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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. Concepte teoretice fundamentale cu care operează auditul financiar - definirea lor 

(ISA 100 Glosar de termeni) 

1.4. Obiectivele generale ale auditorului independent și desfășurarea unui audit în 

conformitate cu ISA; (ISA 200) 

1.5. Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit (ISA 210) 

1.6. Planificarea auditului (ISA 300) 

1.7. Prag de semnificatie (ISA 320) 

1.8. Identificarea si evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă ( ISA 315 revizuit) 

1.9. Probe de audit si Proceduri de audit pentru obtinerea lor (ISA 500) 

1.10. Riscul de audit si componentele sale 

1.11. Raportul de audit si tipuri de opinie (ISA 700 revizuit și ISA 705) 

 

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. Cadrul General Conceptual IFRS  

2. Forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale.(IAS nr.1) 

 

3. Fiscalitate 

1. Scopul si sfera de cuprindere a Codului Fiscal 

2. Principiile fiscalității 

        3. Definiții cu care operează Codul Fiscal 

4. Determinarea impozitului pe profit 

5. Determinarea impozitului pe venit 

6. T.V.A 

7. Impozitul pe veniturile nerezidentilor 

8. Impozitului pe dividende 

9.Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe 

reprezentanțele firmelor străine înființate în Romania; 
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