
ANEXA Nr.5  

la norme 

 

Cerinţe speciale de verificare în vederea certificării 

declaraţiei de impozit pe venit 

 

 1. Pentru stabilirea valorii de referinţă utilizate pentru determinarea pragului de 

semnificaţie se utilizează informaţii fiscale relevante, cum ar fi: 

 a) ponderea fiecărei categorii de sume încasate care nu reprezintă venit brut, în 

totalul sumelor încasate care nu reprezintă venit brut; 

 b) ponderea fiecărei categorii de cheltuială nedeductibilă, în totalul cheltuielilor 

nedeductibile. 

 2. În vederea certificării declarațiilor de impozit pe venit consultantul fiscal 

urmărește aspecte cum sunt: 

 a) verificarea modului de evidențiere a  sumelor încasate din desfășurarea 

activității; 

 b) verificarea modului de evidențiere a câștigurilor din transferul activelor din 

patrimoniul afacerii; 

 c) verificarea modului de evidențiere a veniturilor financiare; 

 d) verificarea modului de evidențiere a veniturilor din activități independente; 

 e) verificarea modului de evidențiere a veniturilor din anularea sau scutirea unor 

datorii apărute în legătură cu o activitate independentă; 

 f) verificarea concordanței dintre activitatea desfășurată, facturile întocmite și 

înregistrarea corectă și la termen a acestora în evidența contabilă, în funcție de data 

încasării acestora; 

 g) verificarea concordanței dintre data emiterii facturilor și prevederile din 

contractele încheiate cu diverși parteneri referitoare la termene scadente, modalitatea de 

decontare, valoarea  contractată etc.; 

 h) verificarea documentelor justificative specifice fiecărei categorii de cheltuieli care 

stau la baza înregistrării și a realității operațiunilor și a modului de încadrare al acestora în 

categoria cheltuielilor deductibile în funcție de exercițiul financiar al anului în cursul căruia 

au fost plătite și de condiția de a fi efectuate în cadrul activităților desfășurate în scopul 

realizării venitului; 

 i) verificarea modului de deducere a cheltuielilor cu amortizarea; 

 j) verificarea modului de aplicare a limitării deducerii pentru anumite categorii de 

cheltuieli; 

 k) identificarea sumelor sau a bunurilor utilizate de contribuabil pentru uzul 

personal sau al familiei sale; 

 l) verificarea încadrării corecte a mijloacelor fixe în clasificația prevăzută de normele 

legale în vigoare.  

 

 


