
Publicatie:   Capital 

Data: 23.01.2012 

Web: http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/vin-vremuri-grele-pentru-firme-160006.html 

 

Vin vremuri grele pentru firme 
 

 
Pedepse aspre ce includ anularea drepturilor de deducere a TVA. Responsabilități crescute pentru manageri 

și contabili. Piața serviciilor de contabilitate și consultanță fiscală s-ar putea coagula. 

“Numărul reglementărilor financiar-contabile a crescut dramatic în ultima perioadă, iar pedepsele și penalitățile 

au devenit foarte aspre, mergând până la anularea dreptului de a deduce TVA-ul”, a arǎtat Mirela Şerban, 

Managing Partner R&M Audit-Contabilitate, unul dintre liderii pieţei de profil.  

“Impunerea unei discipline este în general benefică și, cu cât mai mulți respectă normele și legea, cu atât le va 

fi mai ușor tuturor; păcat este că, în unele cazuri, nerespectarea unor reglementări poate să apară ca urmare a 

ritmului alert de modificări legislative sau birocrației, căci, cel mai adesea, autoritățile au complicat pe o parte 

ceea ce simplificaseră pe de alta”, a precizat Mirela Șerban.  

Astfel, începand cu 1 ianuarie 2012, organele fiscale au dreptul de a anula din oficiu înregistrarea în scopuri 

TVA a unei persoane juridice dacă, de exemplu, timp de 6 luni aceasta nu a depus nici un decont de TVA, deși 

este activa  sau dacă în deconturile de TVA depuse nu au fost evidențiate nici achiziții și nici livrări de bunuri 

sau servicii.  

De asemenea, contribuabilii inactivi nu mai au dreptul de a-și deduce cheltuielile și TVA aferentă unor 

operaţiuni realizate pe perioada de inactivitate, dar au obligaţia de plată a oricărui impozit pe aceeaşi 

perioadă. Mai mult, beneficiarii care achizitionează bunuri sau servicii de la un contribuabil declarat inactiv nu 

vor avea dreptul de deducere a cheltuielilor şi a TVA.  

“A crescut în mod categoric presiunea pusă asupra managerilor, care sunt din ce în ce mai preocupați și 

implicați în procesul de respectare a reglementarilor la zi și de a face fiecare lucru la timpul său, astfel încât să 

nu plătească amenzi inutile”, a subliniat Mirela Şerban.  

În același timp, a crescut și responsabilitatea consultanților în domeniu și a celor care furnizează serviciile de 

contabilitate, fiind primii în linia care administrează realizarea și depunerea documentelor, efectuarea plăților 

etc.  

„Eficientizarea a fost cuvântul de ordine în ultimii doi ani, din cauza crizei economice globale, desigur. Cred că 

în anul curent lucrurile se vor schimba, iar vedetele vor fi calitatea și experiența, indiferent despre ce servicii 

sau produse vorbim, cu atât mai mult atunci când este vorba de aspecte ce țin de conformitatea cu legea, 

optimizarea fiscală etc. Astfel, noul context economic și legislativ va stimula dezvoltarea firmelor medii și mari 

din domeniul contabilitate-consultanță fiscală și financiară, în detrimentul celor mici și a experților individuali 

care vor fi nevoiți să se organizeze astfel încăt să facă față cerințelor din ce în ce mai voluminoase și 

exigențelor în creștere din partea firmelor”, a arătat Mirela Șerban. 
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Riscurile economice - primele de care se tem companiile 
 
 
  "R&M Audit-Contabilitate": A crescut presiunea asupra managerilor 

 

"Numărul reglementărilor financiar-contabile a crescut dramatic în ultima perioadă, iar pedepsele şi 

penalităţile au devenit foarte aspre, mergând până la anularea dreptului de a deduce TVA", potrivit Mirelei 

Şerban, Managing Partner "R&M Audit-Contabilitate", unul dintre liderii pieţei de profil.  "Impunerea unei 

discipline este în general benefică şi, cu cât normele şi legea sunt respectate de mai mulţi, cu atât le va fi mai 

uşor tuturor; păcat este că, în unele cazuri, nerespectarea unor reglementări poate să apară ca urmare a ritmului 

alert de modificări legislative sau birocraţiei, căci, cel mai adesea, autorităţile au complicat pe o parte ceea ce 

simplificaseră pe alta", opinează Mirela Şerban. 

Domnia sa face referire la reglementările aplicate de la începutul acestui an, care prevăd că organele fiscale au 

dreptul să anuleze din oficiu înregistrarea în scopuri TVA a unei persoane juridice dacă, de exemplu, timp de 

şase luni, aceasta nu a depus niciun decont de TVA, deşi este activă, sau dacă în deconturile de TVA depuse 

nu au fost evidenţiate nici achiziţii şi nici livrări de bunuri sau servicii. 

De asemenea, contribuabilii inactivi nu mai au dreptul să-şi deducă cheltuielile şi TVA aferentă unor 

operaţiuni realizate pe perioada de inactivitate, dar sunt obligaţi să plătească orice impozit pe aceeaşi perioadă. 

Mai mult, beneficiarii care achizitionează bunuri sau servicii de la un contribuabil declarat inactiv nu vor avea 

dreptul de deducere a cheltuielilor şi a TVA. 

"A crescut în mod categoric presiunea pusă asupra managerilor, care sunt din ce în ce mai preocupaţi şi 

implicaţi în procesul de respectare a reglementarilor < la zi > şi de a face fiecare lucru < la timpul său >, astfel 

încât să nu plătească amenzi inutile", a subliniat Mirela Şerban.  

 

*  "Calitatea" şi "experienţa" vor fi cuvintele de ordine în afaceri 

 

În acelaşi timp, a crescut şi res-ponsabilitatea consultanţilor în domeniu şi a celor care furnizează serviciile de 

contabilitate, fiind primii în linia care administrează realizarea şi depunerea documentelor, efectuarea plăţilor 

etc., potrivit reprezentantului "R&M Audit-Contabilitate": "< Eficientizarea > a fost < cuvântul de ordine > în 

ultimii doi ani, din cauza crizei economice globale, desigur. Cred că în anul curent lucrurile se vor schimba, iar 

vedetele vor fi < calitatea > şi < experienţa >, indiferent despre ce servicii sau produse vorbim, cu atât mai 

mult atunci când este vorba de aspecte ce ţin de conformitatea cu legea, optimizarea fis-cală etc. Astfel, noul 

context economic şi legislativ va stimula dezvoltarea firmelor medii şi mari din domeniul contabilitate-

consultanţă fiscală şi financiară, în detrimentul celor mici şi a experţilor individuali care vor fi nevoiţi să se 

organizeze astfel încât să facă faţă cerinţelor din ce în ce mai < voluminoase > şi exigenţelor în creştere din 

partea firmelor". 
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Reguli mai dure si pedepse mai aspre pentru firmele romanesti 
 

Firmele romanesti trebuie sa se supuna unor reglementari mult mai dure in 2012, dar si unor pedepselor si 

penalitati mult mai aspre. 

 

“Numarul reglementarilor financiar-contabile a crescut dramatic in ultima perioada, iar pedepsele ?i 

penalita?ile au devenit foarte aspre, mergand pana la anularea dreptului de a deduce TVA-ul”, a declarat 

Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit-Contabilitate, unul dintre liderii pietei de profil. Organele fiscale 

au dreptul, incepand cu acest an, sa anuleze din oficiu inregistrarea in scopuri TVA a unei persoane juridice 

daca, de exemplu, timp de 6 luni aceasta nu a depus nici un decont de TVA, de?i este activa  sau daca in 

deconturile de TVA depuse nu au fost eviden?iate nici achizi?ii ?i nici livrari de bunuri sau servicii. 

Contribuabilii nu mai au dreptul sa a deduce cheltuielile si TVA aferenta pentru operatiuni efectuate pe 

perioada de inactivitate, dar sunt obligati sa plateasca impozite pentru respectiva perioada. De asemenea, cei 

care achizitioneaza bunuri sau servicii de la un contribuabil declarat inactiv nu vor avea dreptul la deducerea 

cheltuielilor sau a TVA.  “A crescut in mod categoric presiunea pusa asupra managerilor, care sunt din ce in ce 

mai preocupa?i ?i implica?i in procesul de respectare a reglementarilor la zi ?i de a face fiecare lucru la timpul 

sau, astfel incat sa nu plateasca amenzi inutile”, a subliniat Mirela Serban. 

De asmenea a crescut si responsabilitatea consultantilor in domeniu si a celor care furnizeaza servicii de 

contabilitate, ei fiind primii care administreaza realizarea si depunerea documentelor sau efectuarea platilor. 
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2012 incepe cu penalitati aspre. Fiscul poate anula dreptul de deducere a TVA 

Numarul reglementarilor financiar-contabile a crescut dramatic in ultima perioada, iar pedepsele si 

penalitatile au devenit foarte aspre, mergand pana la anularea dreptului de a deduce TVA-ul, avertizeaza 

reprezentantii companiei R&M Audit-Contabilitate, unul dintre liderii pietei de solutii fiscale si contabile. 

“Impunerea unei discipline este in general benefica si, cu cat mai multi respecta normele si legea, cu atat le 

va fi mai usor tuturor; pacat este ca, in unele cazuri, ... continuare 
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Anul 2012, greu pentru firme din punct de vedere al disciplinei financiar-contabile 

 

Agentia Nationala de Presa Agerpres - 24 Ianuarie 2012 

Anul 2012 va fi greu pentru firme din punct de vedere al disciplinei financiar-contabile, atat din cauza 

reglementarilor care prevad anularea drepturilor de deducere a TVA, cat si a responsabilitatii crescute pentru 

manageri si contabili, se arata intr-un comunicat al firmei R&M Audit-Contabilitate, remis luni Agerpres.  

'Numarul reglementarilor financiar-contabile a crescut dramatic in ultima perioada, iar pedepsele si 

penalitatile au devenit foarte aspre, mergand pana la anularea dreptului de a deduce TVA. Impunerea unei 

discipline este in general benefica si, cu cat mai multi respecta normele si legea, cu atat le va fi mai usor 

tuturor. Pacat este ca, in unele cazuri, nerespectarea unor reglementari poate sa apara ca urmare a ritmului 

alert de modificari legislative sau a birocratiei', a spus Mirela Şerban, managing partner R&M Audit-

Contabilitate. 

Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2012, organele fiscale au dreptul de a anula din oficiu inregistrarea in 
scopuri TVA a unei persoane juridice daca, de exemplu, timp de 6 luni aceasta nu a depus niciun 
decont de TVA, desi este activa sau daca in deconturile de TVA depuse nu au fost evidentiate nici 
achizitii si nici livrari de bunuri sau servicii. De asemenea, contribuabilii inactivi nu mai au dreptul de 
a-si deduce cheltuielile si TVA aferenta unor operatiuni realizate pe perioada de inactivitate, dar au 
obligatia de plata a oricarui impozit pe aceeasi perioada. Mai mult, beneficiarii care achizitioneaza 
bunuri sau servicii de la un contribuabil declarat inactiv nu vor avea dreptul de deducere a 
cheltuielilor si a TVA. 

,,Noul context economic si legislativ va stimula dezvoltarea firmelor medii si mari din domeniul 
contabilitate-consultanta fiscala si financiara, in detrimentul celor mici si a expertilor individuali care 
vor fi nevoiti sa se organizeze astfel incat sa faca fata cerintelor din ce in ce mai voluminoase si 
exigentelor in crestere din partea firmelor', a aratat Mirela Şerban. 

R&M Audit -Contabilitate ofera servicii de audit, consultanta fiscala si financiara, contabilitate, 
salarizare, controlling si arhivare, avand un portofoliu de peste 200 de clienti, care cumuleaza 300 de 
puncte de lucru. 

Sursa: http://www.agerpres.ro 
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Din punct de vedere al disciplinei financiar-contabile,  

2012 va fi greu pentru firme 
 

“Numărul reglementărilor financiar-contabile a crescut dramatic în ultima perioadă, iar pedepsele si 

penalitătile au devenit foarte aspre, mergând până la anularea dreptului de a deduce TVA-ul”, a aratat Mirela 

serban, Managing Partner R&M Audit-Contabilitate, unul dintre liderii pietei de profil.  “Impunerea unei 

discipline este în general benefică si, cu cât mai multi respectă normele si legea, cu atât le va fi mai usor 

tuturor; păcat este că, în unele cazuri, nerespectarea unor reglementări poate să apară ca urmare a ritmului 

alert de modificări legislative sau birocratiei, căci, cel mai adesea, autoritătile au complicat pe o parte ceea ce 

simplificaseră pe de alta”, a precizat Mirela serban.  

Astfel, începand cu 1 ianuarie 2012, organele fiscale au dreptul de a anula din oficiu înregistrarea în scopuri 

TVA a unei persoane juridice dacă, de exemplu, timp de 6 luni aceasta nu a depus nici un decont de TVA, desi 

este activa sau dacă în deconturile de TVA depuse nu au fost evidentiate nici achizitii si nici livrări de bunuri 

sau servicii. De asemenea, contribuabilii inactivi nu mai au dreptul de a-si deduce cheltuielile si TVA aferentă 

unor operatiuni realizate pe perioada de inactivitate, dar au obligatia de plată a oricărui impozit pe aceeasi 

perioadă. Mai mult, beneficiarii care achizitionează bunuri sau servicii de la un contribuabil declarat inactiv 

nu vor avea dreptul de deducere a cheltuielilor si a TVA.  “A crescut în mod categoric presiunea pusă asupra 

managerilor, care sunt din ce în ce mai preocupati si implicati în procesul de respectare a reglementarilor 

<<la zi>> si de a face fiecare lucru <<la timpul său>>, astfel încât să nu plătească amenzi inutile”, a subliniat 

Mirela serban.  În acelasi timp, a crescut si responsabilitatea consultantilor în domeniu si a celor care 

furnizează serviciile de contabilitate, fiind primii în linia care administrează realizarea si depunerea 

documentelor, efectuarea plătilor etc. „<<Eficientizarea>> a fost <<cuvântul de ordine>> în ultimii doi ani, din 

cauza crizei economice globale, desigur. Cred că în anul curent lucrurile se vor schimba, iar vedetele vor fi 

<<calitatea>> si <<experienta>>, indiferent despre ce servicii sau produse vorbim, cu atât mai mult atunci 

când este vorba de aspecte ce tin de conformitatea cu legea, optimizarea fiscală etc. Astfel, noul context 

economic si legislativ va stimula dezvoltarea firmelor medii si mari din domeniul contabilitate-consultantă 

fiscală si financiară, în detrimentul celor mici si a expertilor individuali care vor fi nevoiti să se organizeze 

astfel încăt să facă fată cerintelor din ce în ce mai <<voluminoase>> si exigentelor în crestere din partea 

firmelor”, a arătat Mirela serban.  

R&M Audit –Contabilitate ofera servicii de audit, consultantă fiscala si financiara, contabilitate, salarizare, 

controlling si arhivare. Cu un portofoliu de peste 200 de clienti, care cumuleaza 300 de puncte de lucru, 

compania a avut prilejul de a cunoaste particularitătile firmelor din majoritatea sectoarelor de activitate: 

agricultură, asigurări, brokeraj, comert, constructii, farmaceutic, fonduri structurale, import-export, IT, 

media, productie, publicitate, turism etc.   
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Din punct de vedere al disciplinei financiar-contabile, anul curent va fi greu pentru firme 

 

Pedepse aspre ce includ anularea drepturilor de deducere a TVA. Responsabilitati crescute pentru manageri 

si contabili. Piata serviciilor de contabilitate si consultanta fiscala s-ar putea coagula.  

Bucuresti, 23 ianuarie 2012 - “Numarul reglementarilor financiar-contabile a crescut dramatic in ultima 

perioada, iar pedepsele si penalitatile au devenit foarte aspre, mergand pana la anularea dreptului de a 

deduce TVA-ul”, a aratat Mirela serban, Managing Partner R&M Audit-Contabilitate, unul dintre liderii pietei 

de profil.  

“Impunerea unei discipline este in general benefica si, cu cat mai multi respecta normele si legea, cu atat le 

va fi mai usor tuturor; pacat este ca, in unele cazuri, nerespectarea unor reglementari poate sa apara ca 

urmare a ritmului alert de modificari legislative sau birocratiei, caci, cel mai adesea, autoritatile au complicat 

pe o parte ceea ce simplificasera pe de alta”, a precizat Mirela Serban. 

Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2012, organele fiscale au dreptul de a anula din oficiu inregistrarea in scopuri 

TVA a unei persoane juridice daca, de exemplu, timp de 6 luni aceasta nu a depus nici un decont de TVA, desi 

este activa  sau daca in deconturile de TVA depuse nu au fost evidentiate nici achizitii si nici livrari de bunuri 

sau servicii. 

De asemenea, contribuabilii inactivi nu mai au dreptul de a-si deduce cheltuielile si TVA aferenta unor 

operatiuni realizate pe perioada de inactivitate, dar au obligatia de plata a oricarui impozit pe aceeasi 

perioada. Mai mult, beneficiarii care achizitioneaza bunuri sau servicii de la un contribuabil declarat inactiv 

nu vor avea dreptul de deducere a cheltuielilor si a TVA. 

“A crescut in mod categoric presiunea pusa asupra managerilor, care sunt din ce in ce mai preocupati si 

implicati in procesul de respectare a reglementarilor <<la zi>> si de a face fiecare lucru <<la timpul sau>>, 

astfel incat sa nu plateasca amenzi inutile”, a subliniat Mirela serban.  

in acelasi timp, a crescut si responsabilitatea consultantilor in domeniu si a celor care furnizeaza serviciile de 

contabilitate, fiind primii in linia care administreaza realizarea si depunerea documentelor, efectuarea platilor 

etc.  „<<Eficientizarea>> a fost <<cuvantul de ordine>> in ultimii doi ani, din cauza crizei economice globale, 

desigur. Cred ca in anul curent lucrurile se vor schimba, iar vedetele vor fi <<calitatea>> si <<experienta>>, 

indiferent despre ce servicii sau produse vorbim, cu atat mai mult atunci cand este vorba de aspecte ce tin de 

conformitatea cu legea, optimizarea fiscala etc. Astfel, noul context economic si legislativ va stimula 

dezvoltarea firmelor medii si mari din domeniul contabilitate-consultanta fiscala si financiara, in detrimentul 

celor mici si a expertilor individuali care vor fi nevoiti sa se organizeze astfel incat sa faca fata cerintelor din 

ce in ce mai <<voluminoase>> si exigentelor in crestere din partea firmelor”, a aratat Mirela Serban. 
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2012 incepe cu penalitati aspre. Fiscul poate anula dreptul de deducere a TVA 

Numarul reglementarilor financiar -contabile a crescut dramatic in ultima perioada, 

iar pedepsele si penalitatile au devenit foarte aspre, mergand pana la anularea 

dreptului de a deduce TVA-ul, avertizeaza reprezentantii companiei R&M Audit-

Contabilitate, unul dintre liderii pietei de solutii fiscale si contabile.  

“Impunerea unei discipline este in general benefica si, cu cat mai multi respecta normele si legea, cu 
atat le va fi mai usor tuturor; pacat este ca, in unele cazuri, nerespectarea unor reglementari poate sa 
apara ca urmare a ritmului alert de modificari legislative sau birocratiei, caci, cel mai adesea, 
autoritatile au complicat pe o parte ceea ce simplificasera pe de alta”, a explicat Mirela Serban, 
managing partner in cadrul companiei. 

Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2012, organele fiscale au dreptul de a anula din oficiu inregistrarea in 
scopuri TVA a unei persoane juridice daca, de exemplu, timp de 6 luni aceasta nu a depus nici un 
decont de TVA, desi este activa sau daca in deconturile de TVA depuse nu au fost evidentiate nici 
achizitii si nici livrari de bunuri sau servicii. 

De asemenea, contribuabilii inactivi nu mai au dreptul de a-si deduce cheltuielile si TVA aferenta 
unor operatiuni realizate pe perioada de inactivitate, dar au obligatia de plata a oricarui impozit pe 
aceeasi perioada. Mai mult, beneficiarii care achizitioneaza bunuri sau servicii de la un contribuabil 
declarat inactiv nu vor avea dreptul de deducere a cheltuielilor si a TVA. 

“A crescut in mod categoric presiunea pusa asupra managerilor, care sunt din ce in ce mai 
preocupati si implicati in procesul de respectare a reglementarilor “la zi” si de a face fiecare lucru “la 
timpul sau”, astfel incat sa nu plateasca amenzi inutile”, a subliniat Mirela Serban.  

In acelasi timp, a crescut si responsabilitatea consultantilor in domeniu si a celor care furnizeaza 
serviciile de contabilitate. „Eficientizarea a fost cuvantul de ordine in ultimii doi ani, din cauza crizei 
economice globale, desigur. Cred ca in anul curent lucrurile se vor schimba, iar vedetele vor fi 
calitatea si experienta, indiferent despre ce servicii sau produse vorbim, cu atat mai mult atunci cand 
este vorba de aspecte ce tin de conformitatea cu legea, optimizarea fiscala etc. Astfel, noul context 
economic si legislativ va stimula dezvoltarea firmelor medii si mari din domeniul contabilitate-
consultanta fiscala si financiara, in detrimentul celor mici si a expertilor individuali care vor fi nevoiti 
sa se organizeze astfel incat sa faca fata cerintelor din ce in ce mai voluminoase si exigentelor in 
crestere din partea firmelor”, a aratat Mirela Serban. 
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Probleme fiscale: înregistrarea ca plătitor de TVA poate fi anulată de ANAF 

 

Teoretic, statul spune că încearcă să mai taie din birocraţie şi din povara fiscală a 

companiilor. Practic, însă, vedem că numărul reglementărilor a crescut în ultimele luni, 

iar pedepsele şi penalităţile au devenit tot mai aspre. Cea mai drastică este posibilitatea 

anulării dreptului de a deduce TVA-ul, conform reprezentanţilor R&M Audit-

Contabilitate. 

 
„Impunerea unei discipline este în general benefică şi, cu cât mai mulţi respectă normele şi legea, cu 
atât le va fi mai uşor tuturor; păcat este că, în unele cazuri, nerespectarea unor reglementări poate să 
apară ca urmare a ritmului alert de modificări legislative sau birocraţiei, căci, cel mai adesea, 
autorităţile au complicat pe o parte ceea ce simplificaseră pe alta”, spune Mirela Şerban, Managing 
Partner R&M Audit-Contabilitate. 

De la începutul acestui an, organele fiscale au dreptul de a anula din oficiu înregistrarea în scopuri 
TVA a unei persoane juridice dacă, de exemplu, timp de şase luni aceasta nu a depus nici un decont 
de TVA, deşi este activă  sau dacă în deconturile de TVA depuse nu au fost evidenţiate nici achiziţii 
şi nici livrări de bunuri sau servicii. 

De asemenea, contribuabilii inactivi nu mai au dreptul de a-şi deduce cheltuielile şi cota de TVA 
aferentă unor operaţiuni realizate pe perioada de inactivitate, dar au obligaţia de plată a oricărui 
impozit pe aceeaşi perioadă. Mai mult, beneficiarii care achizitionează bunuri sau servicii de la un 
contribuabil declarat inactiv nu vor avea dreptul de deducere a cheltuielilor şi a TVA. 

„A crescut în mod categoric presiunea pusă asupra managerilor, care sunt din ce în ce mai preocupaţi 
şi implicaţi în procesul de respectare a reglementărilor la zi şi de a face fiecare lucru la timpul său, 
astfel încât să nu plătească amenzi inutile”, arată Mirela Şerban. 

În acelaşi timp, a crescut şi responsabilitatea consultanţilor în domeniu şi a celor care furnizează 
serviciile de contabilitate, fiind primii în linia care administrează realizarea şi depunerea 
documentelor, efectuarea plăţilor etc. 

 „Eficientizarea a fost cuvântul de ordine în ultimii doi ani, din cauza crizei economice globale. Cred 
că în anul curent lucrurile se vor schimba, iar vedetele vor fi calitatea şi experienţa, indiferent despre 
ce servicii sau produse vorbim, cu atât mai mult atunci când este vorba de aspecte ce ţin de 
conformitatea cu legea, optimizarea fiscală etc. Astfel, noul context economic şi legislativ va stimula 
dezvoltarea firmelor medii şi mari din domeniul contabilitate – consultanţă fiscală şi financiară, în 
detrimentul celor mici şi a experţilor individuali care vor fi nevoiţi să se organizeze astfel încât să 
facă faţă cerinţelor din ce în ce mai voluminoase şi exigenţelor în creştere din partea firmelor”, 
precizează reprezentanta R&M. 
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Pedepse aspre pentru firme 

Din punct de vedere al disciplinei financiar-contabile, anul curent va fi greu pentru firme 

Pedepse aspre ce includ anularea drepturilor de deducere a TVA. Responsabilitati crescute 

pentru manageri si contabili. Piata serviciilor de contabilitate si consultanta fiscala s-ar putea 

coagula. 

Bucuresti, 23 ianuarie 2012 - "Numarul reglementarilor financiar-contabile a crescut dramatic in 

ultima perioada, iar pedepsele si penalitatile au devenit foarte aspre, mergand pana la anularea 

dreptului de a deduce TVA-ul", a aratat Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit-Contabilitate, 
unul dintre liderii pieţei de profil. 

"Impunerea unei discipline este in general benefica si, cu cat mai multi respecta normele si legea, cu 

atat le va fi mai usor tuturor; pacat este ca, in unele cazuri, nerespectarea unor reglementari poate 

sa apara ca urmare a ritmului alert de modificari legislative sau birocratiei, caci, cel mai adesea, 

autoritatile au complicat pe o parte ceea ce simplificasera pe de alta", a precizat Mirela Serban 

Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2012, organele fiscale au dreptul de a anula din oficiu inregistrarea in 
scopuri TVA a unei persoane juridice daca, de exemplu, timp de 6 luni aceasta nu a depus nici un 
decont de TVA, desi este activa, sau daca in deconturile de TVA depuse nu au fost evidentiate nici 
achizitii si nici livrari de bunuri sau servicii. 

De asemenea, contribuabilii inactivi nu mai au dreptul de a-si deduce cheltuielile si TVA aferenta 
unor operaţiuni realizate pe perioada de inactivitate, dar au obligaţia de plata a oricarui impozit pe 
aceeasi perioada. Mai mult, beneficiarii care achizitioneaza bunuri sau servicii de la un contribuabil 
declarat inactiv nu vor avea dreptul de deducere a cheltuielilor si a TVA. 

"A crescut in mod categoric presiunea pusa asupra managerilor, care sunt din ce in ce mai 

preocupati si implicati in procesul de respectare a reglementarilor <<la zi>> si de a face fiecare 

lucru <<la timpul sau>>, astfel incat sa nu plateasca amenzi inutile", a subliniat Mirela Serban. 

In acelasi timp, a crescut si responsabilitatea consultantilor in domeniu si a celor care furnizeaza 
serviciile de contabilitate, fiind primii in linia care administreaza realizarea si depunerea 
documentelor, efectuarea platilor etc.  „<<Eficientizarea>> a fost <<cuvantul de ordine>> în 

ultimii doi ani, din cauza crizei economice globale, desigur. Cred ca in anul curent lucrurile se vor 

schimba, iar vedetele vor fi <<calitatea>> si <<experienta>>, indiferent despre ce servicii sau 

produse vorbim, cu atat mai mult atunci cand este vorba de aspecte ce tin de conformitatea cu legea, 

optimizarea fiscala etc. Astfel, noul context economic si legislativ va stimula dezvoltarea firmelor 

medii si mari din domeniul contabilitate-consultanta fiscala si financiara, in detrimentul celor mici si 

a expertilor individuali care vor fi nevoiti sa se organizeze astfel incat sa faca fata cerintelor din ce 

în ce mai <<voluminoase>> si exigentelor in crestere din partea firmelor", a aratat Mirela Serban. 
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PEDEPSE: Vin vremuri grele pentru contabili 

 

Pedepse aspre ce includ anularea drepturilor de deducere a TVA. Responsabilități crescute pentru manageri 

și contabili. Piața serviciilor de contabilitate și consultanță fiscală s-ar putea coagula. 

 

Mai multe, pe capital.ro 
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Disciplina financiar contabilă, coşmarul managerilor în 2012 

 

Anul 2012 va fi greu pentru firme din punct de vedere al disciplinei financiar-contabile, atât din 
cauza reglementărilor care prevăd anularea drepturilor de deducere a TVA, cât şi a responsabilităţii 
crescute pentru manageri şi contabili, se arată într-un comunicat al firmei R&M Audit-
Contabilitate.„Numărul reglementărilor financiar-contabile a crescut dramatic în ultima 

perioadă, iar pedepsele şi penalităţile au devenit foarte aspre, mergând până la anularea 

dreptului de a deduce TVA. Impunerea unei discipline este în general benefică şi, cu cât mai 

mulţi respectă normele şi legea, cu atât le va fi mai uşor tuturor. Păcat este că, în unele cazuri, 

nerespectarea unor reglementări poate să apară ca urmare a ritmului alert de modificări 
legislative sau a birocraţiei”, a spus Mirela Şerban, managing partner R&M Audit-Contabilitate. 

Schimbări în reglementările privind TVA 

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2012, organele fiscale au dreptul de a anula din oficiu înregistrarea în 
scopuri TVA a unei persoane juridice dacă, de exemplu, timp de 6 luni aceasta nu a depus niciun 
decont de TVA, deşi este activă sau dacă în deconturile de TVA depuse nu au fost evidenţiate nici 
achiziţii şi nici livrări de bunuri sau servicii. De asemenea, contribuabilii inactivi nu mai au dreptul de 
a-şi deduce cheltuielile şi TVA aferentă unor operaţiuni realizate pe perioada de inactivitate, dar au 
obligaţia de plată a oricărui impozit pe aceeaşi perioadă. Mai mult, beneficiarii care achiziţionează 
bunuri sau servicii de la un contribuabil declarat inactiv nu vor avea dreptul de deducere a 
cheltuielilor şi a TVA. (D.M.) 
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Vin vremuri grele pentru firme 

 

 
Pedepse aspre ce includ anularea drepturilor de deducere a TVA. Responsabilitati crescute 
pentru manageri si contabili. Piata serviciilor de contabilitate si consultanta fiscala s-ar putea 
coagula. 
"Numarul reglementarilor financiar-contabile a crescut dramatic in ultima perioada, iar pedepsele si 
penalitatile au devenit foarte aspre, mergand pana la anularea dreptului de a deduce TVA-ul", a aratat 
Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit-Contabilitate, unul dintre liderii pietei de profil. 
"Impunerea unei discipline este in general benefica si, cu cat mai multi respecta normele si legea, cu 
atat le va fi mai usor tuturor; pacat este ca, in unele cazuri, nerespectarea unor reglementari poate sa 
apara ca urmare a ritmului alert de modificari legislative sau birocratiei, caci, cel mai adesea, 
autoritatile au complicat pe o parte ceea ce simplificasera pe de alta”, a precizat Mirela Serban. 
Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2012, organele fiscale au dreptul de a anula din oficiu inregistrarea in 
scopuri TVA a unei persoane juridice daca, de exemplu, timp de 6 luni aceasta nu a depus nici un 
decont de TVA, desi este activa  sau daca in deconturile de TVA depuse nu au fost evidentiate nici 
achizitii si nici livrari de bunuri sau servicii. 
De asemenea, contribuabilii inactivi nu mai au dreptul de a-si deduce cheltuielile si TVA aferenta 
unor operatiuni realizate pe perioada de inactivitate, dar au obligatia de plata a oricarui impozit pe 
aceeasi perioada. Mai mult, beneficiarii care achizitioneaza bunuri sau servicii de la un contribuabil 
declarat inactiv nu vor avea dreptul de deducere a cheltuielilor si a TVA. 
"A crescut in mod categoric presiunea pusa asupra managerilor, care sunt din ce in ce mai preocupati 
si implicati in procesul de respectare a reglementarilor la zi si de a face fiecare lucru la timpul sau, 
astfel incat sa nu plateasca amenzi inutile", a subliniat Mirela Serban. 
In acelasi timp, a crescut si responsabilitatea consultantilor in domeniu si a celor care furnizeaza 
serviciile de contabilitate, fiind primii in linia care administreaza realizarea si depunerea 
documentelor, efectuarea platilor etc. 
 
"Eficientizarea a fost cuvantul de ordine in ultimii doi ani, din cauza crizei economice globale, 
desigur. Cred ca in anul curent lucrurile se vor schimba, iar vedetele vor fi calitatea si experienta, 
indiferent despre ce servicii sau produse vorbim, cu atat mai mult atunci cand este vorba de aspecte 
ce tin de conformitatea cu legea, optimizarea fiscala etc. Astfel, noul context economic si legislativ va 
stimula dezvoltarea firmelor medii si mari din domeniul contabilitate-consultanta fiscala si financiara, 
in detrimentul celor mici si a expertilor individuali care vor fi nevoiti sa se organizeze astfel incat sa 
faca fata cerintelor din ce in ce mai voluminoase si exigentelor in crestere din partea firmelor", a 
aratat Mirela Serban. 
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Vin vremuri grele pentru firme 

 

Pedepse aspre ce includ anularea drepturilor de deducere a TVA. Responsabilităţi crescute 

pentru manageri şi contabili. Piaţa serviciilor de contabilitate şi consultanţă fiscală s-ar putea 

coagula, scrie capital.ro. 
“Numărul reglementărilor financiar-contabile a crescut dramatic în ultima perioadă, iar pedepsele şi 
penalităţile au devenit foarte aspre, mergând până la anularea dreptului de a deduce TVA-ul”, a arǎtat 
Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit-Contabilitate, unul dintre liderii pieţei de profil. 
 “Impunerea unei discipline este în general benefică şi, cu cât mai mulţi respectă normele şi legea, cu 
atât le va fi mai uşor tuturor; păcat este că, în unele cazuri, nerespectarea unor reglementări poate să 
apară ca urmare a ritmului alert de modificări legislative sau birocraţiei, căci, cel mai adesea, 
autorităţile au complicat pe o parte ceea ce simplificaseră pe de alta”, a precizat Mirela Şerban. 
Astfel, începand cu 1 ianuarie 2012, organele fiscale au dreptul de a anula din oficiu înregistrarea în 
scopuri TVA a unei persoane juridice dacă, de exemplu, timp de 6 luni aceasta nu a depus nici un 
decont de TVA, deşi este activa  sau dacă în deconturile de TVA depuse nu au fost evidenţiate nici 
achiziţii şi nici livrări de bunuri sau servicii. 
De asemenea, contribuabilii inactivi nu mai au dreptul de a-şi deduce cheltuielile şi TVA aferentă 
unor operaţiuni realizate pe perioada de inactivitate, dar au obligaţia de plată a oricărui impozit pe 
aceeaşi perioadă. Mai mult, beneficiarii care achizitionează bunuri sau servicii de la un contribuabil 
declarat inactiv nu vor avea dreptul de deducere a cheltuielilor şi a TVA. 
“A crescut în mod categoric presiunea pusă asupra managerilor, care sunt din ce în ce mai preocupaţi 
şi implicaţi în procesul de respectare a reglementarilor la zi şi de a face fiecare lucru la timpul său, 
astfel încât să nu plătească amenzi inutile”, a subliniat Mirela Şerban. 
În acelaşi timp, a crescut şi responsabilitatea consultanţilor în domeniu şi a celor care furnizează 
serviciile de contabilitate, fiind primii în linia care administrează realizarea şi depunerea 
documentelor, efectuarea plăţilor etc. 
„Eficientizarea a fost cuvântul de ordine în ultimii doi ani, din cauza crizei economice globale, 
desigur. Cred că în anul curent lucrurile se vor schimba, iar vedetele vor fi calitatea şi experienţa, 
indiferent despre ce servicii sau produse vorbim, cu atât mai mult atunci când este vorba de aspecte 
ce ţin de conformitatea cu legea, optimizarea fiscală etc. Astfel, noul context economic şi legislativ va 
stimula dezvoltarea firmelor medii şi mari din domeniul contabilitate-consultanţă fiscală şi financiară, 
în detrimentul celor mici şi a experţilor individuali care vor fi nevoiţi să se organizeze astfel încăt să 
facă faţă cerinţelor din ce în ce mai voluminoase şi exigenţelor în creştere din partea firmelor”, a 
arătat Mirela Şerban. 
 


