
 

Expunere de motive,  
privind punctul de vedere CECCAR privind clarificarea unor aspecte în vederea 

implementării unor măsuri solicitate de mediul de afaceri. 

 

Prima propunere, privind proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind 

modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015, are ca principal obiectiv completarea informaţiilor din 

rubrica IV. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL cu persoana care organizează şi 

conduce contabilitatea, indiferent de modul de organizare, conform Legii 82/1991 – legea 

contabilităţii.  

Aşa cum este menţionat şi în punctul de vedere comun al mediului de afaceri conform 

Legii nr. 82/1991, art.. 1 (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile 

autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte 

persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară, potrivit 

prezentei legi.  

(2) Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fară scop patrimonial 

au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară. 

Trebuie sa existe continuitate pentru persoana care organizează şi conduce contabilitatea, 

cele mai multe firme care nu au organizată corespunzator contabilitatea poate fi considerată o 

intenţie spre evaziune fiscală. De multe ori se angajează contabil şef sau director economic în 

perioada de depunere a situaţiilor financiare şi imediat, în luna următoare, după depunerea 

raportărilor contabile contractul de munca este închis. De asemenea, în România vorbim despre o 

fiscalitate dependentă de contabilitate. Dacă baza contabilă care este principalul element de la 

care se pleacă în identificarea bazei fiscale, considerăm relevant ca persoana care organizează şi 

conduce contabilitatea să fie cunoscută şi prezentată. În acest mod analiza de risc poate identifica 

contribuabilii care au un comportament fiscal inadecvat şi prin prisma persoanei care 

organizează şi conduce contabilitatea.  

Vă rog să apreciaţi că prin mâinile experţilor contabili se formează cea mai mare parte a 

bazei impozabile, şi suntem un important centru colector pentru impozitele, contribuţiile şi taxele 

pe care contribuabilii le achită bugetului de stat. Expertul contabil este de asemenea persoana 

care are grijă de finanţele statului şi de finanţele contribuabililor, iar prin statutul de utilitate 

publică, profesia contabilă din România veghează şi asupra interesului naţional. Expertul 

contabil este poziţionat, poate deloc fericit, între interesele statului de maximizare a colectării şi 

a veniturilor la bugetul de stat, şi interesul intreprinzătorului de maximizare a profitului 

societăţii, unde costul fiscal are o valoare semnificativă. Considerăm că declararea persoanei care 

organizează contabilitatea oferă un plus de responsabilitate acestora, iar bazele contabile şi 

fiscale sunt unele fiabile.  

Sunt multe alte situații în care firmele implicate în activităţi infracţionale, şi care fac o 

concurență neloială societăţilor care au un comportament fiscal adecvat, nu doresc ca persoanele 

care organizează și conduc contabilitatea să fie cunoscute, nu au organizat la vedere 

compartimentul de contabilitate, condus de contabilul şef sau directorul economic conform legii, 

sau externalizat, iar situațiile financiare sunt semnate de administrator şi la întocmit (abuzează de 

altă persoană împuternicită conform legii – pentru depunerea situațiilor financiare).  

 

 


