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Tematică 

1. Audit financiar 

1.1 Cadrul legal al activităţii de audit financiar în România 

1.2. Organizarea şi funcţionarea Camerei Auditorilor Financiari din România 

1.3. Misiuni de asigurare si alte tipuri de misiuni 

1.4. Planificarea auditului 

1.5. Prag de semnificatie 

1.6. Probe de audit si Proceduri de audit pentru obtinerea lor 

1.7. Riscul de audit si componentele sale 

1.8. Raportul de audit si tipuri de opinie 

1.9. Comunicarea catre cei insarcinati cu guvernanta corporativa 

 

2. Contabilitate 

 2.1. Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare 

2.2. Reglementări contabile conforme cu directivele europene 

1 Contabilitatea activelor; 

2 Contabilitatea datoriilor și a provizioanelor; 

3 Contabilitatea capitalurilor proprii și a rezervelor;  

4 Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului exerciţiului financiar. 

5 Forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale. 

6 Aprobarea, semnarea, auditarea şi publicarea situaţiilor financiare. 

7 Lucrările de închidere ale exerciţiului financiar  

2.3. Reglementări contabile conform IFRS 

1 Contabilitatea activelor; 

2 Contabilitatea datoriilor și a provizioanelor; 

3 Contabilitatea capitalurilor proprii și a rezervelor; 

4 Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului exerciţiului financiar. 

5 Forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale. 

3. Fiscalitate 

1. Determinarea impozitului pe profit 

2. Determinarea impozitului pe venit 

3. TVA 

4. Contributii sociale 

5. Determinarea impozitului pe venitul microintreprinderilor 

6. Impozitul pe veniturile nerezidentilor 

7. Aspecte procedurale privind calculul, declararea si plata impozitelor si taxelor 

mentionate anterior 
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