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Profesia contabilă ܈i lucrările care pot fi executate de către exper܊ii contabiliǤ
Profesia contabilã : totalitatea activitãрilor (serviciilor)
care presupun cuno܈tin܊e în domeniul contabilitã܊ii, a
speciali܈tilor care le efectueazã (presteazã), precum
܈i organismele lor profesionale
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Necesitatea reglementării profesiei contabile

͞

͠

organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol esential care se regasesc in cele trei

In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesul public,

– educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor;

comandamente fundamentale ale organismelor profesionale:
– etica: comportamentul deontologic al membrilor lor;
– calitatea: certificarea calitatii serviciilor oferite de membrii lor.

 ͣ͜͞͝

Profesia contabilă ܈i lucrările care pot fi executate de către exper܊ii contabili
Expertul contabil poate executa, ca profesionist individual sau ca societate, pentru persoanele fizice úi
a) organizează, conduce, Ġine, verifică úi supraveghează contabilitatea, întocmeúte úi semnează situaĠiile

juridice, următoarele lucrări:
financiare úi execută lucrări cu caracter fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe úi contribuĠii,
întocmirea úi depunerea de declaraĠii fiscale úi asigurarea reprezentării clientului în relaĠia cu autorităĠile
Prin Ġinerea contabilităĠii se înĠelege înregistrarea în contabilitate a operaĠiunilor economico-financiare

fiscale, ca parte a unui contract de prestări de servicii în domeniul contabilităĠii.
cu respectarea legii contabilităĠii úi a reglementărilor contabile aplicabile, precum úi refacerea sau
revizuirea contabilităĠii. Rezultatul lucrărilor de verificare sau revizuire poate consta în semnătura de

͢

Prin lucrări cu caracter fiscal se înĠelege calculul de impozite, taxe úi contribuĠii, întocmirea úi

certificare acordată de expertul contabil.
depunerea de declaraĠii fiscale úi asigurarea reprezentării clientului în relaĠia cu autorităĠile fiscale;
 ͣ͜͞͝

prin OrdonanĠa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu

b) acordă asistenĠă de specialitate privind organizarea úi Ġinerea contabilităĠii;

Profesia contabilă ܈i lucrările care pot fi executate de către exper܊ii contabili

documente;

personalului, de salarizare, de organizare administrativă úi informatică, certificare de informaĠii, date úi

e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, inclusiv activităĠi de evidenĠă electronică a

Profesia contabilă ܈i lucrările care pot fi executate de către exper܊ii contabili

financiar;

f) îndeplineúte, potrivit dispoziĠiilor legale, atribuĠiile prevăzute în mandatul de cenzor úi de mandatar

c)efectuează analize úi evaluări economico-financiare în scop financiar-contabil, altele decât cele definite
modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările úi completările ulterioare, úi care nu se concretizează

h) asigură managementul financiar-contabil úi al performanĠei economice;

g) acordă asistenĠa de specialitate necesară pentru înfiinĠarea úi reorganizarea societăĠilor;

într-un raport de evaluare întocmit potrivit standardelor de evaluare adoptate de AsociaĠia NaĠională a
Evaluatorilor AutorizaĠi din România (ANEVAR). Astfel de evaluări se pot referi la estimări ale fluxurilor de

j) acordă consultanĠă în gestiune financiară úi în contabilitate, prestează servicii specifice contabilităĠii

i) asigură controlul intern de gestiune úi managementul riscurilor persoanelor juridice;

trezorerie úi ale stării financiare a entităĠii, evaluarea veniturilor úi a cheltuielilor, estimarea nivelului
provizioanelor úi a ajustărilor de valoare, precum úi alte evaluări executate de experĠii contabili în
manageriale úi raportării integrate;

 ͣ͜͞͝

Profesia
profesii,

contabilã
între

se
altele,

distinge
prin

de

   Á   

celelalte
asumarea responsabilitã܊ii fa܊ã de
interesul public, fa܊ã de toate pãr܊ile
interesate.
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activitatea lor curentă, fără a se limita la acestea;
d) efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă
prevăzute de lege úi de reglementările CECCAR;
ͣ

fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condiĠiile

 ͣ͜͞͝

B  £ ì   £ è  ǫ
Profesia contabila este in prezent principalul furnizor de servicii fiscalitatii.
Activitatea fiscala, ca parte componenta a profesiei contabile, acopera o arie larga de servicii:
conformarea la regulile fiscale,
planificarea si consultanta fiscala,
reprezentarea in fata instantelor juridice
 servicii legate de impozitarea corporatiilor.

ͥ

Obiectivul unui profesionist contabil este de a ajuta clientii sa se conformeze eficient la cerintele de
raportare si sa isi minimizeze impozitele viitoare printr-o planificare corespunzatoare

 ͣ͜͞͝

   Á   
Nu existã progres uman fãrã dezvoltarea pie܊elor, dar pie܊ele nu se pot dezvolta fãrã profesioni܈ti
contabili;
Bilan܊ul contabil ܈i situa܊iile financiare în ansamblul lor constituie cea mai bunã carte de vizitã a unei

͝͝

IMM-urile sunt esen܊iale pentru sănătatea, stabilitatea ܈i cre܈terea economică durabilă a ambelor tipuri

întreprinderi, iar profesionistul contabil este artizanul acesteia.

PMM-urile úi IMM-urile constituie coloana stabilităĠii economice.

de economii, fie că sunt economii dezvoltate, fie că sunt economii în curs de dezvoltare.

 ͣ͜͞͝

pentru a fi utilizat de profesioniútii contabili din întreaga lume.

IESBA elaborează úi emite Codul etic pentru profesioniútii contabili (Codul)

se

concentreazã

͝͠

pe

Un organism membru al IFAC sau o firmă nu trebuie să aplice standarde mai

de a oferi servicii la un nivel de excelenĠă, de

contabili

o calitate ireproúabilă, care să răspundă exigenĠelor pieĠei, piaĠă

  

profesioni܈tilor

puĠin riguroase decât cele stipulate în Cod.

 ͣ͜͞͝

al

Codul

IFAC

marcată de efectele crizei economice úi financiare.
responsabilitatea profesiei de a ac܊iona în interesul public

etic

AspiraĠiile PMM-urilor trebuie să vizeze obĠinerea statutului de

͟͝

“partener de încredere” al clientului, preferat înaintea celorlalĠi Ǥ

 ͣ͜͞͝

Misiunea IFAC o constituie întãrirea profesiei contabile capabile sã contribuie
profesionale de înaltã calitate

la dezvoltarea economiilor interna܊ionale prin promovarea aderãrii la standarde
Profesia contabilã din România este reprezentatã la IFAC prin CECCAR –
membru plin din anul 1996 ܈i CAFR – membru asociat din anul 2005.

Ȉ  ì 
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  ç       
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Pentru aceasta, organismul profesional trebuie sã aibã capacitatea ܈i resursele necesare pentru

͢͝

  ç       

instituirea unui sistem de investigare ܈i de sanc܊iuni pentru cazurile de nerespectare a standardelor

 ͣ͜͞͝

Un cod de conduitã este în general definit de profesioni܈ti ca un ansamblu de principii profesionale

͝͡

de eticã ce reglementeazã exerci܊iul profesional al unor activitã܊i.

Profesionistul contabil trebuie să se conformeze regulilor de etică emise de IFAC (FederaĠia

profesionale ܈i etice.

 ͣ͜͞͝

Conform directivelor europene privind serviciile, un cod de eticã trebuie sã includã, în func܊ie de

InternaĠională a Contabililor), reguli care au fost adoptate în România de către Corpul ExperĠilor

specificul fiecãrei profesiuni, atât modalitãрile de comunicare comerciale referitoare la profesiile
reglementate, cât ܈i regulile referitoare la condi܊iile de exercitare a activitã܊ilor profesioni܈tilor ca reguli

Contabili.

ͤ͝

Contabili úi a Contabililor AutorizaĠi sub denumirea de Codul Etic NaĠional al Profesioniútilor

 ͣ͜͞͝

deontologice vizând sã garanteze în mod deosebit independen܊a, impar܊ialitatea ܈i secretul profesional.

ͣ͝

Stabilirea de principii оi reguli etice ܈i monitorizarea însuоirii оi respectãrii acestora de cãtre to܊i
profesioni܈tii contabili constituie una din atribu܊iile de bazã ale organismului profesional.

 ͣ͜͞͝
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O caracteristică distinctivă a profesiei contabile este asumarea responsabilităĠii de a

Sectiunea 100 – Introducere si principii fundamentale

prezentului Cod.
Codul de Etica este alcătuit din trei părĠi.

͜͞

interesul public, un profesionist contabil trebuie să respecte úi să se conformeze

limitează doar la satisfacerea nevoilor unui client sau angajator individual. AcĠionând în

acĠiona în interesul public. Prin urmare, responsabilitatea profesionistului contabil nu se

Codului etic naĠional este structurat în trei secĠiuni după cum urmează :
Partea A– (sau secĠiunea 100 ) Aplicarea generală a Codului, conĠine:
Sectiunea 100 – Introducere si principii fundamentale
Sectiunea 110 – Integritatea
Sectiunea 120 – Obiectivitatea
Sectiunea 130 – Competenta profesionala si prudenta
Sectiunea 140 – Confidentialitatea
Sectiunea 150 – Conduită profesională (profesionalismul)
Partea C (sau sectiunea 300 ) – Destinată profesioniútilor contabili angajati

Partea B ( sau sectiunea 200 ) – Destinată profesioniútilor contabili în practica publică

 ͣ͜͞͝

PărĠile B úi C ilustrează modul în care se aplică cadrul general în anumite situaĠii.

ͥ͝

Partea A stabileúte principiile fundamentale de etică profesională pentru profesioniútii

ameninĠările la adresa conformităĠii cu principiile fundamentale.

Ele prezintă exemple de măsuri de protecĠie care ar putea fi adecvate pentru a trata

 ͣ͜͞͝

contabili úi furnizează un cadru general conceptual pe care profesioniútii contabili trebuie

trata ameninĠările úi, în consecinĠă, trebuie evitată activitatea sau rela܊ia care generează

De asemenea, ele descriu situaĠii în care nu sunt disponibile măsuri de protecĠie pentru a

să-l aplice pentru:
1. A identifica ameninĠările la adresa conformităĠii cu principiile fundamentale;

Partea B se aplică profesioniútilor contabili în practica publică.

aceste amenin܊ări.

2. A evalua importanĠa ameninĠărilor identificate; úi
sau pentru a le reduce până la un nivel acceptabil. Măsurile de protecĠie sunt

3. A aplica măsuri de protecĠie, atunci când este necesar, pentru a elimina amenin܊ările

publică pot considera, de asemenea, relevantă Partea C în circumstan܊ele lor specifice

͞͞

Partea C se aplică profesioniútilor contabili angajaĠi. Profesioniútii contabili în practica

acĠiune care discreditează profesia.

 ͣ͜͞͝

͞͠

5. Conduita profesională - să respecte principalele legi úi reglementări úi să evite orice

părĠi.

să nu le folosească în interesul personal al profesionistului contabil sau al unor terĠe

cazul în care are dreptul legal sau profesional sau datoria de a le face publice, úi nici

unor terĠe părĠi fără a avea autoritatea corespunzătoare úi specifică, excepĠie făcând

urma rela܊iilor profesionale úi de afaceri úi, prin urmare, să nu divulge aceste informaĠii

4. ConfidenĠialitate - să respecte caracterul confidenĠial al informaĠiilor dobândite în

 ͣ͜͞͝

necesare atunci când profesionistul contabil determină că ameninĠările nu sunt la un
nu este compromisă conformitatea cu principiile fundamentale.

͞͝

nivel la care ar fi probabil ca o terĠă parte informată úi rezonabilă, să concluzioneze că

 ͣ͜͞͝

Un profesionist contabil trebuie să utilizeze raĠionamentul profesional.

Principii fundamentale
Un profesionist contabil trebuie să respecte următoarele principii fundamentale:
1.Integritate - să fie direct úi onest în toate rela܊iile sale profesionale úi de afaceri.
necorespunzătoare exercitată de alte persoane să-i afecteze raĠionamentele

2.Obiectivitate - să nu permită ca prejudecăĠile, conflictul de interese sau influenĠa
profesionale sau de afaceri.
3.CompetenĠa profesională úi prudenĠa - să-úi menĠină cunoútinĠele úi
aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un
angajator va primi servicii profesionale competente bazate pe ultimele progrese în

͟͞

practică, legislaĠie úi tehnici úi să acĠioneze cu grijă úi în concordanĠă cu
standardele tehnice úi profesionale aplicabile.
 ͣ͜͞͝

independen܊ei

Măsurile de protec܊ie
profesioni܈tilor contabili.

adresa

Conform Codului etic naĠional, profesionistul contabil trebuie să îúi ia în activitatea sa diverse MASURI

la

ì£   ì è 

DE PROTECTIE, pentru a reduce sau elimina amenintarile amintite. Aceste masuri de protectie se

amenin܊ărilor

În functie de natura, distingem urmatoarele tipuri de amenintari:
referă la:

împotriva

membru al familiei acestuia are un interes financiar sau de alt gen;

a1) Amenintarea generata de interesul propriu apare atunci când profesionistul contabil sau un

 Măsuri de protecĠie în mediul de lucru: politici si proceduri interne, documentare, comunicare la

activitate desfasurata.

reglementari privind incompatibilitatile profesionale, de drept si procedurale, audit de calitate , raportare

a3) Amenintarea generata de favorizare poate aparea atunci când un profesionist contabil
timp, instruire personal si parteneri, existenta unui sistem de control al calitatii, consultarea unei terte

 Măsuri generate de profesie, legislaĠie: cerinte educationale, de dezvoltare profesionala,

promoveaza o pozitie sau o opinie pâna la un punct în care obiectivitatea sa poata fi compromisa;
persoane , implicarea altui profesionist contabil in realizarea misiunii.

a2) Amenintarea generata de autoexaminare (autocontrol) poate aparea atunci când un rationament

a4) Amenintarea generata de familiaritate poate aparea atunci când, în virtutea unei relatii strânse, un
.

anterior trebuie sa fie reevaluat de catre profesionistul contabil responsabil de acel rationament;

profesionist contabil simpatizeaza prea mult cu interesele altor parti;
împiedicat sa actioneze obiectiv prin intermediul unei amenintari, reale sau presupuse.

a5) Amenintarea generata de intimidare poate aparea atunci când un profesionist contabil poate fi

  Á  £Ǥ
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PRINCIPIUL OBIECTIVITĂğII impune tuturor profesioniútilor contabili obligaĠia de a nu-úi

 ͣ͜͞͝
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compromite ra܊ionamentul profesional sau de afaceri în urma unei prejudecă܊i, a unui

͞͡

Principiul integrităĠii impune tuturor profesioniútilor contabili obligaĠia de a fi direcĠi úi

 ͣ͜͞͝

oneúti în toate relaĠiile lor profesionale úi de afaceri. De asemenea, integritatea implică

Un profesionist contabil se poate confrunta cu situaĠii care îi pot afecta obiectivitatea. Este

conflict de interese sau a influenĠei necorespunzătoare a altor persoane.

.

Un profesionist contabil nu trebuie să fie asociat cu rapoarte, declara܊ii, comunicări sau

sinceritate оi corectitudine.

trebuie să desfă܈oare o activitate profesională sau să presteze un serviciu profesional

imposibil să se definească úi să se prescrie toate situaĠiile. Un profesionist contabil nu

al contabilului cu privire la serviciul respectiv.

dacă o circumstan܊ă sau o relaĠie influenĠează necorespunzător ra܊ionamentul profesional

Con܊in o afirma܊ie falsă sau care induce în eroare în mod semnificativ;
Con܊in declara܊ii sau informaĠii furnizate fără discernământ; sau

alte informaĠii în cazul în care profesionistul contabil consideră că aceste informaĠii:

Omit sau ascund informaĠii a căror includere este obligatorie, în cazurile în care o
asemenea omisiune sau ascundere poate induce în eroare.
Atunci când un profesionist contabil află că a fost asociat cu informaĠii ca cele de mai sus,

ͤ͞

CompetenĠă profesională úi prudenĠă ͞

 ͣ͜͞͝

Serviciul profesional competent impune exercitarea unui ra܊ionament solid în aplicarea

ͣ͞

CompetenĠă profesională úi prudenĠă ͝

cunoútinĠelor úi aptitudinilor profesionale pentru realizarea acestui serviciu. CompetenĠa

 ͣ͜͞͝

trebuie să ia măsuri pentru a se disocia de aceste informaĠii.

Principiul competenĠei profesionale úi prudenĠei impune tuturor profesioniútilor

MenĠinerea competenĠei profesionale necesită o cunoaútere úi înĠelegere permanentă a

b. MenĠinerea competenĠei profesionale.

a. Dobândirea competenĠei profesionale; úi

profesională poate fi împărĠită în două faze distincte:

contabili următoarele obligaĠii:
•Să menĠină cunoútinĠele úi aptitudinile profesionale la nivelul prevăzut pentru a se
asigura că un client sau un angajator va primi servicii profesionale competente; úi
profesionale aplicabile atunci când efectuează activită܊i profesionale sau prestează

•Să acĠioneze cu atenĠia necesară în conformitate cu standardele tehnice úi

acĠiona competent în mediul profesional.

 ͣ͜͞͝

͟͜

dă posibilitatea profesionistului contabil să-úi dezvolte úi să-úi menĠină capacităĠile de a

evoluĠiilor tehnice, profesionale úi de afaceri relevante. Dezvoltarea profesională continuă

ͥ͞

servicii profesionale.

 ͣ͜͞͝

CompetenĠă profesională úi prudenĠă ͟

care lucrează sub autoritatea profesionistului contabil într-o calitate profesională sunt

Un profesionist contabil trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că persoanele

҄ Á  £Ǥ

•Să nu divulge în afara firmei sau a organizaĠiei angajatoare informaĠiile

Principiul confidenĠialităĠii impune tuturor profesioniútilor contabili următoarele obligaĠii:

autoritatea necesară úi adecvată, excepĠie făcând cazul în care acesta are dreptul

confidenĠiale dobândite în urma unor relaĠii profesionale úi de afaceri, fără a avea
sau datoria legală sau profesională de a le divulga; úi

pregăti܊i ܈i supraveghea܊i corespunzător.
sau alĠi utilizatori ai activită܊ilor sau serviciilor profesionale ale contabilului cu privire la
profesionale sau de afaceri în avantajul personal sau în avantajul unor terĠe părĠi

 ͣ͜͞͝
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adecvate:

•
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Furnizarea documentelor sau a altor probe în cursul unor proceduri judiciare; sau

b) Prezentarea informa܊iilor este prevăzută de lege, de exemplu:

a) Prezentarea este permisă prin lege úi este autorizată de client sau de angajator;

•

 ͣ͜͞͝
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Tipul de comunicare a܈teptat úi cui i se adresează.

profesional pentru a se determina tipul de prezentare care trebuie făcut, dacă este cazul.
Dacă părĠile cărora li se adresează comunicarea sunt beneficiarii adecvaĠi.
 ͣ͜͞͝

͟͢

informaĠii incomplete sau concluzii nefondate, trebuie să se recurgă la ra܊ionamentul

măsura în care acest lucru este posibil; atunci când situaĠia implică fapte nedovedite,

Dacă sunt cunoscute toate informa܊iile relevante úi dacă pot fi susĠinute cu dovezi, în

prezentarea informaĠiilor de către profesionistul contabil.

afectate, pot fi vătămate în cazul în care clientul sau angajatorul este de acord cu

Dacă interesele tuturor părĠilor implicate, inclusiv ale părĠilor terĠe ale căror interese pot fi

care trebuie lua܊i în considerare includ:

Atunci când se determină dacă pot fi prezentate informaĠii confidenĠiale, factorii relevan܊i

͟͠

să prezinte informaĠii confidenĠiale sau în care astfel de prezentări de informaĠii pot fi

Următoarele sunt situaĠii în care profesioniútilor contabili li se impune sau li se poate impune

dreptul să se folosească de experienĠa anterioară.

profesionist contabil îúi schimbă serviciul sau are un nou client, profesionistul contabil are

relaĠiei dintre un profesionist contabil úi un client sau angajator. În cazul în care un

Necesitatea de a se conforma principiului confidenĠialităĠii continuă úi după încheierea

͟͞

•Să nu folosească informaĠiile confidenĠiale dobândite în urma unor relaĠii

Atunci când este cazul, un profesionist contabil trebuie să înútiinĠeze clienĠii, angajatorii

͟͝

͟͟

limitările inerente activită܊ilor sau serviciilor respective.

 ͣ͜͞͝
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Un profesionist contabil trebuie să respecte confidenĠialitatea, inclusiv într-un mediu
ales faĠă de un asociat de afaceri apropiat sau o rudă apropiată sau imediată.

social, să fie vigilent faĠă de posibilitatea unor prezentări neintenĠionate de informaĠii, mai
Un profesionist contabil trebuie să păstreze confidenĠialitatea informaĠiilor prezentate de
un potenĠial client sau angajator.
Un profesionist contabil trebuie să păstreze confidenĠialitatea informaĠiilor din firmă sau
Un profesionist contabil trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că

organizaĠia angajatoare.

 ͣ͜͞͝

consultanĠă úi asistenĠă respectă obligaĠia pe care profesionistul contabil o are privind

personalul subordonat profesionistului contabil úi persoanele de la care primeúte
confidenĠialitatea.

҄ Á  £Ǥ

este interzis de lege:

c. Există o obligaĠie profesională sau un drept de a prezenta informa܊iile, atunci când nu
•Pentru a se conforma cu controlul calităĠii efectuat de un organism membru sau de
un organism profesional;
•Pentru a răspunde unei anchete sau unei investigaĠii efectuate de un organism
membru sau de un organism de reglementare;

͟͡

•Pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil în cursul
procedurilor judiciare; sau
•Să se conformeze standardelor tehnice úi dispoziĠiilor etice.

 ͣ͜͞͝

respecta legile úi reglementările relevante úi de a evita orice acĠiuni despre care

Principiul conduitei profesionale impune tuturor profesioniútilor contabili obligaĠia de a

Conduită profesională

compromită reputa܊ia profesiei. Profesioniútii contabili trebuie să fie corecĠi úi sinceri

În marketingul sau promovarea lor úi a activităĠii lor, profesioniútii contabili nu trebuie să

Conduită profesională

úi nu trebuie:
Să facă afirma܊ii exagerate despre serviciile pe care le pot oferi, calificările pe

profesionistul contabil útie sau ar trebui să útie că pot discredita profesia.

care le posedă sau experienĠa pe care au dobândit-o; sau

 ͣ͜͞͝

͠͞

͜͠

ͤ͟

toate faptele úi circumstanĠele specifice disponibile profesionistului contabil în acel

Acestea includ acĠiunile despre care o terĠă parte rezonabilă úi informată, care analizează

altor persoane.

 ͣ͜͞͝

ͥ͟

 ͣ͜͞͝

Rela܊ia dintre etică ܈i calitate în profesia contabilă.

͠͝

ͣ͟

Să facă afirmaĠii defăimătoare despre sau comparaĠii nefondate cu munca

• Etică în afaceri

 ͣ͜͞͝

moment, ar concluziona că afectează negativ buna reputaĠie a profesiei.

ϯ

 ͣ͜͞͝

1. ETICA ùI CALITATEA – cartea de vizită a profesiei contabile
a. Originea cuvântului “ETICĂ” - provine din limba greacă, respectiv din :
ETHOS (Homer), care însemna primordial, locul natal, obiceiuri, caracterul
ETHIKE (Aristotel), reprezentând útiinрa cunoaúterii.

unui individ
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