EXPERTUL CONTABIL FACILITĂȚI, OPORTUNITĂȚI
ȘI BUNE PRACTICI
PENTRU CONTINUAREA
ACTIVITĂȚII PROFESIONALE ÎN
CONTEXTUL CRIZEI DE
CORONAVIRUS

ACTIVITATEA EXPERTULUI CONTABIL ÎN CONTEXTUL CRIZEI DE
CORONAVIRUS
Situația actuală
Criza economică generată de COVID–19 este, poate, cel mai dezbătut
subiect în toate mediile de afaceri. După cum este bine cunoscut, virusul
este unul foarte contagios, iar distanțarea socială reprezintă soluția pe
termen scurt și mediu pentru a reduce extinderea acestuia, măsură care a
fost adoptată de majoritatea statelor Uniunii Europene, inclusiv de
România. Distanțarea socială a condus la așa-numitul efect de tip
"shutdown" care nu este altceva decât reducerea sau chiar sistarea parțială
sau totală a activităților economice pentru a preveni răspândirea COVID-19,
efect care va avea consecințe necunoscute pe termen scurt și lung atât la
nivelul afacerilor, cât și la nivel macroeconomic.
Entitățile trebuie să găsească soluții pentru a depăși acest impas și să ia
cele mai bune decizii pentru a-și asigura supraviețuirea afacerii și pentru ași optimiza activitatea astfel încât să răspundă cerințelor de piață actuale.
Totodată, multe afaceri și-au restrâns sau chiar sistat activitatea ca urmare
a unui număr tot mai redus de clienți sau ca efect al ordonanțelor militare
ce au urmat decretării stării de urgență.
Indirect, această situație afectează profesia contabilă, mulți dintre experții
contabili și contabilii autorizați resimțind reducerea numărului de clienți
care continuă să îți desfășoare activitatea economică în contextul actual.
Scopul acestui ghid este de a veni cu câteva soluţii pentru profesioniștii
contabili prin care să prezentăm facilități, oportunități și bune practici de
gestionare a activității noastre profesionale în această perioadă dificilă
generată de pandemia de COVID-19.
Recent, Fondul Monetar Internațional (FMI) a estimat
că România va
înregistra o contracție de 5% în termeni reali, cu o creștere semnificativă a
deficitului bugetar [1]. Totodată, în estimările sale, Ministerul Finanțelor
Publice se așteaptă la un deficit bugetar de peste 6,7%, conform
declarațiilor de presă. De asemenea, previziunile FMI arată și o creștere
semnificativă a ratei șomajului în țara noastră, de la 3,9% în 2019 la 10,1%
în 2020. Deficitul de cont curent așteptat în 2020 în România este de 5,5%
din PIB, în condițiile în care în toamna anului 2019 era prognozat un deficit
de cont curent de 5,2% din PIB.
[1] www.imf.org/en/Publications/WEO
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Și statistica Ministerului Muncii și Protecției Sociale referitoare la
contractele suspendate sau la care care au încetat, este, de asemenea,
sugestivă referitor la efectele acestei crize.

În aceste condiții, este evident că societățile de expertiză contabilă și cele
de contabilitate, dar și experții contabili care își desfășoară activitatea
independent, ca liber-profesioniști, vor înregistra o diminuare a numărului
de clienți, în situația în care pandemia va continua pe termen mai lung. În
profesia noastră, nu putem vorbi despre o schimbare a afacerii, ci despre a
fi pregătiți pentru o perioadă în care este posibil să facem mai multe
eforturi pentru clienții noștri astfel încât să îi ajutăm să depășească
această situație dificilă.
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Profesioniștii contabili și bunele practici în această perioadă
În momentul de față este dificil de estimat durata crizei actuale. Acest
aspect este un factor decisiv în redresarea economiei. Dacă este doar o
criză temporară, așa cum se așteptată de cei mai mulți specialiști, vom
asista la o redresare rapidă. Prin urmare, este posibil ca pentru noi,
experții contabili, totul să revină la normal repede. Dacă, însă, perioada se
va prelungi, este posibil să vedem o redresare întârziată sau chiar o criză
prelungită, așa cum se întâmplă în domeniul serviciilor (restaurante,
hoteluri, transport și călătorii), și există astfel pericolul ca multe societăți
comerciale din domeniile puternic afectate de criza COVID–19 să dispară.
Efectul poate fi o restrângere a activității și pentru profesia noastră.
Distanțarea socială și alte măsuri de siguranță au avut un impact sever
asupra activităților de zi cu zi în fiecare regiune a țării. Cererea de bunuri și
servicii s-a diminuat considerabil și multe afaceri locale au de suferit fiind
posibil ca acest efect să se mențină pe termen mediu și lung. În acest
context, este recomandat să ne abordăm clienții pentru a-i îndruma în
scopul depășirii acest moment.
Managementul clienților este greu de realizat, dar, pentru a obține rezultate
pozitive, putem avea în vedere următoarele:

1

Comunicarea cu clienții noștri

O comunicare permanentă cu aceștia, direct sau online, poate să însemne un
suport real pentru ei în contextul actual. Discuțiile dese cu clienții în
perioadele dificile vor ajuta la crearea unor relații de afaceri și mai
puternice pe viitor.
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2

Găsirea de noi modalități de a lucra cu clienții

Întâlnirile directe sunt destul de mult restricționate în această perioadă.
Prin urmare, majoritatea clienților vor prefera discuțiile online. Ca și noi,
mulți dintre clienții noștri își desfășoară activitatea de acasă, motiv pentru
care trebuie să ne adaptăm întocmai acestei situații.

3

Lucrul în echipă

În calitate de experți contabili, facem parte dintr-un organism profesional și
suntem cu toții o echipă. În aceste situații de criză, numai lucrând împreună
putem trece cu bine peste momentele dificile, prin discuții privind
modificările legislative apărute recent, o analiză comună a situației
clienților și, de ce nu, dacă este nevoie, venirea în ajutorul colegilor care ne
solicită acest lucru.
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Clienții fideli

Fiecare dintre noi are clienții săi fideli, deci trebuie decis ce servicii și
resurse speciale le pot fi furnizate acestora. Deși toți clienții sunt
importanți, este necesar să avem grijă cu prioritate de acei clienți care se
află într-o mai mare dificultate și care necesită un ajutor rapid pentru a
nu-și închide de tot afacerea.
Pentru că expertul contabil este principalul consilier pe teme economice
pentru majoritatea societăților comerciale, în această perioadă, trebuie să
ținem cont de faptul că pot exista clienți ale căror afaceri sunt puternic
afectate de pandemie. Trebuie să îi contactăm pentru a discuta situația lor.
Acum este momentul să le venim în ajutor. Dacă ne alocăm timp pentru a le
asculta problemele clienților noștri în mod obiectiv și a oferi sfaturi,
aceștia vor aprecia implicarea noastră. Trebuie să le arătăm că suntem
dispuși să facem tot ce este necesar pentru a-i ajuta pe parcursul călătoriei
lor în această perioadă provocatoare. Totodată, trebuie să fim pregătiți să
întâlnim clienți care sunt mai stresați și frustrați decât de obicei. În aceste
momente, este de dorit să fim pregătiți pentru solicitări și discuții dintre
cele mai diverse și, poate, chiar tensionate.
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FACILITĂȚI DE FINANȚARE ȘI DE AMÂNARE A PLĂȚII RATELOR
În situația în care și noi, profesioniștii contabili, suntem afectați de
actuala criză, pentru a ne continua activitatea în condiții bune, avem
nevoie de lichidități. Din acest motiv, în capitolul de față am surprins
principalele facilități de finanțare la care putem apela și noi, experții
contabili, pentru a depăși cu bine această perioadă dificilă.
Programul IMM INVEST
România a implementat Programul de susținere a întreprinderilor mici
și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, prin OUG nr. 111/2017 [2]. Acesta a
fost modificat prin OUG nr. 42/2020 [3] care aprobă și Schema de
ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul
crizei economice actuale. Astfel, li se permite IMM-urilor afectate
semnificativ de criza COVID-19 să își asigure lichiditățile pentru
derularea activității curente sau pentru investiții, prin accesarea
uneia sau mai multor credite pentru realizarea de investiții și/sau
unuia sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru,
garantate de FNGCIMM, prin Ministerul Finanțelor Publice. Plafonul
maxim de garantare alocat este de 15 miliarde lei.
Conform Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), avantajele de a aplica
pentru un astfel de program sunt următoarele:
Statul poate garanta până la 90% din valoarea creditelor la una
dintre băncile partenere;
Nu se plătesc dobândă și comision de garantare sau alte costuri de
acordare. Cu alte cuvinte, costurile finanțării sunt subvenționate
100% de la bugetul de stat, până la data de 31 decembrie 2020, cu
posibilități de prelungire;
Nu se plătește comision de rambursare anticipată.
[2] Ordonanța de urgență nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM
INVEST ROMÂNIA
[3] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA,
precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei
economice generate de pandemia COVID-19

6

Conform OUG nr. 42/2020, IMM-urile care, la data acordării creditului,
îndeplinesc anumite condiții de eligibilitate pot accesa acest program. De
principiu, beneficiarii eligibili sunt toți operatorii economici care se
încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, sau în alte categorii
conform legii. Cu alte cuvinte, societățile de expertiză contabilă și
contabilitate pot aplica în cadrul acestui program pentru finanțarea
investițiilor sau a capitalului de lucru. Potrivit FNGCIMM, avantajele sunt
următoarele:
1. În cazul creditelor pentru capital de lucru pentru întreprinderile mici
și microîntreprinderi
Se pot obține finanțări pentru capitalul de lucru de până la 1.000.000 lei
pentru o întreprindere mică și până la 500.000 lei pentru o
microîntreprindere;
Se acordă garanții de stat de maximum 90% din valoarea creditului;
durata finanțării este de până la 36 de luni, cu posibilitatea prelungirii
pentru încă 36 luni;
Rata dobânzii ROBOR la 3 luni +2,5%/an este subvenționată 100% de la
bugetul de stat;
Costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor acordate
în numele și contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.
2. În cazul creditelor pentru investiții pentru întreprinderile mici și
microîntreprinderi
Se pot obține finanțări în valoare de până la 10.000.000 lei;
Se acordă garanții de stat de maximum 80% din valoarea creditelor,
exclusiv dobânzile, comisioanele, și spezele aferente;
Durata finanțării este de până la 72 de luni, cu posibilitatea unei
perioade de grație de maximum 18 luni;
Rata dobânzii compusă din ROBOR la 3 luni +2%/an este subvenționată
100% de la bugetul de stat;
Costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor acordate
în numele și în contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.
Aplicarea la program se realizează prin aplicația disponibilă pe site-ul
www.imminvest.ro și completarea online a datelor de identificare.
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Ulterior aplicării și solicitării uneia sau mai multor credite/linii de credit:
FNGCIMM va pune online, la dispoziția instituției de credit selectate,
documentele înregistrate de IMM, precum și acordul de principiu privind
eligibilitatea beneficiarului aplicant;
Instituția de credit analizează cererea de finanțare și adoptă intern
decizia de acordare a creditului de investiții/liniei de credit, conform
solicitării beneficiarului;
În cazul în care instituția de credit aprobă creditul, aceasta transmite
FNGCIMM solicitarea privind acordarea garanției de stat.

Suspendarea ratelor la credite
Ca măsură de sprijin pentru societățile aflate în dificultate odată cu
declanșarea pandemiei, OUG nr. 37/2020 [4] prevede că obligația de plată a
ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital,
dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data
de 30 martie 2020, se suspendă, la cererea debitorului, pentru o perioadă
de până la 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020. Prin urmare, și
noi, profesioniștii contabili, indiferent de forma de exercitare a profesiei,
aflați în dificultate, putem solicita o amânare a ratelor, dacă acest lucru
este absolut necesar în contextul crizei actuale. Conform legislației în
vigoare, de facilitățile menționate putem beneficia doar dacă veniturile neau fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia
COVID-19.
Pentru a beneficia de această facilitate, este necesară declararea pe proprie
răspundere că ne-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de
situația gravă generată de pandemia COVID-19, față de nivelul înregistrat
anterior declarării stării de urgență și ne aflăm în imposibilitatea de a ne
onora obligațiile de plată aferente creditului, activitatea fiind afectată de
următoarele condiții:
pentru experții contabili ce își desfășoară activitatea independent, ca
liber profesioniști, dacă activitatea a fost întreruptă total sau parțial ca
efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii,
pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele consecințe:
restrângerea pieței, restrângerea numărului de angajați, diminuarea
numărului de clienți ș.a.;

[4] Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de
credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
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pentru societățile de expertiză contabilă și cele de contabilitate, dacă
dețin certificatul de situații de urgență (CSU) emis de Ministerul
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată
diminuarea veniturilor sau a încasărilor proprii cu minimum 25% în luna
martie 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020,
sau activitatea lor a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor
emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență
decretate, cu următoarele consecințe: restrângerea pieței, restrângerea
numărului de angajați, diminuarea numărului de clienți, ș.a.;
nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării
creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului
Național al Registrului Comerțului.
Totodată, pentru a beneficia de aceste facilități, creditul trebuie să fi fost
acordat până la data de 30 martie 2020 inclusiv și să nu se fi înregistrat
rate scadente restante la data de 16 martie 2020 (inclusiv). Dacă există
debite față de creditori, solicitantul poate care suspendarea după achitarea
acestora. Decizia de aprobare sau respingere a cererii de suspendare a
obligațiilor de plată a ratelor se ia de creditor pe baza cererii formulate de
debitor.
Toate garanțiile aferente contactului de credit se mențin. Efectele
modificării contractelor de credit potrivit prevederilor OUG nr. 37/2020 se
extind de drept asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, care
au garantat obligația debitorului, precum și a oricăror alte părți ale
contractului de credit astfel modificat, doar cu acordul prealabil al
acestora.
Este important de subliniat că aceste datorii nu sunt anulate, ci ele vor
trebui plătite la un moment dat. Prin urmare, societățile trebuie să facă o
analiză a alternativelor posibile:
Plătesc datoriile la momentul scadenței dacă dispun de numerarul
necesar și dacă nu au alternative mai atrăgătoare în ceea ce privește
utilizarea lui.
Amână achitarea datoriilor fie pentru că nu au disponibilități, fie ca să
utilizeze numerarul pentru alte nevoi mai stringente sau oportunități mai
bune de afaceri.
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Dacă aleg amânarea la plată a datoriilor, debitorii trebuie să fie conștienți
că este necesar să caute sau să identifice surse din care anticipează că vor
obține suficiente disponibilități, astfel încât la terminarea stării de urgență
să le poată plăti integral.
De asemenea, amânarea la plată a ratelor bancare implică costuri mai mari
cu dobânda pentru companie. Orice dobândă pe care societatea o amână se
va adăuga la principalul datoriei existente și va trebui plătită dobândă la
dobândă.
Orice decizie de a amâna plățile trebuie analizată prin prisma costurilor și
beneficiilor deciziei respective. Beneficiile pot fi câștigurile realizate prin
utilizarea alternativă a numerarului, iar costurile pot fi cele de finanţare
suportate pe perioada în care plățile se amână. Eventuala prioritizare a
plăților trebuie să țină cont de scadența datoriilor, penalitățile și dobânzile
de întârziere contractuale, precum și de alte aspecte, cum ar fi importanța
furnizorului sau a creditorului pentru societate, alternativele de
aprovizionare existente sau importanța plății pentru furnizorul respectiv.
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FACILITĂȚI FISCALE
Ținând cont de criza COVID-19, Guvernul României și Agenția Națională de
Administrare Fiscala au venit în sprijinul contribuabililor cu o serie de
facilități fiscale care ne sunt aplicabile și nouă, experților contabili, și pe
care le vom supune atenției în continuare.

1

Obligațiile fiscale ce au fost scadente începând cu data de 21
martie 2020 nu vor fi supuse obligațiilor fiscale accesorii.

Conform OUG nr. 29/2020 [5], pentru obligațiile fiscale scadente începând
cu data de 21 martie și neachitate într-un termen de până la 30 de zile de la
încetarea stării de urgență nu se calculează și nu se datorează dobânzi și
penalități de întârziere, conform Codului de procedură fiscală. Aceste
obligații fiscale neachitate nu se consideră obligații restante.

2

Măsurile de executare silită prin poprirea creanțelor bugetare
se suspendă sau nu încep.

Conform OUG nr. 29/2020, se suspendă sau nu încep măsurile de executare
silită prin poprirea creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care
se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilit prin hotărâri
judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a
executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând
venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către
instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea
organelor fiscale.

3

Termenul de plată a impozitelor locale se prorogă.

Conform OUG nr. 29/2020, s-a decis prorogarea termenului de plată pentru
impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de
transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se vor
primi în continuare bonificațiile stabilite de consiliile locale.
[5] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020, privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare
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4

Obligațiile fiscale ce au fost scadente începând 21 martie 2020
nu vor fi supuse obligațiilor fiscale accesorii.

Conform OUG nr. 33/2020 [6], contribuabilii plătitori de impozit pe profit
indiferent de sistemul de declarare și plată, care plătesc impozitul datorat
pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă
aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020, inclusiv,
beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat,
astfel:
5% pentru contribuabilii mari, stabiliți potrivit OPANAF nr. 3.609/2016
[7];
10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliți, potrivit OPANAF nr.
3.610/2016 [8];
10% pentru ceilalți contribuabili care nu se încadrează la categoriile
anterioare.
Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent
trimestrului I al anului 2020 până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv,
contribuabilii beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra
impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.
Contribuabilii care plătesc anticipat impozitul pe profit sau impozitul pe
venitul microîntreprinderilor determină impozitul prin scăderea din
impozitul datorat a bonificației calculate, potrivit prevederilor de mai sus.

[6] Ordonanța de urgență nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative
[7] Ordinul nr. 3609/2016 din 15 decembrie 2016privind organizarea activităţii de administrare a marilor
contribuabili
[8] Ordinul nr. 3610/2016 din 15 decembrie 2016privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor
mijlocii
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FACILITĂȚI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ANGAJAȚII SOCIETĂȚILOR DE
EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI A CABINETELOR DE EXPERTIZĂ
CONTABILĂ
În contextul actual, în care majoritatea angajatorilor sunt afectați negativ
de pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, ne punem serios problema lipsei
de fonduri pentru a suporta costurile salariale. În acest sens, analizăm în
continuare câteva posibilități pe care le avem atunci când ne restrângem
sau întrerupem activitatea și nu mai putem susține (integral) costurile
angajaților sau alte costuri.
Pentru societățile de expertiză contabilă și cabinetele de expertiză
contabilă în calitate de angajatori:

1

Șomajul tehnic recuperat din bugetul asigurărilor pentru șomaj

Conform OUG nr. 30/2020, pe perioada stării de urgență instituite prin
Decretul nr. 195/2020 [9], pentru perioada suspendării temporare a
contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art.
52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, indemnizațiile
de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază
corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul
asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial
mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 [10] (5.429 lei/lună). Suma maximă
care poate fi cerută spre rambursare este de 4.072 lei/lună.
Pentru a putea beneficia de rambursarea indemnizațiilor nete plătite
angajaților pe perioada șomajului tehnic, în calitate de angajator este
necesară o declarație pe propria răspundere că activitatea s-a redus sau
întrerupt temporar, total sau parțial, ca urmare a efectelor pandemiei.
Putem identifica următoarele cazuri:
Dacă un angajat cu contract de muncă suspendat are încheiate mai multe
contracte individuale de muncă, din care cel puțin unul cu normă întreagă
este activ pe perioada instituirii stării de urgență, pentru el, în calitate de
angajator, nu beneficiem de posibilitatea recuperării indemnizației
pentru șomaj tehnic.
[9] Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României
[10] Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020
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În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte
individuale de muncă și toate sunt suspendate, doar unul dintre
angajatorii care i-au suspendat contractul de muncă în baza art. 52 alin.
(1) lit. c) din Codul muncii poate solicita recuperarea indemnizației pentru
șomaj tehnic, şi anume cel cu care are încheiat contractul individual de
muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.
Se poate cere recuperarea indemnizaţiei pentru şomaj tehnic și pentru
salariații care au calitatea de pensionar și cărora le-au fost suspendate
contractele de muncă în baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, dacă
celelalte condiții sunt îndeplinite.
Impozitarea indemnizației pentru șomaj tehnic acordată conform OUG
nr. 30/2020
Această indemnizație este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale
obligatorii. Impozitul pe salariu se va calcula corespunzător veniturilor
obținute în afara funcției de bază, adică angajatul va suporta atât
contribuțiile sociale, cât şi impozitul pe salariu, fără însă a avea dreptul la
vreo deducere.
Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale este data de 25 a lunii
următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
Pentru această indemnizație nu se datorează contribuția asiguratorie
pentru muncă.
Pentru şomajul tehnic pentru care nu se cere recuperarea din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, conform prevederilor OUG nr. 30/2020 sau
pentru sumele acordate suplimentar valorii de 75% din câştigul salarial
mediu brut se va datora și contribuția asiguratorie pentru muncă, se vor
putea acorda deduceri corespunzător acestor sume pentru funcţia de bază,
se vor declara şi plăti contribuţiile sociale şi impozitul pe salariu
corespunzător lunii pentru care i se datorează salariatului aceste venituri.
Cum se recuperează indemnizațiile plătite pentru șomajul tehnic?
Recuperarea sumelor necesare plății indemnizației pentru șomaj tehnic se
face în baza unei cereri semnate și datate de reprezentantul legal, însoțită
de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor beneficiare,
depuse pe platforma aici.gov.ro.

14

Practic, cererea, însoțită de documente, se depune în luna curentă pentru
plata indemnizației din luna anterioară. Plata din bugetul asigurărilor
pentru șomaj a indemnizațiilor cuvenite salariaților se face în cel mult 15
zile de la depunerea documentelor. Indemnizațiile pentru șomaj tehnic se
vor deconta, cu condiția depunerii documentelor cerute de legislație, dar
ulterior organele fiscale vor veni în control. Angajatorul are la dispoziție 3
zile lucrătoare să vireze sumele către angajații săi.

2

Zile libere luate de angajați pentru supravegherea copiilor pe
perioada suspendării cursurilor

Deşi nu este o pârghie prin care, în calitate de angajatori, ne putem reduce
costurile salariale, analizăm în cele ce urmează şi o altă facilitate oferită de
legislație, dar disponibilă doar părinţilor copiilor cu vârsta de până la 12 ani
(cu câteva excepţii, menţionate în continuare). Astfel, Legea nr. 19/2020 [11]
prevede că i se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea
copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a
unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor
meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de
către autoritățile competente cu atribuții în domeniu. În condițiile actuale,
aceste zile libere se plătesc unui singur părinte și doar corespunzător zilelor
lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretate, inclusiv pentru
zilele lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.
Pentru ca angajatorul să poată beneficia de decontarea sumelor
reprezentând indemnizația corespunzătoare acestor zile libere, părinții
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
să aibă copii cu vârsta de până la 12 ani înscriși în cadrul unei unități de
învățământ sau să aibă copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani
înscriși în cadrul unei unități de învățământ; şi
locul de muncă ocupat să nu permită munca la domiciliu sau telemunca.
[11] Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea
copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
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Legea nr. 19/2020 prevede că nu se acordă indemnizația în următoarele
cazuri:
1. dacă celălalt părinte se află în una sau mai multe dintre următoarele
situații:
este în concediul concediu pentru creșterea copilului;
este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;
2. în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sunt suspendate
pentru întreruperea temporară a activității angajatorului (șomaj tehnic) sau
în cazul soțului/soției acestora; sau
3. în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și
asimilate salariilor, venituri din activități independente, din drepturi de
proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură,
supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal.
Indemnizația pentru fiecare zi liberă este în cuantum de 75% din salariul de
bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul
pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat. Aceasta se plătește de angajator și
ulterior sumele se recuperează de la stat.
Atenție! Puteți cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizația
netă, încasată efectiv de părinte.
Pentru ca angajatul să beneficieze de zile libere în baza Legii nr. 19/2020,
acesta trebuie să depună la angajatorul său o cerere, însoțită de o
declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte din care să rezulte că
acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni
potrivit Legii nr. 19/2020 şi nici nu se află în concediu pentru creșterea
copilului, precum şi de o copie a certificatului/certificatelor de naștere
al/ale copilului/copiilor.
Pentru recuperarea sumelor aferente plății indemnizației, angajatorul va
depune cererea angajatului în vederea acordării zilelor libere plătite, o
declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte din care să rezulte că
acesta nu a solicitat de la locul său de muncă zile libere plătite și o copie a
certificatului naștere copil/copii.
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Documentele se transmit în cel mult 30 de zile de la data efectuării plății
contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației la agenția pentru
ocuparea forței de muncă județană în a cărei rază teritorială își desfășoară
activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz.
Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face din Fondul de
garantare pentru plata creanțelor salariale în termen de 60 de zile
calendaristice de la data înregistrării documentelor.
Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizația
netă încasată efectiv de părinte. Indemnizația este supusă impozitării și
plății contribuțiilor de asigurări sociale în condițiile prevăzute de Codul
fiscal, acestea reprezentând cheltuielile angajatorului.
Pentru cabinetele
profesioniști

de

expertiză

contabilă,

în

calitate

de

liber-

Conform OUG nr. 30/2020, în calitate de experți contabili care ne
desfășurăm activitatea ca liber-profesioniști, în cazul în care ne întrerupem
activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului, pe perioada stării de
urgență putem beneficia, din bugetul de stat, de o indemnizaţie lunară de
75% din câștigul salarial mediu brut. Suma maximă care poate fi cerută spre
rambursare este de 4.072 lei/lună.
Pentru a beneficia de indemnizaţie, trebuie depuse, prin poşta electronică
sau direct pe platforma aici.gov.ro, la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială şi structurile sale subordonate o cerere, în care se vor
înscrie: calitatea solicitantului, conform prevederilor Codului civil, numărul
și data autorizației de funcționare sau tipul, numărul și data documentului
care atestă profesia sau a documentului/contractului în baza căruia își
desfășoară activitatea și o declarație pe propria răspundere pentru
solicitarea indemnizației.
Aceste documente se depun până la data de 10 a lunii curente pentru plata
indemnizației din luna anterioară. Plata indemnizației se efectuează în
conturile bancare deschise la unitățile bancare de către beneficiarii care o
solicită, în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor. Indemnizaţia
este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale şi
asigurări sociale de sănătate. Procedura de declarare şi plată a obligațiile
fiscale se va stabili ulterior.
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ACTIVITATEA EXPERTULUI CONTABIL CONTINUĂ ONLINE
Odată cu distanțarea socială și cu decretarea stării de urgență în România,
în încercarea de a stopa răspândirea COVID-19, afacerile au fost nevoite nu
doar să găsească soluții, ci și să-si regândească modelul de business. Astfel,
multe firme se reinventează în această perioadă și se adaptează la
tehnologia digitală și promovarea online.
În scopul adaptării la noua situație, noi, experții contabili, trebuie să
deprindem și să dezvoltăm obiceiuri și abilități digitale care vor continua să
iși dovedească eficiența și după ce va trece pandemia. Iată că sunt și
aspecte pozitive, în ciuda acestei crize grave. Astfel, după trecerea
pandemiei, mulți dintre noi vom fi și mai bine pregătiți pentru comunicarea
în lumea digitală, și astfel, vor optimiza costurile, pentru că mulți angajați
vor lucra de acasă, economisind timp, combustibil și chirii. Evenimentele,
întâlnirile cu clienții, workshopurile, chiar și conferințele se pot face acum
online, pe diferite platforme de profil. În cele ce urmează vă prezentăm
câteva dintre noile modalități de lucru la care putem să ne adaptăm:
Munca de acasă și/sau telemunca – dintr-o dată, lucrul de acasă este
soluția cea mai utilizată și cu toții învățăm cum să ne sincronizăm munca
în echipă în mediul online și cum să facem față deadline-urilor cerute de
companie.
Conferințele și workshopurile se desfășoară acum în mediul online – din
momentul în care au fost impuse restricții cu privire la deplasări și la
adunările mari de persoane, evenimentele planificate de la începutul lunii
martie au fost fie anulate, fie trecute în mediul online. Acesta este și
motivul pentru care mulți dintre noi au fost nevoiți să investească în
tehnologia virtuală, abonamente pe platforme de videoconferințe și alte
resurse online.
Soluții digitale pentru a facilita lucrul angajaților de acasă – societățile de
expertiză contabilă și cele de contabilitate precum și experții contabili
care își desfășoară activitatea independent, ca liber-profesioniști, pot
folosi soluții digitale pentru a facilita lucrul angajaților de acasă, dar și
întâlnirile cu clienții, în vederea prevenirii răspândirii coronavirusului
COVID-19. Cu o conexiune bună la internet și o serie de software-uri și
aplicații pentru apeluri vocale/video, control și asistență de la distanță ne
putem continua munca de acasă. Aplicațiile care se pot folosi pentru
lucrul de acasă pot fi grupate astfel:
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a) Aplicații pentru apeluri vocale/video:
Hangouts – Se pot trimite mesaje, iniția apeluri video și vocale și se
poate conversa cu o persoană sau cu un grup;
Skype – Mesaje instant, partajare de fișiere, chaturi/conferințe video;
Webex – Întâlniri online, conferințe web și videoconferințe;
Zoom – Conferințe web și videoconferințe.
b) Transfer de fișiere – În cazul nevoii de a trimite fișiere mari, acest lucru
poate fi făcut prin intermediul platformelor online.
Există o multitudine de astfel de site-uri, însă diferența cea mai importantă
este limita de spațiu pe care o impun și termenul de expirare al linkului
pentru descărcarea fișierelor. În acest sens, amintim:
WeTransfer – Transfer de fișiere de până la 2 GB; linkurile pentru
download expiră în şapte zile;
MyAirBridge – Transfer de fișiere de până la 20 GB; linkurile pentru
download expiră în trei zile.

c) Control și asistență de la distanță – Principala funcție a acestor softwareuri este controlul de la distanță al calculatoarelor, însă acestea pot fi
folosite și pentru partajarea desktopului (desktop sharing), conferințe
online sau transferul de fișiere între dispozitive. De exemplu:
TeamViewer – Aplicație pentru control de la distanță, partajarea
ecranului, întâlniri online și transfer de fișiere între computere;
AnyDesk – Software-ul oferă acces la distanță la calculatoarele care
rulează aplicația-gazdă, care poate fi instalată pe Windows, macOS,
Linux și FreeBSD;
LogMeIn – Conectare de la distanță bazată pe cloud pentru
colaborare, managementul IT și suport pentru clienți.
d) Stocare în cloud – Stocarea fișierelor în cloud este un mod de a păstra
datele într-un spațiu de unde pot fi accesate de oricine pe baza unor
permisiuni. Printre soluții se numără:
Google Drive – Spațiu de stocare gratuit de 15 GB;
Dropbox – Spațiu de stocare gratuit în cloud de 2 GB;
OneDrive – Spațiu de stocare gratuit în cloud de 5 GB;
Media Fire – Spațiu de stocare gratuit în cloud de 10 GB, care poate fi
crescut (gratuit) până la 50 GB.
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e) Managementul proiectelor – Când lucrezi în echipă, trebuie să fii atent la
comunicarea prin e-mail, telefon, WhatsApp, sms etc. cu toți colegii și
clienții. Aplicațiile pentru managementul proiectelor aduc toate aceste
funcții într-un singur loc, unde, pe lângă comunicare, pot fi transferate
fișiere sau alocate taskuri.
Exemple de aplicații pentru managementul proiectelor sunt:
Slack;
Basecamp;
Podio.
f) Redactare și colaborare pe documente – Aplicațiile gen Google Docs permit
crearea de documente, foi de calcul, prezentări sau chestionare care pot fi
elaborate și gestionate împreună cu colegii, în același timp, chiar dacă ei
se află la un alt computer și în alt loc. Exemple de astfel de aplicații sunt:
Google Docs;
Microsoft Office Online.

Conștienți de rolul nostru de consilieri de încredere ai antreprenorilor,
noi, profesioniștii contabili membri ai CECCAR, suntem în prima linie în
lupta cu efectele economice ale coronavirusului, pentru identificarea
soluțiilor de refacere rapidă a clienților noștri.
Înainte de toate însă, trebuie să avem grijă de propria noastră afacere
pentru a putea îndeplini acest rol. În acest scop, CECCAR vine în
sprijinul membrilor săi prin elaborarea acestui material.
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