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Introducere 
Actualul context economic, social şi politic, marcat de 

puternice contradicţii, generate de tendinţele de globalizare şi 

internaţionalizare a economiilor, efectuate sub egida presiunilor 

financiare ale actualei crize economice mondiale, a facilitat apariţia 

de noi riscuri şi incertitudini cu consecinţe fără precedent asupra 

tuturor domeniilor de activitate. Evitarea, diminuarea sau eliminarea 

impactul materializării unor astfel de evenimente aduce în atenția 

guvernelor, organizaţiilor, entităţilor şi chiar a fiecărui individ în 

parte, primordialitatea identificării unor soluţii viabile, respectiv a 

controlul intern. 

Schimbările şi transformările intervenite, pe plan internaţional, 

european şi naţional, atât în mediul de afaceri, cât și în sectorul 

public, au determinat mutaţii majore în managementul oricărei 

entități, impunând reconsiderarea modului în care acestea pot să-și 

gestioneze noile situaţii şi circumstanţe, particulare şi totodată 

evolutive. Conștientizând necesitatea unor schimbări fundamentale, 

în cadrul reformelor gestiunii publice, statele membre ale Uniunii 

Europene, au adus în prim plan importanța controlul financiar public 

intern, astfel cele mai multe administraţii publice pentru a asigura o 

bună guvernanță și transparență în gestionarea fondurilor publice 

naționale și comunitare sunt organizate pe baza principiului 

responsabilităţii manageriale. Deși, aceste reforme sunt monitorizate 

strict de către Comisia Europeană și alte organisme, tendințele 

actuale axate pe obiectivele specifice ale fiecărui stat membru indică 

existența unei mari diversități de abordarea.  

În condițiile economice actuale, a presiunilor sociale tot mai 

mari, la nivel național, rolul entităților publice de administrare a 

veniturilor statului este decisiv, iar prin urmare modul în care acestea 

reușesc să-și îndeplinească obiectivele se va reflecta în realizarea 

echilibrelor sau dezechilibrelor bugetare, reflectate în finanțarea 

activităților de interes național, dar și asupra celorlalte sectoare ale 

economiei. În calitate de componentă intrinsecă a controlului public 

intern, controlul intern din aceste entități are un dublu rol, atât în 

ceea ce privește realizarea obiectivelor generale de guvernarea ale 
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țării, cât și a celor specifice impuse de realizarea propriei activități. 

În acest context, pentru a oferii noi perspective, în prezenta 

teză de doctorat ”ARMONIZAREA ŞI OPTIMIZAREA 

CONTROLULUI INTERN ÎN ADMINISTRAREA 

VENITURILOR STATULUI CU IMPACT ÎN RAPORTĂRILE 

CONTABILE ALE CONTRIBUABILILOR” ne–am axat pe 

abordarea multidisciplinară a problematicii controlului intern, ca 

subdomeniu al contabilității, în special al cercetării practicilor 

existente prin transpunerea valențelor cognitive ale conceptelor, în 

entităţile publice de administrare a veniturilor statului, cu 

particularizarea acestora prin prisma procesului de stabilire și 

colectare a creanțelor fiscale, în care actorii principali sunt entitățile 

contribuabil. În această dublă ipostază, controlului intern îi revin 

responsabilități multiple, motiv pentru care este necesară 

identificarea acelor soluții care pot să dea asigurări rezonabile că, 

sistemul poate susține, atât îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru 

satisfacerea cerinţelor tot mai exigente ale interesului public, cât și 

îmbunătățirea credibilității raportărilor contabile și fiscale.  

Pentru realizarea acestor deziderate, într-o optică 

constructivistă, se impune definirea condițiilor prin care controlul 

intern poate contribui la funcţionarea unei administraţii publice 

moderne, flexibile şi performante, care în esență este condiția 

primordială pentru realizarea obiectivelor stabilite, cu efecte în toate 

sectoarele unei economii.  

 

Metodologia cercetării 
Prezenta lucrare abordează problematica controlului intern, ca 

subdomeniu al contabilității, atât sub aspect conceptual, cât și al 

practicilor existente, puse în evidență, în mod special, prin prisma 

fluxurilor informaționale, derulate între entitățile publice de 

administrare a creanțelor fiscale și entitățile contribuabil care au 

obligația corelativă de plată.  

Complexitatea procesului ştiinţific, influenţată de un mediu 

economic, social, juridic şi moral în continuă schimbare şi 

transformare, a impus abordarea calitativă a controlului intern, axată 

pe modelul fundamentat pe criteriul „adevăr - coerent”. În acest 
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context, cercetarea problematicii controlului intern îmbină coerent 

adevărul (dimensiunea intelectual – cognitivă), cu etica (exigenţa 

morală) pentru a reflecta cât mai fidel realitatea reprezentată, astfel 

pe lângă semnalele de avertizare privind riscurile inerente care pot 

afecta obiectivele entităţilor şi activităţilor analizate adevărul 

furnizează informaţii privind modalitatea de acţiune pentru 

identificarea, diminuarea sau eliminarea acestor evenimente.  

Plasată în sfera cercetărilor preponderent contabile, studierea 

controlului intern s-a realizat prin aplicarea pas cu pas a unei 

metodologii constructiviste, atât în entităţile publice de administrare 

(centrale ANAF şi locale – administraţii ale finanţelor publice, cu 

localizare în activităţile, procesele şi operaţiunile de administrare a 

peste 151.000 contribuabili din judeţul Mureş, desfăşurate în cadrul a 

7 administraţii), cât şi în entităţile contribuabili mici și mijlocii din 

judeţul Mureş (Capitolele II -V). 

După obţinerea unei imagini sintetice privind rolul şi 

importanţa controlului intern din entităţile de administrare, întrucât s-

a demonstrat că unele disfuncţii ale acestuia sunt determinate de 

factori externi, cercetarea a continuat prin identificarea şi 

cuantificarea acestora. Astfel, în capitolele III și IV au fost efectuate 

o serie de analize comparative între informaţiile referitoare la 

rezultatul contabil, rezultatul fiscal şi sarcina fiscală, prezentate în 

raportările contabile şi în declaraţiile fiscale aferente anilor 2009 

pentru 6321 entităţi şi 2010 pentru un număr de 10.187 entităţi, 

plătitoare de impozit pe profit din judeţul Mureş, pentru a identifica 

dacă acestea sunt comparabile și pot asigura certitudinea creanțelor 

fiscale.  

Pentru a identifica pe de o parte cauzele inadvertențelor 

existente între informațiile analizate, rezultate în baza testărilor 

efectuate, iar pe de altă parte pentru a cuantifica efectele pe care 

acestea le au asupra activității de administrare a veniturilor statului, 

în demersul de cercetare s-au impus noi abordări, sens în care studiul 

s-a fundamentat pe utilizarea a cinci chestionare de cercetare și pe 

efectuarea a unor noi analize comparative. 

Pe baza rezultatelor obținute pentru a valida ipotezele 

formulate, au fost selectate două eşantiona a câte o mie de entităţi, 
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respectiv o mie de entităţi cu informaţii corelate şi o mie de entităţi 

cu informaţii necorelate, asupra cărora s-a aplicat modelul de 

regresie liniară simplă pentru a scoate în evidenţă relaţiile de 

dependenţă existente, dar în mod special pentru a reconfirma 

ipotezele potrivit cărora: 

 una din cauzele neconcordanțelor rezultate între informațiile 

din raportările contabile și cele fiscale este determinată de 

unele disfuncții ale controlului intern aferent entităților 

contribuabil; 

 raportările care conţin informaţii necorelate şi implicit 

neconforme cu realitatea, afectează utilizatorii vizaţi, deci 

inclusiv entităţile de administrare a veniturilor statului. 

La nivelul cercetării teoretice a controlului intern, a căror 

rezultate sunt prezentate în primul rând în capitolul I din lucrare, se 

remarcă în general o abordare de tip deductiv, pornind de la 

concepte, principii, teorii, norme şi reglementări specifice 

contabilităţii şi controlului intern, cu particularizarea acestora prin 

intermediul unor studii empirice efectuate și prezentate în capitolele 

II-V, în care abordarea este de tip inductiv. 

Pentru prezentarea organizată a relațiilor dintre aspectele și 

fenomenele studiate, iar pe această bază a pune în lumină regulile, 

direcțiile și modalitățile de armonizare și optimizare a controlului 

intern din administrarea veniturilor statului, precum și a impactului 

produs în raportarea contabilă și fiscală a entităților contribuabili, 

pentru realizarea obiectivului de cercetare a tezei de doctorat am 

utilizat 374 referințe bibliografice, 503 trimiteri bibliografice 

efectuate pe parcursul tezei de doctorat, alături de 48 reprezentări 

grafice ( 39 figuri, 9 grafice), 3 formule și 64 tabele. 

Rezultatele obținute au fost diseminate prin articole și 

prezentări în cadrul unor conferinţe internaţionale şi naţionale, 

respectiv: WSEAS and IAASAT România-Iaşi, 2011; WSEAS and 

IAASAT, România - Severin, 2011;DAAAM, Austria - Viena, 2011; 

ICMEA, România - Alba Iulia, 2011; WCBEM, Turcia - Antalya, 

2012; WSEAS and IAASAT, Cehia – Zlin, 2012; WCBEM 

Conferences – Antalya, 2013. 
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Conținut succint și direcții de cercetare 
Pornind de la motivaţiei cercetării, fundamentată pe o amplă 

documentare și analiza opiniilor regăsite în literatura de specialitate, 

a normelor și reglementărilor naționale, comunitare și internaționale 

referitoare la tema de cercetare, demersul de stabilire a obiectivului 

general al cercetării a condus spre aprofundarea, dezvoltarea şi 

consolidarea constructivă a controlului intern, sub aspect conceptual, 

dar mai ales al punerii în aplicare a elementelor studiate prin 

cuantificarea efectelor produse sau a celor potenţiale prin: 

armonizarea și optimizarea controlului intern în administrarea 

veniturilor statului și a impactului produs în raportările 

contabile ale contribuabililor. 

În acest sens, pentru a defini direcţiile şi modalităţile de 

armonizare şi optimizare ale controlului intern în baza rolului pe care 

acesta îl are în reconcilierea evidenţei contabile cu evidenţa fiscală 

sub impactul contabilităţii impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor 

sociale, s-au avut în vedere o serie de obiective specifice. 

În scopul emiterii unor consideraţii necesare realizării 

obiectivului general și a celor specifice, în baza curentului 

constructivist şi a unei abordări etapizate - intuiție, înțelegere și 

demonstrație - au fost formulate o serie de ipoteze şi întrebări 

referitoare la necesitatea şi utilitatea controlului intern în cele două 

categorii de entităţi analizate, în mod special în crearea unor 

instrumente utile pentru aplicare coerentă şi performantă în practică a 

principiilor, normelor, regulilor, metodelor şi tehnicilor de controlare 

a riscurilor specifice care pot afecta realizarea obiectivelor urmărite 

în activitatea de administrare, dar şi utilitatea informaţiilor contabile 

şi fiscale.  

În contextul exigenţelor arătate, prin studiere în evoluție a 

problematicii controlului intern, în plan internațional, comunitar și 

național, au fost surprinse multiple valențe atribuite conceptelor 

utilizate, unele opoziții semantice, simetrii și asimetrii privind 

obiectivele, principiile, aria de cuprindere și tipologia de manifestare. 

Au fost semnalate o serie de convergențe sau divergențe, avantaje 

și dezavantaje existente între diversele modalități de punere în 

aplicare a controlului intern, pe baza unor modele, cu elemente, 
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componente, caracteristici sau arii de acoperire diferite. 

În lumina obiectivelor urmărite, cercetarea efectuată a pus în 

evidență, prin prisma valențelor cognitive ale conceptelor specifice 

controlului intern, transpuse în practica entităților publice analizate și 

a considerațiilor rezultate, din aplicarea acestora pas cu pas, că pentru 

a susține într-un mod rezonabil obiectivele urmărite este necesar ca 

modelul de control intern actual să fie adaptat la noile cerințe impuse 

de mediul în continuă schimbare. Astfel, s-a conturat arhitectura şi 

componentele acestuia și au fost identificate soluţii pertinente la 

unele dintre probleme practice cu care se confruntă entităţile 

analizate, sens în care s-au conturat o serie de modele, metode sau 

mecanisme prin intermediul cărora entităţile să poată fi controlate în 

baza unui management eficient al riscurilor şi a unor strategii de risc 

adecvate.  

În contextul obiectivului general al cercetării, relevanța 

controlului intern din entitățile contribuabili este mai mult decât 

evidentă, astfel prin studiile empirice efectuate am demonstrat că, 

indiferent de cadrul de raportare contabil aplicabil contabilităţii 

impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale sau a normelor fiscale 

aferente, alături de alți factori, modul în care acestea sunt înțelese și 

aplicate prin intermediul politicilor și procedurilor contabile 

implementate, în procesul de raportare contabilă și fiscală, î –și va 

pune amprenta asupra informaţiile contabile şi fiscale astfel 

furnizate, deci și asupra certitudinii creanțelor fiscale administrate de 

entitățile de administrare a veniturilor statului.  

Pe fundalul globalizării, ca realitate a lumii contemporane, 

generată de existența unor conexiuni complexe de interdependență la 

scară transcontinentală și a crizei economico financiare, 

administrarea veniturilor statului este dependentă, atât de modul 

în care entitățile contribuabili reușesc să-și mențină sau dezvolte 

afacerile, cât și de modul în care entitățile publice reușesc pe de o 

parte reducerea evaziunii fiscale prin identificare economiilor 

subterane, iar pe de altă parte să crească gradul de colectare al 

creanțelor fiscale prin măsuri de conștientizare și stimulare a 

entităților contribuabili. Aceste deziderate impun armonizarea și 

optimizarea controlului intern în administrarea veniturilor statului, 
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care poate avea un impact asupra credibilității raportării contabile și 

fiscale. 

 

Concluzii propuneri și perspectivele cercetării 
Demersul științific parcurs în cei trei ani de cercetări 

aprofundate, efectuate asupra controlului intern din activitatea de 

administrare a veniturilor statului, în care abordările 

multidisciplinare, teoretice și empirice, au interpus în domeniul 

contabilității unele elemente specifice altor segmente socio-

economice, cum sunt finanțele, auditul intern și extern, care ne-au 

adus pas cu pas la concluziile care pun în valoare importanța și 

necesitatea armonizării și optimizării controlului intern pentru 

multiplele efecte, produse asupra tuturor domeniilor de activitate ale 

economiei. 

Pe baza considerentelor identificate în literatura de specialitate, 

în normele și reglementările specifice controlului intern, din raţiuni 

de ordin practic, se poate spune că, pentru eliminarea disfuncțiilor și 

vulnerabilităților rezultate, este util şi necesară adaptarea 

modelului de control intern, elaborarea unui model de 

management al riscurilor şi a unui mecanism de implementare 

adecvată a activităţilor de control intern ca răspuns la riscurile 

identificate. Ca o rezultantă a cercetării efectuate, s-a conturat un 

nou model de control intern, adaptat la specificul entităților 

analizate, prin combinarea optimă a componentelor modelului 

actual cu cele ale unor modele de control intern consacrate cum sunt 

COSO, COSO II și ISA 315, astfel încât sistemul implementat în 

baza acestuia să fie funcțional și coerent.  

Pentru a confirma ipotezele privind corelațiile existente între 

informațiile furnizate prin raportările contabile și cele fiscale 

analizate, din punct de vedere teoretic conceptual, continuarea 

demersului de cercetare s-a efectuat printr-un studiu empiric. Astfel, 

în baza unor analizele comparative a informațiilor din raportările 

contabile și declarațiile fiscale, întocmite pentru anii 2009 și 2010 

(6.321 entități 2009, 10187 entități în 2010), de entitățile plătitoare 

de impozit pe profit din județul Mureș, s-au identificat un număr 

de zece modele de conciliere a rezultatului contabil cu rezultatul 
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fiscal, acestea au pus în evidență că rezultatele obținute sunt 

influențate de un cumul de factori, printre care mai relevanți sunt 

diversitatea politicilor contabile adoptate, modul de înțelegere și 

aplicare a politicilor contabile și a normelor fiscale, raţionamentul 

profesionistului contabil, precum și o componentă macroeconomică, 

modificarea politicii fiscale.  

În contextul, susceptibilității rezultatelor pentru unele din 

modelele identificate, pentru a valida ipotezele formulate, a fost 

utilizat un chestionar de cercetare aplicat pe eșantioane 

reprezentative (76 respondenți pentru 2009, și 81 pentru 2010), 

pentru a testa percepția profesionistului contabil cu privire la 

modul în care au fost înţelese şi aplicate politicile contabile și 

regulile fiscale. Prin conexarea informațiilor obținute, a reieșit că cel 

puțin, la nivel declarativ, o pondere semnificativă (81% respondenți - 

2009, 85% respondenți - 2010) din entitățile contribuabili analizate 

aplică adecvat atât politicile contabile, cât și regulile fiscale, însă 

există și cazuri în care politicile contabile, regulile sau ambele nu 

sunt fie cunoscute și/sau aplicate corect. Astfel, pe lângă modelele de 

conciliere identificate, rezultatele obținute au evidențiat un număr 

de patru scenarii de conectare a rezultatului contabil cu cel 

fiscal, care au confirmat ipotezele formulate, cu precizarea că, pot 

exista și alte cazuri, în care sunt utilizate practici de modelare a 

informaţiilor din raportările contabile sau declarațiile fiscale, pe baza 

unor raţionamente diferite de cele de natură contabilă sau fiscală, cu 

consecințe multiple asupra tuturor utilizatorilor vizați.  

Utilitatea informației contabile și a celei fiscale este dată de 

calitatea sau valoarea acesteia, care este condiționată de 

îndeplinirea unor ”caracteristici calitative” și probată sau 

confirmată în cadrul proceselor decizionale interne și externe. Prin 

extrapolarea caracteristicilor calitative ale informației contabile, 

larg dezbătute în literatura de specialitate, a reieșit că, acestea pot 

caracteriza și informația fiscală, care însă mai presupune reflectarea 

”corectă”, ”completă” și cu ”bună credință” a bazei de impunere 

reală. În acest context, s-a evidențiat o legătură de cauzalitate între 

informația contabilă și informația fiscală, calitatea uneia se 

reflectă în utilitatea celeilalte, și invers, în special în ceea ce privește 
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creanțele fiscale privite în dubla lor ipostază. Abordată astfel, 

afectarea credibilității sau a relevanței informației contabile se va 

reflecta în lipsa de obiectivitate a informației fiscale, care implicit 

se va răsfrânge în fiabilitatea evidențelor contabile sau fiscale 

construite în baza acesteia, precum și a proceselor decizionale la care 

participă.  

Constrângerile sau limitele inerente procesului de 

producere și comunicare a informațiilor, pot afecta informația 

contabilă sau cea fiscală, deși ambele prezintă aceeași realitate, însă 

din perspective diferite, situație în care una este afectată de 

erori/denaturări sau chiar ambele, iar prin materializarea riscului de 

neconformitate, este afectată comparabilitatea și implicit fiabilitatea 

acestor informații. În contextul unor interese diferite, s-a pus 

problema dacă informația despre obligațiile fiscale a fost construită 

cu respectarea cerințelor impuse de cadrul de normalizare, de 

politicile contabile aplicabile, de normele fiscale, care de multe ori în 

situații aparent identice, sunt reflectate în dimensiuni diferite, ceea ce 

pune în evidență amprente de subiectivitate, cu influențe directe 

asupra fiabilității creanțelor fiscale. 

Pe de altă parte, aceste informaţii redundante scot în 

evidență unele disfuncții ale controlului intern, cu localizare în 

arena raportării contabile sau a celei fiscale, determinate de 

neaplicarea ”principiul informării”, iar prin urmare este afectată 

”calitatea informațiilor” (IIA) sau „fiabilitatea raportării” 

(COSO, COCO, COSO II, Turnbull, AMF) și implicit obiectivele 

entității în care sunt utilizate. Indiferent de natura cauzei afectarea 

fiabilității informațiilor referitoare la creanțele fiscale va afecta 

certitudinea evidenței fiscale și contabile a entităților de administrare 

a veniturilor statului, cu grave și multiple implicații în procesele de 

gestionare a acestora. 

Ca orice sistem deschis, perimetrul de acţiune al controlului 

intern din entitățile contribuabil este vast, se extinde practic 

dincolo de propria activitate, fiind astfel influențat sau condiționat 

de celelalte sisteme cu care se interferează, iar la rândul său poate 

avea o anumită influență și în activitatea de administrare a veniturilor 

statului. Relația de cauzalitate identificată este pusă în evidență 
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simbolic prin fluxurile informaționale asigurate prin intermediul 

raportării contabile și fiscale, ca punte de legătură informațională.  

Dacă teoretic s-a identificat și definit relația de cauzalitate 

între utilitatea informației fiscale și contabile, și adecvarea 

controlului intern din entitățile participante la procesul de 

administrare a veniturilor statului, prin prisma rezultatelor 

obținute în cadrul cercetărilor anterioare, a fost pusă în discuție, pe 

baza modelelor de conciliere și conectare identificate, problema 

testării utilității informațiile din raportările analizate. Din analiza 

comparativă a informațiilor referitoare la rezultatul contabil și 

impozitul pe profit, din raportările contabile și declarațiile fiscale, 

întocmite de entitățile plătitoare de impozit pe profit din județul 

Mureș, pentru anii 2010 și 2011 ( 9991 entități pentru anul 2010 și 

8250 entități pentru anul 2011), a reieșit că, la un număr semnificativ 

din acestea (21,59 % - 22,68 % din entități pentru 2010 și 16,8% -

17,3% de entități pentru anul 2011), există neconcordanțe sau 

inadvertențe între informațiile din raportările analizate. În fapt, 

aceste diferențe au semnalat anumite disfuncții ale controlului 

intern, existente în cadrul entităților contribuabil, care au afectat 

utilitatea informațiilor transmise entităților de administrare, iar în 

acest mod riscurile de neconformitate sau denaturare au migrat 

în zona de administrare a creanțelor fiscale.  

În situația în care diferențele existente sunt semnificative din 

punct de vedere al cuantumului și persistă pe perioade mari de 

timp afectează grav și rezultatele activității de administrare a 

veniturilor statului (nerealizarea corespunzătoare a veniturilor 

planificate, costuri suplimentare de administrare etc.) și implicit 

există riscul unei finanțări deficitare a activităților de utilitate publică 

sau al altor obiective naționale. 

Întrucât, atât teoretic, cât şi empiric, au fost evidențiați o serie 

de factori şi circumstanţe care îşi pun amprenta asupra 

caracteristicilor calitative ale informaţiilor contabile şi fiscale, pentru 

a valida ipotezele formulate, a fost utilizat un chestionar de 

cercetare, aplicat pe eșantioane reprezentative (78 respondenţi 

pentru anul 2010, 84 respondenţi pentru anul 2011), privind testarea 

unor aspecte referitoare la controlul intern aferent entităților 
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contribuabil care au făcut obiectul raportărilor şi declaraţiilor 

analizate.  

Cu toate că, la nivel declarativ, percepția față de adecvarea 

controlul intern pe anumite paliere este foarte bună (94,87% 

respondenți pentru 2010, 95,33% respondenți pentru 2011 – au 

proceduri contabile), faptul că, un număr semnificativ de respondenți 

au afirmat că nu au un proces de management al riscurilor 

implementat (58 % pentru 2010 și 62 % pentru 2011), la care se 

adaugă numărul semnificativ de entități cu neconcordanțe între 

informațiile analizate, confirmă că, utilitatea informațiilor analizată 

a fost afectată de unele disfuncții ale controlului intern. Astfel, 

prin sistemele implementate, entitățile contribuabil nu reușesc să-și 

gestioneze corespunzător riscurile aferente raportărilor contabile și 

fiscale, precum și factorii de risc, generați atât de un mediu în 

continuă schimbare, cât și de un cadru normativ permisiv. 

Pentru a cuantific efectele asupra utilității informațiilor 

referitoare la creanțele fiscale, produse de politicile și procedurile 

contabile utilizate de entitățile contribuabili, a fost utilizat un 

chestionar de cercetare aplicat pe un număr de 78 de entităţi 

contribuabil. La nivel declarativ, a reieșit că, 80,77% din entităţile 

analizate au proceduri în care sunt definite controale privind corelația 

dintre raportările contabile și cele fiscale, însă există și situații în care 

procedurile nu cuprind toate activitățile sau operațiunile, nu sunt 

actualizate, nu sunt adaptate la specificul entității etc., astfel 

rezultatele confirmă că, „imaginilor contabile” sau ”imaginile 

fiscale” reflectă în fapt acea realitatea pe care profesionistul 

contabil, prin prisma raţionamentului său profesional o prezintă, 

ceea ce arată că, certitudinea creanțelor fiscale este afectată de 

riscurile de neconformitate care nu pot fi controlate adecvat.  

Multiplele nesincronizări de informații, impun o reconciliere a 

informațiilor din evidența contabilă și evidența fiscală a fiecărei 

entități contribuabil, în care controlul intern poate să joace un rol 

determinant, dacă va fi integrat și sincronizat sub toate aspectele, 

dimensiunile şi componentele cu celelalte activități ale entităților din 

care face parte, dar și o anumită sincronizare cu celelalte sisteme de 

control intern participante la procesul de administrare a veniturilor 
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statului.  

În contextul aspectelor arătate, alături de management şi 

responsabili cu guvernanţa, un rol important în această reconciliere 

pot să îl aibă auditorii (interni și externi) și consultanţii fiscali, 

care prin atribuțiile conferite de lege pot contribui la creșterea 

credibilității și transparenței raportărilor contabile și fiscale. 

În baza demersurilor exploratorii efectuate s-a pus în evidență 

că, adecvarea controlului intern din activitatea de administrare a 

veniturilor statului, solicită pe lângă funcționarea armonioasă a 

întregului sistem și identificarea de soluții fiabile pentru 

maximizarea rezultatelor. În contextul unor limite sau contradicții 

generate de asigurarea unui echilibru între costul acțiunilor impuse 

pentru optimizarea controlului intern și beneficiile rezultate am 

identificat o serie de relații în acest sens. Astfel, am definit atât 

elementele necesare pentru efectuarea unei analize coerente, cât și 

relațiile existente între acestea prin intermediul unor formule 

fundamentate pe algoritmul identificat. De asemenea, în baza 

analizei raportului cost beneficiu pe baza relațiilor puse în evidență 

prin transpunerea conceptelor identificate în literatura de specialitate 

în activitatea de administrare a veniturilor statului am conturat un 

model de selecție a unei variante considerate optime, atât prin 

prisma reducerii valorii expunerii la risc, cât și a costurilor 

aferente implementării activităților de control intern în funcție de 

circumstanțele fiecărui caz în parte.  

La nivel internaţional, comunitar şi chiar naţional, controlul 

intern a avut şi are o evoluţie sinuoasă, există diferenţe majore atât în 

ceea ce priveşte cadrele normative aferente, cât şi practicile de 

punere în aplicare, ceea ce solicită intensificarea eforturilor depuse 

pentru atenuarea divergenţelor existente între normele, regulile şi 

practicile specifice internaţionale, comunitare şi naţionale, respectiv 

a unei reconcilieri a varietăţii de culturi organizaționale. 

Teoretic, contribuţiile aduse prin studiul şi analiza calitativă a 

celor mai relevante lucrări ştiinţifice, a normelor contabile, fiscale şi 

de control intern, pot fi localizate la nivelul întregii arii de 

formare a veniturilor statului, astfel prin prisma conceptelor 

utilizate în cele două tipuri de entități analizate - ”creanțele fiscale” 
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și ”obligații fiscale”, și ”datorii” și ”creanțe”- s-a evidențiat și 

creionat, modul în care impozitele, taxele și contribuțiile sociale sunt 

reflectate și prezentate în contabilitate, în raportările contabile și 

fiscale, și a fluxurilor informaționale între evidențele contabile și 

fiscale care le generează sau care sunt create în baza acestora, prin 

intermediul unor modele funcționale coerente .  

Empiric, contribuţiile generate de originalitatea metodologiei 

utilizate, în cadrul studiilor efectuate prin demersul de cercetare 

ştiinţifică s-au concretizat în rezultatele analizelor şi evaluărilor 

cantitative şi calitative ale practicilor şi procedurilor controlului 

intern prin prisma efectelor acestora în activitatea de administrare a 

veniturilor statului și a impactului în raportarea contabilă și fiscală a 

entităților contribuabili.  

O sinteză a celor mai importante contribuții se prezintă astfel: 

 am efectuat o amplă radiografie a conceptelor cu care 

operează controlul intern, astfel au fost surprinse valențele 

cognitive ale acestor concepte prin prisma obiectivelor 

urmărite, a principiilor care guvernează procesul, a ariei de 

cuprindere, a componentelor sale și a relațiilor dintre acestea, 

care poate contribui la perfecționarea și dezvoltarea cadrului 

conceptual; 

 am fundamentat un nou principiu al controlului intern –

principiul coerenței, care presupune atât sincronizarea și 

funcționarea coerentă a componentelor controlului intern, cât și 

integrarea funcţională a acestora în cadrul sistemelor, 

activităţilor, proceselor şi operaţiunilor entităţii - un ansamblu 

sau un sistem coerent şi funcţional de prevenire, identificare, 

evaluare şi/sau controlare a riscurilor; 

 am elaborat un nou model de control intern, adaptat la 

specificul entităților analizate, prin combinarea optimă a 

componentelor modelului actual cu cele ale unor modele de 

control intern consacrate cum sunt COSO, COSO II și ISA 

315, astfel încât sistemul implementat în baza acestuia să fie 

funcțional și coerent; Prin prisma avantajelor prezentate 

considerăm că, modelul propus poate constitui pentru 

managerii un instrument de control intern util în realizarea 
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performantă a obiectivele, în funcţie de care sunt evaluaţi 

(combaterea evaziunii fiscale, creșterea gradului de colectare 

etc.), auditorii interni îşi pot perfecţiona modul de lucru, 

favorizând siguranţa şi performanţa managerială, iar auditorii 

externi au un sistem de referinţă corespunzător; 

 am elaborat un model de management al riscurilor facil de 

aplicat în practică, obținut prin simplificarea componentei de 

risc din modelul de control intern actual, este asemănător cu 

modelul COSO II, care prin abordarea sistemică a riscurilor 

specifice va ajuta entitățile de administrare a veniturilor statului 

să-și controleze mai bine aceste evenimente; 

 am creionat o serie de reguli necesare a fi aplicate în procesul 

de management al riscurilor, de la inițierea și până la 

finalitatea acestuia; 

 delimitarea conceptuală a expresiilor de ”toleranță la risc” 

și ”apetitul pentru risc” necesară pentru reușita procesului de 

management al riscurilor și am creionat o metodă de abordare a 

situațiilor (expunerea la risc și toleranța la risc) care impun 

implementarea de activități de control intern; 

 am conturat un mecanism coerent de implementare a 

activităților de control intern care asigură legătura între 

managementul riscurilor și fundamentarea răspunsurilor la 

riscurile specifice activității de administrare a veniturilor 

statului; 

  prin prisma conceptelor de - ”creanțe fiscale” și ”obligații 

fiscale”, și ”datorii” și ”creanțe”- am evidențiat și creionat, 

modul în care impozitele, taxele și contribuțiile sociale sunt 

reflectate și prezentate în contabilitate, în raportările contabile 

și fiscale, și a fluxurilor informaționale între evidențele 

contabile și fiscale care le generează sau care sunt create în 

baza acestora; 

 am creionat, prin extrapolarea valențelor cognitive ale 

conceptelor regăsite în cele mai reprezentative modele de 

control intern (COSO, COSO II, modelul propus), sistemele de 

control intern care trebuie să asigure o gestiune integrată a 

riscurilor inerente, cu efecte în ambele categorii de entități 
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analizate; 

 am elaborat un model de conexiune a informațiilor din 

”bilanțul contabil”, ”contul de profit și pierdere” cu cele din 

declarația de impozit pe profit și o modalitate indirectă de 

determinare a rezultatului fiscal ; 

 am identificat un număr de zece modele de conciliere a 

rezultatului contabil cu rezultatul fiscal; 

 am identificat un număr de patru scenarii de conectare a 

rezultatului contabil cu cel fiscal; 

 am evidențiat o legătură de cauzalitate între informația 

contabilă și informația fiscală, calitatea uneia se reflectă în 

utilitatea celeilalte, și invers; 

 am evidențiat relația de cauzalitate dintre sistemele de 

control intern care se interferează în procesul de administrare 

a veniturilor statului, creionată simbolic prin fluxurile 

informaționale asigurate prin intermediul raportării contabile și 

fiscale; 

 am identificat relația de cauzalitate între utilitatea 

informației fiscale și contabile, și adecvarea controlului 

intern din entitățile participante la procesul de administrare a 

veniturilor statului; 

 am evidențiat relațiile și interferențele existente între 

politicilor și procedurilor contabile pe baza caracteristicilor 

acestora;  

 am evidențiat relația dintre controlul intern, politicile și 

procedurile contabile și utilitatea informațiilor contabile și 

fiscale; 

 am evidențiat că, armonizarea controlului intern din activitatea 

de administrare a veniturilor statului trebuie realizată prin 

prisma conceptelor de ”organizație extinsă” și ”mediu de 

risc”, în strictă corelație cu toate celelalte sisteme de control 

intern; 

 am definit modalitățile și direcțiile privind armonizarea 

controlului intern, pe baza relației de cauzalitate existentă 

între riscurile și acțiunile de control intern din cele două tipuri 
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de entități, astfel am identificat patru direcții de acțiune, 

respectiv ”un referențial adecvat”, ”modele de control 

intern și de management al riscului adecvate”, ”practici 

unitare” și ”sisteme de control intern”; 

 am identificat o serie de relații între pentru determinarea unui 

punct de echilibru între costul acțiunilor impuse pentru 

optimizarea controlului intern și beneficiile rezultate; 

 am definit atât elementele necesare pentru efectuarea unei 

analize coerente, cât și relațiile existente între acestea prin 

intermediul unor formule fundamentate pe algoritmul 

identificat (toleranța la risc, expunere la risc, risc rezidual, 

costul activităților de control intern);  

 am conturat un model de selecție a unei variante 

considerate optime, atât prin prisma reducerii valorii 

expunerii la risc, cât și a costurilor aferente implementării 

activităților de control intern; 

 abordarea performanței controlului intern (economicitate, 

eficacitate, oportunitate și eficiență) trebuie realizată prin 

prisma efectelor produse asupra entității și a activităților 

acesteia; 

 am definit rolul pe care auditul intern îl are în procesul de 

armonizare și optimizare a controlului intern. 

Aspectele inovative ale cercetării efectuate sunt date de 

realizarea obiectivului central al acesteia, respectiv dezvoltarea şi 

aprofundarea problematicii controlului intern - conceptual şi sub 

raportul practicii – particularizată în mod special în găsirea celor mai 

adecvate modalităţi de controlare a riscurilor specifice activităţii de 

administrare a veniturilor statului, prin armonizarea și optimizarea 

acestuia, cu impact în credibilitatea raportărilor contabile și 

fiscale.  

Într-o optică previzionară, contribuţiile aduse la stadiul 

cunoaşterii, pot fi sintetizate în identificarea modelelor, metodelor, 

mijloacelor şi mecanismelor prin care entităţile din domeniul 

analizat pot să-şi controleze eficient şi eficace riscurile specifice 

până la un nivel rezonabil astfel încât obiectivele stabilite să fie 

realizate în condiţii de performanţă.  
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Propuneri: 
Pe lângă aspectele arătate, pe baza considerentelor identificate 

abordarea prospectivă și proactivă a riscurilor printr-un control intern 

adecvat impune şi următoarele: 

 perfecţionarea cadrului conceptual al controlului intern, 

prin integrarea anumitor informaţii referitoare la clarificarea 

sau îmbunătăţirea unor noţiuni specifice, delimitarea 

conceptelor de risc şi incertitudine, de toleranță și apetit pentru 

risc, conturarea unor modele de management al riscurilor 

coerente şi funcţionale care să asigure un control intern 

sănătos, identificarea unor metode mai adecvate de determinare 

a nivelului expuneri şi a toleranţei la risc, identificarea 

factorilor de risc într-un mediu de risc în continuă schimbare, 

definirea unor strategii adecvate în funcţie de natura şi 

tipologia riscurilor identificate, precum şi a circumstanţelor 

care favorizează apariţia lor, definirea unor mecanisme de 

implementare eficientă a activităţilor de control intern. 

 adaptarea cadrului normativ prin perfecționarea și 

armonizarea acestuia, astfel încât sistemul de control intern 

implementat să corespundă cerințelor unui management 

modern și performant (standarde adaptate, criterii clare de 

implementare și evaluare); 

 gestionarea corespunzătoare a riscurilor care pot afecta 

rezultatele planificate, impun noi acțiuni la care să subscrie atât 

organismele profesionale, autoritățile de reglementare, 

managementul, persoanele responsabile de guvernanță, cât și 

mediul academic;  

 elaborarea pentru toate standardele de control intern indicatori 

pentru apreciere modului cum acestea au fost implementate; 

 mediatizarea importanței și necesității unui control intern 

adecvat; 

 schimbări în ceea ce priveşte optica şi atitudinea managerilor 

de a conştientiza, comunica, anticipa, asuma şi trata printr-un 

management performant, raţional, proactiv şi prospectiv 

riscurile inerente; 
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 crearea unei culturi organizaţionale transparente în care politica 

de gestionare a riscului să aibă rang de normă sens în care se 

impune o capitalizare și împărtășire a experiențelor dobândite;  

 tratarea managementului riscului ca un mod sănătos de 

conducere a unei entităţi publice, ca parte integrantă a 

activităţilor, proceselor şi operaţiunilor desfăşurate; 

 identificarea unor metode coerente şi adecvate pentru 

aprecierea expunerii la risc, astfel încât să se trateze doar 

riscurile considerate semnificative; 

 asigurarea unui personal pregătit şi receptiv pentru a percepe şi 

responsabilizează adecvat riscurile şi incertitudinile;  

 alocarea unor resurse suficiente şi adecvate, cantitativ şi 

calitativ, pentru implementarea sistemului de control intern şi 

gestionarea riscurilor (resurse umane, materiale, financiare, 

tehnice, inclusiv a unor aplicaţii informatice etc.). 

 elaborarea unui cadru normativ aferent controlului intern 

pentru entităţile contribuabil, sau completarea cadrului de 

raportare financiară cu elemente specifice controlului intern 

mai detaliate, sau prin adoptarea unui cadru de control intern 

unic atât pentru ambele categorii de entităţi care să poată fi 

adaptat la specificul şi cerinţele fiecăreia; 

 reconcilierea informațiilor din evidența contabilă și evidența 

fiscală a fiecărei entități contribuabil, prin efectuarea unor 

punctaje de conformitate periodice sau cel puțin la sfârșitul 

fiecărui an;  

 implicarea mai activă a entităților publice în acțiuni de 

asistență a entităților contribuabili pentru aplicarea corectă a 

legislației cu efecte directe în creșterea transparenței și 

credibilității raportărilor contabile și fiscale. 

 

Perspectivele cercetării 
În concluzie, deşi se poate spune că, lucrarea va face progrese 

remarcabile în domeniul de interes, însă datorită limitelor inerente 

oricărei cercetări ştiinţifice, nu va reuşi să trateze în totalitate 

multiple conotaţii, momente sau ipostaze pe care controlul intern le 
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comportă în condițiile unui mediu în continuă schimbare. Prin 

identificarea unor noi probleme, dimensiuni sau teme pe marginea 

problematici extrem de complexe a controlului intern se va asigura 

premisele care deschid şi favorizează noi orizonturi şi direcţii pentru 

cercetări şi reflexii viitoare. 
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