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Progresul tehnologic ca strategie 

de intarire a profesiei - expertul 
contabil consultant de afaceri 



1. Progresul tehnologic și costul de 

oportunitate 

 Efectul erei digitale 

 

 Tehnologia informaţionala reprezintă un instrument de crestere  

eficientei raportării financiar contabile – extragerea şi 

analizarea datelor 

 

 PMM trebuie sa se adapteze pentru a preveni consecintele 

negative pe termen lung. 

 



Darwinismul digital 



 





















2.Strategia de raportare fiscală la nivel 

european (SAF-T) 
 

Verificarea informatiilor in format electronic – o 

tendinta in expansiune 

 

Adaptarea autorităţilor fiscale la această tendinţă in 

procesul de colectare şi utilizare informaţiilor 

furnizate de contribuabili  

 Necesitate: dezvoltarea capacităţii de 

valorificare a informatiilor în format digital 

 

 Realitate: Un număr tot mai mare de administrații fiscale din întreaga lume 

sunt în proces de implementare al verificărilor în format electronic ale 

înregistrărilor și sistemelor financiare ale contribuabililor. 



Colectarea de date în format 

electronic - o tendință globală 

 

 

Nici PMM nu pot ignora implicațiile noilor cerințe fără consecințe 

pe termen lung. 

 

Utilizarea sistemelor de gestiune a bazelor de date şi a 

programelor specifice; 

Implementarea de procedee si instrumente de prelucrare a 

informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile 

și/sau fiscale. 

 

 



Punct de pornire - Proiectul OECD 

 

Recomandarea Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare 

(OECD) de dezvoltare si implementare a unui fisier standard de audit 

pentru impozite şi taxe (inspectii fiscale) - SAF-T „Standard Audit File 

for Tax” 

 

Un fisier standardizat cu date contabile exportabil din programul de 

contabilitate si usor de citit; 

 

Poate fi utilizat de autorităţile fiscale pentru un acces facil la date – 

pentru inspecţii fiscale mai eficiente. 

 

 

SAF-T pare o încercare foarte plauzibilă de a aborda în mod consecvent 

controalele fiscale bazate în primul rand pe control electronic. 

 



Implementarea SAF-T în UE: 

 Avantaje ale implementării SAF–T, ce stau la baza interesului 
Comisiei Europene de a dezvolta acest fisier: 

 

 ar facilita respectarea de buna voie a obligațiilor de către  
contribuabili (efect de cresterea gradului de colectare a 
TVA) și  

 

 ar permite administrațiilor fiscale să efectueze inspecții 
fiscale mai eficiente 

  

Poiect pilot – minighiseul unic pentru serviciile de 
telecomunicatii, radiodifuziune si electronice (Mini One Stop 
Shop – MOSS) 



Experienta altor tări  

 Introdus efectiv in Luxemburg și Portugalia din 2011 

 

 Utilizat în mod voluntar în prezent în Austria, Franța 

 

 Discuții cu privire la adoptarea sa în Belgia, Marea Britanie, Croația, 

Finlanda, Lituania, Malta, Spania, Republica Slovacă și Slovenia 

 

 Implementare în Polonia din 1 iulie 2016 pentru marii contribuabili, 

respectiv 1 iulie 2018 pentru celelalte categorii de contribuabili  

 

 

  



 

 Cehia și Slovacia au implementat obligativitatea transmiterii către 

autoritățile fiscale a jurnalelor electronice de TVA sau folosesc propriul 

soft de auditare a informaţiilor în format electronic (SESAM). 

 

 Autoritatile din Germania au un soft propriu de verificare a informaţiilor 

în format electronic (bilantul fiscal electronic). 

 

 Suedia are standardul propriu de inspectie fiscala. 

  

 



În acest context global, de 

furnizare extinsă de informații  în 

format electronic, reacţia 

autorităţilor române a fost de 

introducere a: 

 

Declarației informative privind 

livrările/prestările și achizițiile 

efectuate pe teritoriul național 

de persoanele impozabile 

înregistrate în scopuri de TVA 

(formularul 394) – FORMA 

EXTINSĂ 

 

(introdusă prin OPANAF 

3769/2015) 
 

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Romania_in_Europe_(-rivers_-mini_map).svg&psig=AFQjCNH_tbfI_-ZsoC3BBIBBzME-6e6xpw&ust=1458068400132201


► Pregătirea contribuabililor pentru verificarea informațiilor în format 

electronic este, prin urmare, vitală pentru gestionarea viitoarelor 

inspecții privind TVA. 

 

 

Datele de TVA constau, în 

general, în cantități mari de 

informații contabile și de gestiune 

răspândite în întregul sistem 

contabil/IT. 
 

 



Funcția TVA în cadrul unei entități – colectarea şi 

prelucrarea datelor 

Determinarea trazacțiilor ce intră în sfera 
TVA 

Inregistarea operatiunilor 

Pregatirea jurnalelor  

Pregatirea și depunerea declaratiilor de TVA 

Plata TVA 

Pregatirea pentru controlul fiscal 



3. Provocari pentru PMM prin noul 

formular 394 
Declarația 394 veche  

(format restrâns)  

Număr succint de informații 

Informații structurate 

Informații referitoare la 
operațiunile taxabile desfășurate 

cu persoane impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA în 

Romania 

Nu se depune în situația în care 
nu sunt desfășurate operațiuni în 

perioada de raportare 

Declarația 394 noua  

(format extins) 

Număr extins de informații 

Informații structurate și 
nestructurate 

Se transmit informații cu privire 
la operațiuni specifice 

desfășurate pe teritoriul național 

Se depune și în situația în care 
nu sunt desfășurate operațiuni 
locale în perioada de raportare 



Informatii din vechea declaratie 394 

 Lista operatiunilor 

efectuate pe teritoriul 

national cu PI inregistrate 

in scopuri de TVA 

(detaliere la operatiunile 

cu taxare inversa, de ex. 

cereale si plante tehnice) 

 

 Mentionarea numarului 

total al facturilor 

emise/primite pentru care 

exista obligatia de 

declarare de catre fiecare 

operator inregistrat in 

scopuri de TVA 
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Rezumat inițial 

- Perioada de raportare  

- Sistem de TVA aplicat  

- Au fost efectuate operațiuni în perioada de raportare? 

- Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA  

Defalcarea raportarilor in functie de partener 

Informații despre documente 

- Tipul documentului 

- Număr de facturi emise/primite  către/de la fiecare partener 

Informații cu privire la tranzacții 

- Informații cu privire la partener 

- Tipul operațiunii efectuate 

- Numar de documente, baza impozabilă, TVA 



In
fo

rm
a

ți
i 
n

e
s

tr
u

c
tu

ra
te

 

- Natura tranzactiilor care au generat soldul sumei negative – in cazul 
solicitarii de rambursare a TVA; 

 

- Plaja de facturi utilizate in perioada de raportare; 

 

- Declararea, din totalul facturilor emise, a facturilor stornate, anulate si 
autofacturilor; 

 

- Declararea separata a facturilor simplificate si bonurilor fiscale care 
indeplinesc conditiile unei facturi simplificate. 



Pregatirea raportarii fiscale 

Componenta 
tehnică 

•Adaptarea 
sistemelor IT 

 

•Adaptarea 
logicii fiscale 
conform 
prevederilor 
legale 

 

•Verificarea 
parametrilor 
setati si a 
codurilor de 
taxă pentru 
obtinerea de 
rapoarte 
corecte și 
complete etc. 

Componenta 
umană 

• Instruirea 
personalului 
cu privire la 
noile 
procese/proc
eduri 
implementate 

 

• Materiale 
informative 
referitoare la 
schimbarile 
legislative etc 

Componenta 
procesuală 

• Definirea rolurilor si 
responsabilitatilor in 
cadrul procesului de 
raportare 

 

• Procese pentru 
colectarea 
informatiilor 
suplimentare, a 
tranzactilor  

 

• Comunicarea cu 
autoritatile pentru 
înțelegerea 
modificărilor 
legislative și 
transpunerea 
acestora în sistemul 
IT etc.   

Componenta 
informatională 

• Analiza 
informaţiilor de 
baza din sistem 
(sistem de TVA 
parteneri, 
validarea 
codului de TVA) 

 

• Identificarea 
categoriilor de 
bunuri/servicii 

 

• Verificarea 
fluxurilor de 
tranzacții 

 

• Verificarea 
codurilor de 
taxă etc. 



Etape  

Analiza 
modificărilor 

fiscale – 
transformarea in 

cerinte IT 

Pregătirea 
documentației 
(noile jurnale, 
documentarea 

procesului) 

Colectarea 
informațiilor 

relevante 
(jurnale, 

identificarea 
sursei de 

informații din 
sistem) 

Deteminarea 
impactului 

asupra tranzațiilor, 
informațiilor (sursa, 
calitate), efortului 
necesar raportarii 



 

4. Cerinte de raportare extinsa - impact 

asupra IMM 

 

 Reglementări la nivel european 

 

 Necesitatea unui regim derogatoriu pentru IMM-uri 



5. Jurisprudenta CEJ in materie de TVA  -  

Formularele 088 şi 394 

Elementul esențial care asigură 

respectarea și funcționarea 

principiului fundamental al sistemului 

de TVA – principiul neutralității taxei. 

Exercitarea 

dreptului de 

deducere al 

TVA 

destinate 

Persoana impozabilă are 

dreptul de a deduce TVA 

aferentă achizițiilor de 

bunuri / servicii. 

activităților care permit 

exercitarea dreptului de 

deducere TVA 

Achiziții de 

bunuri / servicii 



Condiții formale pentru exercitarea dreptului de 

deducere al TVA 

 Să dețină factura emisă conform art. 319 din Codul Fiscal; 

 Să dețină dovada 

plății facturii; 

Să dețină 

autofactura
. 

în cazul achizițiilor efectuate de la 

persoane impozabile care aplică 

sistemul TVA la încasare 

Persoana impozabilă sau persoana juridică 

neimpozabilă obligată la plata taxei să 

autofactureze operațiunile respective cel târziu în 

a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere 

faptul generator, în cazul în care persoana nu se află 

în posesia facturii emise de furnizor/prestator. 



Condiții formale pentru exercitarea dreptului de 

deducere al TVA 

Pentru TVA achitată pentru importul de 

bunuri - să dețină: 
 

declarația vamală de import sau actul constatator emis de organele   

vamale,   care   să   menţioneze   persoana   impozabilă   ca 

importator al bunurilor din punctul de vedere al TVA; 

 

documente  care  să  ateste  plata  TVA  de  către  importator  sau  

de către altă persoană în contul său; 

 
Importatorii  care  deţin  o  autorizaţie  unică  pentru  proceduri  vamale 

simplificate eliberată de alt stat membru sau care efectuează importuri de 

bunuri  în  România  din  punct  de  vedere  al  TVA,  pentru  care  nu  au 

obligaţia de a depune declaraţii vamale de import, trebuie să deţină o 

declaraţie de import pentru TVA şi accize. 



Condiții formale pentru exercitarea dreptului de 

deducere al TVA 

Intervențiile de reglementare ale statului trebuie să fie 

adecvate și necesare pentru a atinge obiectivele 

măsurii legislative respective, fără a depăși însă 

ceea ce este necesar pentru îndeplinirea 

acestora. 

Principiul 

proporționalității 



Condiții formale pentru exercitarea dreptului de 

deducere al TVA 

Principiul 

proporționalității 

Cazuri ale Curții de Justiție al Uniunii Europene cu privire la 

condițiile formale pentru exercitarea dreptului de deducere al TVA 

Cauza C-78/12 
„Evita-K” EOOD 

  



Cauza C-78/12 -„Evita-K” EOOD 

• Interpretare articolul 242 din Directiva 2006/112: 

Directiva nu impune persoanelor impozabile care nu sunt producători 
agricoli să își înscrie în contabilitate obiectul livrărilor de bunuri pe care 
le efectuează atunci când este vorba despre animale și să 
dovedească faptul că aceste animale au fost supuse unui control în 
conformitate cu standardul internațional de contabilitate IAS 41 
„Agricultură”. 

 

• Interpretare articolul 242 din Directiva 2006/112: 

Directiva nu impune persoanei impozabile care efectuează livrări de 
bunuri având ca obiect animale supuse sistemului de identificare și de 
înregistrare instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 * să 
menționeze crotaliile animalelor pe facturile aferente acestor livrări. 
 

* Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 
2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind 
etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin 
Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006. 

 



Declaraţie pe propria răspundere pentru 

evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a 

desfăşura activităţi economice care implică 

operaţiuni din sfera TVA  

 

modificată conform 

OPANAF nr. 2048/2016 

privind aprobarea modelului și conținutului 

formularului (088)  



 Hotararile Curtii Europene de Justitie sunt obligatorii pentru toate 

statele membre ale Uniunii Europene. 

 

 Codul Fiscal art. 1 alin. (4 ): "Daca orice prevedere a prezentului 

cod contravine unei prevederi a unui tratat la care Romania este 

parte, se aplica prevederea acelui tratat."  

 

 Legislatia actuala conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA de 

capacitatea unui agent economic de a desfasura activitati 

economice. 

Practic, acest lucru se face in absenta unor elemente obiective care 

sa dovedeasca faptul ca este susceptibil de frauda fiscala, mergand 

pe presupuneri si suspiciuni ce incalca legislatia europeana. 

Cazuri ale Curții de Justiție al Uniunii Europene 



Cauza C527-11 - Valsts ienemumu dienests 

impotriva Ablessio SIA  

Curtea a decis ca din jurisprudenta existenta in materie si din modul de 

redactare al  art.  213 alin. (1) din Directiva 2006/112 : 

 

26.  Sunt considerate persoane impozabile care pot solicita atribuirea 

unui numar de identificare in scopuri de TVA nu doar persoanele care 

exercita deja o activitate economica, ci si cele care intentioneaza sa 

inceapa o asemenea activitate si care efectueaza primele cheltuieli 

de investitii in acest scop. Respectivele persoane nu pot fi astfel in 

masura sa dovedeasca, in aceasta etapa preliminara a activitatii lor 

economice, ca dispun deja de mijloacele materiale, tehnice si financiare 

pentru a exercita o astfel de activitate. 



 In consecinta, Directiva 2006/11 2 si in special articolele 213 si 214 

din aceasta se opun refuzului din partea administratiei fiscale a 

unui stat membru de a atribui un numar de identificare in 

scopuri de TVA unui solicitant pentru simplul motiv ca acesta nu 

este in masura sa demonstreze ca dispune de mijloacele materiale, 

tehnice si financiare pentru a exercita activitatea economica 

declarata la momentul formularii cererii sale de inscriere in registrul 

persoanelor impozabile. 



 Daca o persoana impozabila nu dispune de mijloacele materiale, 

tehnice si financiare pentru a exercita activitatea economica declarata 

NU ESTE SUFICIENT, in sine, pentru a demonstra ca este probabil 

ca aceasta din urma sa isi propuna sa savarseasca o evaziune 

fiscala. 



 Articolele 213, 214 si 273 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 

noiembrie 2006 privind sistemul comun al TVA trebuie interpretate in 

sensul ca: 

 

se opun refuzului din partea administratiei fiscale a unui stat membru 

de a atribui un numar de identificare in scopuri de TVA unei societati 

pentru simplul motiv ca aceasta nu dispune, in opinia respectivei 

administratii, de mijloacele materiale, tehnice si financiare pentru a 

exercita activitatea economica declarata . 

 



 

 Totodata, instanta decide ca titularul partilor sociale ale acestei societati 

a obtinut deja, in repetate randuri, un asemenea numar pentru societati 

care niciodata nu au exercitat efectiv o activitate economica si ale caror 

parti sociale au fost cesionate la scurt timp dupa atribuirea numarului 

respectiv, fara ca administratia fiscala in cauza sa fi stabilit, avand in 

vedere elemente obiective, ca exista indicii serioase care permit sa se 

suspecteze ca numarul de identificare in scopuri de TVA atribuit va fi 

utilizat in mod fraudulos.  



Va multumim pentru atentia acordata! 


