NR1 - La început de drum
Iată că a trecut aproape un an de zile de la prima Conferinţă Naţională a Camerei
Consultanţilor Fiscali din România, eveniment ce a marcat startul unei noi profesii
liberale în România, aceea de consultanţă fiscală, o profesie pe cât de necesară pe atât de
contestată de-a lungul timpului.
Privind retrospectiv, să ne amintim că Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind
organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin
Legea nr.198/2002, a constituit actul normativ prin care s-au pus bazele pentru înfiinţarea
şi desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală în România. Cu toate acestea prin OG nr.
94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare s-a prevăzut ca până la data de 31
decembrie 2006 să se suspende aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind
organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, prevedere care a fost abrogată
expres prin Legea nr. 163/2005. Această abrogare a constituit cadrul necesar pentru
elaborarea şi adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei
Consultanţilor Fiscali aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1052 din 9 august 2006.
De aici lucrurile au început să intre pe făgaşul normal necesar constituirii şi demarării
activităţilor Camerei, iar organizarea primei Conferinţe Naţionale a permis desfăşurarea
alegerilor libere şi punerea bazelor activităţii de consultanţă fiscală de către liber
profesioniştii - consultanţi fiscali - persoane neutre, independente care să asigure, pe de o
parte contribuabilul, că nu va fi obiect al unor abuzuri şi nedreptăţi, iar pe de altă parte
fiscul, că respectivul contribuabil respectă legea.
Astfel de deziderate ambiţioase ale unei activităţi noi au presupus eforturi deosebite în
selectarea membrilor, organizarea unor examene dure dar absolut necesare care să
contribuie la admiterea în cadrul acestui corp de profesionişti de elită numai a celor bine
pregătiţi şi hotărâţi să contribuie prin activitatea lor la creşterea prestigiului profesional al
Camerei Consultanţilor Fiscali din România şi impunerea acesteia ca o adevărată
organizaţie profesională de utilitate publică.
Printre priorităţile primului an de activitate Consiliul superior al CCF a promovat şi
susţinut către MEF, în vederea adoptării, unele proiecte de acte normative necesare
dezvoltării profesiei de consultanţă fiscală. Iar aici mă refer la acordarea de servicii
profesionale şi acordarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea
declaraţiilor de impozite şi taxe. Am reuşit de asemenea să introducem obligativitatea
vizării declaraţiilor anuale pentru impozitul pe profit şi declaraţiilor anuale pentru
impozitul pe venit, dar şi realizarea de expertize fiscale la solici-tarea organelor
judecătoreşti, de cercetare penală, fiscale sau a altor părţi interesate prin încheierea unui
protocol cu Ministerul Justiţiei. Un alt proiect care a avut succes este legat de asistenţa şi
reprezentarea în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe
parcursul derulării inspecţiei fiscale. Doresc să mai reamintesc şi faptul că a fost abrogat
art. 22 din OG 71/2001 care prevedea că activitatea CCF se desfăşoară sub supravegherea
MEF, iar examenele pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal vor fi organizate de
CCF.

Totodată, elaborarea normelor de reglementare a diverselor domenii de activitate şi
publicarea acestora în Monitorul Oficial, pentru aducerea la cunoştiinţa membrilor
Camerei, dar şi a clienţilor consultanţilor fiscali s-au regăsit printre priorităţile acestui
prim an de activitate. Nu în ultimul rând, trebuie să reamintesc preocuparea conducerii
Camerei pentru organizarea unor cursuri de pregătire profesională gratuită pe teme de
interes general şi la standarde ridicate menite să contribuie la formarea unui corp de elită
în rândul membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali.
Cu toate acestea putem afirma, fără riscul de a greşi, că ne aflăm la început de drum, un
drum care nu a fost şi cu atât mai mult, nu va fi uşor, dar pe care sperăm ca prin eforturi
comune ale tuturor membrilor să-l străbatem împreună, iar în timp să putem constata că
în mare parte ambiţiile şi dorinţele de a pune bazele acestei activităţi şi de a o promova ca
pe o activitate absolut necesară au fost realizate.
Una din provocările acestui drum o constituie şi editarea revistei proprii a Camerei
Consultanţilor Fiscali din România, care chiar prin acest număr inaugural devine locul
unde şi-au adus şi îşi vor aduce contribuţia tot mai mulţi specialişti în domeniul fiscal şi a
căror opinie legată de numeroasele subiecte de interes general vor face din publicaţia
noastră una de interes, în conţinutul căreia sperăm că vor găsi soluţii la probleme reale cu
care se confruntă contribuabilii şi nu numai.
Desigur, suntem conştienţi că doar calitatea subiectelor abordate şi a soluţiilor furnizate
va determina cititorii să solicite revista, să caute în interiorul acesteia opinii, puncte de
vedere ale specialiştilor, dezbateri pe probleme controversate, studii de caz cu
aplicabilitate în propriul domeniu de activitate. Este motivul pentru care am pornit la
editarea acestei reviste cu convingerea că prin conţinutul şi formatul său va deveni o
necesitate pentru membrii Camerei şi în egală măsură pentru contribuabili şi specialişti în
domeniul fiscalităţii, va constitui un veritabil document de lucru menit să dea soluţii
diverselor probleme de fiscalitate, să constituie un instrument la care contribuabilii şi
specialiştii vor apela cât mai frecvent.

