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Implicații etice și de audit ale schemelor de sprijin  
pentru mediul de afaceri garantate de guverne  

în contextul COVID-19

Această publicație a personalului pune în evidență implicațiile etice și de audit ale schemelor de sprijin pentru 

mediul de afaceri garantate de guverne în contextul COVID-19 și furnizează îndrumări conexe profesioniștilor 

contabili practicieni și angajați.

Profesioniștii contabili trebuie să ia în considerare și să fie  

atenți la faptul că unele jurisdicții ar putea avea prevederi  

care diferă de cele stabilite în Codul etic internațional pentru  

profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale  

privind Independența) (Codul). În aceste jurisdicții, contabilii  

trebuie să fie conștienți de acele diferențe și să se conformeze  

prevederilor mai riguroase, exceptând cazul în care acest  

lucru este interzis prin legislație sau reglementări.

Această publicație a fost elaborată de personalul Consiliului de 

Raportare Financiară din Marea Britanie (FRC) sub auspiciile unui 

Grup de lucru format de Consiliul pentru Standarde Internaționale 

de Etică pentru Contabili (IESBA) și normalizatorii naționali de 

standarde de etică (NSS) din Australia, Canada, China, Africa de 

Sud, Marea Britanie și SUA.1 Publicația a beneficiat și de contribuția 

personalului IESBA.

Sarcina Grupului de lucru este de a elabora resurse de suport în 

procesul de implementare pentru a sprijini profesioniștii contabili 

să aplice Codul în mod eficace atunci când întâlnesc circumstanțe 

create de pandemia de COVID-19.

Această publicație nu modifică sau înlocuiește Codul sau 

standardele de audit aplicabile, al cărui (căror) text este singurul 

care prezintă autoritate. Citirea acestei publicații nu substituie 

citirea Codului sau a standardelor de audit. Îndrumările de 

implementare nu sunt menite să fie exhaustive, fiind necesară 

referirea constantă la Cod sau la standardele de audit, după caz. 

Această publicație nu constituie o normă oficială sau cu caracter 

autoritar a FRC Marea Britanie, a IESBA sau a altor organizații NSS 

care fac parte din Grupul de lucru.
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Institutul American al Contabililor Publici Autorizați.

 

 
 
 

International Ethics Standards
Board for Accountants®

Manualul privind
Codul etic internațional

pentru profesioniștii contabili

inclusiv
Standardele Internaționale privind 

Independența

Ediția 2018

Tradus de:

Dați click pe imagini pentru a accesa Codul

https://www.codetic-standardeinternationale.ro/
https://www.codetic-standardeinternationale.ro/
https://www.codetic-standardeinternationale.ro/
https://www.iesbaecode.org/
https://www.codetic-standardeinternationale.ro/
https://www.codetic-standardeinternationale.ro/


3

Introducere

1. În multe jurisdicții, guvernele au răspuns la pandemia de 

COVID-19 cu o serie fără precedent de scheme de sprijin pentru 

mediul de afaceri. Acestea au furnizat finanțare personalului aflat 

în șomaj tehnic,2 precum și lichidități și finanțare suplimentare, 

pentru a sprijini întreprinderile într-o perioadă de încetare a 

activității și în circumstanțe în care este posibil ca acestea să nu  

fie capabile să livreze toate produsele și serviciile din portofoliul 

lor.

2. Existența unor astfel de scheme poate implica riscuri suplimentare 

sau sporite pe care profesioniștii contabili3 și auditorii trebuie să 

le analizeze cu atenție. Acest articol stabilește unele dintre aceste 

aspecte, care pot avea implicații etice, implicații pentru cei care 

întocmesc informațiile financiare și implicații pentru cei care 

auditează sau asigură independent astfel de informații.

2. Personalului aflat în șomaj tehnic i se acordă de către organizațiile angajatoare o perioadă de concediu temporar, timp în care este în continuare plătit.

3. Pentru a facilita referințele, în cadrul acestei publicații, termenii „profesionist contabil” și „profesionist contabil practician” se referă la un alt profesionist contabil sau 
un alt profesionist contabil practician decât un auditor.

4. Punctul 120.6.A3 din Cod descrie categoriile de amenințări la adresa conformității cu principiile fundamentale și la adresa independenței.

Considerente de etică privind cererile pentru sprijin ale entităților

3. Profesioniștii contabili și auditorii pot avea un rol important în a  

sprijini entitățile care apelează la o schemă de sprijin guvernamental 

sau la o instituție financiară pentru sprijin suplimentar. Sprijinirea 

unei astfel de cereri poate implica o amenințare4 la adresa 

independenței în situațiile în care profesionistul contabil practician 

sau auditorul își asumă o responsabilitate de conducere atunci 

când desfășoară o astfel de misiune. Acest lucru este interzis 

de Cod, iar practicienii cărora li se solicită să furnizeze un astfel 

de sprijin vor trebui să se asigure că misiunea nu va presupune 

ca ei să își asume o responsabilitate de conducere atunci când 

prestează serviciul, periclitând-și astfel independența.

4. Multe companii mari au încercat de asemenea să-și consolideze 

poziția financiară adoptând o serie de măsuri, inclusiv atragerea 

de capital sau tranzacționarea de instrumente de datorie pe 

piețele financiare. Companiile mai mici sau de dimensiune medie 

este posibil să fi încercat să-și consolideze volumul lichidităților 

sau poziția financiară prin intermediul aprobării unor facilități 

suplimentare de finanțare sau al cedării unor părți din operațiunile 

lor. În situațiile în care profesionistul contabil practician sau 

auditorul acceptă să furnizeze servicii de asigurare în sprijinul unor 

astfel de cereri, acesta trebuie să analizeze atent impactul pe care 

acest lucru îl poate avea asupra independenței sale, care ar putea 

face obiectul unei serii de amenințări, așa cum este detaliat pe 

parcursul acestui articol.

5. Furnizarea în timp util a informațiilor pentru susținerea cererilor 

de sprijin financiar poate fi esențială. Guvernele pot solicita 

situații financiare auditate care să sprijine cererile. De asemenea, 

guvernele pot solicita, în mod alternativ sau simultan, asigurări 

care să sprijine veridicitatea cifrei de afaceri raportate sau 

a aserțiunilor conducerii referitoare la impactul pandemiei 

asupra întreprinderii ori care să confirme alte condiții prealabile 

specificate pentru sprijinul financiar. Accesarea acelui sprijin este 

esențială pentru a obține asigurarea că o entitate nu desfășoară 

activități comerciale fiind în insolvență. În schimb, acest lucru 

poate limita timpul în care profesionistul contabil practician sau 

auditorul trebuie să desfășoare activitatea necesară la un nivel 

adecvat, acordând atenția și aptitudinile cuvenite acestei sarcini. O 

amenințare de interes propriu poate fi creată dacă profesionistul 

contabil practician sau auditorul nu are suficient timp pentru 

a desfășura ori finaliza activitatea relevantă. În consecință, este 

important ca profesionistul contabil practician sau auditorul să 

implementeze măsurile adecvate pentru a se asigura că există 

suficient timp pentru a desfășura misiunea în conformitate cu 

principiile fundamentale și cu alte dispoziții ale Codului.

Dați click pe imagine  
pentru mai multe detalii

Publicația IESBA de tip Întrebări și 
răspunsuri din mai 2020 include 
considerente importante pentru 
firmele cărora li se solicită să sprijine 
clienții de audit în a obține finanțare 
sau sprijin financiar în legătură cu 
pandemia de COVID-19. (A se vedea 
Alte servicii decât cele de asigurare, 
secțiunea de la pagina 7)

https://www.iesbaecode.org/part/1/120#s1063
https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2020/05/IESBA-Staff-Q-A-COVID-19-Ethics-Independence-Considerations-RO.pdf
https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2020/05/IESBA-Staff-Q-A-COVID-19-Ethics-Independence-Considerations-RO.pdf
https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2020/05/IESBA-Staff-Q-A-COVID-19-Ethics-Independence-Considerations-RO.pdf
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6. În urma furnizării asigurării necesare ca parte a cererii pentru 

sprijin financiar, profesionistul contabil practician sau auditorul 

poate fi nevoit să evalueze ipotezele ori raționamentele realizate 

de conducere. Această activitate ar putea crea o amenințare de 

intimidare la adresa conformității cu principiile fundamentale 

în situația în care conducerea pune presiune pe practician să 

accepte acele raționamente. Acesta poate fi cazul atunci când 

deciziile legate de finanțare sunt esențiale pentru supraviețuirea 

entității. Astfel de misiuni, precum și furnizarea unui sprijin mai 

larg conducerii ar putea crea și o amenințare de reprezentare dacă 

profesionistului contabil practician sau auditorului i se solicită să 

furnizeze asistență la întocmirea cererii pentru sprijin financiar.

7. Atunci când profesionistul contabil practician sau auditorul 

furnizează entității un serviciu profesional care implică întocmirea 

informațiilor financiare ca parte a cererii pentru sprijin financiar, 

s-ar putea, de asemenea, să fie creată o amenințare de 

autorevizuire la adresa independenței. Mai mult, dacă cel care 

furnizează asistența percepe orice fel de comision condiționat de 

succesul cererii, este probabil să existe o amenințare de interes 

propriu. Secțiunea 410 a Codului stabilește dispoziții specifice și 

materiale privind aplicarea care tratează circumstanțele ce implică 

comisioane contingente.

8. Aceste evaluări vor depinde de aplicarea raționamentului 

profesional. Pe de o parte, este posibil ca autoritățile publice 

să fi încurajat întreprinderile afectate să apeleze la suport și la 

consultanți de specialitate care să le sprijine pe parcursul acestui 

proces. Cu toate acestea, practicienii trebuie să se asigure că au 

în vedere obligațiile etice generate de orice servicii furnizate. 

Pentru a-i ajuta să analizeze amenințările la adresa independenței, 

aplicarea cadrului general conceptual al Codului necesită 

analizarea modului în care serviciile ar fi privite din perspectiva 

unei terțe părți rezonabile și în cunoștință de cauză, în special 

atunci când criteriile de evaluare pentru o schemă de sprijin  

ar putea fi interpretabile. Aceștia ar putea lua legătura și cu  

părțile interesate ale companiei pentru a le înțelege mai bine  

așteptările.

9. În situațiile în care sunt identificate astfel de amenințări și 

acestea nu se află la un nivel acceptabil, punctul R120.10 din Cod 

prevede ca profesionistul contabil practician sau auditorul să ia 

măsuri pentru a elimina amenințările sau a le reduce la un nivel 

acceptabil. Atunci când nu poate face acest lucru, profesionistul 

contabil practician sau auditorul ar trebui să refuze serviciul 

profesional.

10. În ce privește un profesionist contabil angajat, acestuia i s-ar putea 

solicita să genereze informații care ar putea fi utilizate în sprijinul 

cererii. De asemenea, el ar putea fi nevoit să analizeze modalitatea 

în care poate trata orice amenințare cu care se confruntă, în 

special atunci când i se solicită să adopte un tratament agresiv al 

informațiilor financiare pentru a îndeplini criteriile de acordare a 

sprijinului din cadrul unei scheme. Îndrumările de la punctul 8 pot 

fi utile în tratarea acestei situații.

https://www.iesbaecode.org/part/4a/410#s1713
https://www.iesbaecode.org/part/1/120#s1055
https://www.iesbaecode.org/part/1/120#s1059
https://www.iesbaecode.org/part/1/120#s1073
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Dați click pe imagine  
pentru mai multe detalii

Aflați mai multe despre NOCLAR 
vizitând pagina dedicată NOCLAR  
de pe site-ul IESBA.

Considerente de etică privind utilizarea de către entități a sprijinului financiar

11. Atunci când o întreprindere primește sprijin financiar, acest lucru 

poate avea ca rezultat identificarea unor riscuri suplimentare 

care trebuie tratate sau poate exacerba riscurile existente cu care 

se confruntă entitatea. De exemplu, în Marea Britanie, guvernul 

a furnizat sprijin financiar pentru a permite ca muncitorii din 

sectoarele afectate să fie trimiși în șomaj tehnic pentru un procent 

stabilit din salariul lor care să se încadreze într-un plafon. Una 

dintre condițiile schemei de șomaj tehnic a fost ca acei muncitori 

să nu fie utilizați de întreprindere pe parcursul șomajului tehnic. 

Presa din Marea Britanie a raportat exemple de utilizare abuzivă 

a acestei finanțări, ceea ce poate constitui o încercare din partea 

unei întreprinderi lipsite de onestitate de a frauda contribuabilul 

prin reducerea costurilor activității.5 În alte jurisdicții, se vor aplica 

dispoziții diferite. De exemplu, în Australia, guvernul a introdus 

„schema JobKeeper de subvenționare a salariilor” pentru a încuraja 

angajatorii să-și păstreze angajații contribuind la costurile aferente 

acestora și, în unele cazuri, astfel de angajați pot continua să 

muncească (de exemplu, un număr redus de ore).

12. Unele jurisdicții includ dispoziții pentru asigurarea independentă 

cu privire la utilizarea sprijinului financiar pentru mediul de 

afaceri. Dacă unui profesionist contabil practician sau unui 

auditor i se solicită să furnizeze o astfel de asigurare, acest lucru 

trebuie analizat atent pentru a stabili dacă va expune auditorul la 

amenințări la adresa independenței sau a obiectivității care nu pot 

fi tratate în mod eficace. Acest risc poate fi cel mai ridicat atunci 

când nivelul de sprijin furnizat unei întreprinderi este semnificativ 

pentru acea entitate în termeni cantitativi, calitativi sau ambele.  

În astfel de circumstanțe, conducerea se poate afla sub o presiune 

mare de a raporta că s-a conformat regulilor schemei de sprijin.

13. Chiar și atunci când o schemă de sprijin nu prevede furnizarea 

unei asigurări independente, obligațiile sau dispozițiile de 

raportare locale în ce privește o astfel de raportare pot însemna 

că profesionistul contabil practician sau auditorul ia cunoștință de 

companii care raportează o poziție frauduloasă sau care induce 

în eroare. Când acesta este cazul, va fi necesară conformitatea cu 

dispozițiile de reglementare locale care tratează raportarea fraudei, 

a spălării banilor sau a utilizării de încasări ilicite, iar profesionistul 

contabil sau auditorul poate fi nevoit să apeleze la consultanța 

adecvată pentru a-și înțelege obligațiile în această privință. 

Secțiunile 260 și 360 ale Codului îndrumă profesioniștii contabili 

angajați sau practicieni în a răspunde la neconformitatea cu legile 

și reglementările (NOCLAR).

 

14. Furnizarea de sprijin financiar pentru mediul de afaceri a fost 

eficace în a furniza întreprinderilor lichidități suplimentare 

pentru a le ajuta să depășească restricțiile de ordin operațional 

cauzate de carantină. Totuși, lichiditatea sporită poate aduce 

cu sine implicații pentru solvabilitatea unei întreprinderi. Un 

exemplu de astfel de situație este acela în care finanțarea 

furnizată trebuie să fie rambursată dacă se înregistrează un profit 

suplimentar ca rezultat al acesteia, dar entitatea nu este capabilă 

să ramburseze finanțarea. Această evaluare va necesita exercitarea 

raționamentului profesional și a scepticismului profesional 

adecvate, care vor trebui să ia în considerare incertitudinea 

mai mare cu care întreprinderile se pot confrunta ca rezultat al 

pandemiei.

15. La fel ca în situațiile care implică cereri de sprijin, profesioniștii 

contabili practicieni și auditorii s-ar putea confrunta cu amenințări 

la adresa conformității cu principiile fundamentale sau la adresa 

independenței ca rezultat al intimidării, aflându-se într-o situație în 

care pot deține un rol de reprezentare sau în care pot fi nevoiți să 

facă raționamente care îi expun unei amenințări de autorevizuire. 

Atunci când sunt identificate astfel de amenințări, profesionistul 

contabil practician sau auditorul ia măsurile stabilite la punctul 9 

din acest articol.

5. A se vedea Anexa pentru exemple ilustrative de fraudă, spălare de bani și alte aspecte conexe generate în urma schemelor de sprijin guvernamental la nivel global.

https://www.ethicsboard.org/focus-areas/responding-non-compliance-laws-and-regulations
https://www.ethicsboard.org/focus-areas/responding-non-compliance-laws-and-regulations
https://www.iesbaecode.org/part/2/260
https://www.iesbaecode.org/part/3/360
https://www.ethicsboard.org/focus-areas/responding-non-compliance-laws-and-regulations
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Dați click pe imagine  
pentru mai multe detalii

Dați click pe imagine pentru a accesa 

îndrumările privind pandemia de COVID-19 

emise de Consiliul pentru Standarde 

Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB).

Considerente privind raportarea financiară și auditarea

16. Indiferent dacă o întreprindere a accesat sau nu o schemă 

de sprijin sau mai multe, ea va trebui oricum să întocmească 

situații financiare pentru a îndeplini dispozițiile fiscale, privind 

depunerea și auditul de la nivel local. În multe jurisdicții, guvernele 

sau organismele locale de reglementare a valorilor mobiliare 

au recunoscut că incertitudinea ridicată și restricțiile de ordin 

operațional pot întârzia întocmirea și auditul informațiilor 

financiare și au reacționat oferind termene de depunere extinse. 

Într-un grup internațional complex, auditorul grupului poate 

fi nevoit să ia în considerare nu numai dispozițiile aplicabile 

societății-mamă, dar și pe cele aplicabile componentelor care își 

desfășoară activitatea în alte jurisdicții.

17. Multe autorități de reglementare au emis îndrumări cu privire la 

implicațiile pandemiei pentru persoanele care întocmesc situațiile 

financiare și pentru auditori. Acest articol analizează unii dintre 

factorii care se aplică atunci când entitățile au primit sprijin prin 

scheme guvernamentale, modul în care acel sprijin poate afecta 

raționamentele realizate de conducere, precum și evaluările care 

trebuie realizate ulterior de un auditor independent pentru a 

sprijini concluziile acesteia.

18. Importanța sprijinului primit va depinde de natura operațiunilor 

companiei și de gradul în care acestea au fost afectate de 

pandemie. Atunci când nivelul sprijinului este semnificativ (în 

termeni cantitativi, calitativi sau ambele), auditorul analizează 

măsura în care acest lucru implică un nivel mai ridicat de risc 

pentru misiune și o transpune în modalitatea în care acesta 

planifică și desfășoară auditul. Atunci când performanța financiară 

este relevantă pentru a stabili dacă o entitate a îndeplinit 

obiectivele-cheie – de exemplu, respectarea acordurilor bancare, 

îndeplinirea obiectivelor de performanță publice sau confirmarea 

capacității entității de a-și continua activitatea –, auditorul va 

trebui să se asigure că aplică un scepticism profesional adecvat 

atunci când evaluează raționamentele conducerii, care poate 

fi sporit dată fiind natura evaluărilor pe care trebuie să le facă. 

Scepticismul profesional este sporit și mai mult atunci când 

estimările fac obiectul unor niveluri ridicate de incertitudine a 

estimării sau pot implica provocări mai mari pentru audit din 

cauza incertitudinii crescute din piață. La începutul pandemiei, 

lipsa unei scenariu economic reper care să fie utilizat pentru a 

realiza o analiză a crizei severă, dar plauzibilă a exacerbat, de 

asemenea, provocarea în cauză.

19. Presiunile de ordin operațional asupra unei întreprinderi pot, de 

asemenea, să creeze stimulente sau presiuni la adresa conducerii 

pentru a realiza o raportare financiară frauduloasă sau pentru a nu 

se conforma cadrului general legal și de reglementare aplicabil 

sub incidența căruia intră entitatea. Astfel de aspecte trebuie 

luate în considerare de către auditor atunci când își planifică și își 

desfășoară activitatea.

20. Restricțiile de ordin operațional asupra unui auditor, de exemplu, 

incapacitatea de a intra în sediile unei entități pentru a desfășura 

procedurile necesare, pot afecta capacitatea auditorului de a 

obține suficiente probe de audit adecvate. De exemplu, auditorii 

vor trebui să ia în considerare aplicarea de tehnici nestandardizate 

pentru a obține probele necesare.

21. Auditorul poate ajuta utilizatorii situațiilor financiare raportând 

într-un mod clar, transparent și lipsit de ambiguități, analizând 

măsura în care impactul pandemiei și sprijinul primit de entitate 

pentru a continua să desfășoare activități comerciale într-o 

manieră viabilă ar trebui raportate ca un aspect-cheie de audit. 

Atunci când auditorul include în raportul său o prezentare 

de informații suplimentară sau își modifică opinia din cauza 

impactului pandemiei, acesta trebuie să evite formulările standard 

și să raporteze corect și clar situația.

22. Îndrumările elaborate de Consiliul de Raportare Financiară 

din Marea Britanie pentru persoanele care întocmesc situațiile 

financiare, auditori, directori și utilizatorii situațiilor financiare sunt 

disponibile la: www.frc.org.uk/covid-19-guidance-and-advice. 

Acestea includ recomandări mai detaliate cu privire la aspectele 

pe care persoanele care întocmesc situațiile financiare, directorii 

și auditorii trebuie să le ia în considerare ca rezultat al pandemiei 

și modul în care ar putea trata acele aspecte într-o manieră care 

reflectă interesul public. Ele includ, de asemenea, îndrumări cu 

privire la gestionarea auditurilor grupului în care auditorul ar putea 

să se confrunte cu restricții de ordin operațional legate de vizitarea 

componentelor sau a auditorilor componentelor.

https://www.iaasb.org/focus-areas/guidance-auditors-during-coronavirus-pandemic
https://www.iaasb.org/focus-areas/guidance-auditors-during-coronavirus-pandemic
https://www.iaasb.org/focus-areas/guidance-auditors-during-coronavirus-pandemic
https://www.frc.org.uk/covid-19-guidance-and-advice
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Disruption of production, loss of business and employment, financial 

distress are becoming economic landmarks of the global COVID-19 

pandemic. Revitalization and growth will surely follow the present 

economic malaise, once the health crisis is securely behind us.

Being honest, competent and objective are virtues heavily valued in 

adversity for all professionals. Professional accountants are advantaged 

by having a highly developed, clear and well-structured International 

Code of Ethics guiding judgment and behavior.

Truthful financial reporting and independent auditing have a large role to play in managing outcomes 

of, and exit from, the sudden calamity. Trust in financial statements in adverse times is critical to 

minimizing damage and redeploying resources for recovery. The application of the International Code 

of Ethics for Professional Accountants, (including International Independence Standards) is key to 

preservation and expansion of trust.

Professional accountants must now, more than ever, remain focused on the public interest and their 

ethical responsibilities. In business or public practice, compliance with the fundamental principles 

remains an indispensable feature: integrity, competence, objectivity, professional behavior and 

confidentiality each draws a sharper meaning in the special circumstances of today.

With sudden uncertainty, circumstances change rapidly and unexpectedly. Professional accountants 

must be flexible, alert and skeptical to maintain fidelity to the fundamental principles. Auditors must 

be ready to reevaluate the level of threats and revisit actions they take to maintain independence.

In serious crisis, companies and organizations have to change quickly ways of working—going digital 

is the foremost example—and need help to seek special public or private assistance. Professional 

accountants will of course advise and support their employing organizations or their clients to 

adjust and recover; however, they must balance advice and support with avoidance of all pressures 

to act contrary to their ethical responsibilities. Intensified communication with those charged with 

governance will prove essential in the circumstances.

Accountants in the public sector also need to intensify focus on ethical duties. The crisis is 

necessitating rapid expansion of governments’ financial interventions.  Public sector actions will 

involve important choices in pursuit of policies combining public health, economic and social goals. 

The quality of information will be critical in decision-making, evaluating policy outcomes and 

maintaining fiscal integrity.

This IESBA sta� alert includes questions and answers to guide all users of the Code who come face 

to face with the large and small dilemmas of the present adversity. Thanking the IESBA sta� for this 

timely e�ort, I also want to assure that we will remain close to the voices of all our stakeholders 

through this crisis that is testing and changing all of us.

Dr. Stavros Thomadakis  

ESBA Chairman

Foreword from IESBA Chairman

This Questions and Answers (Q&A) 

publication was developed by the Sta� 

of the International Ethics Standards 

Board for Accountants (IESBA) to highlight 

aspects  of the International Code of Ethics 

for  Professional Accountants (including 

Inter national Independence Standards) 

(the Code) that might be releva nt in 

navigat ing et hics and independence 

challenges and risks as a result of the 

COVID-19 pandemic.

This publication does not amend or 

override the Code, the text of which alone 

is authoritative. Reading this p ublica tion 

is not a substitute for r eading the Code. 

The Q&As are not mean t to be exhaustive 

and r eference to the Code itself should 

always  be made. This publication does 

not c onstitute an authoritative or official 

pronouncement of the IESBA.

May 7, 2020

CO VID -19: Ethics and Independence Considerations

Acest articol trebuie citit împreună cu alte îndrumări fără valoare de normă emise de IESBA, întrucât riscurile prezentate 
de pandemia de COVID-19 pot acoperi o gamă largă de aspecte, inclusiv riscul sporit de fraudă sau de spălare de bani, 

precum și utilizarea specialiștilor. Aceste resurse sunt disponibile pe pagina web dedicată COVID-19 a IESBA.

Anexă

Exemple ilustrative de fraudă, spălare de bani și alte aspecte conexe raportate apărute în urma schemelor de sprijin guvernamental

CNBC

Infractorii spală banii primiți ca sprijin pe perioada pandemiei, 
exploatează victimele prin intermediul aplicațiilor populare

Wall Street Journal

Conform oficialilor, crește numărul dovezilor de fraudă prin 
programul PPP (Paycheck Protection Program)

Accounting Today

Se va transforma frauda PPP în următorul val de „împrumuturi 
mincinoase”?

Guvernul Canadei

COVID-19: Fraude și înșelătorii

CTV News

Linia telefonică a CRA este acum deschisă pentru raportarea 
cererilor frauduloase pentru programul CERB 

Numeroase raportări privind cazurile de fraudă implicând 
programul Canada Emergency Response Benefit (CERB)

National Post

CRA va lansa un proiect de audit pilot pentru a vedea dacă frauda 
este prevalentă în programul de subvenționare a salariului la nivel 
federal

Guvernul Australiei

ATO elimină frauda legată de COVID-19 

Alerte privind înșelătoriile

Australian Broadcasting Corp.

Peste 6.500 de cereri pentru programul JobKeeper respinse din 
motive de neeligibilitate sau fraudă, transmite ATO

The New Daily

Programul JobKeeper: Contabilii avertizează cu privire la frauda de 
tip „pop-up” legată de subvenționarea salariilor

http://www.ethicsboard.org/focus-areas/covid-19-ethics-independence-considerations
http://www.cnbc.com/2020/11/18/criminals-launder-coronavirus-relief-money-exploit-victims-through-popular-apps.html
http://www.cnbc.com/2020/11/18/criminals-launder-coronavirus-relief-money-exploit-victims-through-popular-apps.html
http://www.wsj.com/articles/ppp-was-a-fraudster-free-for-all-investigators-say-11604832072
http://www.wsj.com/articles/ppp-was-a-fraudster-free-for-all-investigators-say-11604832072
http://www.accountingtoday.com/opinion/will-ppp-fraud-turn-into-the-next-wave-of-liars-loans
http://www.accountingtoday.com/opinion/will-ppp-fraud-turn-into-the-next-wave-of-liars-loans
https://www.canada.ca/en/public-safety-canada/campaigns/covid19.html
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/cra-snitch-line-now-open-to-report-fraudulent-cerb-claims-1.4965033
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/cra-snitch-line-now-open-to-report-fraudulent-cerb-claims-1.4965033
http://kitchener.ctvnews.ca/numerous-reports-of-fraud-cases-involving-canada-emergency-response-benefit-1.5059048
http://kitchener.ctvnews.ca/numerous-reports-of-fraud-cases-involving-canada-emergency-response-benefit-1.5059048
https://nationalpost.com/news/politics/cra-to-launch-audit-pilot-project-to-see-if-fraud-is-prevalent-in-federal-wage-subsidy-program
https://nationalpost.com/news/politics/cra-to-launch-audit-pilot-project-to-see-if-fraud-is-prevalent-in-federal-wage-subsidy-program
https://nationalpost.com/news/politics/cra-to-launch-audit-pilot-project-to-see-if-fraud-is-prevalent-in-federal-wage-subsidy-program
http://www.ato.gov.au/Media-centre/Media-releases/ATO-zeroes-in-on-COVID-19-fraud/
http://www.ato.gov.au/general/online-services/identity-security/scam-alerts/#Latestalerts
http://www.abc.net.au/news/2020-07-03/more-than-6500-applications-for-jobkeeper-rejected-due-to-fraud/12415670
http://www.abc.net.au/news/2020-07-03/more-than-6500-applications-for-jobkeeper-rejected-due-to-fraud/12415670
http://thenewdaily.com.au/finance/work/2020/06/04/jobkeeper-fraud-rorts-employers/
http://thenewdaily.com.au/finance/work/2020/06/04/jobkeeper-fraud-rorts-employers/
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