Organizarea profesiei contabile în România

INTRODUCERE
În ultima perioadă asistăm la un proces prin intermediul căruia
modalitatea clasică de organizare a contabilităţii se schimbă, activităţile
repetitive specifice profesiei contabile fiind preluate şi executate de diverse
programe informatice. În acest context, rolul profesioniștilor contabili se va
axa, în principal, pe realizarea de rapoarte de analiză, pe consultanţă,
transmiterea de informaţii financiar-contabile de actualitate specifice
domeniului de activitate al clienţilor/angajatorilor, întocmirea de rapoarte
care oferă încredere utilizatorilor că informaţiile prezentate în situaţiile
financiare/raportările financiare ale entităţilor economice corespund
realităţii, oferirea de informaţii financiar-contabile pentru stabilirea
adevărului în procesele penale sau civile. Pentru desfășurarea unor astfel de
lucrări, profesioniștii contabili care își desfășoară activitatea individual sau
în societăţi cu obiect principal de activitate contabilitate, audit financiar şi
consultanţă în domeniul fiscal, este necesar să deţină calitatea de membrii
activi ai unui organism profesional cu competenţe în atribuirea calităţilor
respective. Totodată, profesioniștii contabili, în desfășurarea activităţii,
trebuie să respecte reglementările organismelor profesionale ai căror
membrii sunt şi normele de conduită etică.
În această lucrarea este prezentată modalitatea de organizare a
profesiei contabile în România cu descrierea organismelor profesionale ce
deţin competenţe în atribuirea și reglementarea activităţilor desfășurate de
profesioniștii contabili. De asemenea, sunt prezentate etapele pe care
trebuie să le parcurgă profesioniștii contabili în dobândirea calităţilor de
expert contabil, auditor financiar şi consultant fiscal; condiţiile pe care
trebuie să le respecte în vederea menţinerii calităţilor respective; lucrările
pe care aceștia le pot executa conform legislaţiei în vigoare; standardele de
etică; activitatea de monitorizare a conduitei și performanţei profesioniștilor contabili; răspunderile profesioniștilor contabili; sistemele şi
procedurile disciplinare.
Una din principalele activităţi desfășurate de profesioniștii contabili
este expertiza contabilă. Expertiza contabilă presupune efectuarea unei
lucrări de cercetare a unor fapte sau situaţii de natură economico-financiară,
solicitate fie de organele judiciare, fie de persoane fizice sau juridice în
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vederea soluţionării unor cauze ori pentru a stabili adevărul şi legalitatea în
raporturile lor de activitate.
Expertizele contabile sunt efectuate de persoane care au calitatea de
expert contabil, calitate dobândită în condiţiile legii. Experţii contabili
întocmesc câte un raport pentru fiecare expertiză în care prezintă şi
argumentează concluziile lor privind obiectivele fixate de solicitanţi.
Lucrarea de faţă prezintă aspectele teoretice referitoare la efectuarea
expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare, la întocmirea rapoartelor
de expertiză contabilă, necesitatea şi rolul auditului de calitate, precum şi la
deontologia expertului contabil, completate de aspectele practice descrise în
studiile de caz. Menţionez că studiile de caz sunt inspirate din activitatea
experţilor contabili, însă datele de identificare ale experţilor şi părţilor sunt
ipotetice.
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