
EXPERTUL CONTABIL...
Când lucrurile se complică... 

Aveți nevoie de profesioniști.



• Consiliul European Tax Adviser Federation (ETAF) – organizație
profesională europeană care reprezintă profesioniștii în domeniul fiscal,
între care se regăsesc și membrii CECCAR – pentru o perioadă de doi ani;

• Grupul de experți în domeniul TVA, structură consultativă constituită la
nivelul Comisiei Europene – pentru o perioadă de trei ani;

Expert contabil membru al CECCAR, ales în funcția de președinte al
Accountancy Europe (singura organizație profesională care reprezintă
profesia contabilă la nivel european) pentru un mandat de doi ani,
începând cu data de 1 ianuarie a acestui an.

CECCAR, reprezentat în:



Tendințe în serviciile oferite de profesionistul contabil:

 diversificarea şi

 adaptarea continuă la cerinţele pieţei.

Factori de influență:

 dezvoltarea economică

 schimbările legislative

 modificările în nevoile utilizatorilor

Profesionistul contabil, pregătit pentru cerințele unui 
mediul de afaceri în continuă schimbare:



Direcţii actuale şi de viitor pentru profesioniştii contabili:

de a ajuta clienţii să se conformeze eficient la cerinţele de raportare
şi de determinare a obligațiilor fiscale în ţările în care deţin active şi

de a se implica în optimizarea impozitelor viitoare printr-o planificare
şi consiliere corespunzătoare.

Profesionistul contabil, pregătit pentru cerințele unui 
mediul de afaceri în continuă schimbare:



Serviciile fiscale sunt:

parte componentă a profesiei contabile în ansamblul ei;

servicii oferite în interes public.

Conformarea fiscală presupune:

asistarea contribuabililor în îndeplinirea obligațiilor fiscale

Context:

expansiunea pe piețe noi

incertitudinile în materie de interpretare a legislației fiscale

informarea autorităţilor cu privire la impactul politicilor fiscale

Profesionistul contabil şi conformarea fiscală



• Dialog continuu cu reglementatorul

Participarea activă la găsirea celor mai bune soluții legislative prin:

- propuneri legislative pentru îmbunătățirea cadrului legislativ fiscal;

- identificarea aspectelor ce pot fi îmbunătățite pentru a crește
gradul de transparență și conformare fiscală;

- măsuri ce ar putea duce la debirocratizare și la simplificarea
procesului de declarare și plată a obligațiilor fiscale.



Rolul profesionistul contabil 
în viitorul apropiat



Profesionistul contabil are un rol activ atunci când vine vorba
despre:

• Modificări permanente de tratamente fiscale și contabile.

• Modificări ale legislației europene în materie de TVA

• Schimbarea regimului TVA pentru livrări intracomunitare din 2022 
(sistemul definitiv al TVA)

• Schimbări ale legislației TVA actuale (Quick Fixes) din 2020.

• Entitate raportoare în ceea ce privește legislația spălării banilor

• Entitate raportoare (intermediar fiscal) în ceea ce privește Directiva 
europeană 2018/822 (DAC 6) 

Rolul profesionistul contabil în viitorul apropiat



ÎNCEPÂND CU 1 IULIE 2022

Transpunere în legislația RO până la 30 iunie 2022

Modificare Directiva TVA



Motive:

• Combaterea fraudei de TVA

• Simplificarea obligațiilor administrare

• Schimbarea regimului de TVA pentru o egalitate de tratament fiscal în
ceea ce privește achizițiile locale și achizițiile intracomunitare

• Sistemul TVA definitiv are în vedere doar livrarile de bunuri intra UE

• Romania va trebui să transpună aceste modificări.

Introducerea măsurilor tehnice detaliate privind 
funcționarea sistemului definitiv de TVA pentru 
impozitarea comerțului dintre statele membre



Noi modificari Directiva TVA
1 ianuarie 2020



• Modificări adoptate prin Directiva Consiliului UE 1910/4
decembrie 2018 și prin Regulamentul 1912/2018 (quick fixes)

► Stocurile la dispoziția clientului;

► Codul de identificare în scopuri de TVA al clientului unei livrări
intracomunitare de bunuri (care va deveni o condiție suplimentară
pentru scutirea de TVA);

► Tranzacțiile în lanț (stabilirea unor criterii uniforme)

► Dovada livrării intracomunitare de bunuri (stabilirea unui cadru
comun în ceea ce privește documentele justificative necesare
pentru aplicarea scutirii de TVA).

Termen: se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2020

• O altă modificare este reprezentată de rata redusă de TVA privind
publicațiile electronice.

Modificări ale normelor UE – quick fixes



DAC 6 – intermediarii fiscali



• Profesionistul contabil este nominalizat printre profesiile implicate în
planificarea fiscală.

• Participare activă a transpunerii în legislația națională a Directivei
2018/822 (DAC 6) privind schimbul automat obligatoriu de informații în
domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac
obiectul raportării

• Noile cerințe de raportare vor intra în vigoare de la 1 iulie 2020, statele
membre având obligația de a face schimb de informații la fiecare 3 luni
după această dată. Primul schimb de informații va avea loc până la 31
octombrie 2020.

Profesionistul contabil şi planificarea fiscală



• Consolidarea transparenței fiscale și a luptei împotriva planificării
fiscale agresive prin:

 Stabilirea de către statele membre de norme pentru comunicarea
obligatorie către autoritățile naționale de informații referitoare la
scheme de planificare fiscală agresivă cu un element transfrontalier
(„aranjamente”) în concordanță cu Acțiunea 12 a Planului OCDE
(BEPS) de către „intermediari” și

 Asigurarea că autoritățile fiscale naționale schimbă în mod automat
aceste informații cu cele ale altor state membre, utilizând
mecanismul prevăzut în DAC.

Obiectiv principal



• Adoptarea unui set comun de norme privind comunicarea de
informații, limitate însă la aranjamentele transfrontaliere*

*Arajament transfrontalier: un aranjament care implică fie mai mult de
un stat membru, fie un stat membru și o țară terță.

• captarea modalităților de planificare fiscală potențial agresivă prin
compilarea unei liste a acelor caracteristici și elemente ale tranzacțiilor
cu un puternic indiciu de evitare a obligațiilor fiscale sau de abuz fiscal
(semne distinctive):
• utilizarea unor pierderi transfrontaliere pentru a reduce datoria cu

impozitul
• utilizarea unor regimuri fiscale preferențiale speciale sau

aranjamente implicând țări care nu corespund standardelor
internaționale de bună guvernare

Efecte



• Accesul timpuriu al autorităților fiscale la informațiile relevante;

• Accesul la informațiile relevante permis și autorităților fiscale din alte
state membre - prin intermediul unei baze de date centralizate;

• Implementarea de penalizări eficiente pentru companiile care nu se
conformează cu măsurile de transparență.

Pașii următori
• Noile cerințe de raportare vor intra în vigoare de la 1 iulie 2020, statele

membre având obligația de a face schimb de informații la fiecare 3 luni
după această dată. Primul schimb de informații va avea loc până la 31
octombrie 2020.

Motivație



• Au obligația de comunicare a informațiilor toți actorii:

Implicați, de obicei, în conceperea, comercializarea, organizarea
sau gestionarea implementării unei tranzacții transfrontaliere
raportabile sau a unei serii de astfel de tranzacții

 oferă asistență sau consiliere.

• Consecință

Intermediarii fiscali care furnizează clienților lor aranjamente
financiare transfrontaliere complexe ce ar putea facilita evitarea
impozitării vor avea obligația de a raporta aceste structuri autorităților
lor fiscale.

Cine este implicat în raportare...



Care intermediari intră sub incidența noilor 
reguli?

• orice companie sau profesionist
care proiectează, comercializează,
organizează, pune la dispoziție în
vederea implementării sau
gestionează implementarea unei
modalități transfrontaliere
raportabile

• avocații, contabilii, consultanții
fiscali și financiari, băncile și
consilierii

Intermediar



Condiții suplimentare (cel putin una de îndeplinit)

Să fie rezidentă în
scopuri fiscale într-un
stat membru;

Să aibă un sediu
permanent într-un stat
membru prin care să fie
furnizate serviciile
legate de modalitatea în
cauză;

Să fie constituită într-un
stat membru sau să fie
reglementată de
legislația unui stat
membru;

Să fie înregistrată într-o
asociație profesională
legată de servicii
juridice, fiscale sau de
consultanță într-un stat
membru.



Mecanismul
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Intermediarii trebuie să raporteze orice
aranjamente de planificare transfrontalieră –
raport transmis autorităților fiscale în 30 zile.

Statul transmite automat informațiile din
raport tuturor celorlalte state membre, la
fiecare trei luni prin intermediul unei baze
de date centralizate - format standard

Comisia va avea acces la anumite aspecte
din informațiile diseminate între statele
membre, pentru a monitoriza
implementarea reglementărilor.

Statele membre trebuie să asigure
introducerea unor penalizări eficiente pentru
nerespectarea acestor dispoziții de raportare.



Transformările, fuziunile şi 
divizările transfrontaliere

Noi măsuri – Directiva 2017/1132/EU



Directiva Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2017/1132/EU în ceea ce priveşte 
transformările, fuziunile şi divizările transfrontaliere

• Obligativitatea implicării unui expert independent în pregătirea
proiectului de transformare, fuziune sau divizare transfrontaliere

• Rol - examinarea acurateții proiectului și a rapoartelor întocmite de către
societatea comercială

• Raportul scris al expertului independent - bază factuală pentru evaluarea
pe care autoritatea competentă trebuie să o efectueze în ceea ce
privește, printre altele, riscul unui abuz.

• Activitatea expertului independent poate fi realizată de către
profesionistul contabil.



Combaterea spălării banilor

Legislație internă și externă



• Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea
unor acte normative.

• Transpune 2 directive:

• Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului
din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în
scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare
a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului
European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

• Directiva (UE) 2016/2258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de
modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul
autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor

Profesionistul contabil şi măsurile de prevenire și 
combatere a spălării banilor



• Impact substanțial asupra companiilor, în privința:

• Obligațiilor de raportare extinse ale anumitor operațiuni și tranzacții 
efectuate de clienți;

• măsurilor de cunoaștere a clientelei și 

• rolului acestora în implementarea legii și a dezvoltării reglementărilor 
secundare pentru implementarea noilor dispoziții.
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• Entitățile raportoare - de a raporta către Oficiu tranzacțiile cu sume în
numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă
echivalentul în lei a 10.000 euro.

• Instituțiile de credit și instituțiile financiare – de a transmite rapoarte
online privind transferurile externe în și din conturi, în lei sau în valută,
a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro.

Obligații



• auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, cenzorii, persoanele
care acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;

• furnizorii de servicii pentru societăți

• alte entități și persoane fizice care comercializează, în calitate de
profesioniști, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care
efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă
echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută
printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o
legătură între ele.

Entitățile raportoare



• Noile cerinţe de raportare contribuie la consolidarea şi diversificarea
rolului profesionistului contabil în relaţia mediu de afaceri – organisme
naţionale si internaţionale, fiecare cu cerinţe de informare specifice

• O provocare continuă pentru păstrarea importanței profesiei într-un
mediu în schimbare.

• Profesionistul contabil trebuie să-și demonstreze tot mai mult
competențele, depăşind competenţele uzuale.

În loc de concluzii...


