NR4 – Noua dimensiune a activităţilor fiscale
Atacurile lansate de CECCAR asupra organizaţiilor profesionale sunt de notorietate. Ar
trebui să ne amintim atacurile de care au „beneficiat”, pe rând, auditorii financiari,
evaluatorii, experţii tehnici, practicienii în insolventă şi alţii. Toate aceste atacuri au
dovedit a fi nefondate, aşa cum se dovedesc nefondate şi cele lansate la adresa CCF. În
prezent este din ce în ce mai evidentă diferenţa dintre conceptele legale tradiţionale
utilizate în contabilitate, care tind să se apropie de regulile şi conceptele utilizate în
standardele internaţionale de raportare financiară faţă de regulile fiscale care, la rândul
lor, se apropie de regulile europene prin transpunerea în legislaţia naţională a directivelor
europene în domeniul fiscal. În perioada predării cât şi după aderarea la UE, reformele în
domeniul fiscalităţii determinate de transpunerea directivelor europene au condus la
modificări esenţiale ale legislaţiei naţionale.
Astăzi, se poate aprecia că regulile financiar contabile şi cele fiscale sunt total diferite,
răspund unor scopuri diferite, au obiective diferite şi se bazează pe principii diferite.
Rezultatele obţinute ca urmare a aplicării celor doua seturi de reguli sunt total difeite, iar
diferenţele astfel obţinute vor fi din ce în ce mai diferite, având în vedere viteza şi
direcţia procesului de dezvoltare a contabilităţii şi raportării financiare în ceea ce priveşte
transparenţa, evaluara de piaţă, situaţia performanţei, dar şi continua evoluţie a regulilor
fiscale, astfel activităţile fiscale au căpătat o nouă dimensiune.
În ultima perioadă, în România, există un proces accentuat de trecere de la dependenţa
către independenţa fiscalităţii de contabilitate.
În acest context s-a simtit nevoia reglementării separate a celor două profesii, respectiv
cea de expert contabil şi cea de consultant fiscal.
Cunoaşterea şi aplicarea corctă a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, a
regulilor şi principiilor contabile naţionale, cât şi înţelegerea şi respectarea politicilor
contabile ale unei entităţi economice, prezentarea unei imagini fidele, corecte şi complete
a poziţiei financiare şi performanţei unei entităţi, este meritul exclusiv al experţilor
contabili.
Cunoaşterea şi aplicarea corespunzătoare a regulilor fiscale interne şi internaţionale,
aplicarea dispoziţiilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri, abilitatea de a oferi
soluţiile fiscale legale la orice problemă de natură fiscală a clientului, este meritul
exclusiv al consultantului fiscal.

