimite, sub forma unui mesaj text,
informaþiile de autentificare ale angajatului direct pe telefonul mobil sau pe un alt
dispozitiv mobil. DynamicID simplificã
managementul accesului de la distanþã
atât pentru administratori, cât ºi pentru
utilizatorii dispozitivelor mobile, prin
eliminarea cardurilor ºi a stickurilor de
autentificare.
Check Point DynamicID face pentru
companii instalarea ºi managementul
Serviciului de Mesagerie Scurtã (SMS)
pe baza parolelor unice (OTP) ca parte a
autentificãrii duble mai simple ºi la un
mai bun raport calitate-preþ. În schimbul
instalãrii unui server dedicat care sã genereze parole aleatorii ºi a folosirii unui serviciu mobil care sã transmitã aceste parole prin SMS, DynamicID integreazã
aceste funcþionalitãþi într-o singurã
soluþie.
„Prin folosirea parolelor aleatorii care
sunt valabile pentru o anumitã perioadã
de timp, companiile adaugã încã un nivel
de securitate la reþeaua lor“, a declarat dr.
Dorit Dor, vicepreºedinte pentru produse,
Check Point. „Prin intermediul DynamicID, clienþii primesc pe telefonul mobil

informaþiile pentru autentificare, fãrã a
mai fi nevoie de un server dedicat. În
acest fel se eliminã necesitatea cardurilor
sau a stickurilor care sunt uºor de pierdut
sau de rãtãcit“, a completat Dorit Dor.
De asemenea, DynamicID oferã companiilor o cale mult mai simplã de a se supune standardelor, cum ar fi cele de securitate pentru industria de platã pe bazã de
card (PCI), care necesitã autentificare dublã. O parolã unicã (OTP) transmisã prin
DynamicID expirã odatã ce a fost folositã
sau dupã o anumitã perioadã stabilitã de
cãtre administrator. DynamicID include
gateway-urile pentru acces securizat de la
distanþã Check Point Connectra NGX
R66.|
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