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ª TEFAN R ÃDEANU

Avem
proiecte de
10 miliarde?

De câþi bani este nevoie sã ieºim din crizã? Dupã primele estimãri, se pare cã 10
miliarde de euro ar putea funcþiona ca energizant pentru economie! Cât de reale
sunt aceste sume? Punem aceastã întrebare, deoarece dupã unele surse bugetul ar putea contribui cu ceva mai mult de 3 miliarde de euro. Restul? Nu ne
rãmâne decât sã ne împrumutãm ºi sã acceptãm un acord de supraveghere cu
Fondul Monetar Internaþional, adicã sã acceptãm ºi sã aplicãm un set dur de
mãsuri de austeritate. Strânsul curelei rãmâne metoda preferatã a FMI. Dar
haideþi ca de data aceasta sã fim optimiºti considerând cã putem face rost
urgent de 10 miliarde de euro, chiar dacã va trebui sã facem sacrificii. Rezolvãm
problema? Limitãm efectele crizei economice? Încep sã se „tureze motoarele“
dând o gurã de oxigen companiilor private? Ascultându-l miercuri searã pe ªtefan
Varfalvi, prim-vicepreºedintele Uniunii Generale a Industriaºilor, optimismul s-a
transformat în teamã. Având o mare „experienþã“ în domeniu, s-ar putea sã
strângem cureaua degeaba ºi pânã la urmã o mare parte din cele 10 miliarde de
euro sã se evapore în consum nejustificat. Avertismentul reprezentantului UGIR
trebuie sã dea de gândit. „Nu sunt ferm convins cã economia României astãzi
poate sã consume cele 10 miliarde. Noi vorbim despre o situaþie care mi se pare
de-a dreptul ciudatã. În infrastructura de cale feratã nu existã proiecte pregãtite.
De ce? Pentru cã... nu ai voie sã lucrezi la proiect decât dacã ai finanþare asiguratã. Dar nu poþi sã ai finanþare dacã n-ai proiect. Existã bani prevãzuþi pentru a
veni de la Uniunea Europeanã. În fond, noi discutãm despre sute de km de
autostradã. E, surprizã. Se pare cã nu vom putea consuma niciun euro din fondurile europene pentru autostrãzi, cã nu suntem pregãtiþi”, spunea ªtefan
Varfalvi. Este un scenariu plauzibil. Absenþa proiectelor, amânarea punerii lor în
practicã va conduce la ratarea unui întreg an ca 2009 ºi la acutizarea crizei.
Practic riscãm, dacã procedãm ca pânã în prezent, sã ne întoarcem la perioada
anului 1997. Atunci, dupã un an de constrângeri ºi sacrificii bugetare prescrise
din birourile Fondului Monetar Internaþional, fostul ministru de Finanþe din acea
perioadã, Mircea Ciumara, recunoºtea public: „Anul trecut am chinuit poporul
degeaba“. Aºadar, pânã sã se batã în cuie bugetul de stat, pânã sã convingem
populaþia cã va trebui sã se descurce cu salariile plafonate ºi cu preþurile în
creºtere, ministerele care solicitã bani pentru investiþii în infrastructurã sã prezinte
punctual proiectele pe care vor sã le dezvolte. Altfel, totul este degeaba. În fond,
ºi Guvernul Tãriceanu a avut la dispoziþie în anul 2008, din fondurile europene,
2,87 miliarde de euro. Bani acordaþi României pentru dezvoltare. Ei bine, deºi
reprezentau cea mai ieftinã resursã de finanþare, s-au cheltuit doar 0,764 miliarde de euro. De ce? Foarte simplu. Nu au existat proiecte pentru aceeaºi infrastructurã despre care vorbim în prezent ºi pe care o receptãm ca pe o soluþie de
ieºire din crizã. Acum avem proiecte punctuale?|
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CEC ºi Eximbank,
recapitalizate
Eximbank ºi CEC Bank au semnat, ieri, un acord de parteneriat cu trei
asociaþii patronale ºi douã fonduri de
garantare pentru sprijinirea operatorilor economici, în vederea depãºirii
efectelor crizei financiare. Din partea
patronatelor au participat Consiliul
Naþional al Întreprinderilor Private
Mici ºi Mijlocii din România (CNIPMMR), Asociaþia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) ºi Asociaþia Naþionalã a Exportatorilor ºi
Importatorilor din România (ANEIR).
Acordul a fost parafat ºi de Fondul
de Garantare a Creditului Rural
(FGCR) ºi Fondul Naþional pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii (FNIMM).
Astfel, Eximbank, CEC Bank ºi
FNIMM vor oferi produse specifice
de finanþare atât pentru IMM-uri, cât
ºi pentru companiile care deruleazã
exporturi. La rândul lor, asociaþiile
patronale se obligã sã promoveze serviciile ºi produsele propuse în parteneriat membrilor asociaþiilor.

Raiffeisen Bank a lansat un cont
de economii pentru IMM
Raiffeisen Bank a lansat un cont de
economii destinat întreprinderilor mici
ºi mijlociii (IMM) ºi persoanelor fizice
autorizate, la care aplicã dobânzi comparabile cu cele pentru depozitele la termen, iar clientul are acces oricând la sumele economisite, a anunþat luni banca.
Contul de economii „Acces Plus
IMM“ este destinat firmelor cu cifra de
afaceri pânã la echivalentul a cinci milioane de euro ºi Persoanelor Fizice
Autorizate (PFA) ºi este disponibil atât
în lei, cât ºi în euro, suma minimã necesarã pentru deschiderea contului fiind de
10.000 lei, respectiv 5.000 euro, se aratã
într-un comunicat al Raffeisen Bank.

Clienþii beneficiazã de o ratã a dobânzii diferenþiatã pe patru tranºe valorice. Astfel, la contul în lei, rata dobânzii se situeazã între 8% (pentru sume
mai mici de 150.000 lei) ºi 11% (pentru
sume peste de 1 milion lei), în timp ce la
contul în euro, rata dobânzii variazã
între 2,5% (pentru sume mai mici de
40.000 euro) ºi 3% pentru sume peste
250.000 euro.
Dobânda se calculeazã zilnic ºi se
capitalizeazã lunar în contul Acces Plus
IMM, începând cu luna urmãtoare
deschiderii contului.
Pentru sumele pânã la 4.999,99 euro
se aplicã dobânda la vedere.|

Eximbank a introdus în protocol
produse cum ar fi garanþiile de export,
finanþãri pentru acoperirea cheltuielilor de producþie de export, asigurãri de export ºi de curs de schimb
valutar, precum ºi produse ºi servicii
suplimentare, cum ar fi rapoarte de
informaþii comerciale, rapoarte de risc
de þarã ºi rapoarte sectoriale.
De asemenea, banca de export va
acorda finanþãri cu dobândã subvenþionatã ºi compensaþii de dobândã ºi
pentru IMM-uri.|
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Diferenþele dintre veniturile ºi cheltuielile autoritãþilor de reglementare ºi control, cum ar fi ANRE, ANRGN, CSA,
CNVM ºi altele, ar putea fi incluse ca venituri la bugetul de stat, a declarat secretarul executiv al PDL, Mircea Toader.
„Tot ce trãieºte dintr-un sistem de taxe
ºi cele care au un regim de monopol ar trebui sã primeascã bani de la buget ºi sã verse
bani la bugetul de stat. Inclusiv autoritãþile
de reglementare. Se va discuta în Parlament. Poate cã se va alege o soluþie mai
rapidã, prin care se va spune cã toate veniturile care exced cheltuielile vor fi vãrsate
la bugetul statului“, a rãspuns Toader, întrebat dacã printre autoritãþile cu finanþare autonomã care vor vãrsa veniturile la buget figureazã ºi cele de reglementare control din
subordinea Parlamentului.|

Foto: ArhivaFoto.ro

Bugetele Agenþiilor, incluse în bugetul
de stat

Eveniment

Se cautã soluþii pentru economia
de piaþã europeanã
L AURENÞIU P LOSCEANU
P RE º EDINTE ARACO
M EMBRU G R . I, CESE

La sfârºitul lunii ianuarie la Bruxelles
a avut loc Conferinþa „Cãi de reconstrucþie a economiei de piaþã europene“.
Cele douã scopuri majore ale Conferinþei
CESE pe tema menþionatã au fost :
 Mãsuri rapide care sã permitã relansarea economicã pentru a evita recesiunea economicã ºi efectele sale sociale;
 Identificarea cãilor de redefinire ºi
îmbunãtãþire a reglementarilor pieþelor financiare.
Au participat ca invitaþi reprezentanþi
ai partenerilor sociali la nivel European
(Business Europe ºi ETUC), reprezentanþi
ai Instituþiilor Europene (Banca Centralã
Europeanã, Comisia Europeanã, Parlamentul European, Centrul European de
Studii Politice, CESE), reprezentanþi ai
mediului academic european etc.
Principalele teme lansate de preºedintele CESE, Mario Sepi, în cuvântul de
deschidere au fost urmãtoarele:

1. Cine are autoritatea sã defineascã ºi
sã aplice noile reguli transparente ?
2. Cum pot politicile economice sã
orienteze reglementarea pieþelor financiare cãtre investiþii productive ?
3. Care este relaþia dintre piaþa financiarã ºi economia realã ?
4. Cum poate fi creatã bunãstarea ?
5. Este Planul de redresare European
suficient ?
Au mai fost menþionate în cuvântul
preºedintelui CESE urmãtoarele idei :
 faptul cã nu este cunoscut încã adevãratul nivel al dimensiunii crizei;
 faptul cã societatea civilã nu poate fi
exclusã pentru cã ea este principalul actor
în relansarea economicã;
 societatea civilã trebuie sã cunoascã
real cauzele, precum ºi care sunt soluþiile
de ieºire din crizã;
 faptul cã nivelul estimat al costului
crizei (cca 3% din PIB) este foarte ridicat;
 faptul cã un cost al oportunitãþilor
pierdute este foarte dificil de evaluat;
 faptul ca în luna martie 2009 va fi
organizatã o Conferinþã comunã CE -

CESE cu participarea CES naþionale pe
tema evaluãrii efectelor Planului de redresare la nivel European;
 necesitatea revizuirii Tratatului de la
Maastricht;
 relaþia dintre partenerii sociali este
esenþialã pentru reclãdirea economiei
În intervenþia sa, secretarul general al
ETUC, Dl John Monks, a precizat:
 realitatea faptului cã aceastã crizã
începe sã se simtã ºi se simte rãu
 existã o dimensiune globalã a crizei
care reclamã nevoia reechilibrãrii sistemului bancar;
 marele risc actual cu bãncile este cã
acestea nu preiau nici un risc!
 Sistemul bancar trebuie reconfigurat, ºi nu pe modelul american;
 Ne confruntãm cu un rism de ciocnire (clash) între reglementãrile la nivel
comunitar ºi politicile guvernelor naþionale;
 ETUC cheamã pentru un nou „Social Deal“ care sã menþinã salariaþii în activitate cu reducerea corespunzãtoare a
timpului de lucru, noi scheme de salariza-
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re, dialog macroeconomic, investiþii publice în tehnologii verzi, accent pe securitate în cadrul flexicuritãþii;
 Ne confruntãm cu finalul unui anumit tip de capitalism;
 Prioritatea majorã este sã miºcãm
economia!
În intervenþia sa, secretarul general al
Business Europe, dl Philippe de Buck, a
subliniat urmãtoarele idei:
 Efectele crizei se simt din 2006
(subprime în SUA), 2007 (active toxice),
2008 (îngheþare completã a tranzacþiilor
interbancare) ºi 2009 (recesiune economicã);
 ªomajul se aflã încã la minime istorice din cauza unei decade de dezvoltare
fãrã precedent;
 Intrãm într-o erã nouã, pentru cã cea
de pânã acum a fost nu a fost condusã pe
baza de reglementãri la nivel mondial ºi
a ºi fost dublatã de un control precar;
 Politicile macroeconomice nu au
fost corect coordonate, ceea ce a determinat în final intervenþia fãrã precedent a
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guvernelor pentru a salva bãnci ºi a relansa economiile naþionale;
 ªomajul va creºte probabil cu 4 milioane de oameni în 2009 dupã estimãrile
CE;
 Regulile economiei de piaþã trebuie
menþinute chiar dacã distribuþia creditului
a fost naþionalizatã;
 Autoritãþile UE ºi în special Banca
Centralã Europeanã au intrat în joc la
timp ºi cu efecte mari;
 Trebuie recunoscutã prudenþa de ieri
ºi implicarea de astãzi a BCE.
Principalele acþiuni recomandate de
reprezentantul Business Europe au fost
urmãtoarele:
1. Implementarea urgentã a planurilor
de redresare care trebuie sã fie operaþionalizate la timp, þintite bine ºi temporare
(3T=Timely, Targeted and Temporarily );
2. Nerenunþarea la esenþa prevederilor
Pactului de stabilitate;
3. Lãrgirea rolului Bãncii Centrale
Europene respectând independenþa bãncilor, dar supraveghindu-le;

4. Reevaluarea momentului în care ar
trebui integrate þãrile din afara zonei euro;
5. Identificarea rãspunsului la întrebarea: „Cum salvãm economia socialã a
UE?“;
6. Concentrarea acum pe investiþii în
pregãtirea personalului.
Reprezentantul BCE a precizat cã cei
10 ani de euro reprezintã o poveste de
succes care s-a dovedit o ancorã fiabilã în
condiþii de crizã.
Celelalte intervenþii ale invitaþilor
Instituþiilor Europene ºi ale mediului academic sunt concis reliefate în urmãtoarele
precizãri:
 Nimeni nu ºi-a imaginat viteza ºi
profunzimea acestei crize;
 Capitalismul este precum colesterolul: bun ºi rãu! (Preºedintele CESM Franþa, Dl J. Dermagne);
 Sunt douã mari probleme: pierderile
suferite ºi cum le digerãm!;
 Trebuie definite strategii de ieºire
(exit strategies) din situaþiile financiare cu
care ne confruntãm;
 Sistemul financiar bancar trebuie sã
se punã în slujba economiei reale;
 Un aspect crucial îl reprezintã reformarea supravegherii bancare;
 ECOFIN ºi-a propus un colegiu de
regulatori operaþional la nivelul UE pânã
în 2010;
 Chestiunile legate de aceastã crizã
se vor afla pe agendã mulþi ani;
 Pe lângã reglementarea sãracã ºi
supervizarea precarã, ne-am confruntat ºi
cu o absenþã a „due diligence“ în companii ºi bãnci;
 Pieþele financiare sunt încã nervoase. Unele s-au mai liniºtit, dar multe încã
nu!
 Trebuie sã spunem „da“ convergenþei globale, dar tot „da“ ºi întãririi
supravegherii la nivel comunitar, inclusiv
printr-un regim nou de sancþiuni;
 Guvernanþa corporatistã trebuie
consolidatã;
 Europa e divizatã ºi are o voce slabã
la nivel internaþional;
 Este necesar un rãspuns comunitar
coerent;
 Triunghiul soluþiei este: Reglementare-Supervizare-Managementul crizei;
 În 3 luni s-a trecut de la fricã de
inflaþie la fricã de deflaþie;
Concluziile conferinþei au fost, sintetic, urmãtoarele:
1. Schimbarea arhitecturii financiare a
UE este necesarã!
2. Statele trebuie sã reglementeze mai
ferm propriile economii.
3. Abordãrile trebuie sã fie pe termen
mediu, ºi nu pe termen scurt!|

Pulsul economiei

Intrã sau nu România în
recesiune în 2009?
R ALUCA D OBRE

ING: Recesiunea în România
pare de neevitat în 2009
România are puþine ºanse sã evite recesiunea în 2009, ca urmare a înrãutãþirii
situaþiei din comerþ, a producþiei industriale ºi a construcþiilor, fapt ce poate conduce la contractarea cu 3,5% a produsului intern brut în acest an, iar þinta pentru
deficitul bugetar pare nerealistã, potrivit
analiºtilor ING. Totuºi, Comisia Europeanã a anunþat cã vede o creºtere economicã
de 1,75% pentru România în acest an,
precum ºi un deficit bugetar de 7,5% din
PIB, dar a precizat cã nu a inclus în prognoza sa mãsurile anunþate de guvernul
Boc de reducere a deficitului bugetar,
pentru cã nu au fost încã adoptate.
„Economia României va scãdea cu
3,5% în 2009, fiind cea mai pronunþatã
scãdere din zona Europei de Est, Orientul
Mijlociu ºi Africa dupã Ucraina, ceea ce
ne face sã estimãm cã sunt puþine ºanse ca
România sã evite recesiunea în 2009“,
susþin economiºtii ING Bank România
într-un raport publicat la jumãtatea lunii
ianuarie ºi preluat de NewsIn. Analiºtii
ING estimeazã, de asemenea, cã PIB-ul
României ar putea scãdea încã din primul
trimestru al acestui an.
„Din noiembrie, echipa ING a fãcut
revizuiri semnificative în scãdere privind
creºterea economicã atât în SUA, cât ºi în
zona euro. O recesiune mai severã în
cadrul statelor dezvoltate va avea impact
puternic asupra României prin cel puþin
douã canale, cererea externã mai scãzutã
ºi mai puþinã finanþare externã, într-o perioadã în care România are o nevoie acutã
de acces la fonduri din strãinãtate“, se
aratã în raportul ING. Analiºtii ING considerã cã economia României a scãzut în
ultimul trimestru din 2008, însã aceste
date vor putea fi confirmate cel mai
devreme în iunie 2009.
„Banca centralã ar trebui sã nu rãmânã imunã la perspectiva economicã pesimistã ºi ar trebui sã acþioneze mai rapid.
Aceasta ar putea însemna o scãdere a dobânzii de politicã monetarã, aºa cum ne
aºteptãm, dar, în acelaºi timp, o presiune
mai mare pe moneda naþionalã. De aceea,
estimãm cã euro se va tranzacþiona cu
4,70 lei/euro în trimestrele urmãtoare ºi
nu excludem ca acest nivel sã fie depãºit“,

au mai spus analiºtii ING. Dinspre Banca
Naþionalã a României probabilitatea unei
scãderi a economiei româneºti nu este
alarmantã, în condiþiile în care prognoza
oficialã pentru avansul din acest an este
de 2,5%, potrivit declaraþiilor fãcute de
viceguvernatorul BNR, Cristian Popa, la
conferinþa Euromoney de la Viena.

Coface se aºteaptã
ca România sã înceapã
sã îºi revinã din crizã
la sfârºitul lui 2009
Coface estimeazã cã la sfârºitul acestui an se vor vedea primele îmbunãtãþiri
ale situaþiei economice a României, care
va depinde foarte mult, însã, de progrese-

le înregistrate pe pieþele internaþionale, a
declarat miercuri directorul general al Coface România, Cristian Ionescu. „Nu
vedem soluþii la nivel guvernamental, la
nivel politic de ieºire din crizã. Ne-ar trebui ºi nouã un guvern care sã funcþioneze
eficient“, a spus directorul general al Coface, care a adãugat cã „economia româneascã nu a crescut pe programe politice“.
„Nu cred cã vom ieºi din crizã pentru cã
vom ºti noi sã o gestionãm, ci pentru cã ne
vor scoate din crizã pieþele internaþionale“, a completat Ionescu pentru
NewsIn. ªeful Coface a explicat cã situaþia din România este o consecinþã a celei
de la nivel mondial, iar soluþionarea problemelor naþionale va veni în momentul
în care se vor redresa problemele la nivel
internaþional. România a beneficiat pânã
acum de o creºtere economicã susþinutã,
sprijinitã de existenþa lichiditãþilor ºi a

creditelor la un preþ bun, dar situaþia s-a
schimbat total în prezent, atât pentru companii, cât ºi pentru persoanele fizice, a
mai spus Ionescu. „Motoarele de creºtere
din ultimii ani nu mai existã nici în ceea
ce priveºte consumul, nici pe piaþa
construcþiilor, nici în domeniul investiþiilor strãine. Cererea este strangulatã. Nu
existã azi un motor viabil de creºtere economicã în România, motiv pentru care
þara rãmâne vulnerabilã la riscuri“, a adãugat ºeful Coface.

Þinta anunþatã pentru deficitul
bugetar este nerealistã?
Deficitul bugetar al României s-ar
putea adânci mai mult în acest an, deoa-

rece mãsurile anunþate de Executiv nu
sunt suficiente pentru a determina corecþiile necesare, iar þinta de 2-2,5% din PIB
este „nerealistã“, susþin economiºtii ING,
care adaugã cã deficitul bugetar va avea,
de asemenea, un impact negativ asupra
economiei.
„Þinând cont cã în 2008 România a
avut un deficit bugetar de peste 5%, probabilitatea ca în acest an deficitul bugetar
ca procent din PIB sã continue sã se adânceascã este chiar mai mare, deoarece mãsurile anunþate de noul guvern nu sunt suficiente pentru a corecta balanþa. Þinta de
deficit bugetar de 2-2,5% din PIB pentru
2009 este nerealistã în opinia noastrã“,
aratã analiºtii ING. Ei considerã cã deficitul bugetar s-ar putea tempera în urmãtorii doi-trei ani prin politici care sã fie
vãzute „drept credibile de piaþã“, inclusiv
printr-o diminuare severã a cheltuielilor
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Pulsul economiei
(în special pe partea de salarii) ºi, poate,
prin majorarea unor taxe.

Piaþa aºteaptã reducerea
dobânzii de politicã
monetarã ºi a rezervelor
minime obligatorii
ING mai aratã cã, deºi în prezent încã
mai existã presiuni generate de excesul de
cerere, acest fenomen va înceta din trimestrul al doilea, fapt ce ar putea permite
BNR sã diminueze rata dobânzii de politicã monetarã, „în încercarea de a ajuta
economia“. „Piaþa se aºteaptã fie la reducerea dobânzii de politicã monetarã în februarie (cu impact indirect ºi asupra
dobânzii la facilitatea de creditare lombard), fie la scãderea rezervelor minime
obligatorii, una sau amândouã urmând sã
ducã la diminuarea dobânzilor interbancare. În acelaºi timp, aceste mãsuri ar
putea adãuga încã o presiune asupra leului“, potrivit analizei. Analiºtii ING
anticipeazã cã BNR va diminua rata
dobânzii de politicã monetarã de la
10,25% la 9% în acest an. În plus, ING
vede o uºoarã creºtere a inflaþiei, exprimatã în termeni lunari, în perioada urmãtoare, ca urmare a deprecierii leului, însã
estimeazã cã procesul dezinflaþionist exprimat anual - va continua. Astfel, ei se
aºteaptã ca inflaþia medie din 2009 sã se
tempereze la 6,7%, de la 7,9% în 2008.
„Unele presiuni suplimentare asupra
creºterii preþurilor ar putea fi înregistrate
din a doua jumãtate a anului, având în
vedere efectul de bazã ºi un leu tot mai
slab“, se mai aratã în raportul ING.
Analiºtii ING considerã cã previziunea lor
de 8,8% din PIB pentru deficitul de cont
curent ar putea fi îmbunãtãþitã ºi estimeazã, totodatã, cã ºomajul va depãºi
6% în acest an. Pierderea locurilor de
muncã ºi deprecierea leului vor determina
populaþia sã cheltuiascã mai puþin, dar ar
putea duce ºi la creºterea creditelor neperformante. „Þinând cont de deprecierea
leului ºi de faptul cã peste 50% din împrumuturile contractate de populaþie sunt în
valutã, numãrul ºi volumul creditelor neperformante vor cunoaºte un avans alert
în urmãtoarele 3-6 luni“, mai aratã analiºtii ING, care sunt de pãrere, totodatã,
cã majorãrile salariale din sectorul privat
vor încetini.

Coface estimeazã
cã economia româneascã
va creºte cu 2% în 2009
Coface estimeazã o încetinire a creºterii economice la 2% în România în acest
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an, în condiþiile în care comerþul exterior
se va reduce, aratã datele publicate miercuri de companie.
Estimarea Coface este uºor mai optimistã decât cea a Comisiei Europene,
publicatã luni, care indicã o creºtere a
economiei româneºti cu doar 1,75% în
acest an, faþã de 7,8% în 2008, însã este
sub nivelul de 2,5% pe care mizeazã
Guvernul. Astfel, Coface prognozeazã o
reducere a exporturilor româneºti la 49,7
miliarde dolari în acest an, de la 51,9 miliarde dolari în 2008, dar ºi o comprimare
a importurilor, la 72 miliarde dolari, de la
80,4 miliarde dolari anul trecut.
Scãderea comerþului exterior va avea
ca efect o restrângere a deficitului de cont
curent pânã la 10,5% din produsul intern
brut (PIB), de la 13,3% din PIB în 2008,
estimeazã Coface. În acelaºi timp, deficitul bugetar va fi redus la 2,1% din PIB, de
la circa 5,3% din PIB în 2008.
Totuºi, datoria externã a României,
din care cea mai mare parte este privatã,
va creºte la 57,9 miliarde dolari în 2009,
de la 51,7 miliarde dolari anul trecut.
Încetinirea economicã va calma ºi inflaþia
în acest an, pânã la o medie anualã de
6,3%, faþã de 7,9% în 2008.
Serviciul datoriei externe va urca la
19,5% din exporturi în 2009, de la 15% în
2008, iar rezervele valutare ale României
vor acoperi 4,6 luni de importuri, mai
prognozeazã Coface.

Alianþa PD-L ºi PSD a decis:
în 2009, cheltuielile
bugetare merg cu precãdere
spre investiþii
Liderii PD-L ºi PSD au cãzut de acord
ca cel puþin 18% din cheltuielile bugetare
pe anul 2009 sã fie alocate pentru investiþii, iar cheltuielile bugetare destinate
achiziþionãrii de bunuri ºi servicii sã fie
reduse la jumãtate, au declarat, pentru
NewsIn, surse din conducerea celor douã
partide.
„Întrucât investiþiile reprezintã prioritatea numãrul unu în acest an de crizã
economicã, s-a cãzut de acord ca 18-19%
din bugetul alocat cheltuielilor sã fie destinat acestui sector. S-a stabilit, totodatã,
reducerea la jumãtate a sumelor alocate
achiziþionãrii de bunuri ºi servicii, pentru
a diminua cheltuielile bugetare din acest
an“, au precizat reprezentanþii PD-L ºi
PSD. O altã decizie luatã în calcul de reprezentanþii coaliþiei de guvernãmânt
pentru diminuarea cheltuielilor este reducerea cu 20% a personalului din întreg
sistemul bugetar, astfel încât salariile angajaþilor sã poatã fi majorate în raport cu

inflaþia. Premierul Emil Boc a declarat în
urmã cu câteva zile cã a cerut ca 20% din
cheltuielile bugetare pe anul 2009 sã fie
utilizate pentru investiþii ºi vrea ca
Guvernul sã acopere peste 50% din cheltuielile pentru izolarea termicã a blocurilor, mãsurile fãcând parte din planul
de combatere a efectelor crizei economice.
În ceea ce priveºte reabilitarea termicã, Boc preciza cã firmele producãtoare
de materiale de construcþii vor avea comenzi ºi vor pãstra astfel locurile de muncã. În plus, valoarea facturii la întreþinere
va scãdea cu 30-35%. Premierul amintea
cã este vorba de aproximativ 89.000 de
blocuri care trebuie reabilitate termic, în
întreaga þarã. Potrivit legislaþiei în vigoare, fondurile necesare pentru finanþarea lucrãrilor de reabilitare termicã se
asigurã astfel: 37% din alocaþii de la bugetul de stat, 30% de la bugetele locale ºi
33% din fondul de reparaþii al asociaþiei
de proprietari.

Citi avertizeazã: deficitul
bugetului de pensii ar putea
depãºi 2% din PIB în 2009
Þinta de 2% din produsul intern brut
asumatã de Guvernul Boc pentru deficitul
bugetului general consolidat ar putea fi
greu de atins în condiþiile în care numai
deficitul înregistrat de fondul de pensii ar
putea depãºi 2% din PIB în acest an, potrivit unei analize publicate de Citi.
„Pentru sprijinirea stabilitãþii macroeconomice ºi creºterea încrederii investitorilor e nevoie de o îmbunãtãþire a disciplinei
fiscale ºi de scãderea deficitului la niveluri mai rezonabile. În acest sens, þinta de
2% din PIB asumatã prin proiectul de buget pe 2009 este o mãsurã în direcþia bunã, dar apare ca fiind greu de îndeplinit,
þinând cont cã numai deficitul bugetului
de pensii ar putea depãºi 2% din PIB în
acest an“, susþin analiºtii Citi.
Ei evidenþiazã cã „deficitul bugetului
general, calculat la 12 luni, s-a adâncit în
noiembrie 2008 la 19,8 miliarde lei de la
18 miliarde lei în octombrie, iar datele
preliminare oficiale aratã cã deficitul bugetar a ajuns anul trecut la 5,2% din PIB
de la aproximativ 2,4% în 2007“.
În timp ce actualul Guvern susþine cã
va reduce deficitul bugetar din acest an la
2% din PIB, Comisia Europeanã anunþa
luni cã se aºteaptã la un deficit bugetar de
7,5% din PIB în 2009, precizând, totuºi,
cã nu a luat în calcul, în prognoza sa,
mãsurile anunþate de executivul de la
Bucureºti, deoarece nu au fost încã adoptate.|
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Expertiza contabilã
EXPERT CONTABIL , CORINA FEIER

Expertiza contabilã este o formã de
cercetare ºtiinþificã în vederea lãmuririi
modului în care sunt reflectate în documente ºi în evidenþa tehnic-operativã ºi
contabilã anumite fapte, împrejurãri, situaþii etc. de naturã financiar-contabilã.
Expertiza contabilã este misiunea datã
unui expert de a controla registrele, conturile ºi actele justificative ale unui agent
economic în scopul de a furniza pãrþilor
interesate datele pentru o echitabilã regularizare a situaþiei.
Expertizele contabile pot fi efectuate
numai de cãtre persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiþiile legii, fiind înscrise, cu viza la zi, în
partea activã a Tabloului experþilor contabili, actualizat anual de cãtre Corpul
Experþilor Contabili ºi al Contabililor
Autorizaþi din România (CECCAR).

expertiza contabilã au fãcut obiecþii sau
au dat explicaþii pe care expertul contabil
le-a luat sau nu în considerare în formularea concluziilor sale. În fiecare astfel de
paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor ºi interpretarea rezultatelor acestora. Dar, dacã aceste prezentãri ar îngreuna înþelegerea expunerii de cãtre benefi-

„DESFÃªURAREA
EXPERTIZEI
CONTABILE“, trebuie sã se încheie cu
concluzia (rãspunsul) expertului contabil,
care trebuie sã fie precis, concis, fãrã
echivoc, redactat într-o manierã analiticã,
ordonatã ºi sistematizatã fãrã a face
aprecieri asupra calitãþii documentelor
justificative, reprezentãrilor (înregis-

ciarul raportului de expertizã contabilã,
este recomandabil ca ansamblul calculelor sã se facã în anexe la raportul de
expertizã contabilã, iar în textul expertizei
contabile sã se prezinte doar rezultatele
calculelor ºi interpretarea acestora.
Fiecare paragraf din Capitolul II,

trãrilor) contabile, expertizelor ºi actelor
de control (de orice fel) anterioare ºi nici
asupra încadrãrilor legale.
Aceasta, deoarece expertul contabil
analizeazã evenimente ºi tranzacþii ºi nu
încadrarea judiciarã a acestora. În cazuri
deosebite în care expertul contabil, în

Raportul de expertizã
contabilã
Capitolul I, „INTRODUCERE“, al
raportului de expertizã contabilã trebuie
sã cuprindã cel puþin urmãtoarele paragrafe: paragraful de identificare a expertului(þilor) contabil(i) nominalizat(þi) pentru efectuarea expertizei contabile, cel de
identificare a organului care a dispus
efectuarea expertizei contabile, paragraful privind identificarea împrejurãrilor
ºi circumstanþelor în care a luat naºtere
litigiul în care s-a dispus efectuarea
expertizei contabile judiciare sau contextul în care a fost contractatã expertiza
contabilã extrajudiciarã.
Este important ca încã din primul
capitol sã se facã identificarea obiectivului(lor) expertizei contabile ºi a materialului documentar care are o legãturã
cauzalã cu obiectul(vele) expertizei contabile ºi care a stat la baza întocmirii
raportului de expertizã contabilã.
Capitolul II, „DESFÃªURAREA
EXPERTIZEI CONTABILE“, al raportului de expertizã contabilã, trebuie sã
conþinã câte un paragraf distinct pentru
fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile, care sã cuprindã o
descriere amãnunþitã a operaþiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, actele ºi
faptele analizate, locul producerii evenimentelor ºi tranzacþiilor, sursele de informaþii utilizate, dacã pãrþile interesate în
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exercitarea misiunii sale, se confruntã cu
acte ºi documente care nu întrunesc
condiþiile legale, care exprimã ficþiuni sau
sunt suspecte, el nu trebuie sã le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (rãspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixate expertizei contabile, dar
trebuie sã menþioneze aceasta în raportul
de expertizã contabilã.
Dacã raportul de expertizã contabilã
este întocmit de mai mulþi experþi care au
opinii diferite, într-un paragraf al
Capitolului II, «DESFÃªURAREA
EXPERTIZEI CONTABILE», fiecare
expert contabil trebuie sã-ºi motiveze
detaliat ºi documentat opinia pe care o
susþine. De regulã, în expertizele judiciare
10 |
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trebuie motivatã separat opinia expertului
recomandat de parte, în raport cu opinia
expertului numit din oficiu.
Capitolul III, „CONCLUZII“, al
raportului de expertizã contabilã trebuie
sã conþinã câte un paragraf distinct cu
concluzia (rãspunsul) la fiecare obiectiv
(întrebare) al expertizei contabile preluat
în maniera în care a fost formulat în
Capitolul
II,
„DESFÃªURAREA
EXPERTIZEI CONTABILE“.
Raportul de expertizã contabilã
întocmit în structura prezentatã este un
raport de expertizã contabilã obiºnuit,
necalificat. Un astfel de raport de expertizã contabilã nu poate conþine concluzii
(rãspunsuri) alternative la obiecti-

vul(vele) fixat(e) expertului contabil.
Dacã expertul contabil, în promovarea
raþionamentului sãu profesional, considerã necesar sã-ºi exprime pãrerea asupra
obiectivului(velor) expertizei contabile,
asupra faptului dacã întrebãrile ce i-au
fost fixate sunt suficiente sau nu în clarificarea obiectivului(velor) expertizei sau
cu privire la alte aspecte asupra cãrora
doreºte sã reþinã atenþia beneficiarului
expertizei, poate face acest lucru.
În prezentarea consideraþiilor sale
personale, în raportul de expertizã contabilã, expertul contabil trebuie sã se conformeze normelor de eticã ºi deontologie
ale profesiei contabile liberale, în special
a celor privind confidenþialitatea.
Conþinutul ºi întinderea consideraþiilor
personale într-un raport de expertizã contabilã þin de raþionamentul profesional al
expertului contabil.
Aceste consideraþii trebuie limitate la
strictul necesar sau impus de lege în cazul
expertizelor contabile judiciare ºi pot fi
mai extinse (cuprinzãtoare) în cazul
expertizelor contabile extrajudiciare.
Raportul de expertizã contabilã care
cuprinde consideraþii personale ale expertului contabil este calificat drept raport de
expertizã contabilã cu observaþii.
În cazuri cu totul deosebite, expertul
contabil se poate afla în imposibilitatea
întocmirii unui raport de expertizã contabilã, datoritã inexistenþei documentelor
justificative ºi/sau evidenþelor contabile
care sã ateste evenimentele ºi tranzacþiile
supuse expertizãrii.
În astfel de cazuri se va întocmi un
„RAPORT DE IMPOSIBILITATE A
EFECTUÃRII EXPERTIZEI CONTABILE“, care va avea aceeaºi structurã
ca un raport de expertizã contabilã
obiºnuit, dar care, în capitolele II
„DESFÃªURAREA
EXPERTIZEI
CONTABILE“ ºi III „CONCLUZII“, va
prezenta justificat ºi fundamentat cauzele
care conduc la imposibilitatea efectuãrii
expertizei contabile «comandate» de beneficiarul acestuia.
Anexele la raportul de expertizã contabilã, indiferent de tipul acestuia
(obiºnuit, cu observaþii sau imposibilitatea efectuãrii expertizei contabile), fac
parte integrantã din raportul de expertizã
contabilã ºi se întocmesc de cãtre expertul
contabil cu scopul de a susþine o constatare din cuprinsul raportului de expertizã contabilã.
Anexele la raportul de expertizã contabilã trebuie întocmite atunci ºi numai
atunci când existã necesitatea de documentare a unei constatãri din raportul de
expertizã contabilã, ele având menirea sã

Studii de caz
degreveze conþinutul raportului de expertizã contabilã de prezentãri prea detaliate,
cifre multiple sau alte elemente de naturã
similarã. Nu pot constitui anexe la raportul de expertizã contabilã documentele
justificative sau registrele contabile originale, sau reproduse prin tehnici de multiplicare. Anexele raportului de expertizã
contabilã sunt un «produs» al muncii
expertului contabil.

Studiu de caz - Raport de
expertizã contabilã judiciarã
Capitolul I. Introducere
Paragraful I
Subsemnatul MARA CONSTANTIN, expert contabil, domiciliat în DEVA
STR. MINERULUI NR.7, posesor al carnetului de expert contabil nr. _1528_
înscris în TABLOUL EXPERÞILOR
CONTABILI ºi CONTABILILOR
AUTORIZAÞI din ROMÂNIA (CECCAR)
Paragraful II
Am fost numit(þi) prin încheierea de
ºedinþã din data de 25/06/2007 expert
contabil în dosarul nr. 5342/2007, pãrþile
implicate în proces fiind:
1. SC INTERMEDIA SRL, cu sediul
în Deva, str. M. Viteazul Bl. 32/17
2.SC MARA PRODCOM SRL Deva,
str. Cãlugãreni nr.7A
Paragraful III
Pentru rezolvarea acestei cauze s-a
dispus proba cu expertiza contabilã,
cãreia i s-au fixat urmãtoarele obiective
(întrebãri): Instanþa a aprobat la cererea
contestatorului Popescu Ion urmãtorul
obiectiv de expertizã:

1. Care este suma efectivã ce poate fi
facturatã ca penalitãþi ºi dobânzi de
întârziere pentru lucrarea efectuatã;
Iar, la cererea intimatei, urmãtoarele
obiective:
1. Stabilirea cuantumului prejudiciului efectiv existent în sarcina petentului, cauzat de neplata facturilor;
Paragraful IV
Lucrãrile expertizei contabile s-au
efectuat în perioada 30 iunie 2007 - 15
iulie 2007 la sediul social al SC INTERMEDIA SRL .
Paragraful V
Materialul documentar care a stat la
baza efectuãrii expertizei constã în:
În vederea efectuãrii expertizei,
expertul, în baza prevederilor art. 208 din
Codul de procedurã civilã, a luat legãtura
cu contestatorul SC MARA PRODCOM
SRL (anexa nr. 1) ºi cu intimata SC
INTERMEDIA SRL.
Expertul a studiat actele ºi documentele aflate la dosarul de judecatã nr.
3945/2002, precum ºi actele aflate la
dosarul societãþii.
Paragraful VI
Redactarea prezentului raport de
expertizã contabilã s-a fãcut în perioada
30.06.2007 - 15.07.2007.
În cauzã nu s-au efectuat alte expertize contabile; nu s-au utilizat lucrãrile
altor experþi (tehnici fiscali etc.).
Paragraful VII
Data pentru depunerea prezentului
raport de expertizã contabilã a fost fixatã
la 25.07.2007.
Capitolul II, Desfãºurarea expertizei contabile

Pentru a rãspunde la obiectivul (întrebarea nr. 1) s-au examinat urmãtoarele
documente ºi acte:
- contractul de prestãri servicii nr.
75/2007 dintre cele douã pãrþi, prin
care se stabilesc taxele ºi penalitãþile
de întârziere;
- factura emisã ºi graficul de lucrãri;
În conformitate cu actele ºi documentele expertizate, formulãm, la obiectivul nr. I, urmãtorul rãspuns:
1. Dobânzile ºi penalitãþile de
întârziere calculate conform
prevederilor contractuale sunt de
15.000 lei. Aceste dobânzi sunt calculate conform înþelegerii contractuale ºi sunt expuse în anexa
prezentului raport.
2. Prejudiciul produs de neplata facturii este recuperat prin intermediul
dobânzilor ºi penalitãþilor cuprinse
în contract, nefiind necesarã calcularea altor daune, acestea nefiind
prevãzute în contractul comercial.
Capitolul III, Concluzii
În conformitate cu examinãrile materialului documentar menþionat în introducerea ºi cuprinsul prezentului raport de
expertizã contabilã, formulãm urmãtoarele concluzii: La obiectivul nr. 1 Dobânzile ºi penalitãþile de întârziere calculate conform prevederilor contractuale
sunt de 15.000 lei. La obiectivul nr. 2 - Nu
se pot calcula alte daune ce nu sunt
cuprinse în contractul comercial încheiat
între pãrþi. Consider cã prin prezentul
raport de expertizã am rãspuns corect la
obiectivele stabilite pentru expertizã.|
E XPERT

CONTABIL :
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„Planificarea fiscalã fãcutã din timp
poate sã ajute o companie sã
îºi reducã costurile fiscale sau mãcar
sã le amâne pânã la o perioadã
mai propice“,

sfãtuieºte Alexander Milcev

RALUCA DOBRE

„Din punctul de vedere al fluxului de
numerar, se va impune o mai mare atenþie
în administrarea TVA-ului datorat sau de
primit de cãtre fiecare firmã“, mai menþioneazã expertul Ernst&Young, care ocu-

ile bursiere, care vor fi scutite de impozit
pe profit ºi venit pe parcursul anului
2009. Scutirea se va aplica la persoane juridice ºi la persoane fizice, române ºi
strãine. Angajatorii trebuie sã fie
conºtienþi cã a scãzut cota CAS de la

2009 pentru plata taxelor
ºi impozitelor?

Din cauza relativei lipse de lichiditãþi
de pe piaþã, cele mai expuse vor fi domeniile de activitate care au contat mult pe
rambursãri frecvente de TVA (de exemplu, constructorii sau exportatorii). Se aºteaptã cã perioada de încasare a creanþelor
de la clienþi se va mãri, ºi la fel ºi cea de
rambursare a TVA-ului de cãtre autoritãþile fiscale. În aceste condiþii, va
creºte presiunea pe fluxul de numerar a
acestor firme ºi s-ar putea, printre altele,
sã aparã mai multe dificultãþi privind plata la timp a taxelor ºi impozitelor.
Care vor fi cele mai
importante taxe cu impact asupra
cash-flow-ului unei companii în
2009?

pã poziþia de Tax Partner în cadrul companiei mai sus amintite. Domnia sa oferã ºi
în luna februarie cele mai noi informaþii
legate de impozitare ºi sfaturi preþioase
pentru oamenii cu putere de decizie din
cadrul companiilor.
Care vor fi în 2009 cele mai
importante modificãri legislative în
ceea ce priveºte taxele ºi
impozitele pe care le vor plãti
firmele?

Sunt deja câteva modificãri ale legislaþiei fiscale care vor avea efect în anul
2009. Cea mai notabilã priveºte tranzacþi12 |
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19.5% la 18% în luna decembrie 2008.
Aceastã reducere va fi valabilã ºi în anul
2009. Trebuie însã þinut cont de faptul cã
iniþiativa guvernului de a mãri totuºi CAS
în 2009 este în Parlament ºi rãmâne de
vãzut dacã ea va fi preluatã ºi de noul
guvern. În materie de TVA, cea mai
importantã modificare a fost reducerea
cotei pentru vânzarea unor imobile la 5%
(apartamente pânã la 120 de metri pãtraþi,
cu preþul de pânã la 100.000 de euro) în
anumite condiþii.
Firmele din ce domenii
vor avea mai multe dificultãþi în

TVA. Este taxa cu cea mai mare contribuþie la bugetul de stat ºi, drept urmare,
cea mai importantã ca mãrime ºi pentru
contribuabili. Iar pentru firmele care se
aflã în situaþia de rambursare a TVA-ului,
importanþa ei este ºi mai mare. Astfel de
firme vor trebui sã se concentreze mai
mult pe pregãtirea adecvatã pentru controalele fiscale, care deseori preced orice
rambursare.
Referitor la taxele ºi impozitele asociate cu forþa de muncã, ele vor depinde
mai puþin de activitatea firmei decât TVAul ºi impozitul pe profit. Aºadar, în cazul
în care activitatea firmei scade sau nu este
la fel de profitabilã, costurile fiscale aferente acestor taxe deseori nu scad proporþional ºi pot sã îi afecteze ºi mai mult situaþia financiarã.
În condiþiile actuale
de pe piaþã, care sunt cele mai
importante taxe la care trebuie sã
fie atente companiile, indiferent de
domeniu?

Din punctul de vedere al fluxului de
numerar, se va impune o mai mare atenþie
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în administrarea TVA-ului datorat sau de
primit de cãtre fiecare firmã, cum s-a
menþionat ºi mai sus. În privinþa costului
fiscal, nu este de neglijat impozitul pe
profit, întrucât o sã aparã mai multe posibilitãþi de recunoaºtere a pierderilor fiscale deductibile ce pot sã reducã per ansamblu cheltuiala cu impozitul pe profit a unei
firme.
Care sunt primele mãsuri pe care le
poate lua o firmã în ceea ce
priveºte eficientizarea plãþii taxelor
ºi a impozitelor?

În primul rând, trebuie sã facã o analizã atentã a propriei activitãþi ºi a modelului de afaceri folosit. Pentru eficienþa maximã a acestui efort este recomandabilã
implicarea unui specialist în taxe ºi impozite, care sã identifice (i) posibilitãþi de
planificare fiscalã (ex., credite fiscale nefolosite, deduceri speciale de care nu s-a
þinut cont etc.), ºi (ii) posibile erori fiscale
de abordare ºi interpretare, despre care
compania sã nu fi fost conºtientã pânã
atunci ºi care o expun la costuri fiscale
mai mari.
Cum îºi poate o companie
eficientiza plata taxelor
ºi impozitelor în aceastã perioadã
de crizã?

Planificarea fiscalã fãcutã din timp
poate sã ajute o companie sã îºi reducã
costurile fiscale sau mãcar sã le amâne pânã la o perioadã mai propice.
E mai bine sã nu se ajungã la situaþia
în care o firmã în lipsã de lichiditãþi sã nu
poatã sã-ºi achite la timp taxele ºi
impozitele, adicã sã se „finanþeze“ de la
stat. Aceastã „finanþare“ e foarte scumpã
- 36.5% pe an - ºi, pe de altã parte, nici nu
o sã poatã sã dureze mult timp, întrucât
autoritãþile fiscale au posibilitatea sã
înceapã executarea silitã a datornicilor ºi
chiar recurg deseori la asemenea mãsuri la
scurt timp dupã constatarea întârzierilor
la platã.
Cum poate o companie din
România sã foloseascã un offshore
pentru a plãti mai puþine taxe ºi
impozite?

Întotdeauna trebuie þinut cont de substanþa economicã care stã la baza unei
structuri juridice ce implicã ºi companii
din afara þãrii (companii offshore).
Dacã nu existã nicio substanþã în
asemenea companii, atunci încercarea de
a le folosi pentru intermedierea diverselor
fluxuri de bunuri, servicii, capitaluri
poate sã rezulte în evaziune fiscalã
sancþionatã drastic de legislaþia României,

precum ºi a altor þãri. Aici este relevantã
ºi discuþia privind problematica preþurilor
de transfer, care a devenit de o importanþã
sporitã în România începând cu anul
2008.
Procentual, cu cât scade
valoarea taxelor ºi impozitelor,
dacã o companie este
înregistratã într-o jurisdicþie fiscalã
cu impozite foarte scãzute?

Depinde foarte mult de circumstanþele
cazului, de modelul de afaceri aplicat, de
jurisdicþia aleasã ºi mai ales de setul de
reguli utilizat în acea jurisdicþie.
De pildã, Olanda are regimul fiscal
foarte avantajos pentru companii de tip
holding, însã dacã respectivele reguli nu
sunt aplicate corect, profiturile acumulate
în asemenea companii pot fi impozitate în
Olanda cu cotele ridicate ale impozitului

pe profit (mult mai mari decât, de exemplu, în România).
Ce tip de companii
(mãrime ºi domeniu) pot sã
foloseascã mai mult decât altele
offshore-ul? De ce?

Folosirea companiilor din afara þãrii þine mai mult de existenþa tranzacþiilor internaþionale cu bunuri ºi servicii ºi de rolul
care poate fi alocat unor asemenea companii din grup în aceste tranzacþii. De pildã, intrarea României în Uniunea Europeanã a facilitat utilizarea companiilor
de tip holding în diverse þãri ale Uniunii
din cauza Directivelor UE care permit în
anumite condiþii scutirea de impozit pe dividende plãtite dintr-o þarã membrã (e.g.
România) în alta (e.g. Olanda sau Cipru).
Din 2011, scutiri asemãnãtoare se vor aplica ºi fluxurilor de redevenþe ºi dobânzi.|
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Metode alternative de finanþare
ºi soluþii pentru o administrare
mai bunã a lichiditãþilor existente
Laura Toncescu - Partener, D&B David & Baias, societatea de avocaturã corespondentã a
PricewaterhouseCoopers în România ºi Dan Bãdin - Senior Manager, Servicii de Consultanþã Fiscalã,
PricewaterhouseCoopers România
În contextul unei pieþe financiare din
ce în ce mai afectate de situaþia existentã
la nivel global, finanþãrile acordate de

bãnci sau de instituþii financiare nebancare au devenit din ce în ce mai greu de obþinut. În astfel de cazuri, întrebarea fireas-

Dan Bãdin are 10 ani de experienþã în consultanþã fiscalã, cu specializare în
impozitarea întreprinderilor în România, ºi în prezent coordoneazã sub-departamentul de Servicii financiare din cadrul biroului PwC din România.
Dan Bãdin a absolvit Facultatea de Finanþe-Bãnci din cadrul Academiei de
Studii Economice din Bucureºti, România, ºi studii postuniversitare în
Managementul bancar. Dan este consultant fiscal autorizat conform legislaþiei
din România, ºi membru al Asociaþiei Internaþionale de Fiscalitate. Dan Bãdin
lucreazã la biroul PricewaterhouseCoopers din România din anul 2002 ºi a fost
promovat ca Manager Senior în 2006. El este implicat activ în acordarea de
consultanþã fiscalã asupra diverselor aspecte ale investiþiilor realizate în
România, ºi s-a specializat în consultanþã asiguratã clienþilor din sectorul
Serviciilor financiare ºi al telecomunicaþiilor. Dan a participat în diverse proiecte
dificile de consultanþã fiscalã în sectorul bancar, ca de exemplu restructurãrile
la nivel naþional sau transfrontalier, implementarea de noi instrumente financiare, cesiuni de portofoliu etc.
14 |
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cã este dacã existã metode alternative de
finanþare ºi, în general, ce am putea sã facem cu lichiditãþile pe care le avem. La
aceastã întrebare încercãm sã rãspundem
în cele ce urmeazã, prezentând pe scurt
câteva posibile soluþii alternative de finanþare, atât din perspectivã juridicã, cât
ºi a potenþialelor implicaþii fiscale.

Cesiunea de creanþe/transfer
portofoliu de creanþe
Dacã sunteþi în situaþia de a deþine active imobilizate sub formã de creanþe, pe
termen lung, recuperabile greu sau cu
costuri ridicate, o alternativã poate fi aceea a vânzãrii portofoliilor de creanþe. Beneficiul imediat al cesiunii îl reprezintã
transformarea acestor active în lichiditãþi.
Bineînþeles cã o întrebare care apare este
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colecteazã aceste creanþe în urma achiziþionãrii respectivului portofoliu de creanþe, ce trebuie facturatã cãtre cesionar, ºi
anume:
 pentru creanþele neajunse la scadenþã, suma ce va intra în sfera TVA e
reprezentatã de diferenþa dintre valoarea nominalã a creanþelor ºi preþul de achiziþie;
 pentru creanþele restante, e reprezentatã de diferenþa dintre valoarea de piaþã a acestor creanþe ºi preþul de achiziþie.

Împrumuturile
intra-grup

cine poate achiziþiona aceste creanþe, în
special dacã discutãm despre un potenþial
cumpãrãtor, persoanã juridicã românã,
din perspectiva posibilei incidenþe a prevederilor Ordonanþei Guvernului 28/2006
privind reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale aprobatã, cu modificãri ºi
completãri, prin Legea nr. 266/2006
(numitã în continuare Ordonanþa Guvernului 28/2006), privind calificarea
acestei operaþiuni ca activitate de creditare cu titlu profesional.
Din aceastã perspectivã, am dori sã
menþionãm cã Banca Naþionalã a României ºi-a exprimat punctul de vedere în
sensul cã achiziþionarea de portofolii de
creanþe rezultând din activitatea de creditare se calificã drept activitate de creditare
cu titlu profesional ºi în consecinþã poate
fi desfãºuratã doar de cãtre instituþii financiare nebancare, cu excepþia cazului în
care creanþele respective rezultã din credite clasificate în categoria pierdere.
Totodatã, în ceea ce priveºte creanþele
care rezultã din contracte comerciale,
achiziþionarea acestora, dacã nu presupune o activitate de finanþare, nu intrã
sub incidenþa cadrului legislativ administrat de BNR.
Cheltuielile legate de scoaterea din
gestiune a creanþelor cesionate sunt
deductibile la calculul impozitului pe
profit. În ceea ce priveºte tratamentul

privind TVA al acestei operaþiuni, cesionarea creanþelor în sine nu intrã în sfera de
aplicare a acestei taxe.
Totuºi este subiect de TVA suma care
se considera cã ar fi cuvenitã celui care

În cazul în care existã lichiditãþi disponibile în cadrul grupului, o soluþie simplã ºi des folositã de finanþare o reprezintã împrumuturile intra-grup.
Odatã cu apariþia Ordonanþei Guvernului 28/2006 activitãþile de creditare
între societãþile din cadrul unui grup au
devenit mai rare, datoritã faptului cã
ordonanþa amintitã restricþiona activitatea
de creditare cu titlu profesional la instituþii de credit ºi instituþii financiare
nebancare, nu includea criteriile pe baza
cãrora o activitate de creditare este consideratã a fi desfãºuratã cu titlu profesional ºi nu includea niciun fel de excepþie privind împrumuturile intra-grup.
Trebuie menþionat cã de la apariþia
Ordonanþei Guvernului 28/2006 ºi pânã
în prezent, aceste necunoscute s-au clari-

Laura Toncescu conduce în prezent echipa de Servicii Financiare din cadrul
D&B David ºi Baias. Este licenþiatã în Drept la Facultatea de Drept din cadrul
Universitãþii Babeº - Bolyai din Cluj, licenþiatã în Studii Europene la Facultatea de
Studii Europene din cadrul Universitãþii Babeº - Bolyai din Cluj ºi membrã a
Baroului Bucureºti din anul 1998. Competenþele sale cheie sunt în domeniul
bancar, finanþãri, valori mobiliare, asigurãri, instituþii financiare, guvernanþã corporatistã ºi protecþia consumatorului. În prezent, Laura acþioneazã ca manager
de proiect ºi expert juridic în mai multe proiecte în cadrul cãrora grupuri financiare internaþionale înfiinþeazã banci, instituþii financiare-nebancare, precum ºi
societãþi de asigurãri sau de pensii în România. Ea acordã în mod constant consultanþã pentru bãnci româneºti ºi pentru grupuri financiare în vederea structurãrii ºi organizãrii activitãþilor lor, precum ºi a serviciilor ºi produselor pe care
le oferã, în conformitate cu prevederile
legale aplicabile. Momente importante
din cariera ei au fost implicarea ca
expert juridic în proiecte de emisiune de
obligaþiuni în RON pe piaþa româneascã
de capital, implementate de prestigioase
instituþii financiare internaþionale în
2006 ºi respectiv 2007 ºi participarea
în mai multe proiecte în domeniul finanþãrilor. De asemenea, Laura are experienþã în proiecte de audit juridic ºi tranzacþii pe piaþa de servicii financiare.
Laura Toncescu
Laura vorbeºte fluent româna, engleza ºi
partener D&B David ºi Baias
franceza.
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ficat. În acest sens, Banca Naþionalã a României a clarificat, cu ocazia mai multor
interpretãri oficiale, criteriile în funcþie de
care se apreciazã caracterul de „titlu profesional“ al activitãþii de creditare, printre
care se aflã ºi organizarea activitãþii respective ca activitate independentã, orientatã spre obþinerea de venituri pe baze
continue sau destinatã publicului larg etc.
Dacã aceste criterii sunt îndeplinite, societãþile comerciale obiºnuite pot sã apeleze la aceastã modalitate alternativã de
finanþare, respectiv împrumuturi cãtre/de
la o altã societate din grup.
Totuºi, pentru încheierea unor astfel
de împrumuturi, subliniem necesitatea
pentru aceste societãþi de a-ºi înregistra ºi
autoriza în obiectul de activitate codul
CAEN corespunzãtor desfãºurãrii activitãþilor de creditare. Meritã menþionat cã
înregistrarea codului CAEN corespunzãtor activitãþii de creditare nu calificã
automat o societate ca fiind instituþie
financiarã nebancarã.
De asemenea, în condiþiile desfãºurãrii unor astfel de activitãþi, trebuie
avute în vedere ºi limitãrile prevãzute în
Legea 31/1990 privind societãþile comerciale, în materie de acordare de credite
între societãþi afiliate.
Din punct de vedere fiscal, veniturile
realizate de împrumutãtor din aceastã
operaþiune sunt venituri impozabile, însã
trebuie avute în vedere restricþiile legale
privind deductibilitatea dobânzii ºi, eventual, a diferenþelor de curs valutar la nivelul celui ce beneficiazã de împrumut. Mai
exact, legea distinge douã limitãri:
 pentru împrumuturile obþinute de la
alte instituþii decât cele bancare/de
credit, deductibilitatea dobânzii este
limitatã la nivelul de referinþã al
BNR, pentru împrumuturile în lei,
sau la 7%, pentru împrumuturile în
valutã;
 pentru societãþile comerciale, cu excepþia societãþilor bancare ºi de credit, care au un grad de îndatorare
mai mare decât 3 sau mai mic decât
zero (calculat pentru împrumuturile
luate de la alte societãþi decât cele
bancare/de credit ºi cu un termen
mai mare de 1 an), cheltuielile cu
dobânzile ºi pierderea netã din diferenþele de curs valutar aferente
acestor împrumuturi sunt nedeductibile, urmând a fi reportate ºi deduse la momentul în care gradul de îndatorare va ajunge sub 3. Pentru împrumuturile luate din strãinãtate trebuie avut în vedere ºi impozitul cu
reþinere la sursã aplicat dobânzilor.
Din perspectiva potenþialelor impli16 |
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caþii fiscale la nivel de grup, împrumuturile intra-grup pot fi utilizate ºi
ca instrumente de planificare fiscalã, folosirea eficientã a acestora putând conduce la un impact fiscal
total mai redus la nivel de grup.

Cash pooling/Managementul
lichiditãþilor
Cash poolingul, deºi nu este reglementat ca atare, începe sã fie implementat
ºi în România ºi reprezintã o modalitate
de management al lichiditãþilor existente
la nivelul unui grup.
Cash poolingul presupune plasarea
lichiditãþilor existente de cãtre un inter-

Barter
Barterul este un contract de schimb
comercial, nepresupunând deci douã operaþiuni de vânzare distincte sau o contraprestaþie financiarã/transfer de lichiditãþi,
reprezentând în acelaºi timp ºi o alternativã ce trebuie luatã în calcul în cazul în care o societate ºi/sau partenerii acesteia nu
au resurse financiare.
Am dori sã atragem atenþia dezvoltatorilor imobiliari în special asupra faptului cã, în cazul apelãrii la aceastã alternativã, trebuie analizate atent contractele de
finanþare a dezvoltãrii proiectelor imobiliare încheiate de aceºtia cu bãncile,
întrucât existã posibilitatea ca acele contracte sã conþinã clauze de limitare a
modalitãþii dezvoltatorului de a dispune
de proiectul respectiv.
În acest caz, este recomandabilã
negocierea cu banca a acestei posibilitãþi
încã de la început, pentru a evita o eventualã situaþie de încãlcare a contractului
de credit prin utilizarea acestei metode
alternative.
Din punct de vedere fiscal, operaþiunea de barter este vãzutã însã ca fiind
compusã din douã tranzacþii distincte,
cum ar fi o vânzare ºi o cumpãrare, tratamentul fiscal fiind cel aferent unor astfel
de tranzacþii, analizate distinct.

Vânzare urmatã de leasing

mediar (ce poate fi o bancã sau o societate
din acelaºi grup) cãtre societãþile din grup
ce înregistreazã un necesar de lichiditãþi.
Punctul de vedere exprimat de Banca
Naþionalã a României este în sensul în care astfel de operaþiuni nu cad sub incidenþa Ordonanþei nr. 28/2006, nefiind calificate ca fiind activitãþi de creditare desfãºurate cu titlu profesional.
Similar cu cazul împrumuturilor intra
grup, ºi în acest caz este necesarã înregistrarea ºi autorizarea în obiectul de activitate a codului CAEN 6492, corespunzãtor
desfãºurãrii activitãþilor de creditare, precum ºi limitãrile prevãzute de Legea
31/1990 privind societãþile comerciale, în
materie de acordare de credite între societãþi afiliate.
Din punct de vedere fiscal, participarea la cash pooling este vãzutã ca fiind compusã din douã operaþiuni distincte, respectiv acordare ºi luare de împrumuturi, implicaþiile fiind astfel similare cu cele aferente unor împrumuturi.

Aceastã modalitate de finanþare, consacratã în mod expres de Ordonanþa
51/1997 privind operaþiunile de leasing ºi
societãþile de leasing, este potrivitã pentru
situaþia în care dispuneþi de active imobilizate de valoare mare, ºi constã în vânzarea acestora ºi, ulterior, închirierea acestora de la noul proprietar.
La efectuarea unei astfel de operaþiuni
însã, trebuie avut în vedere faptul cã, dacã
este încheiatã cu o societate româneascã,
aceasta va trebui sã fie o instituþie financiarã nebancarã, societate de leasing sau o
bancã.
Avantajul acestui procedeu constã în
faptul cã se transformã active imobilizate
în active lichide, cu posibilitatea de a
folosi în continuare activele respective.
Datoritã faptului cã, din punct de vedere contabil, activele nu sunt scoase din
gestiune, amortizarea lor contabilã ºi fiscalã continuând în aceleaºi condiþii, nu se
va plãti nici impozit pe câºtigul potenþial
obþinut la vânzare.
Mai mult, dobânzile aferente ratelor
de leasing vor fi deductibile la calculul
profitului impozabil. Din punctul de
vedere al TVA, însã, vânzarea ºi operaþiunea de leasing sunt tratate ca operaþiuni
distincte.|
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Corelaþia fiscalitate –
contabilitate în epoca globalizãrii
Ph. D. univ. Reader, Gheorghe LEPÃDATU „Dimitrie Cantemir“ Christian University, Bucharest
Corelaþia
fiscalitate-contabilitate
poate fi conturatã pentru prima datã în perioada urmãtoare în funcþie de reglementare. Din acest punct de vedere este ºtiut
faptul cã pentru contabilitate existã o reglementare care este funcþionalã în contextul internaþional.
International Accounting Standards
cuprinde standardele obligatorii profesionale ºi general aplicate în toate þãrile
care au adoptat aceastã reglementare. În
schimb, fiscalitatea rãmâne în spaþiul
naþional, chiar în condiþiile procesului
globalizãrii ºi regionalizãrii.
Cuvinte-cheie: fiscal, contabilitate,
management fiscal, costuri fiscale,
consolidare fiscalã

1. Aspectele generale
ale corelaþiei fiscalitatecontabilitate
Fiecare þarã membrã a Uniunii Europene deþine în lista competenþelor faptul
cã trebuie sã realizeze propriile norme cu
privire la sistemul fiscal, luând în calcul
reglementãrile comunitãþii asupra taxelor
indirecte.
Acest lucru reprezintã al doilea lucru
esenþial pentru factorul decizional în ceea
ce priveºte normele fiscale ºi de contabilitate. În cazul contabilitãþii, este accentuat
din ce în ce mai mult un rol major al corpului profesional în construirea normelor.
Fiscalitatea va fi reglementatã ulterior de
autoritãþile publice care deþin aceastã putere. Din nefericire, societatea civilã are
rolul doar de a observa mecanismul de
elaborare ºi de aplicare a normelor fiscale. Cea mai importantã diferenþiere dintre
fiscalitate ºi contabilitate este fãcutã de
deprinderi, iar orientarea spre schimbare
în epoca globalizãrii nu are loc: contabilitatea aparþine sistemului normativ privat, în timp ce fiscalitatea aparþine sistemului normativ public, fiind aplicate, în
ciuda lipsei normelor proprii, reglementãri importante în sistemul de care aparþin.
Singura excepþie este reprezentatã de
ataºarea normelor de drept public, a lipsei
normelor de contabilitate sau de ataºarea
la normele de drept privat sau la normele
fiscale. În afarã de cele prezentate mai
sus, existã dinamici diferite pentru fiscali-

tate ºi contabilitatea în epoca globalizãrii.
„Inginerii“ acestor dinamici sunt autoritãþile care reglementeazã de asemenea referinþele lor de bazã.
Imposibilitatea unei viziuni unitare
între fiscalitate ºi contabilitate va persista.
Acestea au fost ocupate în diferite momente, au fost dezvoltate urmãrindu-ºi
propriul ciclu ºi au avut mecanisme de
evoluþii diferite în epoca globalizãrii. Nu
ar trebui sã fie surprinzãtoare diferenþele
dintre viziunile diferite ale realitãþii economice sau dintre modalitãþile diferite de
abordare.
Una dintre funcþiile în care corelaþia
contabilitate-fiscalitate se poate manifesta
este cea a ajustãrii mutuale a propriului
ciclu de acþiuni ºi a interconexiunii. În
epoca globalizãrii poate avea loc la nivelul întreprinderilor o adaptare a ciclului
contabilitãþii la nevoile fiscale ale managerilor. Primul stadiu al ciclului contabilitãþii este reprezentat de registrul, clasarea
ºi înregistrarea în ceea ce priveºte banii,
informaþia relaþionatã cu o entitate a patrimoniului.
Acea entitate care este în acelaºi timp
subiectul drepturilor fiscale trebuie înregistratã ºi plãtite taxe ºi retribuþii, are dreptul

de a primi împotriva bugetului public consolidat. Una dintre sarcinile contabilitãþii
este aceea de a furniza, urmãri prelucrãri
adecvate, informaþii complete în concordanþã cu nevoile diverºilor utilizatori.
Corpurile fiscale sunt utilizatorii privilegiaþi ai situaþiilor financiare, fiind identificaþi de documentele normative în aceastã
calitate. Nu deþin nicio calitate a principalului utilizator al informaþiei contabile.
Practic, modul în care se intersecteazã
datele colectate cu informaþia oferitã de
contabilitate reprezintã ciclul contabilitãþii. Dupã aceea, reprezintã toate stadiile
proceselor succesive ale datelor contabilitãþii pentru a obþine informaþiile necesare
pentru un anumit utilizator.
În cadrul ciclului contabilitãþii, procesarea ºi alegerea sunt îndeplinite, la fel ca
ºi administrarea informaþiei fiscale.
Ciclul contabilitãþii cuprinde urmãtoarele stadii:
a) identificarea operaþiunilor economice din documente ºi din analiza
contabilã a lor, pentru a elabora
articole contabile adecvate;
b) înregistrarea cronologicã, în Registrul jurnal, a articolelor de contabilitate obþinute urmãrind ana-
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lizele operaþiunilor contabile; ordonarea cronologicã a înregistrãrilor tranzacþiilor este importantã în
fiscalitate ºi de asemenea în contabilitate
c) sistematizarea în sintetice ºi
analitice a calculelor (dacã este
necesar), în registrul Big book, a
situaþiei iniþiale ºi a modificãrilor
care au avut loc, în concordanþã cu
articolele contabile notate în jurnal,
cu balanþa iniþialã, schimbãri ºi balanþa finalã.
d) verificarea acurateþei procesãrii în
construirea balanþei verificãrilor
periodice;
e) inventarul patrimoniului ºi dezvoltarea registrului de inventar, la
sfârºitul aplicãrii; pentru anumite
taxe ºi cotizaþii, lista de inventar
reprezintã o bazã de referinþã pentru calcularea volumului impozitabil.
f) înregistrarea operaþiilor regulate în
acord cu situaþiile scrise ºi cu situaþiile de fapt;
g) analizarea altor situaþii înaintea
realizãrii situaþiei fincanciare:
determinarea rezultatelor contabile,
rezultatelor fiscale, taxele pe profit
ºi înregistrarea lor, realizarea balanþei verificãrii finale; acest stadiu
este o întrepãtrundere între contabilitatea ºi procesarea fiscalã;
h) sistematizarea datelor din balanþa
verificãrii finale ca informaþii din
situaþiile financiare anuale;
i) luarea în calcul a informaþiilor din
situaþiile financiare anuale
Sistemul procesãrii datelor automat
reprezintã din ce în ce mai mult un element-cheie al procesãrii informaþiilor ºi
pentru administrarea contabilã, ºi pentru
cea fiscalã. Un asemenea instrument
comun intensificã aria de interferenþã a
celor douã discipline.
Un aspect important al corelaþiei fiscalitate-contabilitate în epoca globalizãrii
reprezintã referinþa economicã fundamentalã a fiecãrei discipline. Informaþiile firmelor de contabilitate ajutã multe analize
macroeconomice, dar microeconomic
este aria unde contabilitatea are cele mai
multe aplicaþii.
Fãrã înþelegerea procesului de creare
a valorii ºi a administrãrii în interiorul
companiei, contabilitatea nu îºi poate
îndeplini niciunul dintre obiectivele sale.
În ciuda asigurãrii mediului de afaceri,
strategia fiscalã începe cu corelaþia
macroeconomicã în cele mai multe
cazuri. Dacã existã posibilitatea unui
acord permisiv impozitabil, conducerile
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cu orientãri liberale sunt disponibile pentru adoptarea mãsurilor care, de asemenea, iau în calcul interesele firmelor. O
asemenea practicã nu va mai fi probabil
majoritarã.
Macroeconomia va rãmâne referinþa
de bazã a fiscalitãþii. Împotriva acestei
poziþii în arii economice diverse, dinamica fiscalitãþii ºi a contabilitãþii vor avea
probabil diverse viteze.

2. Modele de organizare
a contabilitãþii analitice
ºi tranzacþiilor în concordanþã
cu cerinþele fiscale
Normele fiscale impun anumite reguli
în ceea ce priveºte organizarea analiticã a
contabilitãþii. Regula numãrul unu este
înregistrarea separatã a calculelor fiscale
pentru fiecare taxã ºi pentru fiecare retribuþie. În concordanþã cu aceastã regulã,
pentru companie existã un calcul sintetic
sau analitic pentru fiecare taxã ºi impozit.
Chiar dacã anumite taxe sunt plãtite la

aceeaºi autoritate publicã ºi chiar în
acelaºi cont al trezoreriei, firmele trebuie
sã le înregistreze diferit.
A doua regulã reprezintã obligaþia de
a organiza administrarea fiscalã pentru
fiecare termen final al plãþii al obligaþiilor
fiscale. Termenul final va fi diferit pentru
fiecare taxã ºi impozit.
Aici pot fi incluse sistemul administrativ care cumuleazã toate taxele pentru
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un anumit termen final de platã, dar
indicând fiecare taxã.
Cumularea prin termenele finale este
utilã în mod special pentru organizarea
trezoreriei fiecãrei firme. Pentru taxele pe
profit, termenele limitã cu valoare negativã au relevanþã fiscalã: sunt deduse
într-o anumitã ordine din volumul plãþilor.
Regula trei cere ca în cazul în care
taxele ºi contribuþiile sunt reþinute de
sursã trebuie administrate separat contribuþiile pentru fiecare subiect taxabil.
Este normal ca taxele ºi contribuþiile sã
fie reþinute din salariul brut. În asemenea
cazuri, administrarea fiscalã este la
nivelul de angajare.
Regula numãrul patru cere: calcularea
elementelor taxelor ºi impozitelor sã fie
cu uºurinþã identificate. Aceste elemente
pot fi identificate prin costurile analitice,
modurile de tranzacþii, raporturile speciale, ºi alte proceduri ºi filtre specifice
ale sistemului informaþional. Nicio normã
fiscalã nu poate impune procedura prin

care se pot identifica elementele de calcul
ale taxelor ºi impozitelor. Potrivit sistemului complex al informaþiei ºi puterii
sistemului informatic, soluþii adecvate pot
fi gãsite în anumite cazuri. Regula cinci
presupune administrarea diferitã a elementelor luate în calculul deducerilor de
taxe.
Deducerea de taxe reprezintã o diminuare a cadrului comun ºi ar trebui sã fie
demonstratã. Legea fiscalã chiar impune
restricþii în aplicarea deducerilor de taxe
care ar trebui sã fie observate de plãtitorii
de taxe. Dacã o firmã nu este în concordanþã cu legea fiscalã în ceea ce priveºte
regimul de deducere, nu poate fi folositã
în calcularea taxelor ºi impozitelor
datorate.
Regula numãrul ºase introduce obligaþia administrãrii speciale a cazurilor
excepþie de la normele generale.
Cazurile de tranzacþie care au deducere trebuie identificate ºi reportate în
orice moment. De exemplu, cazurile în

care o operaþie nu este inclusã în aplicarea
TVA ar trebui sã fie cu uºurinþã identificate. În acelaºi timp, operaþiunile cu TVA
dedus ar trebui separate de celelalte operaþiuni. În ceea ce priveºte TVA, tranzacþiile care au ataºate dividende pentru
cumpãrare sau vânzare ar trebui administrate distinct.

3. Consolidarea
fiscalã la nivelul grupului
Una dintre operaþiile contabilitãþii
specifice grupurilor de firme este consolidarea. În domeniul fiscal, normele diferite
nu apar în aceastã direcþie. Practica este
cea care introduce regulile ºi le foloseºte
pentru consolidarea fiscalã. Consolidarea
fiscalã, pe larg, înseamnã procesul de
combinare a poziþiilor împotriva corpurilor fiscale ale unor entitãþi care aparþin
aceluiaºi grup, necontând criteriile folosite, analiza tranzacþiilor mutuale genereazã
obligaþii sau creanþe împotriva aceluiaºi
corp fiscal în ceea ce priveºte aceleaºi
obligaþii, adaptând politicile tranzacþiilor
reciproce în concordanþã cu relaþiile cu
corpurile fiscale. Definiþia prezentã rezultã într-o etapã care trebuie intersectatã cu
realizarea consolidãrii fiscale pe larg.
Prima etapã constã în combinarea poziþiilor entitãþilor grupului împotriva fiecãruia dintre corpurile fiscale ºi relativã
pentru fiecare dintre obligaþiile fiscale.
Urmãrind operaþiile consolidãrii în etapa
numãrul unu, rezultã o situaþie a componenþei grupului raportului entitãþii cu corpul fiscal dacã este doar o singurã entitate. Aceastã etapã este posibilã doar dupã
verificarea cu atenþie a acordului reciproc
ºi notând cã aceleaºi principii ale contabilitãþii ºi fiscalitãþii au fost folosite legal ºi aplicate în aceste tranzacþii.
A doua etapã constã în analizarea
tranzacþiilor dintre entitãþile grupului din
punct de vedere fiscal. Astfel se genereazã
o poziþie a fiecãrei entitãþi împotriva autoritãþilor fiscale. Poziþia unei entitãþi este
determinatã ºi prin vânzãri, ºi prin
provizionarea la fel ca prin cumpãrare a
serviciilor primite. În cazul entitãþilor care administreazã portofoliul participantului, poziþia fiscalã este complexã, fiind un
volum avantajos al tranzacþiilor întregului
grup.
A treia etapã constã în simularea unui
set de tranzacþii pentru a optimiza sau cel
puþin pentru a îmbunãtãþi poziþia fiscalã a
grupului. Aceastã etapã se poate dezvolta
dacã termenul ultim de depunere a raporturilor fiscale în ceea ce priveºte optimizarea nu a expirat.
A patra etapã are drept obiectiv stabilirea unei noi poziþii fiscale deþinutã de
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operaþii sunt de asemenea necesare în
cazul sistemelor fiscale valide diferite în
acelaºi sistem de jurisdicþii. O realitate
este astãzi funcþionarea marilor corporaþii
ca subsidiare în toatã lumea. Legislaþia
fiscalã rãmâne la nivel naþional, având un
caracter puternic specific local.

4. Organizarea administraþiei
fiscale la nivelul subunitãþilor

grup ºi deþinutã de fiecare entitate componentã, avantaje, dezavantaje ºi riscuri asociate cu aceastã nouã poziþie.
A cincea etapã urmãreºte elaborarea
contractelor comerciale care sã permitã
operarea operaþiunilor pentru optimizarea
alternativelor pentru exersarea curentã
sau viitoare.
A ºasea etapã are în vedere identificarea intereselor minoritãþiilor care sunt
afectate de consolidarea fiscalã. Dacã
asemenea interese apar, trebuie gãsite
modalitãþile de compensare de cãtre entitatea care deþine controlul sau majoritatea
ºi care beneficiazã cel mai mult de consolidarea fiscalã.
Consolidarea fiscalã se realizeazã sub
condiþia observãrii anumitor restricþii
stricte ºi foarte severe. În primul rând,
este bine sã se aducã aminte de faptul cã
corpurile fiscale nu acceptã operaþiile cu
privirea la consolidarea fiscalã.
Acesta este motivul pentru care calcularea ºi schimbãrile relaþionate cu consolidarea fiscalã au un caracter strict confidenþial. A doua restricþie are în vedere
„factorul timp“.
Toate operaþiile cu privire la consolidarea fiscalã ar trebui sã aparþinã termenului ultim al depozitului care reporteazã
primele rezultate pentru perioada de
referinþã. A treia restricþie se referã la coerenþa documentãrii a tranzacþiilor în ceea
ce priveºte consolidarea fiscalã. Este obligatorie gestionarea în concordanþã cu observarea principiului înregistrãrii în ordine cronologicã.
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Acest principiu reprezintã o restricþie
importantã atunci când se aplicã procedura consolidãrii fiscale. Practic, nu pot fi
înregistrate tranzacþii în luna în care urmeazã celei de referinþã pânã la mijlocul
perioadei sau mai târziu.
O altã cerinþã importantã este folosirea unui sistem informatic puternic ºi
viabil. Urmãtoarea restricþie are în vedere
compatibilitatea sistemului fiscal aplicabil entitãþilor grupului care sunt supuse
unor diferite jurisdicþii fiscale.
Impactul fiscal pentru firmele care
aparþin diferitelor jurisdicþii fiscale ºi nu
pot fi centralizate fãrã operaþiunile preliminare ale compatibilitãþii. Asemenea

Este posibil sã existe o legãturã flexibilã între costurile alocate ºi nivelurile
unor indicatori ai performanþei. În special, sistemul public ºi cel al organizaþiilor nonprofit ar trebui sã ia în calcul o
asemenea analizã. Aplicarea acestei
metode presupune stabilirea de la început
a unei aplicãri pentru obiectivele performanþei fiecãrui centru. În acelaºi timp,
alocarea costurilor care nu au fost folosite
din buget.
Administraþia fiscalã este obligatoriu
sã fie organizatã la nivelul contribuabilului. În concordanþã cu normele procedurii
fiscale legale, persoanele pot fi contribuabili sau o premisã secundarã deþinãtoare
de entitate fiscalã.
Categoria premiselor secundare care
deþin entitate fiscalã cuprinde 2 grupe:
- premise secundare pentru care legislaþia fiscalã aratã obligativitatea
folosirii entitãþilor fiscale.
- premise secundare pentru care o persoanã juridicã stabileºte legalitatea
entitãþii.
Datele prezentate rezultã în cazul în
care administraþia fiscalã la nivelul subunitãþilor este în concordanþã cu sistemul
raportãrii fiscale cãtre autoritãþi. |
Prezentare de la ultimul
Congres Internaþional de Statisticã
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Etape ale corelaþiei
dintre fiscalitate ºi contabilitate
Ph. D. univ. Reader Gheorghe LEPÃDATU, „Dimitrie Cantemir“ Christian University, Bucharest
Ph. D. univ. Reader Sorinel CÃPUªNEANU, ARTIFEX University, Bucharest
Sub ce condiþii ale competiþiei, contabilitatea ºi fiscalitatea joacã un rol
important în managementul companiilor
moderne. Sistemul managementului modern foloseºte frecvent bugetele pentru
realizarea unui program, urmãrirea ºi controlul activitãþii, de asemenea pentru stabilirea unor parametri uºor mãsurabili.
Prima datã pentru fundamentare, elaborarea ºi executarea bugetelor, sunt folosite
date din contabilitate. Principiul „referenþial“ pentru indicatorii bugetari este
contabilitatea financiarã ºi managerialã.

1. Corelaþia fiscalitatecontabilitate
Orientarea evoluþiei fiscalitãþii este
esenþialã. Preþul de cumpãrare al factorilor poate fi negociat, iar poziþia firmelor
poate fi influenþatã de extinderea acestui
nivel.
Mecanismul de stabilire a valorii taxabile ºi a cotei taxabile reprezintã elementele exogene ale firmei luate în calcul
pentru elaborarea bugetului. Corelaþia
contabilitate-fiscalitate s-a dezvoltat în
România în diferite feluri, cuprinzând
diferite etape.
O primã etapã în aceastã corelare permite contabilitãþii sã se dezvolte ca disciplinã independentã. Când contabilitatea
devine „o portiþã de intrare deschisã în
orice corp economic sau social în care
viaþa creãrii unei activitãþi a valorii materiale sau ideale, economice sau administrative, iar aceste valori pot fi exprimate
în bani“ (Dumitru Voina, General
accounting, 1947), nici fiscalitatea, nici
alte activitãþi nu îºi pot permite informaþia
oferitã de contabilitate. Din aplicarea
Normelor Internaþionale ale Contabilitãþii
ºi Standardele Internaþionale ale Raportãrii Financiare s-a dedus o extindere a acelei pãrþi a contabilitãþii care nu este relaþionatã cu fiscalitatea. În plus, obiectivele
centrale ale contabilitãþii nu sunt doar cele care suplimenteazã fiscalitatea. Interferenþa dintre evoluþia contabilitãþii ºi fiscalitãþii a generat de asemenea anumite alternative hibrid. Contabilitatea a început
mai devreme alinierea cu normele internaþionale specifice globalizãrii. O etapã
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importantã a corelãrii dintre contabilitate
ºi fiscalitate a fost unificarea legislaþiei
din câmpul taxelor ºi obligaþiilor. La sfârºitul anului 2003, primul Cod Fiscal a fost
elaborat cum a fost ºi primul Cod Fiscal
Procedural din 1989. Acest pas nu a fost
urmat de stabilizarea legislaþiei fiscale, ci
din contrã, serii de schimbãri au continuat cu aceeaºi ratã ca pânã atunci. Pentru o
contabilitate „tranzitivã“ la standardele
internaþionale corespunde o fiscalitate sub
permanentã schimbare. Anumite evoluþii
ale fiscalitãþii au dat un impuls dezvoltãrii
contabilitãþii.
Nevoia de informaþie pentru raporturile fiscale a devenit sofisticatã, a intensificat exigenþele ºi, nu în ultimul rând,
sancþiunile. Dupã etapa de tranziþie, dupã
sistemul raporturilor fiscale complexe,
controlul fãcut asupra condiþiilor legale a
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fost adãugat. Aderarea la Uniunea
Europeanã a presupus adaptarea legislaþiei în cea mai mare parte.
Cu argumentele analizate, un impact
major l-a avut reglementarea protecþiei
competiþiei drepte. Sub condiþiile competiþiei globale ºi ale normelor legale,
contabilitatea împreunã cu fiscalitatea reprezintã o parte importantã în managementul întreprinderilor moderne. Aceastã
contribuþie poate fi punctatã în diferite
moduri. Sistemul managementului modern chiar foloseºte bugetele din activitatea de programare, urmãrind ºi controlând
anumite practici uºor mãsurate. Pentru a
fundamenta, elabora ºi pentru a urmãri
bugetele, primele date folosite sunt cele
ale contabilitãþii.
Referinþa de bazã pentru indicatorii
bugetari este reprezentatã de contabilita-

tea managerialã ºi financiarã, relaþionarea
cu evoluþiile fiscalitãþii fiind esenþialã. În
activitatea curentã a întreprinderilor moderne, evaluarea patrimoniului sau a afacerii ºi reevaluarea sunt uneori impuse.
Pentru aceste evaluãri ºi reevaluãri, datele
contabilitãþii sunt de asemenea folosite,
chiar dacã alte surse sunt de asemenea folosite. Nicio evaluare sau reevaluare nu
vor fi fãcute înaintea analizei impactului
fiscal pe care îl va avea. Orice creºtere a
costurilor fiscale pentru propriile mãsuri
ale firmei este acceptatã doar dacã alte
avantaje sunt obþinute. Un concept al managementului modern este managementul
prin costuri. Pentru a calcula costurile
entitãþii patrimoniului, majoritatea datelor
din contabilitatea financiarã sunt luate în
calcul. Propria calculare a costurilor este
o parte a activitãþii în contabilitatea mana-
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ºi în stabilirea unui management public
performant.
În acelaºi timp, rezultatele acestor
riscuri vor fi luate în calcul în proiecþiile
administraþiei contabilitãþii sau în analiza
datelor brute ale contabilitãþii fiscale din
instituþiile publice.
Administraþia contabilã ºi fiscalã va
oferi suport informaþiilor necesare pentru
evaluarea riscurilor securitãþii individuale.
Salariul plãtit este de asemenea o
instituþie mixtã. Din punctul de vedere
fiscal ºi al contabilitãþii, este importantã
emiterea datelor atât timp cât taxele calculate din fondul salariului sunt plãtibile.
De asemenea, în raport cu salariul
plãtit în naturã, avem sau nu absorbþia
operaþiunii de distribuire a bunurilor. În
primul rând, prevederile Codului Fiscal
Foto: ArhivaFoto.ro

gerialã. În cadrul costurilor totale, cele
fiscale deþin o mãrime mare (de obicei
peste 30%). Din acest motiv, fiscalitatea
va fi luatã în calcul în managementul bazat pe costuri. Dezvoltarea entitãþilor patrimoniului presupune elaborarea anumitor
studii de fezabilitate sau planuri de afaceri. Pentru aceste documente sau viitoare
activitãþi este nevoie de foarte multe informaþii care nu se gãsesc decât în contabilitate. Aceste date vor fi corectate cu viitoarele evoluþii ale preþurilor ºi cu impactul legislaþiei fiscale. Noua dezvoltare
a firmelor poate aduce schimbãri majore
ale statutului fiscal, rezultat din prognoze.
Contabilitatea intrã în contact cu consecinþele relaþionale la analiza riscului firmei. Anumite date administrate de contabilitate ºi fiscalitate centralizate la nivel
naþional pot fi folosite în analiza riscurilor

puncteazã operaþiunile de distribuire a bunurilor. În cazul plãtitorilor de TVA, reglementarea în naturã este bine identificatã. În acelaºi timp, reglementãrile TVA
- se poate colecta TVA în cazul în care este stipulat de lege. Împotriva ambiguitãþii
legii fiscale, atunci când vor fi revizuite
Codul Muncii, Legea Contabilitãþii sau
Codul Fiscal vom fi capabili sã clarificãm
regimul salariului plãtit în naturã. Cea
mai tangibilã corelaþie între administraþia
contabilã ºi fiscalã este scoasã în evidenþã
în calcularea indicatorilor specifici.

2. Aproprierea fiscalitãþii
în cadrul standardelor
internaþionale ale contabilitãþii
(IAS/IFRS)
Standardele Internaþionale ale Contabilitãþii ºi Standardele Internaþionale ale
Raportãrii Financiare sunt orientate cu
funcþia contabilitãþii a întreprinderilor.
Din cauza acestor activitãþi, probleme fiscale apar, anumite standarde au fost elaborate ºi sunt aplicate la nivelul firmelor.
Informaþiile din situaþia financiarã a
firmelor trebuie sã fie folosite de corpurile fiscale de control. Mai mult, legislaþia
fiscalã are un caracter pronunþat naþional,
în timp ce normele contabilitãþii au o perspectivã internaþionalã ºi din acest punct
de vedere ar trebui sã fie luate în calcul
normele internaþionale ale contabilitãþii.
Potrivit IAS 12, „Taxele pe profit“, standardele propuse pentru rezolvarea consecinþelor fiscale curente ºi viitoare ale:
- viitoarelor reluãri (reglementãri) ale
activelor (pasivelor) ale valorii contabile menþionate de bilanþul întreprinderilor.
- tranzacþiilor ºi altor evenimente ale
realizãrii viitoare reflectatã în situaþia financiarã a întreprinderilor.
Potrivit datoriilor ºi creanþelor taxei
curente, este ºtiut cã taxa curentã a realizãrilor viitoare ºi anterioare este notatã ca
o datorie în limita volumului neplãtibil.
Dacã volumul deja plãtit potrivit realizãrii
curente ºi viitoare depãºeºte volumul datorat, surplusul ar trebui sã se reflecte în
bilanþ ca active. Profitul pierderilor fiscale transferabile din perioada anterioarã
care acoperã taxa curentã din perioada
anterioarã trebuie sã fie calculat ca active.
Dacã pierderile fiscale sunt folosite corespunzãtor practicii în care pierderile apar,
din cauza aceasta, este probabil faptul cã
profitul ar trebui generat de întreprindere
ºi astfel evaluat într-o manierã credibilã.
A. Contabilitatea în calculul rezultatelor
Contabilitatea taxei curente ºi amânarea taxei unei tranzacþii sau altor eveninoiembrie 2008 |
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Studii de caz
8. Alte taxe pot fi stabilite de legi speciale, potrivit prevederilor din Constituþie.

4. Concluzii cu privire la
corelaþia dintre funcþia
contabilã ºi fiscalã
a entitãþilor economice

mente este în concordanþã cu tranzacþia
însãºi sau cu evenimentul contabil. Taxa
curentã ºi amânarea taxei ar trebui sã
reflecte calculul rezultatelor ca venit sau
ca ºi cheltuialã în profitul net sau ca pierderi ale practicii, cu excepþia cazului când
taxa provine din:
a) tranzacþii sau evenimente taxabile
în aceeaºi practicã sau în practicã
diferitã, direct în capitalul propriu,
sau
b) regruparea întreprinderilor luate în
calcul ca achiziþionate.
B. Contabilitatea în bilanþul activelor ºi pasivelor cu taxã
Activele ºi pasivele din taxe vor fi
prezente în bilanþ diferit de alte active ºi
pasive. În acelaºi timp, activele ºi
pasivele potrivit taxelor anterioare ar trebui sã se reflecte diferit de activele ºi
pasivele din taxa curentã.

3. Cauzele legale ale
fiscalitãþii ºi contabilitãþii
Cauzele legale ale fiscalitãþii sunt în
mod continuu schimbate începând cu
perioada de tranziþie a economiei de piaþã.
Unul din obiectivele etapei de post-tranziþie este stabilitatea legislaþiei fiscale.
Documentele normative de bazã care
reglementeazã fiscalitatea ºi începutul
perioadei de post-tranziþie sunt prezentate
mai jos.
1. Codul Fiscal reprezintã cauza de
bazã a dreptului material al fiscalitãþii
2. Codul de Procedurã Fiscalã reprezintã dreptul material fiscal „în acþiune“
sau aspecte ale punerii lui în practicã.
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a. înregistrarea fiscalã;
b. declararea, stabilirea, verificarea ºi
colectarea taxelor, impozitelor,
contribuþiilor ºi altor volume se
datoreazã consolidãrii bugetare
c. rezolvarea controversei împotriva
documentelor administrative fiscale.
Administrarea taxelor, impozitelor,
contribuþiilor ºi altor volume datorate
consolidãrii bugetare este fãcutã în concordanþã cu prevederile Codului Fiscal
Procedural.
Codul Fiscal Procedural cuprinde proceduri de drept comun pentru administrarea impozitelor, contribuþiilor ºi altor
volume datorate consolidãrii bugetare,
este fãcutã în concordanþã. Codul Fiscal
Procedural nu dispune de prevederi de
aplicare a Codului Fiscal Procedural.
3. Legislaþia cu privire la asigurãrile
sociale de stat cuprinse între drepturile asiguratorilor ºi sursele de finanþare din care
sarcinile asiguratorilor sunt îndeplinite.
4. Legislaþia privind asigurãrile de
sãnãtate de stat prevede obligaþiile
bugetare pentru fiecare categorie de plãtitor de taxe din sistem.
5. Legislaþia cu privire la protecþia
socialã în cazul ºomajului, de asemenea
stipuleazã contribuþia angajatorilor ºi
angajaþilor la formarea resurselor administrative publice cu aceastã destinaþie.
6. Aceste documente normative stabilesc impozite în cazul împãrþirii serviciilor.
7. Anumite rezultate mai vechi sunt
impozitate potrivit Codului de Vamã.

Una dintre componentele funcþiilor
corelãrii contabilitãþii ºi fiscalitãþii a întreprinderilor este realizatã de politicile
contabilitãþii. Pentru a identifica corelaþia
la nivelul politicilor contabilitãþii, trebuie
sã începem cu definirea politicilor contabilitãþii ºi sã subliniem legãtura cu fiscalitatea firmei. Politicile contabilitãþii sunt
metode detaliate de evaluare, mãsurare ºi
recunoaºtere a unei alegeri fãcute de întreprindere a volumelor general acceptate de
lege, standardelor contabilitãþii sau a
practicilor comerciale.
Aceastã noþiune indicã douã puncte de
analizã: obiective ºi factor decizional.
Politicile contabilitãþii au douã niveluri pentru obiective. Primul nivel este
acela al obiectivelor generale ale fiecãrei
entitãþi a patrimoniului. Unitãþile economice urmãresc obþinerea profitului, unitãþile non-profit au ca obiectiv specific sã
îºi îndeplineascã actele pentru care au fost
create.
Factorul decizional are o structurã ierarhizatã. Autoritãþile publice, din cauza
reglementãrilor legale, fac posibil ºi lasã
instituþiile sã se organizeze ºi sã conducã
contabilitatea. Patronatele stabilesc
obiectivele de bazã ºi competenþele angajaþilor. Administratorii instituþiilor publice vor elabora politici ale contabilitãþii
adecvate.
Mai mult, trebuie asigurat faptul cã
situaþia financiarã oferã informaþii dupã
cum urmeazã:
a) relevante pentru cei care iau decizii
b) credibile, reprezentând rezultatele
ºi poziþia financiarã a întreprinderii;
Conþinutul politicilor contabilitãþii reprezintã un al doilea nivel unde întâlnim
corelaþia contabilitate-fiscalitate. Componentele politicilor contabilitãþii se referã la
construirea situaþiilor financiare prezente,
la înregistrarea activelor fixe, contractele
de locaþie, calcularea efectelor, înregistrarea stocurilor ºi acþiunilor viitoare
eventuale, evaluarea costurilor/împrumuturilor, riscurilor grupurilor de întreprinderi, dezvoltãrii, restructurãrii, achiziþionãrii, evaluãrii ºi înregistrãrii instrumentelor financiare. Sub condiþiile competiþiei globale ºi observãrii normelor
legale, gândim cã fiscalitatea împreunã cu
contabilitatea deþin o parte importantã în
managementul întreprinderilor moderne.|

Analizã

Sistemul de economisire-creditare,
cea mai bunã soluþie
pentru perioade tulburi
Sistemul de economisire -creditare, denumit ºi Bauspar, reprezintã o
alternativã realã în situaþia în care românii acceseazã din ce în ce
mai greu un credit ipotecar. În plus, sistemul prezintã marele avantaj
de a nu împovãra clienþii la plãþile lunare la orice semnal negativ de
pe piaþa financiarã. ªi dacã ne gândim ºi cã astãzi sunt printre
puþinele bãnci de pe piaþã care au dobândã fixã de la încheierea
contractului, produsele bãncilor pentru locuinþe ar trebui luate în calcul de fiecare persoanã care doreºte sã facã investiþii imobiliare sau
chiar sã-ºi facã reparaþii majore în casã.
R ALUCA D OBRE

Produsele de economisire-creditare,
oferite de numai douã bãnci în prezent,
sunt o variantã profitabilã ºi sigurã de a
economisi bani ºi de a beneficia de un
credit ieftin în domeniul locativ.
În prima etapã, clientul depune o anumitã sumã de bani (lunar sau toatã suma
odatã) pentru care primeºte o dobândã ºi
o primã de la stat, în proporþie de 25%,
dar nu mai mult de 250 de euro din
economiile efectuate în decursul unui an.
Perioada minimã de economisire este de
18 luni ºi poate ajunge pânã la 60 de luni.
Depozitele constituite de clienþi sunt
incluse în schema de garantare a Fondului

de garantare a depozitelor din sistemul
bancar, fiind garantate în limita echivalentului a 50.000 euro/deponent. Aceasta
pentru cã fiecare membru al familiei,
inclusiv copii minori, poate deschide un
astfel de cont ºi beneficia de prima de la
stat.
În a doua etapã, banca pune la dispoziþie banii economisiþi, la care s-au adunat
dobânda ºi prima de la stat. Este momentul în care clientul decide modul în care
vor fi utilizaþi banii. În continuare poate
solicita credit în condiþii foarte avantajoase, cu o dobândã de 5% - 6% pe an,
fixã la lei, suma economisitã constituind
avansul. Dacã acesta nu doreºte sã con-

tracteze un credit, poate sã foloseascã
banii strânºi în oricare alte scopuri: sã
renoveze casa, sã plece în vacanþã, sã
plãteascã studiile copiilor, sã îºi reînnoiascã maºina etc. Încã un avantaj al
creditelor oferite de bãncile pentru
locuinþe constã în faptul cã în cazul în
care se doreºte rambursarea anticipatã a
creditului, banca nu percepe comision
pentru aceastã opþiune.
Sistemul îºi demonstreazã profitabilitatea inclusiv prin faptul cã nici prima de
la stat ºi nici dobânda nu se impoziteazã.
Totodatã, clientul are posibilitatea deducerii fiscale pânã în limita a 300 lei, la
calculul impozitului pe venitul global.

Ce trebuie sã cunoºti despre
sistemul BAUSPAR
Cât trebuie sã economisesc
pentru a beneficia de maximum
de primã?

Economiile recomandate pentru un
an, pentru o persoanã, sunt în valoare de
3.000-3.500 lei. Pânã la aceastã valoare
randamentul contractului este foarte ridicat. Dacã doriþi sã economisiþi mai mult,
recomandarea este sã se facã mai multe
contracte în familie, cu titulari diferiþi.
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Analizã
Câte contracte poate avea o
singurã persoanã?

O singurã persoanã poate avea mai
multe contracte, însã depunerile anuale
cumulate vor primi prima de stat în aceeaºi limitã de 250 EUR. Recomandare:
mai multe contracte în familie, cu titulari
diferiþi.
Îmi pot retrage banii economisiþi
oricând?

Da, împreunã cu dobânda bãncii. De
prima de stat se poate beneficia numai dupã
cinci ani de economisire, fãrã justificarea
utilizãrii ei în scop locativ. Clientul poate
beneficia de primã, înaintea celor cinci ani,
dacã, ajungând la repartizare, va utiliza
sumele economisite în domeniul locativ.
Conturile pot fi deschise
ºi în valutã?

Nu, solicitanþii unui astfel de produs vor
face depuneri ºi vor fi creditaþi numai în lei.
Creditul locativ poate fi accesat
numai dupã o perioadã de 5 ani de
economisire?

Creditul locativ poate fi accesat mai
devreme de aceastã perioadã în cazul în
care sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiþii:
a. sã existe minimum 18 luni de economisire;
b. soldul economisit sã fi atins valoarea minimã de 40% sau 50% din suma
contractatã;
c. sã fie atinsã cifra de evaluare
d. sã existe o cerere de acordare a creditului pentru domeniul locativ.
Un client, titular al unui contract de
economisire-creditare, poate continua cu partea de economisire mai
mult de 5 ani?

Dacã se doreºte de cãtre client o economisire pe o perioadã mai mare de 5 ani,
acest lucru se poate; însã în cazul în care
soldul economisit tinde sã devinã egal cu
suma contractatã, se impune o majorare a
contractului pentru a se putea continua
partea de economisire. (De exemplu, titular de contract este un minor de 10 ani,
iar pãrinþii vor sã-i constituie un fond de
economii pânã la împlinirea vârstei de 18
ani, prin încheierea unui contract de
economisire-creditare).
Dacã un client vrea sã
economiseascã mai mult de 5 ani
ºi sã ia credit dupã, de exemplu 7
ani, ce posibilitãþi are?

Un client poate accesa un credit locativ ºi dupã perioada de economisire de 5
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ani, depinde însã de datele contractuale la
momentul respectiv (suma contractatã,
soldul economisit, implicit valoarea creditului ce urmeazã a fi accesat).
Cum poate fi modificat
un contract? Mai precis
ce se poate modifica: valoarea,
perioada (economisire,
creditare)...?

Un contract de economisire-creditare
poate fi modificat numai în prima fazã de
economisire. Modificãrile care pot fi
fãcute sunt urmãtoarele: majorare de contract (cu minimum 3.000 lei), micºorare
(diminuare) de contract, divizare, conexare, cesionare.

De menþionat este cã în cazul majorãrii se va percepe un comision de majorare, respectiv 1% din suma cu care se
majoreazã (se considerã un nou contract).
Aceste modificãri contractuale pot
schimba perioada de economisire, implicit ºi data de repartizare a contractului.
Câte luni pot sã nu depun niciun
ban în cont?

În condiþiile contractuale este specificat cã dupã 6 luni în care clientul nu a
depus niciun ban, BCR BpL poate sã
rezilieze contractul. Aceastã condiþie era
necesarã pentru a închide conturile aducãtoare de pierderi. Deci, contractul poate fi
reziliat oricând dupã 6 luni.|

Interviu

Vergil Voineagu, preºedintele INS, despre implementarea CAEN Rev2:

„Aplicarea noii clasificãri (...)
este extrem de utilã tuturor
actorilor din economia naþionalã“
R ALUCA D OBRE

Institutul Naþional de Statisticã a
implementat în urmã cu un an o nouã versiune de clasificare a activitãþilor economice, CAEN, intratã în vigoare ºi aplicabilã
de la 1 ianuarie 2008. Aceastã formã este
denumitã CAEN Rev. 2 ºi este realizatã în
concordanþã cu versiunea europeanã.
CAEN Rev. 2 conþine 101 noi clase de
activitate, patru noi secþiuni, 26 de diviziuni ºi 48 de grupe. Companiile vor avea
de suportat ºi alte efecte colaterale, actele
normative vor suferi modificãri, firmele
îºi vor schimba certificatul de înregistrare
ºi unele din autorizaþii. Consilierii juridici
ai firmelor vor avea mai mult de lucru
pentru a încadra o anumitã activitate dupã
noile reguli. Cei care au elaborat noua
versiune cred însã cã firmele vor avea mai
multe opþiuni pentru a se încadra într-un
domeniu economic.
În acest context, a acceptat sã rãspundã întrebãrilor cititorilor noºtri prof.
univ. dr.Vergil Voineagu, preºedintele
Institutului Naþional de Statisticã.
Vergil Voineagu: În primul rând, aº
vrea sã salut iniþiativa revistei dumneavoastrã de a iniþia acest dialog cu privire
la trecerea la o nouã versiune a Clasificãrii Activitãþilor din Economia Naþionalã,
cunoscutã sub denumirea CAEN Rev. 2, o
temã de maxim interes pentru toþi cei care
desfãºoarã activitãþi economice pe teritoriul României, activitãþi condiþionate,
dupã cum desigur ºtiþi, de respectarea
unor norme de clasificare legal instituite.
Or, odatã cu accederea þãrii noastre în
Uniunea Europeanã, reglementãrile naþionale trebuie sã fie în concordanþã cu cele
comunitare, sens în care ele suferã periodic modificãri ºi adaptãri, în funcþie de
elementele nou apãrute în legislaþia Uniunii Europene. În ceea ce priveºte domeniul statistic, responsabilitatea de a implementa în România regulamentele europene revine Institutului Naþional de Statisticã ºi ea a constituit ºi constituie una dintre prioritãþile noastre permanente. În cazul dat, CAEN Rev 2 a aprobat prin ordinul preºedintelui INS nr. 337/2007, publi-

cat în Monitorul Oficial al României ºi
intrat în vigoare la 1.01.2008, transpune
în plan naþional Regulamentul nr. 1893/
2006 privind Nomenclatorul Activitãþilor
din Comunitatea Europeanã - NACE Rev.
2, procedându-se astfel în acelaºi mod ca
în toate celelalte þãri membre ale Uniunii.
ªi acum aºtept întrebãrile dumneavoastrã!
Revista Conta: Care sunt
diferenþele faþã de vechea versiune
CAEN?

Vergil Voineagu: Modificãrile structurale introduse de CAEN Rev.2 sunt materializate prin entitãþile nou create care
se regãsesc la toate nivelurile din clasificare (secþiuni, diviziuni, grupe ºi clase).
Acestea au fost realizate în diverse moduri. Pentru a avea o imagine asupra di-

versitãþii modalitãþilor de construcþie a
noilor entitãþi de clasificare din CAEN
Rev.2, iatã câteva exemple:

SECÞIUNI
- Secþiunea J „INFORMAÞII ªI
COMUNICAÞII“ - noua secþiune grupeazã activitãþi care actualmente se regãsesc în diverse zone ale CAEN Rev.1,
regrupând practic toate activitãþile ce sunt
în conexiune cu termenul de „informaþie“.
Noua secþiune poate fi consideratã un rãspuns la creºterea în importanþã a domeniului TIC (tehnologia informaþiei ºi comunicaþii) ca urmare a dezvoltãrii explozive a acestuia. Totodatã, la nivelul Uniunii Europene se considerã cã acest nou
mod de tratare a activitãþilor informaþionale ºi de comunicaþii, respectiv gruparea
lor în cadrul secþiunii J din NACE Rev.2,
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Interviu
reprezintã o abordare mult mai coerentã a
lor comparativ cu situaþia existentã în
actuala clasificare europeanã pentru
activitãþi NACE Rev.1.1.
- Secþiunea E „DISTRIBUÞIA
APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEªEURILOR, ACTIVITÃÞI
DE DECONTAMINARE“ - noua secþiune este realizatã prin regruparea pe principii de omogenitate a activitãþilor aflate
în interdependenþã cu ceea ce generic numim protecþia mediului.
- Secþiunea M „ACTIVITÃÞI PROFESIONALE, ªTIINÞIFICE ªI TEHNICE“ - secþiunea reuneºte, pe principii
de omogenitate, activitãþi ce necesitã un
înalt grad de pregãtire ºi care pun la dispoziþia utilizatorilor cunoºtinþe ºi competenþe specializate.
- Secþiunea N „ACTIVITÃÞI DE
SERVICII ADMINISTRATIVE ªI
ACTIVITÃÞI DE SERVICII SUPORT“- activitãþile cuprinse în cadrul
acestei secþiuni sunt grupate potrivit criteriului cã ele, activitãþile, sunt doar de
susþinere a activitãþilor generale ale întreprinderilor ºi nu se concentreazã pe transferul de cunoºtinþe specializate.

DIVIZIUNI
- Diviziunile noi din CAEN Rev.2
sunt realizate preponderent prin „ridicarea“ la acest nivel a unor entitãþi de grad
inferior, respectiv grupe ºi clase. De
exemplu, grupele CAEN Rev.1 „Fabricarea bãuturilor“, „Fabricarea produselor
farmaceutice de bazã ºi a preparatelor
farmaceutice“, „Producþia de mobilier“
reprezintã acum diviziuni în cadrul structurii CAEN Rev.2. De asemenea, existã ºi
cazuri în care clase CAEN Rev.1, cum
sunt „Jocuri de noroc ºi pariuri“ ºi „Creaþie ºi interpretare artisticã ºi literarã“, au
fost „ridicate“ la nivel de diviziune. Acest
fapt, transformarea de grupe ºi clase în
diviziuni, exprimã clar creºterea în importanþã a acestor activitãþi atât în cadrul
economiilor naþionale, cât ºi la nivel mondial, aspect clar evidenþiat de caracterul
obligatoriu de respectat al nivelului de
diviziune în cadrul tuturor clasificãrilor
pentru activitãþi (internaþionale, regionale
ºi naþionale).
Un caz particular este cel al diviziunii
33 „Repararea, întreþinerea ºi instalarea
maºinilor ºi echipamentelor“ din CAEN
Rev.2 în sensul cã aceastã diviziune grupeazã activitãþi care în prezent sunt oarecum „ascunse“ în cadrul claselor din
CAEN Rev.1. Practic, activitãþile de reparare, întreþinere ºi instalare a maºinilor ºi
echipamentelor sunt cuprinse în cadrul
claselor de fabricare a acestora, maºini ºi
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utilaje, o identificare a acestor servicii
fiind posibilã în prezent doar la nivelul
subclaselor ºi subclaselor elementare din
CPSA 2002. Prin construcþia acestei diviziuni se recunoaºte atât importanþa
acestor activitãþi, specializarea unitãþilor
economice pe acest tip de activitãþi ºi, totodatã, faptul cã în cadrul unor economii
naþionale aceste activitãþi (reparare,
întreþinere ºi instalare) sunt preponderente
faþã de cele de fabricare a maºinilor ºi utilajelor.
Revista Conta: Noua versiune CAEN
a condus la restrângerea sau
extinderea unora dintre clase?

Vergil Voineagu: Aºa cum cred cã a
reieºit ºi din cele spuse anterior, rãspunsul
este afirmativ, cu observaþia cã grupele ºi
clasele nou create în structura CAEN
Rev.2 sunt obþinute, în cvasitotalitatea lor,
ca efect al modificãrilor de tip agregare,
detaliere simplã sau detaliere complexã a
entitãþilor din CAEN Rev.1. Având în
vedere numãrul mare al acestora, peste
350, ºi faptul cã noile clase se pot identifica uºor utilizând tabelul de conversie
CAEN Rev.1 - CAEN Rev.2, nu voi insista asupra acestora. Totuºi, referitor la o
parte din grupele ºi clasele CAEN Rev.2,
sunt de precizat urmãtoarele aspecte:
- existã grupe ºi clase în CAEN Rev.2
rezultate ca urmare a reorganizãrii secþiunilor ºi/sau diviziunilor din CAEN Rev.1,
cum este cazul grupei ºi clasei „Fabricarea vehiculelor militare de luptã“;
- au fost operate extinderi sau diminuãri privind conþinutul a o serie din clasele CAEN Rev.2, clase ce au fost doar
recodificate. Corespunzãtor acestor situaþii, avem, spre exemplu:
• Clasa CAEN Rev.2 „Fabricarea
materialului rulant“ care a fost extinsã cu
„fabricarea echipamentelor de iluminat ºi
semnalizat pentru materialul rulant“ ºi cu
„fabricarea scaunelor ºi banchetelor destinate echipãrii materialului rulant“; sau
• Clasa CAEN Rev.2 „Fabricarea articolelor din blanã“ care nu mai cuprinde
„fabricarea articolelor din blanã artificialã“.
Revista Conta: Au fost eliminate
anumite clase, eventual au fost
introduse noi clase?

Vergil Voineagu: Nu au fost eliminate clase de activitate prezente în structura CAEN Rev.1, acestea suferind doar
transformãri sau recodificãri, dupã cum
aþi observat deja.
Revista Conta: Bilanþurile financiarcontabile, semestriale ºi anuale,

trebuie deja depuse conform noilor
coduri CAEN?

Vergil Voineagu: Potrivit prevederilor HG 656/1997, privind aprobarea
CAEN, art. 3, art. 5 ºi art.7, utilizarea
CAEN Rev.2 este obligatorie ºi aceastã
obligaþie priveºte toate elementele legate
de activitatea firmelor, inclusiv cele cu
privire la bilanþurile financiar-contabile.
Revista Conta: Care sunt alte acte
emise de firme ce vor trebui modificate conform noilor reglementãri?
Vor fi cheltuieli suplimentare cu
modificarea actelor?

Vergil Voineagu: Pentru operatorii
economici se impune preschimbarea întregii documentaþii în care se face referire
sau conþine codul de activitate potrivit
CAEN Rev.2, începând cu certificatele de
înmatriculare ale acestora. Desigur,
aceastã operaþiune presupune anumite
cheltuieli, în primul rând de timp, determinate de operativitatea instituþiilor abilitate
în soluþionarea solicitãrilor ºi de regula-

Interviu
mentele ºi normele de lucru ale acestora,
dar asupra cuantumului cheltuielilor propriu-zise îmi este dificil sã mã pronunþ.
Revista Conta: Care este termenul
de preschimbare a codurilor ºi, în
caz de neconformare, ce sancþiuni
riscã firmele?

Vergil Voineagu: Preschimbarea documentelor/actelor potrivit CAEN Rev.2
se realizeazã în mod treptat. Subliniez cã,
potrivit legii sale de organizare ºi funcþionare, INS nu este abilitatã sã indice ºi sã
stabileascã termene sau sã impunã sancþiuni în alte domenii de activitate, decât cel
statistic.
Revista Conta: Existã cazuri speciale în care anumite iniþiative, precum atragerea de fonduri de la
Uniunea Europeanã, sã fie
condiþionate de conversia la noua
clasificare CAEN?

Vergil Voineagu: Reglementarea diverselor activitãþi economice se realizea-

zã prin legislaþie specificã acestora ºi o
eventualã legãturã cu noua structurã a
CAEN, respectiv CAEN Rev. 2 nu poate
fi introdusã decât prin modificarea acestor acte normative. Dar este uºor de înþeles cã, în contextul integrãrii pe planul comunitãþii europene, al lãrgirii spaþiului de
afaceri al unei firme ºi dincolo de graniþele României, inclusiv în accederea de
fonduri europene, alinierea la sistemul de
clasificare comunitar reprezintã o condiþie care, chiar dacã nu reprezintã în acest
moment un factor de condiþionare, în sens
strict, a posibilitãþilor de acces la fondurile structurale, e de naturã sã sporeascã
în mod considerabil ºansele de reuºitã.
Revista Conta: Dacã aveþi ceva de
adãugat, de transmis sfaturi...

Vergil Voineagu: Orice element nou,
inclusiv în planul clasificãrilor, presupune
un efort, costuri, aºa cum a reieºit ºi din
una dintre întrebãrile dvs. anterioare.
Cred însã cã, pentru o corectã evaluare,
trebuie sã avem în vedere ºi avantajele pe

care le genereazã. Or, implementarea
CAEN Rev.2, alãturi de problematica
deja prezentatã, va aduce ºi o serie de
beneficii - ºi acestea nu sunt deloc neglijabile. Citez doar câteva:
- creºterea acurateþei în identificarea
activitãþilor desfãºurate de cãtre operatorii economici;
- asigurarea unei depline compatibilitãþi
relaþionale, la nivel de activitate economicã desfãºuratã, între operatorii economici naþionali ºi cei din celelalte state UE;
- eliminarea derapajelor de interpretare a datelor statistice, structurate pe clase de activitate, prin „aducerea la suprafaþã“ a unor activitãþi economice insuficient
evidenþiate în fosta structurã a CAEN
Rev.1;
- culegerea, prelucrarea ºi transmiterea de date despre România într-un sistem
ce respectã pe deplin aceleaºi reglementãri ca ºi în celelalte state UE ºi, evident,
enumerarea ar putea continua...
Concluzionând, putem spune cã aplicarea acestei noi clasificãri, având ca
efect creºterea credibilitãþii informaþiilor
cu privire la România ºi a interesului pentru dezvoltarea afacerilor în acest spaþiu,
este extrem de utilã tuturor actorilor din
economia naþionalã, constituindu-se în
acelaºi timp într-un instrument indispensabil pentru asigurarea comparabilitãþii ºi
coerenþei fluxurilor de date statistice
despre þara noastrã în context european ºi
internaþional.
E unul dintre motivele pentru care,
încã din momentul în care s-a procedat la
elaborarea ºi implementarea CAEN Rev.
2, INS a dezvoltat o politicã de deplinã
transparenþã, astfel încât clasificarea, cu
toate implicaþiile sale, sã devinã binecunoscutã publicului larg. Sper cã, ºi prin
acest interviu, am reuºit sã contribui la
aceastã cunoaºtere ºi doresc, la final, sã
transmit tuturor cititorilor Revistei Conta
disponibilitatea specialiºtilor noºtri de a
rãspunde în continuare oricãror solicitãri
de informaþii referitoare la CAEN Rev. 2.
Totodatã, þin sã informez cã pe site-ul
web www.insse.ro este alocat un spaþiu
special problematicii CAEN unde, printr-o simplã accesare, se pot consulta, gratuit, nomenclatorul ºi structura CAEN
Rev. 2, tabelele de corespondenþã CAEN
Rev. 1 – CAEN Rev. 2, implementarea
noii clasificãri în cercetãrile statistice
curente ºi alte detalii de interes.
Revista Conta: Stimate domnule
Voineagu, vã mulþumim pentru
disponibilitatea de a sta de vorbã
cu noi ºi vã dorim mult succes în
activitatea pe care o întreprindeþi.
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Juridic

Reguli de evaluare
a situaþiilor financiare
În bilanþ, elementele de activ ºi datorii
sunt grupate dupã naturã ºi lichiditate,
respectiv naturã ºi exigibilitate.
Potrivit Reglementãrilor contabile
conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãþilor Economice Europene:
a) un activ reprezintã o resursã controlatã de cãtre entitate ca rezultat al unor
evenimente trecute, de la care se aºteaptã
sã genereze beneficii economice viitoare
pentru entitate ºi al cãrui cost poate fi
evaluat în mod credibil;
b) o datorie reprezintã o obligaþie actualã a entitãþii ce decurge din evenimente
trecute ºi prin decontarea cãreia se aºteaptã sã rezulte o ieºire de resurse care încorporeazã beneficii economice;
c) capitalurile proprii reprezintã interesul rezidual al acþionarilor în activele
unei entitãþi dupã deducerea tuturor datoriilor sale.
În înþelesul Reglementãrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãþilor Economice Europene, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificaþii:
a) veniturile constituie creºteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formã de
intrãri sau creºteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizeazã în
creºteri ale capitalurilor proprii, altele
decât cele rezultate din contribuþii ale
acþionarilor;
b) cheltuielile constituie diminuãri ale
beneficiilor economice înregistrate pe
parcursul perioadei contabile sub formã
de ieºiri sau scãderi ale valorii activelor
ori creºteri ale datoriilor, care se concretizeazã în reduceri ale capitalurilor proprii,
altele decât cele rezultate din distribuirea
acestora cãtre acþionari.
Pentru evaluarea elementelor din situaþiile financiare anuale sunt utilizate reguli de bazã ºi reguli alternative în conformitate cu prevederile reglementãrilor
contabile.

A. Reguli de bazã
Elementele prezentate în situaþiile
financiare anuale se evalueazã, în general,
pe baza principiului costului de achiziþie
sau al costului de producþie.
Existã patru momente când are loc
evaluarea elementelor de activ ºi datorii
din bilanþ, ºi anume:
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1. Evaluarea la data intrãrii
în entitate

La data intrãrii în entitate, bunurile se
evalueazã ºi se înregistreazã în contabilitate la valoarea de intrare, determinatã
astfel:
a) la cost de achiziþie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
b) la cost de producþie – pentru bunurile produse în entitate;
c) la valoarea de aport, stabilitã în
urma evaluãrii – pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;
d) la valoarea justã – pentru bunurile
obþinute cu titlu gratuit.
2. Evaluarea cu ocazia inventarierii

Evaluarea elementelor de activ ºi de
pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prevederilor Normelor privind organizarea ºi efectuarea inventarierii ele-

mentelor de activ ºi de pasiv, aprobate
prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.753/20043. Punctul 44 din
aceste norme a fost abrogat prin Ordinul
ministrului finanþelor publice nr.
1.752/2005 pentru aprobarea Reglementãrilor contabile conforme cu directivele
europene, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
3. Evaluarea la încheierea
exerciþiului financiar

La încheierea exerciþiului financiar,
elementele de natura activelor ºi datoriilor se evalueazã ºi se reflectã în situaþiile
financiare anuale la valoarea de intrare,
pusã de acord cu rezultatele inventarierii.
În acest scop, valoarea de intrare se
comparã cu valoarea stabilitã pe baza inventarierii, denumitã valoare de inventar.
Pentru elementele de activ, diferenþele
constatate în minus între valoarea de

inventar ºi valoarea contabilã netã a elementelor de activ se înregistreazã în contabilitate:
 pe seama unei amortizãri suplimentare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilã; sau
 se efectueazã o ajustare pentru
depreciere sau pierdere de valoare, atunci
când deprecierea este reversibilã.
Elementele de activ se menþin la valoarea lor de intrare.
Conform regulilor de evaluare aplicabile la încheierea exerciþiului financiar, în
bilanþ principalele elemente se prezintã
astfel:
Imobilizãrile necorporale
Imobilizãrile necorporale trebuie
prezentate în bilanþ la valoarea de intrare,
mai puþin ajustãrile cumulate de valoare.
Prin ajustãri cumulate de valoare se înþeleg amortismentele calculate ºi ajustãrile

pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale, determinate ca diferenþã între valoarea de inventar ºi valoarea contabilã
netã.
Imobilizãrile corporale
Imobilizãrile corporale trebuie prezentate în bilanþ la valoarea de intrare,
mai puþin ajustãrile cumulate de valoare.
Imobilizãrile financiare
Imobilizãrile financiare se prezintã în
bilanþ la valoarea de intrare, mai puþin
ajustãrile cumulate pentru pierdere de
valoare.
Stocuri
Activele de natura stocurilor trebuie
reflectate în bilanþ la o valoare care sã nu
fie mai mare decât valoarea care se poate
obþine prin utilizarea sau vânzarea lor,
denumitã valoare realizabilã netã. În acest
scop, valoarea stocurilor se diminueazã
pânã la valoarea realizabilã netã, prin reflectarea unei ajustãri pentru depreciere.|
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