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 INFORMATIV PROFESIONAL 
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 DIN AGENDA CAFR 

 

                             ▪ Evenimente pe plan intern 

 

2. TaxEU Forum - Cel mai important eveniment naţional de legislaţie şi fiscalitate 

Februarie 2019 

 

                          
 

În perioada 14-15 februarie 2019 a avut loc la JW Marriott Grand Hotel din Bucureşti a 

XII-a ediţie TaxEU Forum, cel mai important eveniment naţional de legislaţie şi fiscalitate. 

Manifestarea a reunit specialişti din cele mai importante companii de consultanţă fiscală, care 

au oferit soluţii pentru provocările legislative şi fiscale ale anului 2019, aducând în prim plan 

modificările legislative şi efectele acestora asupra mediului fiscal din România. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost invitată să participe la eveniment şi 

a fost reprezentată de Laura Vorniceanu, vicepreşedinte al Consiliului Camerei şi de dr. 

Gheorghe Rusu, membru al Consiliului, alături de numeroşi auditori financiari, membri ai 

Camerei.  

Prima zi a evenimentului a inclus patru sesiuni de conferinţă cu informaţii utile şi 

subiecte de actualitate din mediul fiscal. 

În cadrul celei de-a doua zile s-au desfăşurat, în paralel, opt seminarii aplicate care au 

răspuns întrebărilor legate de legislaţia în vigoare. De asemenea, au fost prezentate exemple 

practice şi speţe actuale, răspunsuri la problemele generate de legislaţia în vigoare şi cum pot 

fi gestionate schimbările.  

Principalele subiecte înscrise în agenda celor două zile au vizat: 

- Modificări fiscale: Impactul asupra contribuabililor ca urmare a modificărilor fiscale 

pentru anul 2019 

- TVA: Noutăţi şi aspecte practice privind legislaţia TVA – split TVA şi alte noutăţi 

importante. 

- Impozitul pe profit: Principalele modificări aduse de Codul Fiscal cu privire la 

impozitarea profiturilor 

- Codul Fiscal: Modificări importante la normele metodologice de aplicare a Codului 

fiscal 

- Legislaţia muncii: Noutăţi şi modificări legislative privind contribuţii sociale 

obligatorii 

- Controlul fiscal: Metode şi responsabilităţi privind efectuarea inspecţiilor fiscale de 

către instituţiile specializate. 
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3. Conferința ANEVAR cu tema „Evaluarea pentru raportare financiară şi impozitare” 

2 februarie 2019, Cluj-Napoca 

 

În data de 2 februarie 2019, ANEVAR a organizat la Cluj-Napoca o conferinţă cu tema 

„Evaluarea pentru raportare financiară şi impozitare”. Evenimentul s-a adresat profesiilor 

liberale din domeniul economic şi, nu numai. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost invitată să participe la acest 

eveniment şi a fost reprezentată de dr. Gheorghe Rusu, membru al Consiliului. 

Temele care au fost incluse în agenda conferinţei au vizat subiecte precum: 

▪ Din nou despre „grila notarilor”; 

▪ Modificări recente în standardele de raportare financiară și audit financiar cu impact 

în evaluare; 

▪ Particularități în evaluarea pentru impozitare a turnurilor de susținere a eolienelor; 

▪ Particularități privind alocarea valorii bunurilor complexe în cazul existenței 

activelor necorporale. Studii de caz - raportare financiară versus impozitare; 

▪ Cazuri și necazuri în evaluarea pentru raportare financiară și impozitare; 

▪ Testul de depreciere - dubla perspectivă evaluator/auditor. 

Şi-au prezentat opiniile asupra subiectelor discutate: 

- Adrian Vascu, fost președinte ANEVAR 2014-2015 | Senior Partner VERIDIO S.R.L.; 

- Sorin Petre, prim-vicepreședinte ANEVAR | Partner PricewaterhouseCoopers; 

- Radu Timbuș, director EVAL TRANSILVANIA Consulting | Membru în Comisia de 

Etică și Disciplină ANEVAR; 

- Bogdan Ruse, Evaluator Fairvalue Consulting; 

- Adrian Popa-Bochiş, Senior Partner, COO DARIAN DRS; 

- Sorana Adina Crișan, Senior Manager Departament Evaluare KPMG Advisory, 

președinte Filiala Nord-Vest ANEVAR. 
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                             ▪ Evenimente pe plan extern 

 

4. Întâlnirea grupului de lucru  

„Prevenirea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism”  

din cadrul Accountancy Europe 

12 februarie 2019, Bruxelles 

 

În data de 12 februarie 2019 a avut loc la Bruxelles o nouă întâlnire a Grupului de lucru 

privind „Prevenirea spălării banilor şi finanţării actelor de terorism” din cadrul Accountancy 

Europe. 

La discuţii au participat reprezentanţi ai Grupului de lucru din mai multe state 

membre, precum: Belgia, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Danemarca, Cipru, Italia, dar şi 

reprezentanţi ai Comisiei Europene care au centralizat concluziile cu privire la analizele de 

risc şi problemele cu care se confruntă statele în implementarea legislaţiei europene.  

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la acest eveniment de 

Laura Vorniceanu, vicepreşedinte al Consiliului. 

În cadrul discuţiilor au fost abordate următoarele subiecte: 

1. Implementarea Directivelor a 5-a şi a 4-a pune mari probleme statelor membre, 

acestea nereuşind încă să implementeze integral în legislaţia naţională prevederile impuse de 

Directive.  

Câteva dintre motivele care au condus la această situaţie ar fi:  

• Implementarea prevederilor Directivelor presupune modificarea unui număr foarte 

mare de legi naţionale, spre exemplu în Spania, peste 60 de legi.  

• Incapacitatea structurilor de stat (autorităţilor) de a face faţă modificărilor legislative 

aferente. 

• Există deschisă clauza de infrigement pentru 24 state membre pentru 

neimplementare sau implementare incompletă/greşită a Directivelor. 

2. O altă temă importantă aflată pe agenda evenimentului a fost analiza riscurilor şi a 

capacităţilor de control al riscurilor în domeniul spălării banilor atât pentru societăţile mici, 

cât şi pentru cele mari. S-au identificat categorii de riscuri diferite, care rezultă din capacitatea 

de control al riscurilor la nivelul companiei, dar şi riscuri noi identificate prin mărimea 

clienţilor sau a sectorului de activitate.  

Principalele concluzii: 

• Societăţile mari de consultanţă, audit, contabilitate etc. se confruntă cu riscuri 

emergente care rezultă din piaţa extinsă la nivel internaţional/global a clienţilor lor 

(multinaţionalele). Spre exemplu, un risc este provenienţa fondurilor atrase din alte state (s-a 

dat exemplu China) care sunt imposibil de controlat. 

• Companiile mici de consultanţă şi audit se confruntă cu probleme diferite, cum ar fi 

cele legate de evaziunea fiscală la nivel naţional rezultată din legislaţia specifică pieţei locale. 
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• Companiile mari de audit şi consultanţă au mai multe resurse ce pot fi alocate 

identificării riscurilor (avocaţi specializaţi, consultanţi locali). 

• Sunt state unde raportările de tranzacţii suspecte sau statistice nu se realizează deloc, 

existând astfel riscuri majore în controlul tranzacţiilor cash.  

• Există imposibilitatea de a avea acces la informaţii suficiente despre beneficiarul real 

al unei tranzacţii/companii, aspect care a fost adus la cunoştinţa membrilor delegaţiei 

Comisiei Europene, ca fiind o problemă importantă şi în România. Se pare că această 

problemă apare şi în alte state, drept pentru care, există un proiect în lucru pentru realizarea 

unei baze de date comune care să cuprindă informaţii despre societăţile înfiinţate în Uniunea 

Europeana şi la care să poată avea acces publicul.  

• Există un risc major de evaziune fiscală şi de spălare de bani pe sectoare specifice, de 

exemplu, în sport (fotbal) şi incapacitatea statelor membre de a deţine un control.  
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5. Întâlnirea Federaţiei Europene a Contabililor şi Auditorilor pentru IMM-uri 

(EFAA) cu tema 

Raportarea informaţiilor nefinanciare (NFI) de către IMM-uri  

Urmărirea dezvoltării echitabile şi durabile 

19 februarie 2019, Bruxelles 

 

 

EFAA a organizat la Bruxelles în data de 19 februarie 2019 o întâlnire de lucru cu tema 

„Raportarea NFI de către IMM-uri – Urmărirea dezvoltării echitabile şi durabile”. 

Tema evenimentului a avut drept bază de plecare Raportul „Cercetarea cerințelor de 

raportare financiară nefinanciară pentru IMM-uri în Europa”, elaborat de Richard Martin -  

ACCA și Paul Thompson - director EFAA, care reprezintă punctul culminant al unui proiect 

EFAA privind raportarea NFI de către IMM. 

Evenimentul s-a adresat factorilor de decizie și părților interesate relevante, care au 

discutat asupra următorilor paşi de urmat în acest domeniu.  

Camera Auditorilor Financiari din România a fost invitată să participe la acest 

eveniment şi a fost reprezentată de dr. Ciprian Mihăilescu, preşedinte.  

În cadrul panelului de lucru au participat la discuţii Bodo Richard, preşedinte EFAA, 

Paul Thomson, director EFAA, Wolf Klinz şi Philippe Lamberts, membri ai Parlamentului 

European, Jonathan Labrey, Chief Strategy Officer, Consiliul Internațional de Raportare 

Integrată, Luc Hendrickx,Director of Enterprise Policy and external Relations, Robin Jarvis, 

EFAA Special Advisor, Richard Martin, Head of Corporate Reporting. 

Subiectul care a ridicat cele mai multe semne de întrebare a fost dacă, într-adevăr, 

IMM-urile depun suficiente eforturi pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. O 

altă întrebare, care încă îşi caută răspunsul este dacă IMM-urile ar fi încurajate sau chiar 

obligate să raporteze mai multe despre performanţa lor în materie de mediu, social şi 

guvernare, atunci ce informaţii ar trebui să raporteze?  

În contextul viitoarelor alegeri pentru Parlamentul European, EFAA a înaintat acestuia 

un Memorandum în care este prezentată importanţa crucială a IMM-urilor pentru viitorul 

economic şi social, pentru prosperitate şi stabilitate în Europa. Practicienii contabili mici şi 

mijlocii au un rol esenţial în susţinerea IMM-urilor, prin furnizarea unor serii de servicii 

profesionale de înaltă calitate. Una dintre multele funcţii cheie ale profesioniştilor contabili 

este de a supraveghea şi de a acorda sprijin mediului economic în care oricine se poate 

dezvolta şi, prin urmare, poate contribui la economia şi societatea europeană – se mai 

menţionează în Memorandum. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Studii, opinii, articole 

 

6. Trei imperative pentru impozitarea economiei digitale 

Kevin Dancey, Chief Executive Officer, IFAC 

 

Revoluţia digitală transformă economiile, modelele de afaceri şi viaţa tuturor 

cetăţenilor. Aceasta are un impact important asupra fiecărui aspect al economiei, inclusiv a 

bazei fiscale şi a capacităţii guvernelor de a genera venituri. Politica fiscală se află în topul 

agendelor multor ţări. Astfel, din Marea Britanie până în India, din Malaezia până în SUA, 

puteţi observa că aceste dezbateri se află în centrul atenţiei, se regăsesc în discursurile 

politicienilor şi, nu în ultimul rând, în mintea cetăţenilor. 

 

Pentru articolul integral: click aici 

 

Sursa: https://www.ifac.org/ 

 

 

7. Modernizarea TVA – evoluţia politicii UE 

Material informativ Accountancy Europe 

 

Ultima actualizare din 14 februarie a proiectului privind modernizarea TVA 

furnizează o imagine de ansamblu a inițiativelor actuale privind TVA-ul UE, pentru 

persoanele care au o cunoaștere activă a sistemului european de TVA. Cele mai importante 

revizuiri se află în cadrul măsurilor antifraudă. 

Aceste propuneri au obiective diferite. Unele vizează îmbunătățirea competitivității 

pieței unice digitale și altele sporirea activităţii comerciale transfrontaliere a întreprinderilor 

mai mici. Unele dispoziții abordează deficiențele sau inegalitățile din sistemul actual de TVA. 

În cele din urmă, propunerile privind regimul definitiv au fost introduse după peste un sfert 

de secol de discuții și negocieri pentru modernizarea sistemului european de TVA și 

eficientizarea acestuia în lupta împotriva fraudei. 

 

Pentru materialul integral click aici 

 

Sursa: https://www.accountancyeurope.eu/ 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-reporting/discussion/three-imperatives-taxing-digital-economy
https://www.ifac.org/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/modernising-vat/
https://www.accountancyeurope.eu/
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8. Formatul electronic unic european (ESEF) 

Digitalizarea informaţiilor financiare ale companiilor din UE cotate la bursă 

Material informativ Accountancy Europe 

 

Începând cu 1 ianuarie 2020, legislația UE impune societăților cotate la bursă să își 

raporteze situațiile financiare în formatul electronic unic european (ESEF). Acest format 

armonizat face ca rapoartele să poată fi citite automat.  

Cu ajutorul ESEF, Comisia Europeană își propune să faciliteze accesul, analiza și 

comparabilitatea situațiilor financiare și să facă raportarea mai ușoară. Acest lucru servește, în 

cele din urmă, la sprijinirea investitorilor în deciziile pe care le vor lua. 

 

Pentru materialul integral click aici 

 

Sursa: https://www.accountancyeurope.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/publications/european-single-electronic-format-esef/
https://www.accountancyeurope.eu/

