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CUVINTE CHEIE 
 
Globalizare economică, sisteme contabile, sisteme fiscale, standarde contabile, conventii 
fiscale, armonizare contabilă, competiŃie şi armonizare fiscală, principii contabile, principii 
fiscale, politici contabile, politici fiscale, gestiune contabilă, gestiune fiscală, profesioniştii în 
contabilitate şi fiscalitate, evaluare contabilă, valoare justă, evaluare fiscală, preŃuri de 
transfer, interferenŃe contabile şi fiscale, grup contabil, grup fiscal, consolidare contabilă, 
consolidare fiscală, raporturi contabilitate-fiscalitate, integrare, neutrale, variabile, conexiune, 
dihotomie, deconectare. 
 
 
INTRODUCERE 
 
 
Tema lucrării noastre de cercetare o constituie relaŃia contabilitate-fiscalitate, o relaŃie mult discutată 
şi interpretată din diverse puncte de vedere sau interese şi care reprezintă în continuare o sursă  de 
controverse şi convergenŃe sau divergenŃe, de compatibilităŃi sau incompatibilităŃi, de simetrii sau 
asimetrii cu raporturi neutrale sau integrate, rezultate din intersectarea cerinŃelor calităŃii produsului 
contabilităŃii cu impactul fiscal.  
 
Pornind de la faptul că tratarea separată a unor problematici contabile şi fiscale nu satisface  
cerinŃele practicii nefiind acoperitoare şi nici eficientă, considerăm că este necesară şi oportună o 
cercetare care să cuprindă un demers ştiinŃific  focalizat pe două domenii (contabil şi fiscal) 
 
Răspunsurile pozitive la întrebări de genul: Tema are nevoie de dezvoltarea cunoaşterii? Ar 
prezenta o importanŃă un asemenea studiu? ne-au motivat  în încercarea de o finalizare a 
demersului nostru în pofida dificultăŃilor inerente. 
 
Un demers ştiinŃific care vizează relaŃia dintre contabilitate şi fiscalitate ar trebui să pornească de la 
înfăŃişarea  contextului în care acŃionează şi a elementelor care caracterizează cele două ştiinŃe de 
gestiune – respectiv contabilitatea şi fiscalitatea. Lucrarea de faŃă îşi propune să analizeze relaŃia 
dintre contabilitate şi fiscalitate pornind de la contextul global în care se manifestă cele două 
componente (contabilitate şi fiscalitate) urmărind din perspectivă mondială, europeană şi naŃională 
câteva aspecte (am apreciat de interes) care le definesc şi influenŃează relaŃia reciprocă. 
 
În acest scop am stabilit un obiectiv general  

- Formularea unei opinii la problematica relaŃiei dintre contabilitate şi fiscalitate 
şi cinci obiective particulare  - cu obiective operaŃionale  subordonate 

1 – Determinarea ariei  în care se manifestă contabilitatea şi fiscalitatea 
2 – Prezentarea unor elemente esenŃiale din contabilitate şi fiscalitate la nivel mondial 
3 – Prezentarea unor caracteristici relevante ale contabilităŃii şi fiscalităŃii  
      la nivel european 
4 – Localizare relaŃiei dintre contabilitate şi fiscalitate 
5 -  Investigarea modului de manifestare a relaŃiei dintre contabilitate şi fiscalitate 
      la nivel de entitate şi grup 

În lucrarea de faŃă am abordat o dimensiune temporală trecut/viitor de la considerentul că, este 
imposibil a se emite opinii asupra prezentului, fără o bună cunoaştere a trecutului şi o viziune cât 
mai clară asupra consecinŃelor  viitoare ale deciziilor din prezent. Fundamentarea şi menŃinerea 
opiniilor este esenŃială atunci când este vorba de aspecte controversate – cum este şi cazul relaŃiei 
contabilitate-fiscalitate - dar se poate afirma că prezintă şi dificultăŃi de realizare. 
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În vederea îndeplinirii  obiectivelor menŃionate am structurat lucrarea în două părŃi: 
- În prima parte – prin capitolele 1, 2, 3 am intenŃionat o prezentare a unor aspecte interne, esenŃiale 
din contabilitate  şi fiscalitate. 
- În partea a doua – prin capitolele 4, 5, 6 am încercat să scoatem în evidenŃă "faŃete" din modul de 
manifestare a relaŃiei dintre contabilitate şi fiscalitate, Ńinând seama  de controversele şi 
complexitatea care o însoŃesc. 
 
La obiectivul particular  1 - Determinarea cadrului  în care se manifestă contabilitatea şi 
fiscalitatea  şi obiectivele sale operaŃionale subordonate:  

• abordarea  globalizării, 
• globalizarea economică cu forme de manifestare şi implicaŃii, 
• modul în care este percepută globalizarea din prisma celor două ştiinŃe de gestiune, 

contabilitatea şi fiscalitatea 
am încercat să răspundem în capitolul 1 – Globalizarea cadru de manifestare pentru  
contabilitate si fiscalitate - reliefând globalizarea cu prezentarea de concepte, caracteristici şi 
factori de influenŃă, pentru ca în baza acestora să descoperim implicaŃiile economice şi în special pe 
cele de natură contabilă şi fiscală. 
 
Obiectivul particular 2 – Prezentarea unor elemente esenŃiale din contabilitate şi fiscalitate la 
nivel mondial şi obiectivele sale operaŃionale subordonate  

• sisteme contabile –clasificări, factori, implicaŃii 
• sisteme fiscale – clasificări, metode şi rate de impozitare 
• standardele contabile internaŃionale – realităŃi şi perspective 
• convenŃii fiscale internaŃionale – realităŃi şi perspective 

a fost tratat în capitolul 2 – Sisteme, standarde şi convenŃii in contabilitate şi fiscalitate - prin 
prezentarea de caracteristici, factori de influenŃă, clasificări ale sistemelor contabile şi fiscale, în 
intenŃia de a identifica premise în abordarea conectării sau deconectării sistemelor  contabile de 
fiscalitate. De asemenea am încercat punerea în oglindă a standardelor contabile şi convenŃiilor 
fiscale în scopul de a înfăŃişa modul de acŃiune al acestora, legăturilor interne şi reciproce, precum şi 
perspectivele  cu accent pe cele mai de actualitate orientări rezultate din reglementările contabile şi 
fiscale în vederea abordării  problematicii relaŃiei contabilitate-fiscalitate prin raportare la IFRS. 
 
Obiectivul particular 3 – Prezentarea unor caracteristici relevante ale contabilităŃii şi 
fiscalităŃii în Europa. Şi  obiectivele sale subordonate: 

• contabilitatea europeană 
  - orientarea spre armonizare şi convergenŃă 
  - evoluŃii în armonizarea contabilă europeană 
  - adoptarea standardelor internaŃionale de contabilitate  
  - perspective ale armonizării contabile – raportarea financiară prin XBRL 

• fiscalitatea europeană 
  - fiscalitatea între competiŃie şi armonizare 
  - evoluŃii în armonizarea fiscală europeană 
  - armonizarea impozitelor şi procedurilor fiscale 
  - perspective ale armonizării fiscale – Baza fiscală comună consolidată CCCTB 
au fost tratate în capitolul 3 - TendinŃe si orientări în contabilitate şi fiscalitate în Europa unde 
am realizat o analizare a tendinŃelor şi orientărilor din contabilitate şi fiscalitate focalizate la nivel 
european.  Am abordat armonizarea şi convergenŃa din contabilitate în paralel  cu competiŃia şi 
armonizarea din fiscalitate, şi de asemenea modul în care sunt reflectate în lumina directivelor şi 
reglementărilor  europene  principalele probleme  din contabilitate şi fiscalitate în perspectiva 
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analizei relaŃiei dintre acestea. De asemenea am încercat o sumară radiografie a principalelor 
modificări care s-au produs  în Europa după anii  1970 în plan contabil şi fiscal cu implicaŃii asupra 
României. Desigur că am avut în vedere şi câteva dintre  orientările de perspectivă din contabilitate 
şi fiscalitate (XBRL, CCCTB) în baza celor mai noi reglementări si prezentarea de propuneri 
privind  îmbunatăŃirea legislaŃiei fiscale în România, ca aport personal. 
 
La obiectivul particular  4 - Localizarea relaŃiei dintre contabilitate şi fiscalitate şi obiectivele 
sale operaŃionale subordonate: 

• activitatea de normare reglementare  
- normalizarea in contabilitate si fiscalitate 
- interacŃiunea principiilor contabile cu fiscalitatea 
- raportarile contabile in raport cu fiscalitatea 

• activitatea de aplicare a normelor şi reglementărilor  
- politici contabile şi fiscale,  
- gestiunea contabilă şi fiscală,  
- profesioniştii în contabilitate şi fiscalitate 

• elemente care se află în ambele activităŃi 
                              -  evaluarea contabilă şi fiscală,  
                              -  valoarea justă şi preŃurile de transfer 
                              -  interferenŃele contabile şi fiscale în evaluare şi reevaluare 
 am  căutat răspunsuri  în capitolul 4 – Abordări ale relatiei contabilitate-fiscalitate - prin analiza 
tendinŃelor din  activitatea de normare, reglementare  respectiv dereglementarea, reglementarea 
mixtă, interacŃiunea   internă a principiilor contabile şi  principiilor fiscale  şi mai ales cea reciprocă. 
In activitatea de aplicare a normelor şi reglementărilor  s-au analizat politicile aplicate de  entităŃi din 
punct de vedere  contabil şi fiscal,  intersecŃia interesului contabil cu cel  fiscal în gestionarea 
entităŃilor şi aspecte legate  de organizarea, activitatea şi pregătirea profesională a profesioniştilor 
din contabilitate şi fiscalitate. Am abordat şi aspecte cu valenŃe mixte  din evaluare atât sub aspect 
contabil cât şi fiscal, cu accent pe două elemente de maximă importanŃă,  am numit aici valoarea 
justă şi preŃurile de transfer.  Si apreciem  aici ca o contribuŃie personală , identificarea unui punct  în 
care fiscalitatea sprijină contabilitatea în obŃinerea imaginii fidele cu mecanisme şi mijloace proprii 
ne referim la intersectia valoare justă-pret just. Dar în interferenŃele contabile şi fiscale din evaluare 
şi reevaluare avem şi puncte de divergenŃă cum ar fi deductibilitatea fiscală a amortizării în cazul 
reevaluărilor pe care le-am scos în relief. 
 
Obiectivul numărul 5 Investigarea modului de manifestare a relaŃiei din contabilitate şi 
fiscalitate la nivel de entitate şi grup şi obiectivele sale operaŃionale subordonate: 

• la nivel de entitate 
  - tipuri de raporturi 
  - raporturi de integrare 
  - raporturi neutre 
  - raporturi variabile (mixte) 

• la nivel de grup 
  - grupuri de societăŃi (contabile, fiscale, CCCTB, TVA) 
  - transferuri intragrup 
  - consolidarea contabilă 
  - consolidarea fiscală 
au fost abordate în capitolul 5 RelaŃia contabilitate fiscalitatea la nivel de entitate si grup, unde 
am vizat reflectarea legăturilor şi interferenŃelor dintre contabilitate şi fiscalitate la nivel de entitate şi 
la nivel de grup. La nivel de entitate am tratat raporturile de integrare cu studii de caz pe impozitul  
pe profit, amortizare contabilă şi fiscală, implicaŃii IAS 12, iar raporturile neutrale şi cele variabile 
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cu studii de caz pe TVA. La nivel de grup ne-am îndreptat atenŃia spre prezentarea perspectivelor 
contabile şi fiscale asupra acestuia, cu referire la grupul CCCTB şi grupul TVA şi a implicaŃiilor 
rezultate din Hotărârile CurŃii de JustiŃie Europene ca urmare a transferurilor intragrup şi a 
pierderilor fiscale. De subliniat aportul propriu în studiul de caz  privind consolidarea contabilă şi 
mai ales cea fiscală referitoare la TVA. 
 
Răspunsul la obiectivul general Formularea unei opinii la problematica relaŃiei dintre 
contabilitate şi fiscalitate, am căutat să-l obŃinem în capitolul 6 -  Conexiune, dihotomie, 
deconectare in relaŃia contabilitate fiscalitate pe baza rezultatelor cercetării teoretice şi 
empirice pornind de la subiectele tratate pe parcursul lucrării. Astfel am încercat o scurtă prezentare 
a caracteristicilor sistemelor contabile din perspectiva fiscală şi a tipurilor de legături dintre 
contabilitate şi fiscalitate de la conexiune, trecând prin dihotomie şi ajungând la deconectare, 
propunând deconectarea raŃională ca o soluŃie în opinia personală. 
 

 
METODOLOGIA CERCET ĂRII 
 
Primul pas al unui demers ştiinŃific  îl constituie poziŃionarea ariei generale  de cercetare alese în 
sfera cunoaşterii ştiinŃifice care cuprinde domenii de cercetare specifice. Aria generală de cercetare a 
prezentei lucrări o constituie ştiinŃele de gestiune în speŃă contabilitatea şi fiscalitatea abordate la 
nivel mondial, european şi naŃional prin  prisma caracteristicilor  şi manifestărilor interne în scopul 
evidenŃierii posibilelor relaŃii şi influenŃe reciproce. Demersul nostru, urmăreşte să explice printr-o 
abordare  cât mai aprofundată şi detaliată diferite laturi  (conceptuale şi practice) ale problematicii 
contabile şi fiscale în  căutarea previziunilor în legătură cu evoluŃia reglementărilor  şi practicilor în 
domeniu.  
 
Pe parcursul lucrării se regăsesc elemente ale curentelor interpretative şi critice, cercetătorul 
abordând diferite concepte, reglementări şi practici în domeniu într-o manieră interpretativă 
(adoptând punct de vedere neutru) dar şi critică (implicându-se printr-un punct de vedere particular. 
 
În ceea ce priveşte metodologia şi perspectiva de cercetare,  demersul ştiinŃific în ansamblu a 
îmbinat cercetarea calitativă cu cea cantitativă şi perspectiva teoretică (descriptiv-conceptuală) cu 
perspectiva practică (empirică) analizând principalele contribuŃii ale diverşilor autori (străini şi 
români) la cunoaşterea ştiinŃifică în domeniu, respectând coordonatele pe baza cărora  sunt abordate 
contabilitatea,  fiscalitatea şi relaŃia lor europeană.  
 
La nivelul cercetării teoretice, se remarcă în general o abordare de tip deductiv, pornind de la 
concepte, teorii şi reglementări existente înspre particularizarea lor la nivelul contabilităŃii şi 
fiscalităŃii. Cât priveşte  cercetările de natură empirică, cantitativă acestea prezintă o abordare 
preponderent inductivă prin desprinderea unor concluzii generale, pornind de la rezultatele desprinse 
din studiile de caz particulare. 
 
Pe parcursul lucrării am utilizat o paletă largă de metode de cercetare dintre care evidenŃiem: analiza 
documentelor,  metoda comparativă, metoda tipologică,  observaŃia neparticipativă şi participativă. 
 
Referitor la criteriul temporal, metodele de cercetare alternează caracterul transversal cu cel 
longitudinal. Cercetările transversale  vizează analiza comparativă a diferitelor viziuni, aspecte  
teoretice şi tehnice din contabilitate şi fiscalitate. Cercetările longitudinale au avut în vedere analiza 
evoluŃiei în timp a cunoaşterii ştiinŃifice din domeniu a reglementărilor mondiale, europene şi 
naŃionale relevante din contabilitate şi fiscalitate. 
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Cercetarea a presupus apelarea la un ansamblu de surse informaŃionale respectiv articole ştiinŃifice 
publicate în diferite jurnale, cărŃi de specialitate relevante  în domeniul de referinŃă, legislaŃie, 
analize şi studii, documente oficiale şi comunicate de presă ale diferitelor organisme profesionale 
contabile şi fiscale, documente contabile şi fiscale  şi diverse baze de date  ale entităŃilor din studiile 
de caz. 
 
Prezentarea sintetică a concluziilor, opiniilor şi propunerilor 
 
 

A. Concluzii, opinii şi propuneri privind obiectivul particular: 1 – Dete rminarea 
ariei în care se manifestă contabilitatea şi fiscalitatea. 

Globalizarea economică poate fi considerată ca fiind stadiul la care a ajuns procesul real şi de 
lunga durată a internaŃionalizării economiei, manifestându-se prin componentele sale, dintre 
care în studiul nostru prezintă interes mai ales globalizarea contabilă şi globalizarea fiscală. În 
acest cadru se manifestă cele două ştiinŃe de gestiune, componente ale demersului de cercetare 
– contabilitatea şi fiscalitatea care îşi au obârşia în mediul social economic în evoluŃiile sale 
spre societatea modernă, având formulate mereu obiective, principii şi norme specifice.  
 
Globalizarea contabilă urmăreşte transformarea sistemului contabil într-un model economic şi 
financiar, care să informeze mai corect şi mai rapid utilizatorii informaŃiei contabile, 
îndeosebi pe cei care au finanŃat o afacere, şi anume investitorii-acŃionarii şi creditorii. 
Standardele Internationale de Contabilitate sunt fără doar şi poate rezultatul procesului de 
globalizare. Demonstrarea acestei afirmaŃii pleacă de la rolul procesului de globalizare în 
societatea contemporană. Facilitarea comunicării -canalul de bază- prin care se extinde şi se 
desfăşoară procesul de globalizare trece aşadar prin ograda contabilităŃii’, iar aceasta a fost 
obligată să facă pasul spre internaŃionalizare. Opinia noastră este că rolul contabilităŃii ar 
trebui reconsiderat cu atenŃie din perspectiva procesului de armonizare contabilă 
internaŃională dar şi din punct de vedere al avantajelor şi dezavantajelor pe care le-ar putea 
avea globalizarea, iar raportării financiare să îi fie atribuit un rol mai profund ancorat în 
realitatea socială a lumii globalizate. 
 
În planul globalizării fiscale întâlnim dubla impunere fiscală internaŃională care subminează 
cooperarea dintre state, impozitele devenind astfel bariere redutabile. În acest context, se pune 
un accent deosebit pe dezvoltarea legislaŃiei fiscale internaŃionale, fiind necesar un sistem 
fiscal internaŃional care să nu împiedice libera circulaŃie  a capitalului, mărfurilor şi 
serviciilor, dar, totodată, să protejeze veniturile fiscale ale fiecărui stat. Cooperarea 
internaŃională este esenŃială în vederea evitării dublei impozitări, dar şi a dublei 
„neimpozitări” a aceluiaşi venit, precum şi pentru realizarea unui echilibru între nevoia de 
resurse bugetare a unei Ńări şi necesitatea de a atrage investiŃii străine. 
 
Începutul secolului XXI confirmă faptul că destinele naŃionale sunt  influenŃate de către   
forŃele competiŃiei globale mondiale, astfel încât deciziile  de exploatare, financiare şi de 
investiŃii au considerabile implicaŃii  contabile si fiscale, cunoaşterea regulilor contabile si 
fiscale regionale şi internaŃionale este  crucială pentru a avea o corectă interpretare şi 
înŃelegere în cadrul legăturilor de afaceri în lume. Aşadar, la ora actuală asistăm la un proces 
de globalizare contabilă si fiscala ca şi elemente componente ale globalizării economice. 
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B. Concluzii, opinii şi propuneri privind obiectivul particular: 2. Preze ntarea 
unor elemente esenŃiale din contabilitate şi fiscalitate 
Sisteme contabile 
Sistemele contabile reprezintă modalităŃi de obŃinere a informaŃiilor financiare de către 
utilizatorii externi.  Acestea sunt influenŃate, din punct de vedere al producŃiei şi prezentării 
informaŃiilor contabile, de numeroşi factori, care determină obiectivele contabilităŃii. Cele mai 
importante sisteme contabile sunt: 

a. sistemul contabil al Europei Continentale; 
b. sistemul contabil al Ńărilor anglo-saxone; 

Întreprinderile care utilizează sistemul continental îşi finanŃeaza activitatea în principal pe 
calea împrumuturilor bancare, iar procesul de normalizare este de origine publică. Sistemul de 
drept cel scris, regulile contabile fiind prezentate prin acte normative (legi) detaliate. 
Fiscalitatea este prezentă în procesul contabil, dat fiind natura publică a normalizării 
contabile, statul fiind interesat de informaŃii privind nivelul masei impozabile şi a impozitelor 
şi taxelor aferente. InformaŃia financiară este dominată de principiul prudenŃei, rezultând 
caracterul limitat al publicării informaŃiilor contabile. Principalele Ńări în care funcŃionează un 
astfel de sistem de contabilitate sunt: FranŃa, Germania, ElveŃia, Belgia, Italia, Portugalia, 
Grecia, Japonia, etc. 
 
Întreprinderile care utilizează sistemul de contabilitate anglo-saxon îşi realizează finanŃarea în 
principal prin intermediul capitalurilor proprii (pieŃele financiare de capital), iar cultura 
contabilă are un caracter individualist. Regulile contabile sunt elaborate de organisme 
profesionale (particulare), acestea fiind dominate de jurisprudenŃa. Astfel s-a realizat  procesul 
de deconectare al contabilităŃii de fiscalitate, deoarece principalii beneficiari ai informaŃiilor 
financiare sunt investitorii. Principalele Ńări care utilizează acest sistem de contabilitate sunt: 
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, SUA, Australia, Noua Zeelandă, Singapore. 
 
Clasificările contabile prezentate în lucrare nu fac altceva decât să sugereze cât de diverse pot 
fi reglementările  şi practicile contabile. În pofida diferenŃelor existente între sistemele 
contabile naŃionale, există totuşi, numeroase condiŃionări culturale, sociale, politice, şi de altă 
natură, ceea ce ne permit încadrarea acestora, la nivel mondial, în două mari orientări 
contabile, care nu reprezintă altceva decât două modele de cerere de informaŃii contabile, 
denumite generic modelul contabil al Europei continentale, pe de o parte, iar, pe de altă parte, 
modelul contabil anglo-saxon. Considerăm că diferenŃele dintre ele se reduc şi atenuează tot 
mai mult. 
 
Sisteme fiscale 
Sistemele fiscale sunt rezultanta unei deveniri istorice reflectând nivelul de dezvoltare, 
tradiŃiile şi mentalităŃile poporului respectiv. În prezent, ca o consecinŃă a mondializării, a 
dezvoltării relaŃiilor economice dintre state asistăm la un proces de apropiere în planul 
instituŃiilor fiscale şi la sporirea rolului şi implicării OrganizaŃiei de Cooperare Economică şi 
Dezvoltare (OCDE) şi UE în elaborarea unor reguli comune de conduită. Principalele tipuri 
de sisteme fiscale sunt: 

a) Sisteme fiscale de concepŃie utopică 
b) Sisteme fiscale bazate pe concepŃii funcŃionale. 
c) Sisteme fiscale teoretico-proiective fiecare cu caracteristici şi trăsături specifice 

ProporŃionalitate sau progresivitate? Această dilemă a generat multiple polemici care, în timp 
au contribuit la evoluŃia sistemelor fiscale. 
Cota unică era o regulă în toate statele industrializate în prima jumătate a secolului al XIX-
lea, iar ideea cotei unice a fost readusă la viaŃă de câteva ori ulterior, un număr apreciabil de 
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Ńări adoptând o variantă sau alta a regimului cotei unice. Şi totuşi, până astăzi, nici o  
economie occidentală “majoră” nu a trecut înapoi la regimul cotei unice. Sistemul fiscal 
trebuie să Ńină seama de problemele economice ale perioadei în care se aplică. Dintre 
sistemele de impunere utilizate în practica fiscală internaŃională, sistemul bazat pe 
impozitarea p rogres i vă  este considerat ca fiind cel care corespunde cel mai bine cerinŃelor 
fiscale, fapt pentru care se şi aplică de marea majoritate a Ńărilor dezvoltate. Realizarea unui 
sistem fiscal echitabil presupune, ca o condiŃie obligatorie, pe lângă folosirea sistemului de 
impunere bazat pe utilizarea cotelor progresive compuse, aplicarea cât mai corectă a fiecăruia 
din principiile impunerii, corelate, armonizate atât între ele, cât şi cu ansamblul prevederilor 
din întreaga legislaŃie fiscală. 
 
Pe plan  mondial, rata fiscalităŃii variază foarte mult, în special în funcŃie de gradul de 
dezvoltare al Ńărilor pentru care se calculează. Astfel, Ńările în curs de dezvoltare înregistrează 
un nivel mai redus al presiunii fiscale, în timp ce în Ńările  dezvoltate nivelul fiscalităŃii este 
mai ridicat. Analiza evoluŃiei pe termen lung  a ratelor efective ale impozitelor demonstrează 
faptul că veniturile din impozite au crescut nu atât datorită modificărilor bazelor fiscale, ci 
mai ales prin modificări ale ratelor de impunere. Structura sistemelor fiscale diferă mult 
comparativ cu alte state industrializate, în UE existând o sarcină fiscală ridicată asupra muncii 
şi asupra consumului. Distorsiunile  apărute ca urmare a sarcinilor fiscale ridicate şi a 
structurii actuale a impozitelor impun operarea anumitor corecŃii. Opinia noastră subliniează 
necesitatea reducerii presiunii fiscale globale şi, în special, a sarcinii fiscale asupra factorului 
muncă. 
 
În concluzie, sistemele fiscale sunt un factor-cheie pentru influenŃarea  eficienŃei de ansamblu 
a economiei. Ele determină  mărimea înclinaŃiei de a economisi, investi şi munci, influenŃând 
creşterea producŃiei şi ocuparea forŃei de muncă, ceea ce reprezintă un element esenŃial al 
strategiei economice, facând din reforma fiscală o componentă importantă a reformei 
economice. 
 
Standarde contabile 
Standardele internaŃionale de contabilitate nu au apărut ca urmare a unui exerciŃiu  de 
imaginaŃie, ci s-au dezvoltat o dată cu practicile  generate pentru rezvolvarea cazuisticii 
speciale, speŃelor şi proceselor economice particulare, utilizându-se experienŃa internaŃională. 
În baza caracteristicilor distinctive de mai sus şi luând cunoştinŃă de întregul conŃinut al 
Standardelor InternaŃionale menŃionate, se poate aprecia că acestea tratează pe segmente 
delimitate totalitatea elementelor patrimoniale ale diverşilor agenŃi economici (inclusiv 
societăŃile bancare şi de asigurări, precum şi cele din agricultură). 
 
În 2009, IASB a publicat IFRS-ul  pentru IMM-uri. Politic, adoptarea Standardelor 
InternaŃionale de Raportare Financiară de către Uniunea Europeană pentru întocmirea 
conturilor consolidate ale societăŃilor cotate, începând cu 2005, a implicat pentru Ńările 
membre, un transfer de suveranitate. SituaŃia va fi identică şi în cazul adoptării la nivel 
naŃional a standardului pentru întreprinderile  mici şi mijlocii. 
 
Principalele orientări şi proiecte în dezvoltarea şi modernizarea IFRS sunt cuprinse în 
strategia modificată şi planul de lucru ale IASB. În stabilirea priorităŃilor din Planul de 
activitate revizuit la IASB s-a  lansat ca dată Ńintă iunie 2011. Ideea a fost să se prioritizeze 
proiectele mari şi să se îndrepte atenŃia asupra zonelor în care IFRS-urile şi GAAP-urile din 
SUA pot fi îmbunătăŃite. Se vor avea în vedere cu prioritate aspectele cele mai expuse şi 
criticate pe parcursul crizei respectiv instrumentele financiare, valoarea justă, consolidarea şi 
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reabilitarea. Se impune un standard privind evaluarea la valoarea justă, care să concorde cu 
standardele de audit având în vedere problemele apărute pe perioada crizei privind evaluarea 
instrumentelor financiare la valoarea justă. De asemenea trebuie restructurat standardul 
privitor la consolidare. Un alt aspect important se referă la acordurile de cooperare IASB, UE 
şi FASB, mai ales în recunoaşterea veniturilor  înainte ca IFRS-urile să fie aplicate în SUA. 
Se au în vedere şi tratamentele legate de leasing, pensionare, asigurare. In funcŃie de  
problemele care vor apărea este posibil ca aplicarea standardelor estimată pentru 2011 să fie 
amânată. Toate acestea au obiectivul comun de a asigura convergenŃa în cel mai scurt timp 
posibil pentru a avea un unic set de standarde la nivel global. 
 
În concluzie, globalizarea economiei cere armonizarea contabilităŃilor naŃionale prin I.A.S.B., 
viitorul se află acum în standardele globale, nu în cele locale. Considerăm că viitorul va face 
un compromis între aceste standarde, în vederea unei internaŃionalizări a limbajului contabil 
cerut, mai ales, de mondializarea pieŃelor de capital. 
 
ConvenŃii fiscale 
Apărută din necesităŃi practice colaborarea fiscală mondială este determinată  de dezvoltările, 
schimbările comerciale şi juxtapunerea a două sau mai multe juridicŃii, manifestându-se sub 
forma fenomenului dublei impuneri. Pentru atingerea acestor obiective, tratatele fiscale 
internaŃionale trebuie să asigure: eliminarea dublei impuneri, un tratament fiscal echitabil, 
reducerea cotelor de impozitare, prevenirea evaziunii fiscale, prevenirea discriminării în 
materie de impozite, rezolvarea disputelor fiscale. În epoca modernă şi contemporană, 
dezvoltarea şi armonizarea tratatelor bilaterale de înlăturare a dublei impuneri a fost şi este 
influenŃată de activitatea desfăşurată în cadrul organizaŃiilor internaŃionale, respectiv Liga 
NaŃiunilor, pentru început, iar ulterior OrganizaŃia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare 
şi OrganizaŃia NaŃiunilor Unite. 
 
ConvenŃia Model OCDE este utilizată atât de către  Ńările membre ale OCDE, cât şi de către 
Ńările terŃe ca bază  pentru negocierea, aplicarea şi interpretarea tratatelor fiscale bilaterale. 
Modelul şi reŃeaua internaŃională  de peste 3.000 de tratate încheiate în baza lui oferă un 
mijloc  de soluŃionare, pe bază uniformă, a celor mai frecvente  probleme care iau naştere în 
domeniul dublei impuneri internaŃionale.  Ele contribuie astfel la prevenirea acestor probleme 
care pot constitui un obstacol pentru state  în calea liberei circulaŃii a mărfurilor, serviciilor, 
capitalurilor şi a persoanelor. Consiliul OCDE a aprobat la 22 iulie 2010 versiunile  pentru 
anul 2010 ale ConvenŃiei Model, Liniilor Directoare  privind PreŃurile de Transfer din 1995 şi 
Raportului  din 2008 privind Atribuirea Profiturilor Sediilor Permanente.  Actualizările sunt 
rezultatul mai multor ani de lucru în vederea îmbunătăŃirii acestor instrumente de bază  ale 
OCDE în domeniul fiscalităŃii internaŃionale. Principalele aspecte de perspectivă se referă la: 
a. Principii utilizate pentru atribuirea profiturilor unui sediu permanent. 

� Abordarea bazată pe conceptul de entitate separată funcŃional, şi; 
� Abordarea bazată pe conceptul de activitate relevantă. 

b. Liniile directoare privind stabilirea preŃurilor de transfer 
c. Aplicabilitatea sistemului propus în cazul entităŃilor transparente din punct de vedere fiscal 
d. Liniile Directoare InternaŃionale ale OCDE privind taxa pe valoare adăugată 
f. Buna guvernare fiscală  
 
Globalizarea a condus la combaterea din ce în ce mai dificil ă a fraudei fiscale la nivel 
internaŃional, iar cele 27 de state membre ale UE, cu diferenŃele majore dintre ele, sunt 
afectate în mod special. Aceşti factori militează puternic în favoarea unei cooperări mai bune 
şi mai eficiente la nivel internaŃional în cadrul Uniunii Europene. UE consideră că un număr 
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semnificativ de companii multinaŃionale au fost structurate în aşa fel încât să profite de 
evitarea taxării în diversele jurisdicŃii în care îşi desfăşoară activitatea. Tratamentele diferite 
de taxare aplicate în diverse jurisdicŃii favorizează întreprinderile mari, internaŃionale şi cu 
tradiŃie în detrimentul celor mici, locale sau nou înfiinŃate. Abilitatea companiilor 
multinaŃionale de a se folosi în mod intensiv de paradisurile fiscale şi de centrele off-shore, ca 
strategie de evitare a taxării, intră în conflict cu principiile concurenŃei loiale şi ale 
responsabilităŃii corporative. 
 
Uniunea Europeană pregăteşte un număr important de propuneri legislative în ceea ce priveşte 
impozitarea veniturilor din economii, cooperarea administrativă şi asistenŃă mutuală în 
recuperarea taxelor. Adoptarea Principiilor Generale Anti-Evitare oferă autorităŃilor 
posibilitatea să evalueze dacă scopul principal al unei anumite tranzacŃii este acela de a reduce 
sau de a evita taxarea şi, în consecinŃă, să perceapă taxe adiŃionale pentru a contracara această 
încercare de evitare sau de reducere. 
 
Aşadar putem concluziona că există standarde internaŃionale contabile şi de audit dar nu 
există standarde fiscale la nivel mondial. Totuşi putem aprecia că măsurile luate în cadrul 
OECD ar putea fi considerate un demers (firav) spre standarde fiscale internaŃionale. 
 

C. Concluzii, opinii şi propuneri privind obiectivul particular: 3 Prezen tarea 
unor caracteristici relevante ale contabilităŃii şi fiscalităŃii la nivel european 

 
CompetiŃie, armonizare, convergenŃă, în contabilitate şi fiscalitate 
În domeniul contabilitatii întâlnim noŃiunile de armonizare şi convergenŃă care în decursul 
timpului au generat discuŃii şi dezbateri din punct de vedere conceptual, dar putem vorbi 
totuşi de o direcŃie general acceptată. În schimb, în fiscalitate controversele sunt  legate de 
noŃiuni şi concepte total diferite şi antagonice, respectiv competiŃia şi armonizarea. Curentele 
din cele două discipline au avut istoric şi evoluŃii specifice, de asemenea forme şi tipuri de 
manifestare diferite. FaŃă de opinia radicală că prin armonizarea fiscală se poate elimina 
competiŃia fiscală, considerăm că s-ar impune o abordare mai ponderată a acestei teme. 
Astfel, deşi există o tendinŃă spre armonizare, cel puŃin în perioada următoare cele două 
curente vor coexista însă manifestarea lor fiind diferită pe segmente geografice; cu orientarea 
spre armonizare în UE, mai pronunŃată ca întindere şi intensitate în comparaŃie cu alte zone. 
 
Contabilitatea europeană 
Rolul contabilităŃii în asigurarea comparabilităŃii informaŃiei economice a crescut 
semnificativ. Există astfel numeroase motivaŃii care au condus la necesitatea raportării 
financiare uniforme pe plan mondial. Nu mai apar bariere care să nu permită accesul rapid, 
eficient şi clar la informaŃie, există doar necesitatea  stringentă de finalizare a armonizării şi 
normalizării pe plan mondial, astfel încât să se ajungă la o implementare şi acceptare globală. 
 
Pentru a face ca referenŃialul IFRS să fie aplicabil în sânul UE, ansamblul directivelor 
contabile a fost, în consecinŃă, revizuit şi îmbunătăŃit, in special prin intermediul: directivei 
din  septembrie 2001, care introduce conceptul de valoare justă, directivelor din 2003, 2006 si 
2009 care vizează modernizarea şi actualizarea standardelor contabile europene prin 
modificarea directivelor pentru a le face compatibile cu referenŃialul  internaŃional. Deşi s-au 
înregistrat progrese remarcabile, mai exista unele aspecte care solicită perfecŃionări şi 
îmbunătăŃiri pentru o mai bună compatibilizare a Directivelor europene cu IFRS-urile dintre 
care menŃionăm: modificări în politicile contabile, corectarea erorilor fundamentale; cheltuieli 
de (cercetare) dezvoltare; contracte leasing; cheltuieli cu dobânzile. Ideologic, adoptarea unui 
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set de standarde internaŃionale  de contabilitate în Europa este menită să garanteze, pe pieŃele 
financiare comunitare, o informaŃie financiară uniformă şi de o calitate ridicată ce ar întări în 
acest fel eficienŃa globală a pieŃei, reducând costul accesului la capital pentru companiile 
europene. 
 
Din perspectiva fiscalităŃii noŃiunea de bază impozabilă comună a primit un acord favorabil, 
părerile fiind însă împărŃite în ceea ce priveşte utilitatea standardelor IFRS. Totuşi, unii 
specialişti au subliniat că standardele IFRS ar putea să constituie un punct de plecare neutru, 
în jurul căruia s-ar articula dezbaterea referitoare la baza impozabilă. În vederea corectei 
implementări a IFRS trebuie să se facă o decuplare între profitul contabil şi cel fiscal sau, 
dacă această decuplare deja există, să fie ajustate regulile fiscale pentru a reduce efectul 
diferenŃelor dintre standardele naŃionale şi IFRS. 
 
În România, cu toate că reglementările contabile s-au aliniat la rigorile legislaŃiei comunitare, 
care interzice tratamentul discriminatoriu al nerezidenŃilor, din cauza interacŃiunii cu legislaŃia 
fiscală, această aliniere reprezintă doar un pas necesar, dar nu şi suficient, pentru o schimbare 
ireală. Majoritatea reprezentanŃilor firmelor de consultanŃă şi audit împărtăsesc aceeaşi opinie 
referitoare la viitorul sistemului contabil românesc : nevoia de a deconecta contabilitatea de la 
fiscalitate. Rezultatele cercetării demonstrează clar această poziŃie a firmelor de consultanŃă şi 
audit pentru că 88% dintre respondenŃi consideră că în viitor ar trebui acordată o mai mare 
importanŃă raŃionamentului economic, în defavoarea raŃionamentului fiscal. 
 
Perspective 
În martie 2010, Parlamentul European a aprobat un amendament la Directiva a IVa, excluzând 
aşa-zisele “micro-întreprinderi” din domeniul de aplicabilitate al Directivei şi permitând, 
aşadar, statelor membre să introducă cerinŃe contabile mai puŃin stricte aplicabile acestor 
societăŃi, precum scutirea acestora de la obligaŃia de a-şi face publice conturile anuale. 
Demersurile în direcŃia promovării Limbajului extensibil de raportare financiară (XBRL) au 
ca principal scop furnizarea unei metode standardizate de pregătire, publicare şi transferare a 
informaŃiilor din domeniul raportării financiare. Principalul lui avantaj este reprezentat de 
viteza de manipulare a datelor financiare, reducerea riscurilor de existenŃă a erorilor şi accesul 
automat la informaŃie. Pentru companii, XBRL înseamnă reducerea costurilor, viteză şi 
acurateŃe în raportarea financiară. Consumatorii acestor date, incluzând aici investitorii, 
analiştii, instituŃiile financiare etc., prin acest limbaj, pot primi, găsi, compara şi analiza datele 
cu eficienŃă şi rapiditate. În concluzie, se poate afirma că XBRL reprezintă un demers actual, 
coerent şi eficient în domeniul pregătirii şi raportării informaŃiilor financiare în mediul 
informatizat şi bazat pe internet. Este necesară continuarea susŃinută a globalizării şi 
armonizării contabilităŃii internaŃionale (cu tot ceea ce implică ea: raportare financiară, 
informaŃii de orice natură privind activitatea firmei etc), astfel încât diferenŃele  în raportarea 
financiară între Ńări şi, în unele cazuri, în cadrul aceleaşi Ńări, să se estompeze. În aceste 
condiŃii, rolul contabilităŃii în asigurarea comparabilităŃii informaŃiei economice a crescut 
semnificativ. Există astfel numeroase motivaŃii care au condus la necesitatea raportării 
financiare uniforme pe plan mondial. 
 
Fiscalitatea  europeană 
În ceea ce priveşte armonizarea fiscală este precizat că impozitele indirecte necesită o anumită 
armonizare, deoarece ele afectează libera circulaŃie a bunurilor şi liberatea de a furniza 
servicii. Acest lucru nu este adevărat în aceeaşi măsură şi pentru impozitele directe, iar 
Tratatul CE nu cheamă, în mod explicit, la alinierea acestora. În comparaŃie cu restul lumii, 



 15 

nivelele de taxare EU 27 rămân în general mai mari decât cele din SUA şi Japonia cu 
aproximativ o treime. 
 
Armonizarea fiscală are un caracter mai pronunŃat în domeniul impozitelor indirecte decât în 
domeniul impozitelor directe. Impozitele indirecte necesită un grad mai mare de armonizare 
fiscală, întrucât sunt legate nemijlocit de libera circulaŃie a produselor şi serviciilor. 
Impozitarea consumului trebuie să fie neutră, respectiv consumul să nu fie distorsionat de 
nivelul şi condiŃiile de impozitare directă, diferite într-un stat membru sau altul. În cazul 
impozitelor indirecte s-a reuşit chiar o limitare a cotelor de impozitare, prin stabilirea unor 
niveluri minime şi maxime, şi o armonizare a facilităŃilor fiscale şi a conŃinutului bazei de 
impozitare, ceea ce face ca la acelaşi venit brut, cu aceeaşi cotă de impozitare, impozitul să fie 
acelaşi în aceste Ńări. Astfel, în ceea ce priveşte domeniul impozitelor indirecte, prevederile 
din Tratatul CE constituie o bază juridică suficientă pentru armonizarea impozitelor indirecte, 
acŃiunea ComunităŃii fiind semnificativă în materia taxelor vamale, a accizelor şi a taxei pe 
valoarea adaugată. Frauda fiscală şi evaziunea fiscală care se extind dincolo de frontierele 
statelor membre conduc la pierderi bugetare şi la încălcări ale principiului impozitării corecte. 
Combaterea evaziunii în domeniul TVA necesită o cooperare strânsă între autorităŃile 
competente din fiecare stat membru, responsabile pentru aplicarea dispoziŃiilor din acest 
domeniu. În scopul de a promova şi de a facilita cooperarea multilaterală în privinŃa 
combaterii fraudei în domeniul TVA, se instituie o reŃea de schimburi rapide de informaŃii 
specifice între statele membre, denumita `Eurofisc`. 
 
LegislaŃia românescă în domeniul impozitelor indirecte a fost armonizată cu cea europeană. 
În relaŃia cu contabilitatea impozitele indirecte au în general un caracter de neutralitate. 
 
La nivelul UE, în ceea ce priveşte armonizarea impozitelor directe, s-au vizat următoarele: 

� crearea unu sistem comun de impozitare aplicabil fuziunilor, scindărilor, cesionărilor 
de active şi schimburilor de acŃiuni între societăŃile aparŃinând diferitelor state membre  

� crearea unui sistem comun de impozitare a profiturilor între filialele şi societatea 
mamă; 

� crearea unui sistem comun de impozitare aplicabil plăŃii de dobânzi şi dividende între 
persoanele  afiliate. 

Media de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, la nivelul U.E., este de 38,68%, iar 
raportul Directoratului pentru Taxe şi Uniune Vamală, "Taxation trends în E.U. 2010" 
constată că există o tendinŃă a noilor state membre de a impozita mai puŃin veniturile din 
muncă (din salarii) şi de a impozita mai mult consumul, în special al produselor vicii (tutun, 
Ńigări, alcool, băuturi alcoolice, jocuri de noroc), al celor poluante (carburanŃi auto). 
Pentru a se ajunge la concluzii corecte din efectuarea comparaŃiilor cu privire la nivelul 
cotelor de impozitare (pe venit, profit, t.v.a., dividende) şi ale contribuŃiilor sociale (pentru 
pensie, sănătate, şomaj, accidente de muncă şi boli profesionale etc.) din diferite Ńări, trebuie 
avute în vedere particularităŃile şi caracteristicile sistemului fiscal din fiecare Ńară. În 
efectuarea acestor comparaŃii trebuie avut în vedere şi faptul că nu există o sursă oficială, 
naŃională, la nivelul U.E. şi/sau la nivel internaŃional, care să prezinte nivelul cotelor de 
impozitare şi al cotelor de contribuŃii sociale, din acelaşi an, pe baza unor elemente 
comparabile (nivelul cotei, baza de impozitare, materia impozabilă, contribuabili etc.) şi a 
unor informaŃii l ămuritoare, edificatoare. Chiar dacă s-ar prezenta, de un organism oficial 
(naŃional sau internaŃional) nivelul comparativ al acestor cote, din acelaşi an, pentru mai multe 
Ńări, în frecvente cazuri aceste cote cunosc modificări ulterioare, pe cât de mari, pe atât de 
frecvente, nu numai de la un an la altul, dar chiar în cadrul aceluiaşi an, cazul României fiind 
edificator în acest sens. Datorită facilităŃilor fiscale (exprimate, în general, prin deduceri, prin 
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scăzăminte de venit scutit de la impozitare) se ajunge ca la acelaşi venit brut, cu aceeaşi cotă 
de impozitare, venitul impozabil şi impozitul datorat să fie foarte diferit, nu numai de la o Ńară 
la alta, dar chiar şi în cadrul aceleiaşi Ńări, de la o perioadă la alta. 
 
În cazul impozitelor directe încă nu s-a trecut la armonizarea legislaŃiei între Ńările Uniunii 
Europene, ceea ce conduce la diferenŃe foarte mari de la o Ńară la alta, în ceea ce priveşte 
sensul şi conŃinutul fiscal al noŃiunilor de: venit brut; contribuŃii bugetare, deductibile sau nu 
din venitul brut, la calculul profitului impozabil; deduceri fiscale; venit impozabil etc. 
Din cele prezentate constatăm tendinŃa generală spre armonizare, cu pronunŃarea mai 
puternică în cazul impozitelor indirecte şi totuşi cu diferenŃe în privinŃa cotelor de impozitare. 
 
Proceduri fiscale în Europa 
Problema procedurilor fiscale a fost mai puŃin abordată şi cu atât mai puŃin rezolvată, abia în 
2008 a început să se pună în mod sistematic accent pe această problemă, iar în 2009 s-a 
propus o îmbunătăŃire de fond a reglementărilor comunitare. România a încercat prin diferite 
parteneriate să fie de acord cu practica Europeană în acest segment. Cu toate acestea, 
respectivele dispoziŃii, chiar dacă reprezintă un prim pas către îmbunătăŃirea procedurilor de 
recuperare la nivelul Uniunii prin armonizarea normelor naŃionale aplicabile, s-au dovedit 
insuficiente pentru a răspunde cerinŃelor pieŃei interne aşa cum a evoluat aceasta în ultimii 30 
de ani. Toate administraŃiile au ca obiect prioritar creşterea nivelului conformării voluntare, 
respective îndeplinirea voluntară a obligaŃiilor declarative şi de plată. Credem că suntem la 
momentul în care administraŃia fiscală română trebuie să facă paşi repezi pe această cale şi să 
încerce să accelereze aplicarea instrumentelor şi tehnicilor conformării fiscale dacă doreşte să 
devină performantă, eficientă şi eficace.  
 
Totuşi, atunci când obligaŃiile bugetare nu sunt îndeplinite, administraŃiile fiscale dispun de 
mijloce specifice pentru a obŃine realizarea acestora prin mijloace mai mult sau mai puŃin 
coercitive, pentru ca neplata unui impozit la data scadenŃă reprezintă un risc al nerecuperării 
definitive. Pentru a pune în practică procedurile adecvate, la momentul cel mai oportun şi cu 
un maxim de randament scontat, practica europeană constatată în acest moment este de a se 
dezvolta instrumente fondate pe metodele de analiză a riscului, de reorganizare a misiunii de 
colectare şi/sau de executare silită a impozitelor prin punerea în practică  a structurilor 
specializate (poli de colectare în  FranŃa, call center în Anglia) sau externalizare (Italia). 
Colectarea veniturilor bugetare reprezintă un subiect strategic pentru toate statele. In vederea 
asigurării resurselor necesare pentru susŃinerea bugetară. 
 
Fiscalitatea în România 
La prima vedere, România are un sistem fiscal competitiv în regiune, cota unică de impozit pe 
profit de 16% sugerând un climat propice pentru companiile existente sau noii investitori. Cu 
toate acestea, sistemul fiscal românesc pierde din competitivitate, date fiind frecvenŃa 
schimbărilor legislative, zonele neclare, contradictorii sau insuficient reglementate şi 
ineficienŃa aparatului administrativ şi judiciar. În acest sens avem ca propuneri: 
 

a) privind fiscalitatea 
• cota unică  - acordarea echitabilă şi stimulativă a deducerilor şi facilităŃilor 

fiscale; 
• extinderea măsurilor de simplificare a TVA – în vederea reducerii evaziunii 

fiscale; 
• perfecŃionarea sistemului de contribuŃii sociale – includerea în plafonul de 

referinta (5 salarii medii lunare) pentru contribuŃia la pensii a tuturor surselor 
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de obŃinere a veniturilor pe cumulat; posibilitatea regularizării sumelor 
plătite/de plată prin declaraŃia de venit anual; 

• introducerea reglementărilor privind holdingurile cu efecte în atragerea 
capitalului străin  dar şi în relaŃia dintre contabilitate şi fiscalitate; 

• extinderea în cadrul grupului fiscal a reglementărilor referitoare la transferuri 
de afaceri, amortizarea contabilă şi fiscală, generalizarea amortizării 
accelerate; 

• perfecŃionarea reglementărilor referitoare la grupul de TVA în special a celor   
                        referitoare tratamentul şi evidenŃa tranzacŃiilor între membrii grupului. 
Pe de altă parte, implementarea unei strategii de reducere treptată a contribuŃiilor sociale 
poate deveni un instrument fiscal de stimulare a competitivităŃii României, încurajând atracŃia 
şi menŃinerea forŃei de muncă, mai ales a celei calificate, prin prisma integrării europene şi a 
liberei circulaŃii a forŃei de muncă la nivel european.  

b) privind procedura  fiscală 
• simplificare şi stabilitate legislativă pentru mediul de afaceri; 
• înlaturarea formelor de discriminare dintre stat şi contribuabil (gen penalităŃi de 

5%  şi 15% introduse în anul 2010) fie prin eliminarea lor fie prin introducerea 
lor şi în sarcina statului  în cazul neîndeplinirii unor obligaŃii de 
rambursare/restituire în termen; 

• reglementarea modului de stingere a obligaŃiilor fiscale în primul rând obligaŃii  
                        principale (debite) şi apoi accesorii (majorări, penalităŃi, dobânzi); 

• simplificarea sistemului declarativ,în sensul că  declaraŃia unică(112)să fie într-  
           adevăr unică, iar termenele de depunere să fie diferenŃiate în funcŃie de 
           mărimea contribuabililor  şi a obligaŃiilor fiscale; 

• reglementarea în Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală a noŃiunilor, 
termenilor şi expresiilor într-o concepŃie unitară  prin standardizarea noŃiunilor 
şi eliminarea paralelismelor, exprimărilor confuze, neclare, ambigue generate 
de folosirea unor cuvinte şi expresii nepotrivite; 

• reglementarea unei probleme într-un singur loc, fiecare obligaŃie bugetară 
trebuie să fie reglementată  distinct, clar, precis şi complet într-un singur loc şi 
la modul  imperativ fără trimiteri la alte prevederi legale următoare; 

• punerea de acord a normelor metodologice cu prevederile din legislaŃia de bază 
(cod fiscal, cod procedură fiscală) după fiecare modificare; 

• eliminarea suprapunerilor în verificarea contribuabililor  şi aplicării diferenŃiate  
a  legislaŃiei  fiscale în cazuri similare; 

• modernizarea administraŃiei fiscale şi îmbunătăŃirea capacităŃii administraŃiei 
fiscale. 

  
ÎmbunătăŃirea relaŃiei dintre autorităŃi şi contribuabili trebuie să aibă la bază un proces 
continuu de schimbare a atitudinii autorităŃilor, precum şi dezvoltarea expertizei şi chiar o 
specializare a acestora pe tipuri de activităŃi. Flexibilitatea şi transparenŃa unei astfel de relaŃii 
necesită o mai bună formalizare legislativă a drepturilor şi obligaŃiilor dintre părŃi şi 
posibilitatea negocierii şi medierii directe între contribuabil şi autoritatea fiscală. 
Capacitatea administrativă împreună cu procedura fiscală reprezintă principalele platforme 
care necesită reformare. Reformarea aparatului birocratic greoi şi îmbunătăŃirea transparenŃei 
autorităŃilor sunt imperativ necesare în premisele funcŃionării normale a economiei. 
 
Semnalizăm importanŃa arieratelor bugetare, datorită în principal volumului indicatorilor 
macroeconomici de maximă importanŃă, şi faptului că revin în atenŃia şi controlul evaluările 
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Fondului Monetar InternaŃional acestora. Prezintă importanŃă si corelarea cu contabilitatea din 
perspectiva evidentei si previziunilor. Statul va trebui să coroboreze măsurile fiscale cu cele 
sociale şi economice  printr-un program coerent de relansare şi reorientare a strategiei 
naŃionale. Aşadar, putem aprecia că pe lângă problemele de impozitare, instabilitatea fiscală 
constituie o preocupare permanentă şi de mare importanŃă pentru contribuabili, la acestea 
adăugandu-se capacitatea administrativă a fiscului şi procedura fiscală. 
 
Perspective în fiscalitate 
Ca perspectivă în domeniul fiscalităŃii se impune tot mai pregnant ideea bazei de impozitare 
comune consolidate CCCTB. SocietăŃile care vor folosi formula unică valabilă în Europa vor 
calcula totalul profiturilor obŃinute de pe întreg teritoriul UE şi apoi le va realoca Ńărilor în 
care companiile au activitate economică, pentru a fi impozitate cu cota de impozit pe profit 
aplicabilă în Ńările respective. O asemenea modificare ar facilita administrarea plăŃii 
impozitului pe profit datorat de către companiile care operează în UE, deoarece baza de 
impozitare ar fi calculată folosindu-se o metodă unică şi nu separat cum este calculată în 
prezent pentru fiecare Ńară. Se poate aprecia că, totuşi, introducerea unei cote unice de impozit 
pe profit la nivelul UE ar fi un eveniment controversat şi probabil ar întâmpina o opoziŃie 
serioasă din partea publicului larg din multe state membre UE. Ar fi, de asemenea, foarte 
dificil de implementat din punct de vedere politic. Cu toate acestea Comisia Europeană a 
intensificat măsurile prin Propunerea COM/2011/121, Evaluarea impactului SEC/2011/315 şi 
Rezumatul acesteia SEC/2011/316 din martie 2011, pentru implementarea proiectului bazei 
unice consolidate a impozitului pe profit în Uniunea Europeană. O cotă unică de impozit pe 
profit la nivelul UE ar avea de asemenea implicaŃii negative pentru multe dintre noile state 
membre UE, printre care şi România, care au o fiscalitate mai  relaxată la nivelul societăŃilor 
comerciale (16% - în România),  acest lucru fiind tocmai elementul de atracŃie pentru 
investiŃiile străine. Totuşi, propunerea Comisie UE pentru o bază unică de profit impozabil la 
nivelul întregii UE, lăsând în continuare  guvernelor naŃionale libertatea de a-şi stabili propria 
cotă de impozit pe profit, este pragmatică şi rezonabilă. Acest lucru ar simplifica impozitarea 
profiturilor companiilor care desfăşoară activităŃi pe teritoriul UE, fără a afecta concurenŃa sau 
a restricŃiona libertatea guvernelor naŃionale de a-şi stabili cote de impozit pe care acestea le 
consideră corespunzătoare.  Comisia îşi propune ca noul sistem să fie pus la punct până în 
2013, însă marea majoritate a participanŃilor la sondajul de opinie  văd ca dată de punere în 
aplicare anul 2015. In interval de 2-3 ani de la data adoptării, statele membre vor trebui să 
transpună propunerea în legislaŃia naŃională. Sistemul propus de Comisie, cunoscut sub 
denumirea de Baza Unică  Consolidată a Impozitului pe Profit (Common Consolidated 
Corporate Tax Base-CCCTB) urmează a se aplica în paralel cu metodele de calcul existente în 
fiecare stat membru, companiile  putând alege să adopte sistemul paneuropean sau să aplice în 
continuare regulile naŃionale.  
 
Ca o altă perspectivă este menŃionat că la data de 7 noiembrie 2010, Comisia Europeană a 
publicat o Comunicare privind impozitarea sectorului financiar. Astfel, se prezintă ideea 
introducerii unei taxe pe tranzacŃiile financiare (FTT), care ar fi aplicabilă la nivel global, şi a 
unei taxe pe activităŃile financiare (FAT), care să fie aplicată la nivelul UE.  FTT s-ar aplica 
pentru fiecare tranzacŃie în parte, impozitând-o de obicei cu o rată foarte     mică, FAT este o 
taxă pe profit aplicabilă societăŃilor care desfăşoară activităŃi financiare. 
 
Tot ca perspectiva dar in domeniul procedurilor fiscale mentionam Directiva 2010/24/UE a 
Consiliului European din 16 martie 2010 privind asistenŃa reciprocă în materie de recuperare a 
creanŃelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri cu aplicare de la 1 ianuarie 2012, care are 
drept scop să permită statelor membre să combată mai eficient evaziunea şi frauda fiscală. În 
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lumina mobilităŃii mai mari a contribuabilului şi a volumului tot mai mare a tranzacŃiilor 
transfrontaliere, directiva îşi propune să facă faŃă nevoii tot mai mari de asistenŃă reciprocă – 
în special, prin intermediul schimbului de informaŃii -, astfel încât să le permită să evalueze  
mai bine impozitele datorate. 
Considerăm că tendinŃa de armonizare care există în UE în ceea ce priveşte impozitele 
indirecte şi directe trebuie extinsă şi la procedurile fiscale în general nu numai la cele care se 
referă colectarea creanŃelor. 
 D. Concluzii, opinii şi propuneri privind obiectivul particular: 4 Locali zarea 
relaŃiei dintre contabilitate şi fiscalitate 
 
Localizarea relaŃiei dintre contabilitate şi fiscalitate 
RelaŃia contabilitate fiscalitate este complexă şi controversată iar abordarea ei se poate face 
din diferite unghiuri sau puncte de vedere fiecare prezentând argumente pro şi contra, 
avantaje şi dezavantaje, puncte tari şi puncte slabe, în funcŃie de interesele urmărite.  
O posibilă abordare pe care o propunem este legată de localizarea relaŃiei contabilitate-
fiscalitate care se poate găsi: 

1)  în activitatea de normare (reglementare) a contabilităŃtii şi fiscalităŃii 
2) în activitatea de aplicare la nivelul întreprinderilor (entităŃilor) a normelor 
(reglementărilor) contabile şi a reglementărilor fiscale. 
3) în ambele activităŃi, în ceea ce priveşte evaluarea contabilă şi fiscală. 

 
Normalizarea în contabilitate şi fiscalitate 
Contextul actual, atât la nivel UE, cât şi pe plan mondial, se caracterizează prin creşterea 
tedinŃelor de normalizare şi armonizare contabilă internaŃională şi dereglementare contabilă la 
nivel naŃional. Astfel, normalizarea contabilă naŃională trece de la o abordare predominant sau 
exclusiv  publică sau privată către una mixtă. Dereglementarea este reprezentată prin aceea că 
normele contabile şi europene şi internaŃionale formalizează principiile care stau la baza 
evaluării, regulile şi convenŃiile  ce stau la baza înregistrării contabile, întocmirii şi prezentării 
situaŃiilor financiare. Normalizarea nu înseamnă numai elaborarea de norme, ci şi aplicarea 
lor. În aceste condiŃii, fiecare prevedere din standarde sau normă contabilă trebuie 
acompaniată de o detaliere. 
 
În ceea ce priveşte fiscalitatea normalizarea tinde şi ea spre forma mixtă deşi într-o măsură 
mai mică decât în contabilitate. Organismele profesionale din fiscalitate ( IFA, CFE), nu au 
încă anvergura celor din contabilitate, pe de o parte, dar mai ales interesele fiscale 
nearmonizate la nivel internaŃional, pe de altă parte fac mult mai dificil procesul de 
normalizare fiscală. Astfel că rolul primordial în acest proces îl au OECD la nivel mondial şi 
organismele UE în Europa care stabilesc principiile de bază. Normalizarea fiscală fiind 
impusă prin mecanismul legislativ aplicativ al reglementărilor cu trăsături şi caracteristici 
specifice la nivel naŃional. 
 
Analiza raportului contabilitate-fiscalitate prin prisma normalizării contabilităŃii ne îndreaptă 
spre abordarea din punct de vedere pragmatic care are în vedere iniŃiativa specialiştilor din 
domeniu pentru elaborarea şi punerea în aplicare a normelor contabile. In această situaŃie, 
determinarea poziŃiei financiare şi a performanŃelor financiare se realizează în condiŃiile 
reducerii unor stări conflictuale, între principiile contabile şi regulile fiscale.  
Comportamentul diferit al contabilităŃii fată de imaginea fidelă se datorează faptului că în 
anumite tari, contabilitatea nu este percepută ca un sistem de informare privind unitatea 
patrimonială, ci ca instrument în slujba fiscalităŃii, care trebuie să asigure acesteia baza de 
calcul a impozitelor şi taxelor. In esenŃă, principiile contabile aplicate cu stricteŃe conduc la 
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obŃinerea imaginii fidele şi aparent între ele ar trebui să existe o armonie. Realitatea ne-a 
demonstrat că principiile contabile general admise se găsesc unele în stare de potenŃial 
conflict iar două dintre acestea chiar în stare  conflictuală cu imaginea fidelă. 
 
Disputa referitoare la modul în care este modelat sistemul fiscal este întreŃinută de faptul că 
un impozit echitabil nu este întotdeauna şi eficient şi invers. Iată că principiul echităŃii este 
incompatibil cu cel al nediscriminării, care presupune egalitate de tratament fiscal, cum ar fi 
aplicarea cotei unice. Aşadar putem afirma că între principiile proprii atât ale contabilităŃii cât 
şi ale fiscalităŃii nu numai că nu este concordanŃă dar în unele cazuri se situează chiar pe 
poziŃii opuse.  
 
În domeniul fiscalităŃii, anumite principii general acceptate se abat în mod clar de la 
conceptele  utilizate la elaborarea situaŃiilor financiare. DiferenŃele dintre principiile 
contabilităŃii şi regulile fiscale sunt diverse deoarece regulile  utilizate în contabilitate sunt 
subordonate conceptului general de obŃinere a unei imagini fidele, iar regulile fiscale 
urmăresc  cerinŃele  anumitor politici ale statului la un moment dat. 
 
Aşadar putem conchide că principiile contabile care stau la baza  întocmirii situaŃiilor 
financiare şi efectele aplicării acestora nu sunt convergente cu prevederile din legislaŃia 
fiscală. Din cauza aplicării în contabilitate a reglementărilor fiscale, în sistemul contabil 
continental de regulă un singur utilizator (statul) este corect informat: ceilalŃi utilizatori sunt 
mai puŃin informaŃi sau chiar dezinformaŃi. In concluzie apreciem că este necesară 
deconectarea procesului de normare sau reglementare a contabilităŃii de fiscalitate atât 
metodologic cât şi instituŃional.  
 
Aplicarea normelor contabile şi fiscale 
Corespunzător conŃinutului politicii financiare a întreprinderii, obiectivele sale vizează, în 
principiu, constituirea şi modificarea mărimii capitalului (în concordanŃă cu deciziile privind 
dezvoltarea ei); crearea structurii financiare optime; reducerea costului capitalului şi creşterea  
rentabilităŃii financiare; folosirea facilităŃilor fiscale acordate de stat, etc., toate urmărind, în 
final, creşterea valorii firmei. In acest sens entitatea foloseste politici contabile si politici 
fiscale. Putem rezuma ca politicile contabile ale entităŃii reprezintă un set de convenŃii, norme,  
principii pe care o entitate le adoptă pentru întocmirea situaŃiilor financiare. În funcŃie de 
interesul urmărit şi de specificul activităŃii, vor  fi adoptate reguli contabile care să satisfacă 
nevoia de informaŃii, dar şi  cerinŃele legale impuse prin acte normative de instituŃiile statului. 
Similar politicilor contabile, o entitate poate să aleagă să aplice sau  să nu aplice anumite 
prevederi opŃionale pe care legislaŃia fiscală îi permite să le utilizeze. 
 
Politicile contabile pe care le adopta un profesionist în domeniu urmăresc decizia de investire 
sau dezinvestire. Fiscalitatea nu trebuie să intervină contabil, orice divergenŃa între politica 
contabilă adoptată de o întreprindere şi cea fiscală trebuie ameliorată extracontabil. 
 
Abordând raporturile dintre contabilitate şi fiscalitate, prin prisma celor două interese, cel 
contabil şi cel fiscal, putem considera că întreprinderea este supusă unor presiuni şi în acelaşi 
timp, transformări care de cele mai multe ori pun sub semnul incertitudinii stabilitatea şi 
existenŃa sa. În timp ce interesul contabil urmăreşte obŃinerea imaginii fidele asupra situaŃiilor 
financiare, având drept suport principiile contabile general admise, interesul fiscal se situează 
pe partea maximizării veniturilor bugetare prin aplicarea principiilor proprii ale fiscalităŃii. 
Prin urmare, regulile financiar-contabile şi fiscale răspund unor scopuri diferite, au obiective 
diferite şi se bazează pe principii diferite. Cu toate că ambele seturi de reguli se utilizează în 
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scopul evaluării rezultatelor anuale ale unei societăŃi comerciale, diferenŃele identificate între 
rezultatele contabile şi rezultatele fiscale  sau între metodele aplicate în obŃinerea celor două 
categorii de rezultate trebuie să fie acceptate ca elemente de analiză. 
 
În acelaşi timp, fiscalitatea va continua să se bazeze pe informaŃiile  oferite de contabilitate, ca 
punct de plecare pentru o evaluare de ansamblu cu privire la potenŃialul unei entităŃi de a plăti 
impozite şi taxe, precum şi pentru calcularea impozitelor şi taxelor datorate de aceasta. 
Rezultatul financiar este punct de plecare pentru calcularea bazei de impozitare. 
 
În aceste condiŃii, gestiunea fiscală a întreprinderii, preluând rolul fiscalităŃii, trebuie să 
încerce o armonizare a interesului fiscal cu interesul contabil astfel încât întreprinderea, ca 
entitate patrimonială, să beneficieze de rezultatele armonizării. Acest lucru presupune 
analizarea scopurilor urmărite de cele două interese şi găsirea acelor puncte de legătura, care 
să înlature, pe cât posibil, divergenŃele, toate demersurile având drept unic ideal o imagine 
fidelă şi reală asupra situaŃiilor financiare ale întreprinderii, privite sub toate aspectele şi care 
să servească tuturor utilizatorilor. Dacă, în planul informaŃional şi decizional, cea care 
răspunde  problematicii gestionării elementelor din bilanŃ este contabilitatea, interesul fiscal 
este satisfăcut prin gestiunea fiscală, aceasta devenind un domeniu de interes public. 
Cunoscând, pe de o parte, diferenŃa care există între interesul contabil şi cel fiscal, şi regulile 
diferite aferente, precum şi alternativele şi oportunităŃile ce sunt astăzi oferite de legislaŃia 
fiscală,  gestiunea  fiscală a întreprinderii devine poate cea mai interesantă şi de actualitate 
latură în activitatea practicienilor. 
 
Asupra importanŃei şi competenŃei profesiei contabile dintr-o Ńară îşi pun amprenta diferiŃi 
factori în măsura în care natura profesiei contabile se regăseşte în tipul de contabilitate 
aplicata în economie. Profesia contabilă este în prezent  principalul furnizor de servicii fiscale 
pentru toate sectoarele de afaceri. Este estimat că serviciile fiscale, pe o bază globală, 
reprezintă peste 20%,  pentru companiile cotate şi cele de interes public, şi între 30% şi 50%, 
pentru întreprinderile  mici şi mijlocii, din toate serviciile oferite de contabilii din practica 
publică. 
 
Considerăm că problema raportului contabilitate-fiscalitate nu trebuie pusă doar în termeni de 
deconectare (deoarece, deja exista premisele realizării acestui deziderat de o maniera 
partiala)ci şi în termeni de detensionare. Tensiunea aceasta apare atunci când, din variate 
motive, în reprezentarea unei tranzacŃii în situaŃiile financiare, spre exemplu, este preferată nu 
regula contabilă ci regula fiscală iar aceasta din urmă ar distorsiona realitatea acelei tranzacŃii. 
Ca o concluzie, calitatea produselor fiscalităŃii şi contabilităŃii este condiŃionată de 
comportamente şi influenŃează comportamente.  
 
Considerăm ca pe viitor ar fi necesară o colaborare mai amplă şi diversificată atât între 
organismele din domeniu contabil cât şi între cele din domeniu fiscal în special dar şi între 
cele două domeniu (contabil şi fiscal) în general. 
 
Evaluarea contabilă şi fiscală 
Este recunoscut faptul că societăŃile comerciale desfăşoară activitate în scopul realizării de 
profit şi pentru aceasta ele sunt stimulate să dezvolte mecanisme proprii de gestiune fiscală 
care să conducă la plata  unor impozite cât mai mici în condiŃiile respectării legislaŃiei. 
ActivităŃile  de gestionare a impozitelor şi taxelor şi optimizarea acestora sunt  determinate şi 
de faptul că se înregistrează o creştere a impactului fiscal  asupra activităŃii economice, odată 
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cu dezvoltarea şi diversificarea  afacerilor, precum şi de impactul  unor evaluări efectuate ca 
rezultat al aplicării  unor reglementări contabile aflate  într-o dinamică continuă. 
 
Practicile actuale de evaluare sunt complexe, diferite şi, cel puŃin aparent, inconsecvente. Este 
necesară simplificarea prin consecvenŃa, aspiraŃie exprimată de preşedintele IASB, Sir David 
Tweedie: “Obiectivul real este de a avea un singur set de standarde, astfel încât să nu conteze 
daca o tranzacŃie a avut loc la Brisbane sau Beijin sau Bruxelles sau Boston, ea fiind 
cunoscută la fel”. 
 
TendinŃa generală a studiilor de specialitate este de a identifica una dintre bazele de evaluare 
ca cea mai potrivită pentru raportarea financiară şi de a o recomanda pentru generalizare. De 
aceea, unul dintre obiectivele cercetării în domeniul evaluării contabile este de a identifica 
abordarea cea mai potrivită: convergenŃa sau diversitatea în evaluare. 
 
Cea mai mare parte a informaŃiilor financiare sunt supuse unui anumit risc de a furniza o 
reprezentare mai puŃin credibilă decât ar trebui pentru a servi drept bază de luare a deciziilor. 
Riscul este cauzat nu numai de atitudini părtinitoare, cât, mai degrabă, de dificultăŃiile 
inerente întâmpinate, fie în identificarea tranzacŃiilor şi a unor evenimente ce urmează a fi 
evaluate, fie în alegerea şi aplicarea tehnicilor specifice de evaluare şi prezentare, care 
contribuie la elaborarea mesajelor transmise referitoare la tranzacŃiile şi evenimentele 
respective. Prin urmare, evaluarea constituie un aspect important în vederea asigurării 
credibilităŃii informaŃiei contabile raportate. 
 
Conceptul de valoare justă a suscitat interesul multor teoreticieni, practicieni şi organisme de 
normalizarea contabilă care se pronunta în legatură cu definirea sa, având în vedere impactul 
acesteia. IASB a ajuns la concluzia că utilizarea valorii juste necesita o schimbare de direcŃie 
(de la contul de profit şi pierdere) către o situaŃie a rezultatului global. Prin utilizarea 
rezultatului global aprecierea perfomanŃei în condiŃiile utilizării valorii juste devine mai 
credibilă. În prezent IASB are în lucru noi proiecte de modificare a Standardelor în sensul 
utilizării pe scară tot mai largă a valorii juste. Aceste proiecte vizează modificarea IAS 39, 
urmărindu-se simplificarea acestuia prin înlocuirea  „modelului mixt” de evaluare care 
abordează diferit fiecare categorie de instrumente financiare, cu un model care să se bazeze pe 
utilizarea completă a valorii juste. 
 
Pornind de la astfel de aspecte, se poate concluziona că adoptarea unei baze unice de evaluare 
a activelor şi datoriilor ar permite evitarea multora dintre problemele asociate contabilizării 
instrumentelor financiare (de exemplu, dificultăŃi generate de definirea limitelor dintre 
diferitele categorii de instrumente sau cele legate de reclasificarea dintr-o categorie în alta).  
Totuşi, aşa cum susŃin şi mulŃi specialişti  în domeniu, utilizarea modelului valorii juste nu 
poate fi extins şi la alte categorii de active, înainte de a se cunoaşte capacitatea acestei valori 
de a oferi credibilitate utilizatorilor de situaŃii financiare. 
 
Valoarea justă continuă să fie utilizată împreună cu alte baze de evaluare, dar pentru anumite 
elemente (instrumente) financiare derivate ea este probabil singura bază de evaluare 
semnificativă. Măsurarea valorii juste bazate pe eficienŃa informaŃiei pe existenŃa unor pieŃe 
perfecte este un model teoretic ce poate crea probleme la aplicarea într-o economie reală. De 
aceea orice îndrumare privind utilizarea şi măsurarea valorii juste dezvoltată de emitenŃii de 
standarde contabile trebuie să vizeze în principal aplicarea practică a acestora. 
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Evaluarea fiscală se bazează pe regulile şi reglementările specifice din fiecare jurisdicŃie, 
neexistând un cadru unitar reglementat la nivel internaŃional. ExcepŃie fac preŃurile de transfer 
cu componenta acordurile de preŃ avans (APA) şi soluŃia fiscală anticipată la nivel OECD şi 
demersurile pentru baza de impozitare comună în Europa CCCTB, care cuprind elemente 
comune. 
 
La baza reglementărilor internaŃionale şi naŃionale în materia preŃurilor de transfer stă 
„principul arm’s length” (principiul lungimii de braŃ) – un principiu unanim acceptat şi care 
impune ca toate tranzacŃiile dintre societăŃi afiliate să fie  făcute la un preŃ real de piaŃă, preŃ la 
care aceeaşi tranzacŃie  s-ar fi realizat între entităŃi independente. 
 
Acordurile de preŃ în avans sunt destinate să completeze mecanismele tradiŃionale 
administrative, juridice, şi ale tratatelor de rezolvare a problemelor de preŃuri de transfer. Ele 
pot fi cel mai util mecanism atunci când mecanismele tradiŃionale dau greş sau sunt dificil de 
aplicat. 
 
În Uniunea Europeană, ConvenŃia de Arbitraj obligă statele membre să aplice procedurile 
obligatorii de arbitraj în cazul litigiilor legate de preŃurile de transfer. Din păcate, un astfel de 
organism nu există şi la nivel global – nu există o organizaŃie mondială de comerŃ pentru 
preŃurile de transfer. 
 
În data de 22.07.2010, Consiliul OCDE a  aprobat versiunile  pentru 2010 ale ConvenŃiei 
OECD privind modelul  de impozitare, Liniile directoare privind  stabilirea preŃurilor  de 
transfer din 1995 şi Raportul din 2008 privind atribuirea  profiturilor către sediile permanente. 
Liniile directoare OCDE privind stabilirea  preŃurilor de transfer pentru întreprinderile  
multinaŃionale şi administraŃiile financiare  asigură îndrumare în ceea ce priveşte  aplicarea 
principiului „preŃului  just”, care  reprezintă consensul la nivel internaŃional asupra evaluării 
în scopuri de impozitare a  tranzacŃiilor transfrontaliere dintre întreprinderi asociate. 
 
Acestea conŃin îndrumări noi,  mai detaliate cu privire la modul de efectuare a analizei  de 
comparabilitate în practică, pentru a compara  condiŃiile tranzacŃiilor între întreprinderi 
asociate cu cele ale  tranzacŃiilor între întreprinderi independente. Liniile Directoare includ, de 
asemenea, noi îndrumări   cu privire la modul de selectare a celei mai adecvate  metode de 
stabilire a preŃurilor de transfer în funcŃie de împrejurările cauzei şi cu privire la modul de 
aplicare în practică a celor două metode aprobate de OCDE, numite în continuare  metode 
privind profitul tranzacŃionat, şi  anume metoda marjei nete şi metoda împărŃirii profiturilor. 
Această actualizare include, de asemenea, un nou capitol  care furnizează explicaŃii detaliate 
cu privire la aspecte  de preŃuri de transfer ale restructurărilor de afaceri. In ceea ce priveste 
calitatea comparabilelor obŃinute, noua formă a Liniilor directoare introduce conceptul de 
“comparabile rezonabile”(“resonable reloable comparables”), în spiritul ideii potrivit căreia 
nu există comparabile perfecte şi, în funcŃie de circumstanŃele existente, de limitările inerente, 
de accesibilitatea informaŃiilor şi de dificulăŃile întampinate în efectuarea căutărilor, este 
necesară selectarea acelor comparabile cu un grad de acurateŃe suficient de mare pentru a nu 
denatura rezultatele analizei privind preŃurile de transfer. 
 
Întrucât legislaŃia românească în domeniul preŃurilor de transfer urmează liniile directoare 
emise de OCDE, orice modificare a acestora trebuie analizată din perspectiva impactului 
acestora asupra reglementărilor interne privind preŃurile de transfer atât din punct de vedere 
legislativ cât şi din punct de vedere al abordării practice a autorităŃilor şi contribuabililor. 
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În vederea obŃinerii unei înŃelegeri corecte şi complete a modului în care o companie operează 
şi alege să desfăşoare tranzacŃii cu părŃi afiliate, o importanŃă deosebită o capată analiza 
funcŃională desfaşurată în scopul identificării funcŃiilor pe care compania le îndeplineşte, a 
riscurilor pe care şi le asumă şi a activelor pe care le utilizează. 
 
Climatul economic actual din România, precum şi nevoia  de resurse financiare  vor exercita 
în continuare o presiune indirectă asupra  autorităŃilor fiscale pentru a colecta mai multe 
fonduri la bugetul de stat.  FrecvenŃa şi complexitatea inspecŃiilor fiscale au cunoscut o 
tendinŃă de creştere (care, cel mai probabil, se va menŃine  şi în continuare), iar investigarea 
preŃurilor de transfer a devenit o practică-standard în timpul acestora. Aşadar, riscul asociat 
preŃurilor de transfer a depăşit deja barierele  teoretice pentru contribuabilii care desfăşoară 
tranzacŃii cu persoane afiliate. Lipsa de prudenŃă  a managementului unei companii prin  
nepregătirea  unei strategii de apărare în eventualitatea unui control fiscal poate conduce la 
generarea unor  obligaŃii fiscale costisitoare. Acum mai  mult decât oricând, este momentul  
ca orice manager prudent  să se asigure că face paşii necesari în direcŃia minimizării riscurilor 
legate de preŃurile de transfer utilizate  de compania sa. În acest sens, primul  pas este 
reprezentat de înŃelegerea şi evaluarea riscurilor aferente preŃurilor de transfer practicate în  
cadrul tranzacŃiilor desfăşurate atât cu persoane afiliate rezidente, cât şi cu cele  nerezidente. 
Următorii paşi  constau în pregătirea documentaŃiei  preŃurilor de transfer, care să 
demonstreze respectarea principiului valorii de piaŃă a acestor tranzacŃii, precum  şi alinierea 
politicii preŃurilor de transfer cu modelul de afaceri al companiei. 
 
Considerăm că la evaluarea fiscală prin preŃurile de transfer suntem în situaŃia în care 
fiscalitatea este în slujba contabilităŃii şi practic fiscalitatea susŃine imaginea fidelă, am putea 
spune cu metode, mijloace şi interese mai puternice şi eficiente decât contabilitatea. 
 
Reevaluarea  imobilizărilor este o soluŃie la atenuarea efectelor inflaŃiei în ceea ce priveşte 
informaŃia contabilă, dar aceasta are implicaŃii  contabile şi fiscale semnificative în România. 
Toate acestea se referă la recunoaşterea sau nu a reevaluării mijloacelor fixe amortizabile din 
punct de vedere fiscal cu implicaŃii asupra impozitului pe profit şi la impozitul pe clădiri. 
Dacă reevaluările pentru care puteau opta firmele până în anul 2004 au fost recunoscute fiscal  
şi datorită conectării evidenŃei contabile cu fiscalitatea, astăzi, normele contabile nu se mai 
aliniază, la nivel de principiu, cu cele fiscale. Prin urmare,  apare nevoia de a reflecta 
amortizarea în mod diferenŃiat  în evidenŃa contabilă cu cea fiscală. 
 
În concluzie, evaluarea elementelor patrimoniale reprezintă o problemă deosebit de 
importantă atât pentru contabilitate, cât şi pentru fiscalitate şi implicit în ceea ce priveşte rolul 
acestora în cadrul gestiunii întreprinderii şi, totodată, sub aspectul acurateŃei informaŃiilor ce 
se obŃin prin intermediul situaŃiilor financiare anuale. Cu toate acestea, literatura de 
specialitate abundă în puncte de vedere potrivit cărora nici o bază de evaluare nu are o 
aplicabilitate generală şi nu este satisfăcătoare în mod absolut şi, în consecinŃă, se ridică o 
problemă de opŃiune în acest sens.  
 

E. Concluzii, opinii şi propuneri privind obiectivul particular 5 Investi garea 
modului de manifestare a relaŃiei dintre contabilitate şi fiscalitate la nivel de entitate şi 
grup 

• relaŃia contabilitate fiscalitate la nivel entitate 
Când cele două categorii de reguli contabile si fiscale au intrat în contradicŃie, s-a ridicat 
problema concilierii între contabilitate, ca reprezentanta a interesului întreprinderii, 
subordonată imaginii fidele, cu interesul fiscal, ca reprezentant al statului. Dată fiind situaŃia 
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de mai sus se ridică problema delimitării şi ierarhizării raporturilor dintre contabilitatea 
întreprinderii şi fiscalitate. Încercând un asemenea demers, aceste raporturi pot fi grupate: 

- raporturi de integrare 
 - raporturi neutre 
 - raporturi variabile (mixte) 
Raporturile integrate  sunt raporturi de conectare sau angajare, fiind determinate de 
intersecŃia dintre interesul contabil şi cel fiscal. În cazul acestei intersecŃii apar dezacorduri 
între principiile contabile şi cele fiscale, şi în consecinŃă ele trebuie conciliate sau armonizate. 
În sfera raporturilor integrate se înscriu cu precădere trei probleme: impozitarea profitului; 
amortizarea imobilizărilor; evaluarea patrimoniului. Pentru analiza şi implicit rezolvarea 
problemei privind impozitarea rezultatului poate fi reŃinut  Standardul internaŃional de 
contabilitate (IAS) 12 elaborat de IASC. Acesta consemnează situaŃia  că reguli de evaluare 
diferite generează diferenŃe între profitul contabil şi profitul impozabil. În consecinŃă trebuie 
căutat un „pasaj” între cele două rezultate – contabil şi fiscal(impozabil)  - realizat prin 
intermediul diferenŃelor temporare şi diferenŃelor permanente. Dacă contabilitatea nu este 
conectată la fiscalitate, determinarea rezultatului fiscal se delimitează ca o lucrare distinctă, şi 
ea se efectuează în afara sistemului de conturi. 
 
Raporturile neutrale  sunt al doilea grup de raporturi între contabilitate şi fiscalitate. Pentru 
fiscalitate , informaŃia contabilă este folosită ca obiect şi suport pentru calcularea şi 
decontarea unei speŃe de impozit sau taxă fiscală. Aceste speŃe nu generează probleme pentru 
armonizarea celor două categorii de interese – contabil şi fiscal.  
 
Raporturile variabile (mixte) sunt acele raporturi care se modifică în anumite condiŃii, 
transormându-se din raporturi integrate în raporturi neutrale sau invers. În acest sens putem 
aminti : TVA, în caz prorata şi impozitul pe clădiri (în România) . 
 
Se apreciază că TVA implică două categorii de raporturi faŃă de contabilitatea întreprinderii. 
Un raport neutral, pentru agenŃii economici supuşi acestui impozit, care livrează bunuri şi 
servicii impozabile şi au prin efectul legii pro-rata de 100% astfel nefiind afectată 
rentabilitatea întreprinderii. Intreprinderea este obligată la plata TVA pentru cumpărările 
efectuate şi de a solicita prin facturare clienŃilor săi TVA-ul conform legislaŃiei. Astfel, 
întreprinderea intervine ca un  colector de impozit pentru TVA. Pentru agentul economic 
plătitor de TVA care efectuează operaŃii impozabile TVA reprezintă o degajare de cheltuială, 
lăsând contul de rezultate nemodificat. In aceste situaŃii, se apreciaza că între contabilitate şi 
fiscalitate se creează un raport neutral, informaŃia contabilă fiind folosită ca obiect şi ca suport 
pentru calcularea şi decontarea TVA. Astfel, TVA nu generează probleme pentru armonizarea 
celor două categorii de intererse contabil şi fiscal. 
 
Raportul neutral al TVA asupra contului de rezultate se schimbă în raport integrat faŃă de 
gestiunea fiscală a întreprinderii, implicit, în contabilitate, numai în măsura în care 
mobilizează agentul economic plătitor de TVA la un comportament înscris în costul optim 
fiscal. Al doilea raport, integrat, influenŃeaza rentabilitatea întreprinderii, TVA intrând în 
costul de achiziŃie, pentru agenŃii economici neplătitori. Raportul integrat al TVA asupra 
rentabilităŃii întreprinderii este determinat de intersecŃia între interesul contabil şi cel fiscal. 
 
În cazul acestor intersecŃii, între interesul contabil şi cel fiscal apare dezacordul între 
principiile contabile şi cele fiscale şi, în consecinŃă ele trebuie armonizate sau conciliate. 
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• relaŃia contabilitate fiscalitate la nivel grup  
DefiniŃia grupului nu este întotdeauna fără echivoc, limitele ansamblului de întreprinderi 
putând varia în funcŃie de perspectiva din care este abordat: juridică, economică, contabilă, 
fiscală. Nobes constata că între grupul fiscal şi cel recunoscut contabil există foarte puŃine 
legături. 
 
Necesitatea situaŃiilor financiare consolidate este evidentă, ele dau o imagine mai 
cuprinzătoare a situaŃiei reale a unui grup, imagine pe care nu o poate da ansamblul 
bilanŃurilor societăŃilor componente, ele permit exprimarea într-o manieră globală a situaŃiei 
financiare a rezultatului grupului. Cu ocazia omogenizărilor, putem să avem implicaŃii fiscale 
mai ales atunci când se trece, pentru unele componente ale grupului, de la o metodă de 
evaluare la alta, de la o metodă de amortizare la alta sau de la o încadrare contabilă la alta. 
 
În conturile consolidate pot apărea elemente specifice care nu sunt întâlnite în conturile 
individuale şi care pot influenŃa rezultatul consolidat. Este vorba mai ales de diferenŃa de 
primă consolidare. Devine evident faptul că rezultatul consolidat nu reprezintă suma 
rezultatelor individuale ale firmelor consolidate şi nici sarcina fiscală din conturile consolidate 
nu este egală cu suma sarcinilor fiscale individuale. 
 
Motivele consolidării fiscale sunt în principal determinate de optimizarea costului fiscal: 
       - compensarea pierderilor fiscale şi profiturile între companiile din grup; 
       - se evită ca transferul de active între societăŃile din grup să fie taxat ca şi câstig de 
capital; 
       - plata dividendelor între societăŃile din cadrul grupului nu va da naştere unor obligaŃii 
fiscale suplimentare. 
Un astfel de caz este acordul de finanŃare a taxelor care reprezintă un mecanism de alocare, 
între membrii grupului fiscal a sumei totale de plată a taxelor. In condiŃiile în care nu există 
un regim de impunere avantajos la nivel de grup, grupurile recurg şi la alte tactici, cele mai 
frecvent utilizate fiind : aranjamente pur artificiale, manipularea preŃurilor de transfer şi 
abandonul de creanŃă. 
 
O observaŃie importantă este aceea că, indiferent de regimul de impozitare adoptat la nivel de 
grup şi oriunde ar fi domiciliat acesta, situaŃiile financiare consolidate nu constituie baza 
informaŃională pentru calculul impozitului la nivel de grup, explicaŃia fiind aceea că definiŃia 
filialei în scopuri fiscale nu este similară cu cea contabilă (de consolidare), iar practicile de 
consolidare nu pot fi utilizate în scopuri fiscale. 
 
Grup TVA. LegislaŃia UE privind TVA oferă statelor membre opŃiunea, în scopul simplificării 
administrative, de a considera ca fiind o singură persoană impozabilă pe acelea care, deşi sunt 
independente din punct de vedere legal, sunt strâns legate una de alta prin legături financiare, 
economice şi organizatorice.  
Din punct de vedere contabil nu se precizează detalii în acest sens, dar este de presupus ca 
datoriile, respectiv creanŃele privind TVA recunoscute de fiecare societate din grup, vor fi 
ulterior reconciliate prin conturi de decontări cu asociaŃii pentru plata, respectiv rambursarea 
sumelor individuale. 
 
Principalul avantaj al regimurilor de impunere consolidată îl reprezintă realizarea unor 
economii de impozit la nivel consolidat.Insă taxarea la nivel de grup implică o serie de limite. 
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Ca regulă generală, o pierdere fiscală realizată de către o societate din cadrul unui grup nu 
poate fi compensată cu profitul altei companii din acelaşi grup, indiferent dacă aceasta este 
sau nu stabilită în acelaşi stat, decât în situaŃia aplicării unor măsuri fiscale specifice de 
consolidare la nivelul grupului. In general, regimurile de impozitare la nivelul grupului se 
aplică doar filialelor rezidente sau sediilor permanente ale societăŃilor străine. 
 
Pe palierul transferurilor intragrup şi al pierderilor fiscale, un rol important revine CurŃii de 
JustiŃie Europene din punctul de vedere al practicii mai ales în ceea ce priveşte 
deductibilitatea fiscală, iar exemple concrete de asemenea cazuri am prezentat în cuprinsul 
tezei.  
 
Sistemul de consolidare fiscală se poate dovedi un instrument financiar extrem de eficient dar 
totodată foarte complex care necesită o atentă implementare. La nivel contabil există aspecte 
delicate legate de înregistrarea tranzacŃiilor caracteristice acestui sistem. Din analiza 
caracteristicilor consolidării fiscale este evident că un asemenea set complex de reglementări 
poate fi susŃinut şi implementat doar de către societăŃile foarte mari, care au şi expertiza 
necesară în acest sens. 
 
Perspective. Grup CCCTB 
Aşa cum s-a arătat recent şi în literatura de specialitate, configurarea unui regim de 
consolidare la nivelul Uniunii Europene este în acest moment cea mai urgentă chestiune care 
trebuie avută în vedere. Orice formă de introducere  a scutirii de taxare a pierderilor reprezintă 
o soluŃie intermediară în adoptarea unei Baze Fiscale Comune Consolidate (Commun 
Consolidated Corporale Taxe Base - CCCTB), mult mai uşor de dezvoltat şi implementat, 
însă cu un scop mai redus decât CCCTB  pentru  Uniunea Europeană. De asemenea, nu ar 
necesita nici o armonizare a sistemelor sau a bazelor fiscale, iar spre deosebire de CCCTB, 
care ar necesita o abordare multilaterală, comună, o astfel de măsură ar putea fi proiectată în 
mod unilateral. 
 
Comisia Europeană a intensificat măsurile prin propunerea COM/2011/121, Evaluarea 
impactului SEC/2011/315 şi rezumatul acesteia SEC/2011/316 din martie 2011, pentru 
implementarea proiectului bazei unice consolidate a impozitului pe profit în Uniunea 
Europeană, urmărind prin aceasta să permită societăŃilor comerciale prezente în mai multe 
State Membre ale UE să determine baza de impozitare a profitului consolidat la nivelul 
întregului grup conform unui singur sistem de reguli, cele ale CCCTB. 
 
Ca regulă de principiu, determinarea bazei impozabile se va face după aceleaşi reguli, atât în 
cazul societăŃilor CCCTB distincte cât şi în cazul societăŃilor CCCTB care sunt supuse 
consolidării în cadrul unui grup, cu excepŃia situaŃiilor în care regulile specifice privind 
consolidarea dispun altfel. 
 
Încă de la bun inceput s-a considerat ca unul dintre principalele avantaje ale proiectului 
CCCTB rezulta din posibilitatea consolidării profiturilor în cadrul aceluiaşi grup CCCTB. 
Astfel, prin consolidarea profiturilor grupului CCCTB, societăŃile implicate sunt degrevate de 
sarcina respectării regulilor preŃurilor de transfer intra-grup. De asemenea, se va permite şi 
compensarea pierderilor într-un  mod similar, rezultând astfel o baza impozabilă consolidată 
care va contribui la crearea în Europa a unei regiuni de mare atractivitate pentru mediul de 
business, care va permite de asemenea crearea unei baze impozabile stabile pentru grupuri, 
într-un mediu global competitiv. 
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S-a apreciat că această nouă abordare, implementarea unui sistem bazat pe CCCTB ar avea ca 
efect direct, eliminarea sistemului existent de impunere separată a tranzacŃiilor transfrontaliere 
în cadrul grupurilor de societăŃi din interiorul UE şi s-ar limita astfel posibilităŃile de evaziune 
fiscală în interiorul PieŃei Comune. Implementarea CCCTB ar determina de asemenea o 
scădere a costurilor administrative şi de calculare a impozitelor datorate, suportate atât de 
către autorităŃile fiscale cât şi de către societăŃile comerciale.  
 
Concluzii la obiectivul general - Formularea unei opinii la problematica relaŃiei dintre 
contabilitate şi fiscalitate 
Un punct de referinŃă important in relaŃia dintre contabilitate şi fiscalitate îl reprezintă 
sistemele contabile dintre ale căror caracteristici relevante menŃionăm: 

A. Zona de influenŃă continentală a practicilor germano-franceze conform căreia la 
impozitarea profitului se ia în considerare profitul înregistrat în contabilitate şi nu se permit 
prea multe cheltuieli deductibile. În cadrul acestor zone, finanŃarea se face în general prin 
sistemul bancar, iar sistemele contabile deşi sunt puternic normalizate nu acordă o prioritate 
ridicată întocmirii conturilor consolidate. În Ńările care utilizează  modelul german, opŃiunile 
contabile sunt puternic influenŃate de fiscalitate. Pentru a minimiza impozitul, firmele au 
tendinŃa să promoveze estimări şi metode care diminuează rezultatul. Duratele de amortizare, 
spre exemplu, corespund frecvent  maximului admis de fisc. Provizioanele sunt excesive în 
raport cu deprecierile  şi riscurile reale. InfluenŃa fiscală poate conduce şi la înregistrarea în 
conturi a unor operaŃiuni fără  justificarea economică. Fiscul condiŃionează uneori acordarea 
unei reduceri de impozit de contabilizarea într-o formă specială a operaŃiunilor. 
Principalele Ńări în care funcŃionează un astfel de sistem de contabilitate sunt: FranŃa, 
Germania, ElveŃia, Belgia, Italia, Portugalia, Grecia, Japonia, etc. 
 

B. Zona de influenŃă anglo-saxona a practicilor inspirate de pieŃele de capital (UK, USA; 
Irlanda, Olanda). LegislaŃia fiscală influenŃează limitativ în mod direct conŃinutul şi forma de 
prezentare a informaŃiilor contabile (deconectare de fiscalitate), publicarea acestor informaŃii 
este cea care are o influenŃă hotărâtoare asupra pieŃelor de capital. Ca atare, legislaŃia 
contabilă se concentrează pe ilustrarea principiilor contabile generale elaborate de către 
profesia contabilă ca răspuns la nevoile practicii. AutorităŃile fiscale aduc modificări 
substanŃiale asupra informaŃiilor furnizate de situaŃiile financiare după întocmirea acestora. 
Dacă intr-o serie de state sistemul fiscal obliga la înregistrarea veniturilor si cheltuielilor în 
contabilitate pentru a putea fi evaluate din punct de vedere fiscal, aşa cum întâlnim în Ńările 
Europei Continentale, în alte sisteme fiscale, precum cele anglo-saxone (SUA), Marea 
Britanie sau chiar Olanda), nu exista o astfel de obligativitate, veniturile şi cheltuielile fiind 
înregistrate in contabilitate după judecaŃi profesionale specifice, iar tratamentul lor fiscal este 
bazat pur pe legea fiscală, neŃinand cont de modul cum acestea sunt inregistrate în 
contabilitate. În Ńările anglo-saxone, unde contabilizarea unei operaŃii nu condiŃionează 
tratamentul său fiscal, situaŃia este inversă, fată de cele continentale, societăŃile pot fără să fie 
penalizate fiscal, să prezinte un rezultat care să satisfacă investitorii de capital.  
 
RelaŃia contabilitate-fiscalitate poate fi reflectată şi de modul de reglementare al contabilităŃii 
şi fiscalităŃii. Astfel, în Ńările cu deconectarea contabilităŃii de fiscalitate, contabilitatea este 
reglementată  de organisme profesionale iar fiscalitatea de către autoritatea fiscală. În timp ce 
în Ńările cu conectarea contabilităŃii la fiscalitate şi în care ambele erau reglementate de 
autorităŃile statului se trece spre o abordare mixtă în sensul că organismele profesionale 
intervin tot mai mult în reglementările contabile, iar reglementările fiscale rămân apanajul 
statului, deşi se manifestă şi tendinŃe ale societăŃii civile şi organismelor profesionale de 
influenŃare a acestora. Considerăm că ar fi necesară o implicare mai puternică a organismelor 
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profesionale contabile şi fiscale în procesele de reglementare mondială, europeană şi 
naŃională, în vederea îndeplinirii obiectivelor proprii din contabilitate şi fiscalitate, fără 
influenŃe sau poluări reciproce. 
 
În concluzie, problemele cauzate de diferenŃele contabile dintre Ńări sunt destul de variate şi 
gradul lor de complexitate poate diferi de la caz la caz, încadrându-se din perspectiva relaŃiei 
contabilitate fiscalitate între: 

a) IndependenŃa fiscalităŃii de contabilitate, caracterizata prin: 
• contabilitatea comerciala separată de contabilitatea fiscală; 
• calcularea bazei de impozitare fără a fi legată de rezultatul contabil; 
• necesitatea unui set de reguli pentru calcularea bazei de impozitare ; 
• nevoia de reconciliere a celor două rezultate. 

b) DependenŃa fiscalităŃii de contabilitate, definita prin: 
• rezultatul contabil ca punct de plecare pentru calcularea bazei de impozitare; 
• ajustări pozitive si negative ale rezultatului contabil; 
• necesitatea unui set de reguli pentru ajustari; 
• riscul poluării fiscal a situaŃiilor financiare.„ 

Analiza prezentată mai înainte lasă, după părerea noastră, deschisă problema raporturilor 
dintre contabilitate şi fiscalitate. În acest cadru putem aminti trei posibilitati : 

- conexiunea lejeră 
- formula dihotomiei (conexiune si deconectare) 
- deconectarea raŃională (rezonabilă ,funcŃională) 
 

Conexiune       Dihotomie    Deconectare 

       │---------------◄--------------│-------------►--------------│ 
           Conexiune lejeră             Deconectare raŃională 
 
 
Astfel,  fiscalitatea răspunde unor interese  care variază în cursul timpului, adeseori  pe termen 
scurt, în funcŃie de legile privind  finanŃele publice. Or în contabilitate principiul 
consecvenŃei, clasificărilor, recunoaşterii evaluării şi metodelor nu poate să aducă modificarea 
acestora în mod regulat. În consecinŃă, este exclusă o concordanŃă strict între contabilitate şi 
fiscalitate. Pentru a concilia această contradicŃie, instrumentul consacrat de practică, 
dintotdeauna si de pretutindeni, este declaraŃia fiscala. Această declaraŃie nu îşi poate găsi 
sursa decât într-un sistem de înregistrare a  operaŃiunilor întreprinderii, adică într-un sistem 
contabil,  singurul sistem organizat şi credibil pentru controlul fiscal. De aceea, nu suntem de 
acord cu cei care pledează pentru o deconectare totală a fiscalităŃii de  contabilitate.  
 
FaŃă de părerile exprimate, opinia noastră este pentru o deconectare raŃională funcŃională sau 
rezonabilă în relaŃia contabilitate fiscalitate. Pe de o parte să fie respectate principiile de bază 
ale contabilităŃii şi fiscalităŃii iar pe de altă parte să se asigure functionarea rezonabila la nivel 
de entitate. NuanŃând însă, propunem deconectarea raŃională ca sens (spre deconectare) 
având în vedere pe de o parte scopurile diferite ale contabilităŃii şi fiscalităŃii şi Ńinând cont pe 
de altă parte de faptul că la nivelul de întreprindere, care este un ansamblu unitar, se manifestă 
atât contabilitatea cât şi fiscalitatea. 
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Dezideratul major al oricărei cercetări cu caracter ştiinŃific  trebuie să fie crearea de valoare 
adăugată la cunoaşterea ştiinŃifică şi dezvoltarea practicii aferentă ariei majore de cercetare. 
 
Cercetările teoretice şi practice efectuate în domeniul temei abordate în cadrul  tezei de 
doctorat au condus la concretizarea unor contribu Ńii personale dintre care putem remarca: 

• Referitor la stadiul actual al cunoaşterii în domeniu am realizat o dimensionare 
cuprinzătoare a cercetării existente la nivelul ariilor de cercetare contabilitate şi 
fiscalitate din perspective relaŃiilor reciproce , constând într-o analiză cantitativă şi 
calitativă a unor lucrări ştiinŃifice relevante publicate pe plan internaŃional sau 
naŃional. 

• Am abordat un cadru conceptual coerent  de actualitate şi perspective în care am 
integrat câteva elemente fundamentale din domeniul contabilităŃii şi fiscalităŃii cu 
prezentarea tendinŃelor şi orientărilor din viziunea practicii referindu-ne la: 

-  Contabilitate – sisteme contabile, standard contabile (IFRS şi IFRS  
 pentru IMM), armonizare,  convgergenŃă, XBRL 

-  Fiscalitate – sisteme fiscale, convenŃii fiscale, competiŃie, armonizare, 
CCCTB, FTT 

• Am realizat o radiografie critică a unor reglementări relevante din aria contabilităŃii şi 
fiscalităŃii europene şi naŃionale cu identificarea de probleme şi propuneri de rezolvare 
din domeniul fiscalităŃii – respectiv ale impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi al 
administrării fiscale 

• Abordarea relaŃiei contabilitate fiscalitate din perspectivă teoretică şi practică la nivel  
mondial, european şi naŃional. 

• Am încercat o localizare a relaŃiei dintre contabilitate şi fiscalitate la nivelul de 
abordare al normalizării, aplicării şi mixt. 
� abordarea – normalizării contabile şi fiscale 

- interacŃiunea internă şi reciprocă a principiilor contabile şi fiscal 
- raportări contabile în relaŃie cu fiscalitatea 

� abordarea aplicării normelor 
- gestiunea contabilă şi fiscal între obiectivul unitar al întreprinderii şi 

interesele divergente ale contabilităŃii şi fiscalităŃii  
- politicile contabile şi fiscal la nivel de entitate 
- rolul profesioniştilor în contabilitate şi fiscaliate 

� abordarea mixtă – în cazul evaluării contabile şi fiscale 
- identificarea de puncte de convergenŃă 

-valoarea justă şi preŃul just susŃin  imaginea fidelă în 
contabilitate  

- identificare puncte de divergenŃă 
- interferenŃele contabile şi fiscale în reevaluarea   imobilizărilor 

• Prezentarea de faŃete ale relaŃiei din contabilitate şi fiscalitate  
� la nivel de entitate  

- raporturi de integrare, raporturi neutrale şi variabile cu studii practice de caz 
elocvente 

� la nivel de grup 
- prezentarea grupurilor din perspectivă contabilă şi fiscală (grup  CCCTB, 
grup TVA) 
- prezentarea implicaŃiilor rezultate din aplicarea hotărârilor CurŃii de JustiŃie 
Europene referitoare la transferuri intragrup şi pierderi  fiscale 

            - abordarea de ansamblu a consolidării, la nivelul grupului din perspectivă  
             contabilă şi fiscală pe studii de caz practice 
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 -aplicarea politicilor contabile şi fiscal la nivelul grupului  pe studiu de caz 
• Identificarea problemelor în relaŃia dintre  contabilitate şi fiscalitate cu formularea de 

propuneri de rezolvare. 
-stingerea creanŃelor fiscal în ordinea firească, în primul rând  obligaŃii 
principale şi apoi accesorii 
-promovarea unor măsuri de procedură fiscal pentru eliminarea efectelor 
negative (posibilitate vizualizare “Contul meu”) 

• Analizarea contabilităŃii , fiscalităŃii şi a relaŃiei dintre ele în  România la nivel 
conceptual şi empiric. 

 
Limite şi perspective ale cercetării 
 
A. Limite 
La finalul demersului ştiinŃific se impun a fi făcute unele precizări privind limitele acestei 
lucrări şi perspectivele unei viitoare cercetări. 
 
Este de menŃionat că am pornit demersul nostru de la ideea că cercetarea ştiinŃifică nu este 
niciodată suficientă, că este necesară o permanentă înŃelegere, integrare, armonizare a 
vechilor şi noilor elemente care să contribuie la constituirea unor ansambluri    complexe cu 
acŃiune pluridisciplinară. Limitele cercetării noastre pot fi analizate atât la nivelul cercetării 
teoretice cât şi la nivelul cercetării empirice. 
 
Se cuvine a preciza că întrucât este practic imposibil de realizat o recenzie a întregii literaturi 
ştiinŃifice  în orice domeniu, cu atât mai mult în cazul nostru, a fost necesară limitarea analizei 
la anumite categorii de cercetări, fără pretenŃia de a fi utilizate întotdeauna cele mai relevante. 
Trebuie adus în discuŃie şi caracterul efemer al unor studii care prin  natura normelor şi 
reglementărilor contabile şi fiscale sunt într-o permanentă schimbare. Demersurile teoretice şi 
metodologice pe această temă abordată pot fi oricând discutabile şi criticabile. 
  
Desigur că putem rămâne cu nostalgia că am fi putut aborda şi alte aspecte, puncte de vedere 
sau practici, interesante dar fiind limitate de timp şi spaŃiu, nutrim speranŃa de a fi tratate în 
cercetări viitoare. 
 
B. Perspective 
În ceea ce priveşte  perspectivele cercetărilor viitoare, acestea sunt în mare măsură legate de 
limitele prezentului demers ştiinŃific. 
 
La nivelul cercetărilor teoretice acestea ar putea dezvolta unele aspecte din literatura de 
specialitate  referitor la analiza problematicii relaŃiei dintre contabilitate şi fiscalitate. 
În privinŃa cercetărilor empirice viitoare, acestea ar putea avea în vedere extinderea 
modalităŃilor de abordare şi a eşantionului de analiză, ca arie de cuprindere.   
 
În consecinŃă bazându-ne pe rezultatele cercetării reflectate pe larg în secŃiunea dedicată 
concluziilor, contând  pe beneficiul feed-back-ului aferent rezultatelor atinse şi al altor 
contribuŃii  originale, suntem stimulaŃi să urmărim şi pe viitor relaŃia dintre contabilitate şi 
fiscalitate şi ne exprimăm intenŃia de a continua şi dezvolta cunoştinŃele acumulate pe 
parcursul demersului ştiinŃific în vederea identificării şi implementării unor modalităŃi 
concrete cu aplicabilitate practică în aria de referinŃă. 
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