
NR3 - Reglementarea profesiei de consultant fiscal, un pas firesc în evoluţia profesiilor 

liberale 

 

Presupusul conflict dintre Camera Consultanţilor Fiscali şiCorpul Experţilor Contabili şi 

al Contabililor Autorizaţi din România constă, de fapt, într-o campanie a CECCAR de 

dezinformare a mediului de afaceri şi de manipulare a propriilor membri.  

 

În totală contradicţie cu prevederile legale în domeniul consultanţei fiscale şi a celor în 

domeniul expertizei contabile, Consiliul Superior al CECCAR emite acte de dispoziţie 

prin care obligă proprii membri la încălcarea dispoziţiilor legale. 

 

Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali sunt profesionişti care manifestă respect pentru 

lege, care şi-au dovedit competenţă profesională într-un domeniu extrem de important în 

activitatea economico-socială a oricărei ţări. 

 

Importanta evoluţie a mediului de afaceri românesc, creşterea semnificativă a 

complexităţii regulilor fiscale aplicabile în contextul aderării României la Uniunea 

Europeană cât şi creşterea numărului investitorilor străini în România au impus 

reglementarea activităţii de consultanţă fiscală şi crearea cadrului legal necesar prestării 

de servicii de consultanţă fiscală la cel mai ridicat nivel de profesionalism, în mod 

independent, de către persoane autorizate. 

 

Consultantul fiscal este persoana care beneficiază de o pregătire specială în domeniul 

fiscal, care întelege problema de natură fiscală a clientului, propune rezolvarea sau 

rezolvă problema şi are competenţa de a explica soluţia găsită. 

 

Activitatea de consultanţă fiscală este o activitate reglementată potrivit prevederilor Legii 

200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate în România, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea 

competentă desemnată pentru a coordona această activitate fiind Camera Consultanţilor 

Fiscali. 

 

Activitatea de consultanţă fiscală poate fi desfăşurată numai de persoane înscrise în 

Registrul consultanţilor fiscali al societăţilor de consultanţă fiscală la secţiunea persoane 

active. 

 

 Poate dobândi calitatea de consultant fiscal orice persoană care îndeplineşte condiţiile 

cumulative prevăzute de Ordonanţa Guvernului 71/2001, aprobată prin Legea 198/2002 

cu modificările şi completările ulterioare şi promovează examenul de atribuire al calităţii 

de consultant fiscal. 

 

La examenul de consultant fiscal se pot înscrie şi experţii contabili membri ai Corpului 

Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România sau auditorii financiari 

membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România. De altfel, peste 80% dintre 

consultanţii fiscali, membrii ai CCF, au şi calitatea de experţi contabili sau auditori 

financiari. 



Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, 

titulari ai unui document de calificare în profesia de consultant fiscal obţinut în unul din 

aceste state, dobândesc, în cadrul dreptului de stabilire, accesul la profesie în România, 

iar dacă doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România în mod 

independent sau în asociere, sunt obligaţi să obţină autorizarea Camerei pe baza unei 

evaluări. 

 

În peste 20 de ţări membre ale UE, există organisme profesionale similare CCF, care 

totodată fac parte din Confederaţia Fiscală Europeană. 


