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CONSULTANȚĂ FISCALĂ ȘI AUDIT FINANCIAR

Servicii de AUDIT FINANCIAR
Auditul situațiilor ﬁnanciare anuale, impus sau realizat voluntar, supune entitățile unui test sever,
obiectiv și sistematizat. Rezultatul acestuia duce la constatarea eventualelor riscuri care pot afecta
viitorul unei entități și găsirea unor soluții pentru diminuarea și evitarea riscurilor identiﬁcate.
Această activitate este efectuată în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA)
și/sau Standardele Romane de Audit armonizate cu cerințele de reglementare impuse de legislația
speciﬁcă. Scopul acestei activități este de a exprima o opinie independentă în raport cu anumite criterii
de calitate.

Serviciile noastre de audit ﬁnanciar includ:
1. Audit ﬁnanciar impus de reglementările legislației naționale
Articolul 563 din OMFP 1802/2014
Articolul 34 din Legea Contabilității nr. 82 / 1991

Servicii de CONSULTANȚĂ FISCALĂ
Asistența unui consultant ﬁscal a devenit din ce în ce mai necesară pe fondul schimbărilor
legislative frecvente, al numărului foarte mare de reguli și obligații ﬁscale și, nu în ultimul rând, al
birocrației apăsătoare.
Echipa noastră de consultanți ﬁscali are o experiență vastă și îndelungată în domeniul aplicării
legislației ﬁscale. Serviciile noastre acoperă toate categoriile de subiecți ﬁscali: persoane juridice române
și străine, persoane fizice rezidente sau nerezidente, persoane ﬁzice autorizate, reprezentanțe, ONG-uri,
sedii permanente, asocieri între persoane etc.
Serviciile oferite de departamentul nostru de consultanță ﬁscală includ:
•

Consultanță în probleme de impozite și taxe;

•

Consultanță privind reglementările valutare, operațiunile de import-export, cod
vamal, evitarea dublei impuneri, tranzacții internaționale;

•

Alerte ﬁscale în funcție de proﬁlul societății;

•

Rapoarte și revizuiri ﬁscale menite să identiﬁce și să clariﬁce obligațiile ﬁscale ale
companiilor;

•

Simularea unui control ﬁscal pentru a veriﬁca calculul și vărsarea taxelor și
impozitelor;

•

Identiﬁcarea de strategii ﬁscale și soluții legale alternative în funcție de speciﬁcul
ﬁecărei companii;

•

Asistență în litigiile ﬁscale cu autoritățile;

•

Probleme speciﬁce legate de armonizarea cu legislația UE.

2. Audit ﬁnanciar impus de politica grupului
Servicii de retratare a situațiilor ﬁnanciare întocmite conform Standardelor de Raportare Naționale, în
conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară a (IAS/IFRS) sau cu Standardele de
Raportare speciﬁce clientului (GAAP). Filialele holdingurilor internaționale întocmesc periodic pachete
de raportare pentru Grup, utilizate în consolidarea internațională a conturilor

3. Audit intern
Serviciile de audit intern includ:
•
•
•
•

Efectuarea de investigații speciale pentru detectarea fraudelor;
Întocmirea și documentarea procedurilor și proceselor interne în conformitate cu nevoile
clientului și cerințele autorităților de reglementare;
Proiectarea și implementarea programelor de audit intern;
Întocmirea rapoartelor de audit intern pentru uzul managerilor și al comisiilor de audit intern ale
societății.

4. Servicii conexe
consultanță ﬁscală, consultanță de afaceri, evidență contabilă, evaluări de întreprindere,
întocmire de proceduri interne și bugetare, precum și misiuni pe proceduri agreate cu clientul, care se
conﬁgurează cu precizie conform necesităților sale speciﬁce.
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