PROGRAMA
aferentă examenului de admitere la stagiu
în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat,
sesiunea 2016

1. CONTABILITATE
Capitolul I
CONTABILITATE ŞI RAPORTARE FINANCIARĂ CONFORME
REGLEMENTĂRILOR NAŢIONALE

I.

Contabilitatea şi raportarea financiară a entităţilor economice:

1.

Obligaţii care revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării şi conducerii
contabilităţii.

2.

Aria de aplicare a OMFP nr. 1.802/2014, moneda de raportare și criteriile de mărime (aria de
aplicare, moneda de raportare, calculul şi analiza criteriilor de mărime și stabilirea obligațiilor de
raportare financiară).

3.

Obiectivul situațiilor financiare.

4.

Utilizatorii situațiilor financiare. Caracteristicile calitative ale situațiilor financiare anuale.

5

Elementele situațiilor financiare (active, datorii, capitaluri proprii, cheltuieli, venituri, fluxuri de
numerar).

6.

Formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale pentru diferitele categorii de entități în funcție
de criteriile de mărime (bilanț, cont de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația
variației capitalului propriu, note la situațiile financiare anuale).

7.

Principiile contabile generale. Reguli generale privind recunoaşterea şi evaluarea.

8.

Contabilitatea activelor imobilizate (definiţii, delimitări, recunoaştere şi scoatere din evidență,
sistemul de conturi, evaluarea iniţială, cheltuieli ulterioare, evaluarea la data bilanțului, amortizarea,
ajustările pentru depreciere, reevaluarea imobilizărilor corporale, cedarea şi casarea, imobilizări
corporale utilizate în baza contractelor de leasing, tratamente contabile aferente imobilizărilor
necorporale, imobilizărilor corporale, investițiilor imobiliare, activelor biologice de natura
imobilizărilor corporale, activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale, transferuri
între diferite categorii de active, active primite prin transfer de la clienți, imobilizări financiare, cerinţe
de prezentări de informaţii).

9.

Contabilitatea activelor circulante (definiţii, delimitări, recunoaştere şi scoaterea din evidență,
sistemul de conturi, evaluarea iniţială, evaluarea la data bilanțului, evaluarea la ieşire, tratamente
contabile pentru diferitele categorii de stocuri, pentru investițiile financiare pe termen scurt și pentru
casa și conturile la bănci, transferuri între diferite categorii de active şi cerinţe de prezentări de
informaţii).

10. Contabilitatea terţilor (definiţii, delimitări, sistemul de conturi, contabilitatea decontărilor cu clienţii,
furnizorii, asigurările şi protecţia socială, bugetul statului şi fondurile speciale, debitorii şi creditorii
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diverşi, contabilitatea datoriilor financiare pe termen scurt, ajustările pentru deprecierea creanţelor,
contabilitatea cheltuielilor şi a veniturilor în avans,cerințe de prezentări de informații).
11. Contabilitatea subvențiilor (recunoașterea subvențiilor, recunoașterea veniturilor din subvențiile
aferente activelor, recunoașterea veniturilor din subvențiile aferente veniturilor, subvențiile nemonetare
la valoarea justă, rambursări de subvenții, cerințe de prezentări de informații).
12. Contabilitatea capitalurilor (definiţii, delimitări, sistemul de conturi, contabilitatea capitalului social,
contabilitatea primelor şi rezervelor, contabilitatea rezultatului reportat şi a rezultatului exerciţiului,
inclusiv corectarea erorilor contabile, repartizarea profitului, contabilitatea datoriilor financiare pe
termen lung, contabilitatea provizioanelor, datoriilor și activelor contingente (definiții, delimitări și
recunoaștere, evaluare, delimitarea provizioane-datorii contingente, delimitarea active-active
contingente, utilizarea provizioanelor, categorii de provizioane, rambursarea provizioanelor, prezentări
de informații).
13. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor (recunoaştere, evaluare, sistemul de conturi, tratamente
contabile aferente diferitelor categorii de venituri (venituri din vânzarea bunurilor, venituri din prestări
de servicii, venituri chirii și redevențe, venituri din dobânzi și dividende, alte venituri).
14. Contabilitatea elementelor extrabilanţiere (delimitări, structuri, angajamente acordate şi primite,
operaţii în afara bilanţului, active şi datorii contingente).
15. Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare individuale (delimitări, stabilirea balanţei conturilor
înainte de inventariere, inventarierea generală, operaţii de regularizare, evenimente ulterioare datei
bilanţului, balanţa conturilor după inventariere, determinarea rezultatului exerciţiului, impozitarea
profitului, distribuirea profitului, redactarea și prezentarea situaţiilor financiare, analiza financiară şi
interpretarea situaţiilor financiare, raportul administratorilor, auditarea sau verificarea situaţiilor
financiare anuale, aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale).
16. Raportul asupra plăților către Guverne.

II.

Contabilitate de gestiune:

1.

Calculul costului (clasificarea costurilor, pierderile, producţia în curs de execuţie, repartizarea
costurilor indirecte, imputarea raţională).

2.

Sistemul conturilor de gestiune.

3.

Raportarea internă a informaţiei din contabilitatea de gestiune.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18
iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

2.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările
ulterioare.
.

2

3.

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 123 din 28 ianuarie 2016 privind principalele aspecte legate
de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat în
Monitorul Oficial al României nr.81 din 04 februarie 2016.

4.

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 20 octombrie 2009.

5.

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2634 din 05 noiembrie 2015 privind documentele financiar
contabile, publicat în Monitorul Oficial al României nr.910 din 9 decembrie 2015.

6.

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele
măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2004.

7.

Ghid de aplicare a Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile
financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 1802/2014, Editura
CECCAR, 2016.

8.

***, Standardul profesional nr. 21: Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea
situaţiilor financiare, ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011.

2. FISCALITATE

I.

Impozitul pe profit:

1.

Sfera de cuprindere a impozitului. Contribuabilii şi baza de impozitare.

2.

Perioada impozabilă.

3.

Cotele de impozitare.

4.

Facilitățile fiscale acordate la stabilirea profitului impozabil.

5.

Determinarea rezultatului impozabil (venituri impozabile, venituri neimpozabile, cheltuieli deductibile,
cheltuieli nedeductibile, deduceri fiscale).

6.

Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale.

7.

Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende.

8.

Reorganizările, lichidările, alte transferuri de active şi achiziţiilor de titluri de participare.

9.

Aspecte internationale . Rezultatul fiscal al unui sediu permanent.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688
din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul II: Impozitul pe profit.

2.

Hotararea Guvernului nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13
ianuarie 2016,cu modificările şi completările ulterioare, Titlul II: Impozitul pe profit.
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II. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:
1.
2.
3.
4.
5.

Definiţia microîntreprinderii.
Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.
Baza impozabilă.
Cotele de impunere.
Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688
din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul III: Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor.

2.

Hotărârea Guvernului nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13
ianuarie 2016,cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IIII: Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor.

III. Impozitul pe venit:
1.

Sfera de aplicare. Contribuabilii si baza de impozitare.

2.

Perioada impozabilă.

3.

Cotele de impozitare.

4.

Impozitarea veniturilor din activităţi independente.

5.

Impozitarea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor.

6.

Impozitarea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor.

7.

Impozitarea veniturilor din investiţii (dividende şi dobânzi).

8.

Impozitarea veniturilor din pensii.

9.

Impozitarea veniturilor din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.

10. Impozitarea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc.
11. Impozitarea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.
12. Impozitarea veniturilor din alte surse.
13. Determinarea venitului net anual impozabil şi a impozitului pe venitul net anual impozabil.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688
din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IV: Impozitul pe venit.

2.

Hotărârea Guvernului nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13
ianuarie 2016,cu modificările şi completările ulterioare,Titlul IV: Impozitul pe venit.
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IV

Contribuțiile sociale obligatorii

1.

Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale.

2.

Categorii de venituri supuse contribuţiilor sociale obligatorii.

3.

Baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale si a celor datorate de angajatori, entităţi asimilate
angajatorului şi orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

4.

Cotele de contribuţii sociale obligatorii.

5.

Calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale obligatorii.

6.

Depunerea declaraţiilor.

Bibliografie:
1.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688
din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul V Contribuţii sociale
obligatorii.

2.

Hotărârea Guvernului nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13
ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare.

V.

Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele
firmelor străine înfiinţate în România:

1.

Sfera de cuprindere a impozitului.

2.

Contribuabili.

3.

Veniturile impozabile obţinute din România de nerezidenţi.

4.

Scutiri de la impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi.

5.

Cotele de impozitare.

6.

Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi ale
legislaţiei Uniunii Europene.

7.

Certificatul de rezidenţă fiscală.

8.

Certificatul de atestare a impozitului plătit în România de nerezidenţi.

8.

Stabilirea impozitului pe reprezentanţe – contribuabili, impozitul stabilit, termene de plată a impozitului
şi depunerea declaraţiei fiscale.

9.

Obligaţii declarative şi de plată.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688
din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul VI: Impozitul pe veniturile
obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în
România.
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2.

Hotărârea Guvernului nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13
ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul VI: Impozitul pe veniturile obţinute din
România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România.

3.

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa
fiscală în România a persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 73 din 30 ianuarie
2012.

VI. Impozitele şi taxele locale:
1.

Impozitul şi taxa pe clădiri.

2.

Impozitul şi taxa pe teren.

3.

Impozitul pe mijloacele de transport.

4.

Obligaţii declarative şi de plată.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688
din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IX: Impozite şi taxe locale.

2.

Hotararea Guvernului nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13
ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IX: Impozite şi taxe locale.

VII.

Impozitul pe construcții:

1.

Contribuabili

2.

Baza impozabilă

3.

Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688
din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul X: Impozitul pe construcţii.

2.

Hotărârea Guvernului nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13
ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul X: Impozitul pe construcţii.

VIII.

Taxa pe valoarea adăugată:

1.

Aplicarea teritorială.

2.

Persoanele impozabile.

3.

Operaţiunile cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată.
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4.

Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată.

5.

Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată.

6.

Sistemul de TVA la încasare.

7.

Baza de impozitare.

8.

Cotele de taxă pe valoarea adăugată.

9.

Regimul deducerilor.

10. Deducerea taxei pentru persoana impozabilă cu regim mixt şi persoana parţial impozabilă.
11. Perioada fiscală.
12. Măsuri de simplificare.
13. Operaţiunile scutite de taxa pe valoarea adăugată.
14. Înregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.
15. Documente şi declaraţii specifice. Obligaţii de plată.
BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688
din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul VII: Taxa pe valoarea
adăugată.

2.

Hotărârea Guvernului nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13
ianuarie 2016,cu modificările şi completările ulterioare.

IX. Accizele:
1.

Regimul accizelor armonizate:

–

sfera de aplicare, faptul generator, eliberarea pentru consum, exigibilitatea, calculul accizelor, termenul
de plată, plătitorii de accize;

–

regimul de antrepozitare fiscală:

–

scutirile şi exceptările de la plata accizelor;

–

restituirile de accize;

2.

Alte produse accizabile: sfera de aplicare; calculul accizelor; plătitorii; exigibilitatea; termenul de
plată; scutirile de la plata accizelor.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688
din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul VIII: Accize şi alte taxe
speciale

2.

Hotărârea Guvernului nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13
ianuarie 2016,cu modificările şi completările ulterioare.
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3. DREPT

I.

Regimul juridic privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale:

1.

Caracterul general al conceptului de „profesionist” potrivit art. 3 din Noul Cod civil şi corelarea
acestuia cu noţiunea de întreprindere.

2.

Condiţiile necesare înregistrării şi autorizării celor trei forme de organizare a activităţilor economice
desfăşurate de către persoane fizice: persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală,
întreprinderea familială.

3.

Regimul juridic al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale și al întreprinderii familiale.

4.

Patrimoniul de afectaţiune şi patrimoniul profesional individual, în temeiul Noului Cod civil şi al
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

II.

Societatea cu personalitate juridică reglementată de Legea nr. 31/1990 – una dintre formele
societare prevăzute şi de Noul Cod civil în Capitolul VII din Titlul IX al Cărţii V:

1.

Contractul de societate – condiţii de fond şi de formă; forme societare.

2.

Societatea reprezintă o persoană juridică de naţionalitate română; capacitatea juridică şi atributele de
identificare a societăţilor: firmă, emblemă, sediu etc.

3.

Obligaţiile sociale – modul în care asociaţii, acţionarii răspund pentru aceste obligaţii sociale.

III. Constituirea şi înmatricularea societăţilor cu personalitate juridică reglementate de Legea nr.
31/1990:
1.

Actul constitutiv – menţiuni; condiţii de fond şi condiţii de formă.

2.

Capitalul social subscris şi vărsat în faza constituirii. Evaluarea aportului în natură, răspunderea
fondatorilor şi a primilor membri ai consiliului de administraţie, respectiv a directoratului şi a
consiliului de supraveghere pentru subscrierea capitalului social, existenţa capitalului vărsat. Mijloace
de verificare a capitalului vărsat şi asigurarea integrităţii acestuia.

3.

Acţiunile şi părţile sociale – caracterizare şi mod de transmitere. Drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de
acţiuni şi părţi sociale. Situaţia acţiunilor nominative şi a părţilor sociale care nu au fost integral
achitate (nu s-au efectuat vărsăminte).

4.

Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscriere publică.

5.

Înmatricularea societăţilor în registrul comerţului şi efectele înmatriculării.

6.

Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţilor cu personalitate juridică.

IV. Funcţionarea societăţilor cu personalitate juridică reglementate de Legea nr. 31/1990:
1.

Reguli comune privind funcţionarea societăţilor cu personalitate juridică:



Regimul juridic al aporturilor la capitalul social;



Regimul juridic al dividendelor;



Rezervele societăţii: categorii de rezerve, modul de constituire a rezervelor;
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Obligaţiile şi răspunderea administratorilor societăţilor cu personalitate juridică reglementate de Legea
nr. 31/1990.

2.

Funcţionarea societăţilor pe acţiuni:



Adunările generale ale acţionarilor (AGA): feluri, moduri de convocare, atribuţii, adoptarea hotărârilor,
anularea hotărârilor AGA;



Administrarea societăţilor pe acţiuni: sistemul unitar (consiliul de administraţie şi directorii); sistemul
dualist (directoratul şi consiliul de supraveghere); reguli comune de administrare a societăţilor
comerciale;



Auditul financiar şi auditul intern;



Regimul juridic al acţiunilor;



Regimul juridic al obligaţiunilor.

3.

Funcţionarea societăţilor cu răspundere limitată (SRL):



Regimul juridic al părţilor sociale emise de SRL;



Conducerea, administrarea şi controlul societăţilor cu răspundere limitată (SRL);



Societatea cu răspundere limitată cu unic asociat – particularităţi.

4.

Modificarea actului constitutiv al societăţilor cu personalitate juridică reglementate de Legea nr.
31/1990:



Dispoziţii comune de modificare a actului constitutiv;



Modificarea societăţilor: schimbarea denumirii, a sediului, a formei societare, înfiinţarea de sucursale,
puncte de lucru etc.;



Modificarea structurii interne a societăţilor: excluderea şi retragerea asociaţilor; revocarea
administratorilor;



Modificarea capitalului social: reducerea capitalului social; majorarea capitalului social.

V. Reorganizarea societăţilor cu personalitate juridică reglementate de Legea nr. 31/1990:
1.

Fuziunea societăţilor (prin contopire şi prin absorbţie) – efectele fuziunii.

2.

Fuziunea transfrontalieră.

3.

Divizarea societăţilor cu personalitate juridică – efectele divizării.

4.

Restructurări interne. Transformarea societăţilor cu personalitate juridică.

VI. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor cu personalitate juridică reglementate de Legea nr. 31/1990:
1.

Cauzele de dizolvare (comune, speciale). Efectele dizolvării.

2.

Lichidarea societăţilor cu personalitate juridică. Numirea lichidatorilor.

3.

Stabilirea situaţiei patrimoniului – mijloace de valorificare a bunurilor – mijloace de stabilire a
creditorilor şi ordinea de plată a acestora.

VII. Obligaţiile profesionale ale persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi economice:
1.

Înregistrarea în registrul comerţului. Răspunderea pentru neefectuarea înregistrării.

2.

Constituirea fondului de comerţ. Operaţiuni asupra fondului de comerţ.
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3.

Desfăşurarea activităţilor economice cu respectarea regulilor concurenţei loiale.
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