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Abstract

The present article aims to identify the situations where it is necessary to carry out an accounting 
expertise in commercial conflicts when this is required or admitted for the resolution of these disputes, 
understanding the manner of formulating the objectives and their conclusions, but also identifying the 
documentary material by which an accounting expertise of this type is made and the limits within 
which the expert accountant can achieve an objective.

Key terms: accounting expertise in commercial conflicts, objectives, conclusions, documentary 
material, forensic accounting expertise, case file
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Clasificare JEL: K41, K49, M41

După natura principalului obiectiv (principa lelor obiective) la care se referă, expertizele conta bile se cla
sifică în:

l expertize contabile în cauze civile dispuse sau acceptate în rezolvarea acestor litigii;
l expertize contabile în cauze penale dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ata şate 

aces tor litigii;
l expertize contabile în cauze comerciale dis puse sau acceptate în rezolvarea acestor litigii;
l expertize contabile în cauze fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea acestor litigii;
l alte categorii de expertize contabile judi ci are dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate 

de clienţi.

În acest articol vom prezenta expertizelecontabileîncauzecomerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea 
acestor litigii.

Studiul de caz 1

La data de 14.02.2018, societatea Alfa SRL depune la instanţă cererea de chemare în judecată a societăţii 
Gama SRL şi solicită obligarea acesteia la plata sumei de 15.000 lei, formată din 10.000 lei debit şi 5.000 lei pe
nalităţi contractuale. Gama SRL este atât client, cât şi furnizor pentru Alfa SRL. 

Din propriai iniţiativă, instanţa dispune efectuarea unei expertize contabile.

To cite this article: SergiuBogdan Constantin, Studii de caz privind expertizele contabile în cauze comerciale, CECCAR 
Business Review, No 7/2020, pp. 5663, DOI: http://dx.doi.org/10.37945/cbr.2020.07.07
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După scopul principal în care a fost solicitată, aceasta este o expertiză contabilă ju diciară, iar în funcţie 
de natura juridică este o expertiză contabilă civilă – deci este o expertiză con tabilă judiciară într-o cauză 
civilă.

Specializarea:

Societăţi comerciale şi alte entităţi economice

Obiectivul încuviinţat de instanţă:

Să stabilească expertiza contabilă judiciară suma (datoria) (formată din debit şi pena lităţi con tractuale) 
pe care o are de plată societatea Gama SRL către societatea Alfa SRL la data depunerii cererii de chemare în 
judecată.

Materialul documentar necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare:

l contractul încheiat între Alfa SRL şi Gama SRL;
l fişa clientului Gama SRL din contabilitatea Alfa SRL;
l fişa furnizorului Alfa SRL din contabilitatea Gama SRL;
l balanţele societăţilor Alfa SRL şi Gama SRL;
l facturile emise de Alfa SRL către Gama SRL;
l facturile emise de Gama SRL către Alfa SRL;
l documentele de plată ale Gama SRL către Alfa SRL;
l documentele de plată ale Alfa SRL către Gama SRL;
l ordinele de compensare încheiate între Alfa SRL şi Gama SRL.

Legislaţia şi reglementările referitoare la acest obiectiv: 

l Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
l Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile pri

vind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi comple
tările ulterioare;

l Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice pri vind monitorizarea 
da toriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, per soane juridice, în vederea diminuării blocajului fi
nan ciar şi a pierderilor din econo mie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă 
ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificările şi completările ulte rioare;

l Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiarcontabile;
l Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile.

Concluzii:

Suma pe care o are de plată societatea Gama SRL către societatea Alfa SRL la 14.02.2018, data de punerii 
cererii de chemare în judecată, este de 15.000 lei, formată din 10.000 lei debit şi 5.000 lei penalităţi contractuale. 

(În urma efectuării expertizei pot reieşi orice alte sume de plată.)

Sau:

La data de 14.02.2018, datoria societăţii Gama SRL către societatea Alfa SRL era de 30.000 lei, formată 
din 20.000 lei debit şi 10.000 lei penalităţi contractuale.

La data de 14.02.2018, datoria societăţii Alfa SRL către societatea Gama SRL era de 15.000 lei, formată 
din 10.000 lei debit şi 5.000 lei penalităţi contractuale.
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Diferenţa de achitat de către societatea Gama SRL, dacă se procedează la compensarea dato riilor reciproce, 
este de 15.000 lei, formată din 10.000 lei debit şi 5.000 lei penalităţi con tractuale.

(În urma efectuării expertizei pot reieşi orice alte sume de plată.)

Pentru efectuarea expertizei contabile judiciare, expertul a considerat că sunt necesa re explicaţiile celor 
două societăţi în legătură cu datele la care au fost înregistrate în con ta bilitate facturile emise de Gama SRL. 
În acest scop, expertul a convocat te lefonic părţile, iar explicaţiile necesare lea obţinut printro con ferinţă 
telefonică.

De reţinut!

Conform Standardului profesional nr. 35, în cazul proceselor civile, dacă pentru ex pertiză este nevoie 
de o lucrare la faţa locului sau sunt necesare explicaţiile părţilor, ea nu poate fi făcută decât după citarea 
păr ţilor prin scrisoare recomandată cu con ţinut declarat şi confirmare de primire, în care li se vor indica 
ziua, ora şi locul unde se va face lucrarea. Citaţia, sub sancţiunea nulităţii, trebuie comunicată părţii cu cel 
puţin cinci zile înaintea termenului de efectuare a lucrării. Confirmarea de primire va fi alăturată raportului 
de expertiză.

Conform art. 335 alin. (1)(2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare:

„Dacă pentru expertiză este nevoie de o lucrare la faţa locului sau sunt necesare ex plicaţiile părţilor, 
ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin scrisoare recomandată cu conţinut declarat şi confirmare 
de primire, în care li se vor indica ziua, ora şi locul unde se va face lucrarea. Citaţia, sub sancţiunea nulităţii, 
trebuie comunicată părţii cu cel puţin cinci zile înaintea termenului de efectuare a lucrării. Confirmarea de 
primire va fi alăturată raportului de expertiză.

Părţile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării.”

Instanţa omologhează raportul de expertiză contabilă judiciară. Aceasta hotărăşte ca so cietatea Gama SRL 
să îi plătească societăţii Alfa SRL suma de 15.000 lei, formată din 10.000 lei debit şi 5.000 lei penalităţi contrac
tuale.

În cazul în care un obiectiv încuviinţat de instanţă ar fi fost:

Să stabilească expertiza contabilă judiciară dacă este corectă suma de 15.000 lei, for mată din 10.000 lei 
debit şi 5.000 lei penalităţi contractuale, pe care consideră că o are de recuperat ca datorie societatea Alfa SRL 
de la societatea Gama SRL. 

Acest obiectiv nu este formulat corect, deoarece, în funcţie de răspunsul la obiectiv al expertului con tabil 
judiciar, instanţa este cea care stabileşte dacă suma este corectă. Deci nu se poate răspunde la acest obi ectiv.

Studiul de caz 2

Societatea Alfa SRL cheamă în judecată societatea Gama SRL în baza Cererii de che mare în judecată 
nr. 1.456/25.05.2017, înregistrată la Tribunalul Slobozia, so li ci tând obligarea la plata sumei totale de 380.000 lei, 
reprezentând 260.000 lei con tra valoarea produselor livrate şi 120.000 lei penalităţi de întârziere. 

În Dosarul nr. 332/88/2017 aflat pe rol la Tribunalul Slobozia, Secţia a IIIa Civilă, prin Încheierea de şedin
ţă din data de 23.06.2017, este numit să efectueze raportul de expertiză contabilă judiciară, admis ca probă în 
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dosarul mai sus menţionat, ex pertul contabil Popescu. Societatea Gama SRL îl propune pe domnul Ionescu ca 
ex pert consilier, dar acesta nu este încuviinţat de instanţă deoarece este expert contabil membru al CECCAR, 
dar nu este membru în Grupul experţilor judiciari (GEJ).

După scopul principal în care a fost solicitată, aceasta este o expertiză contabilă ju diciară, iar în funcţie 
de natura juridică este o expertiză contabilă civilă – deci este o expertiză con tabilă judiciară într-o cauză 
civilă.

Specializarea:
Societăţi comerciale şi alte entităţi economice

Se cunosc următoarele termene de referinţă: 
l perioada de desfăşurare a expertizei: 24.06.201716.01.2018;
l redactarea raportului: 1731.01.2018;
l termenul iniţial de depunere a raportului: 15.12.2017;
l termenul final de depunere a raportului: 10.02.2018;
l data citării părţilor: 30.06.2017.

În această cauză nu sau efectuat alte expertize contabile.

Domnul Ionescu nu poate fi expert consilier în Dosarul nr. 332/88/2017 aflat pe rol la Tribunalul Slobozia, 
Secţia a IIIa Civilă, deoarece nu este expert contabil judiciar înscris în GEJ.

De reţinut!
Conform Standardului profesional nr. 35, expertizele contabile dispuse la cerere (a părţilor) sau din 

ofi ciu în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze ci vile, ataşate sau nu unui proces penal, se 
nu mesc expertize contabile judiciare.

Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedură civilă, Co dul de procedură 
pe nală şi de alte legi speciale.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii 
de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, cu modificările şi completările ulterioare, „expertizele con
tabile judiciare pot fi efectuate numai de experţi contabili atestaţi în condiţiile legii”.

Experţii contabili se pot înscrie în GEJ şi deci pot deveni experţi contabili judi  ciari în conformitate cu 
Ca pitolul III Înscrierea experţilor contabili în GEJ din Normele nr. 1.044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii 
de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 10/200/2010, 
cu modificările ulterioare.

Revenind la Standardul profesional nr. 35, expertul contabil consilier al părţii/re co  mandat de parte 
par ticipă alături de expertul contabil numit/desemnat la efec tuarea expertizei contabile judiciare, conform 
prevederilor contractului de prestări ser vicii încheiat cu această ocazie cu partea şi informaţiilor existente 
la dosarul cauzei.

În cazul expertizelor contabile judiciare, experţii contabili consilieri ai părţilor/re     co  mandaţi de părţi 
sunt nominalizaţi de către un organ în drept să dispună pro ba cu expertiza contabilă, printrun act procedural 
(încheiere sau ordonanţă).

Experţii contabili consilieri sunt numiţi să efectueze expertize contabile judiciare, ceea ce înseamnă că 
trebuie să fie experţi contabili judiciari.

Deci domnul Ionescu, nefiind expert contabil judiciar, nu poate fi expert consilier în proces.
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La propunerea societăţii Alfa SRL, instanţa o încuviinţează pe doamna Rădulescu ca ex pert consilier, 
aceas ta fiind expert contabil membru al CECCAR şi membru în GEJ.

Obiectivul formulat de instanţă:
Să se stabilească datoria societăţii Gama SRL faţă de societatea Alfa SRL la 25.05.2017, data chemării în 

judecată.
În încheierea de şedinţă în care sau încuviinţat expertiza contabilă judiciară şi obiec tivul său se menţio

nează că expertul va calcula contravaloarea produselor li vra te şi penalităţile contractuale.

Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei contabile judiciare:
l contractele încheiate între Alfa SRL şi Gama SRL;
l facturile emise de Alfa SRL către Gama SRL;
l fişa clientului la Alfa SRL (pentru dovada înregistrării în contabilitate a creanţei);
l fişa furnizorului la Gama SRL (pentru dovada înregistrării în contabilitate a datoriei);
l documentele care atestă încasările – la furnizor: chitanţe, extrase de cont, docu men te de compensare 

(ordine sau proceseverbale);
l documentele care atestă plăţile – la client: chitanţe, extrase de cont, documente de compensare (or dine 

sau proceseverbale);
l balanţele analitice (în concordanţă cu fişele conturilor 401 „Furnizori” şi 4111 „Cli enţi”) atât de la 

Alfa SRL, cât şi de la Gama SRL.

Legislaţia şi reglementările referitoare la acest obiectiv: 
l Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
l Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile pri

vind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi comple
tările ulterioare;

l Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
l Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice pri vind monitorizarea 

da toriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, per soane juridice, în vederea diminuării blocajului fi
nan ciar şi a pierderilor din econo mie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă 
ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificările şi completările ulte rioare;

l Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiarcontabile;
l Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
l Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor 

autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
l Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile.

În Capitolul III Concluzii sunt menţionate concluziile raportului de expertiză conta bilă judiciară, care se 
re găsesc şi în Capitolul II Desfăşurarea expertizei contabile, dar mult mai la obiect.

Concluzii Capitolul II:
Valoarea datoriei societăţii Gama SRL către societatea Alfa SRL la data de 25.05.2017 este de 380.000 lei, 

din care contravaloarea produselor livrate 260.000 lei şi penali tăţi con  tractuale 120.000 lei. Vechimea datoriei 
reprezentând contravaloarea produselor li   vrate este de şase luni pentru suma de 160.000 lei şi de trei luni pen
tru suma de 100.000 lei, penalităţile calculânduse de către expertul contabil până la data de 25.05.2017.

(În urma efectuării expertizei pot reieşi orice alte sume şi orice vechime a datoriei.)
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Concluzii Capitolul III:

La data de 25.05.2017, datoria societăţii Gama SRL faţă de societatea Alfa SRL este de 380.000 lei.
Instanţa omologhează raportul de expertiză contabilă judiciară şi obligă societatea Ga ma SRL să îi achite 

societăţii Alfa SRL suma de 380.000 lei, formată din 260.000 lei de   bit şi 120.000 lei penalităţi contractuale.

Studiul de caz 3

Societatea Alfa SRL cheamă în judecată societatea Gama SRL în baza Cererii de che mare în judecată 
nr. 3.668/20.03.2017, înregistrată la Tribunalul Oradea, soli ci tând obli garea la plata sumei totale de 450.000 lei, 
reprezentând 280.000 lei con tra va loarea pro du selor livrate şi 170.000 lei penalităţi de întârziere. 

În Dosarul nr. 583/88/2017 aflat pe rol la Tribunalul Oradea, Secţia a IIa Civilă, prin Încheierea de şedinţă 
din data de 12.05.2017, este numit să efectueze raportul de ex pertiză contabilă judiciară, admis ca probă în 
dosarul mai sus menţionat, expertul contabil Popescu, carnet nr. 1.487/2008, secţiunea I din Tabloul CECCAR. 
So cie tatea Gama SRL îşi numeşte un expert consilier, în persoana expertului contabil judiciar Ionescu, carnet 
nr. 5.789/2010, secţiunea I din Tabloul CECCAR, ce este acceptat de instanţă.

După scopul principal în care a fost solicitată, aceasta este o expertiză contabilă ju diciară, iar în funcţie 
de natura juridică este o expertiză contabilă civilă – deci este o expertiză con tabilă judiciară într-o cauză 
civilă.

Specializarea:

Societăţi comerciale şi alte entităţi economice

Se cunosc următoarele termene de referinţă:

l perioada de desfăşurare a expertizei: 13.06.201715.01.2018;
l redactarea raportului: 1631.01.2018;
l termenul iniţial de depunere a raportului: 13.12.2017;
l termenul final de depunere a raportului: 12.02.2018;
l data citării părţilor: 15.07.2017.

În această cauză nu sau efectuat alte expertize contabile.

Obiectivul formulat de instanţă:

Să se stabilească datoria societăţii Gama SRL faţă de societatea Alfa SRL formată din con travaloarea pro
duselor livrate şi penalităţile datorate, precum şi vechimea aces tora la 20.03.2017, data chemării în ju decată.

Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei contabile judiciare:

l contractele încheiate între Alfa SRL şi Gama SRL;
l facturile emise de Alfa SRL către Gama SRL;
l fişa clientului la Alfa SRL (pentru dovada înregistrării în contabilitate a creanţei);
l fişa furnizorului la Gama SRL (pentru dovada înregistrării în contabilitate a datoriei);
l documentele care atestă încasările – la furnizor: chitanţe, extrase de cont, docu men te de compensare 

(ordine sau proceseverbale);
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l documentele care atestă plăţile – la client: chitanţe, extrase de cont, documente de com pensare (or dine 
sau proceseverbale);

l balanţele analitice (în concordanţă cu fişele conturilor 401 „Furnizori” şi 4111 „Cli enţi”) atât de la 
Alfa SRL, cât şi de la Gama SRL.

Legislaţia şi reglementările referitoare la acest obiectiv: 

l Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
l Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile pri

vind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi comple
tările ulterioare;

l Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
l Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice pri vind monitorizarea 

da toriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, per soane juridice, în vederea diminuării blocajului fi
nan ciar şi a pierderilor din econo mie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă 
ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificările şi completările ulte rioare;

l Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiarcontabile;
l Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
l Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor 

autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
l Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile.

În Capitolul III Concluzii sunt menţionate concluziile raportului de expertiză contabilă judiciară, care se 
regăsesc şi în Capitolul II Desfăşurarea expertizei contabile, dar mult mai la obiect.

Concluzii:

Valoarea datoriei societăţii Gama SRL către societatea Alfa SRL la data de 20.03.2017 este de 450.000 lei, 
din care contravaloarea produselor livrate 280.000 lei şi penali tăţi con tractuale 170.000 lei. Vechimea datoriei 
reprezentând contravaloarea produselor li  vra te este de şase luni pentru suma de 180.000 lei şi de trei luni pen
tru suma de 100.000 lei, penalităţile cal culânduse de către expertul contabil până la data de 20.03.2017.

(În urma efectuării expertizei pot reieşi orice alte sume şi orice vechime a datoriei.)

Expertul consilier Ionescu nu este de acord cu expertul desemnat de instanţă în le gă tură cu anumite aspec
te şi nici cu concluziile. Având în vedere divergenţele de opi nie, expertul consilier formulează o opinie separată, 
dar pe care nu o motivează în ace laşi raport cu expertul desemnat, ci întocmeşte un raport separat pe care îl 
depune la instanţă fără al supune auditului de calitate din cadrul CECCAR.

De reţinut!

Conform Standardului profesional nr. 35, în cauze civile, experţii contabili aleşi de părţi şi încuviinţaţi 
de instanţă pot participa la lucrările expertizei în calitate de con   silieri ai părţilor, pot să dea relaţii, să formu
leze întrebări şi observaţii, dacă este cazul.

În situaţia în care sunt deosebiri de păreri între experţi, opiniile separate (motivate de fiecare expert 
în parte) trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă. Formularea opiniei separate a 
expertului contabil se inserează în rapor tul de expertiză contabilă conform obiectivelor stabilite de organul 
care a dispus ex pertiza.
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În cauze civile, legiuitorul a prevăzut că, dacă este cazul, expertul consilier al părţii poate întocmi şi 
se  parat un raport de expertiză contabilă judiciară cu privire la obiec   tivele acesteia, care va respecta algoritmul 
efectuării expertizei contabile ju   di ciare. În acest caz, expertul contabil consilier al părţii va respecta normele 
de lu cru specifice misiunilor privind expertizele contabile, precum şi pe cele de ra por tare spe cifice expertizei 
contabile, cu excepţia convocării părţilor, care este res pon sa  bilitatea expertului contabil numit conform 
pre vederilor Codului de procedură civilă.

Potrivit art. 19 din Normele nr. 1.044/2010:

„În conformitate cu Regulamentul CECCAR privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, 
experţii contabili judiciari, indiferent de calitate (expert numit sau expertparte), au obligaţia să prezinte 
ra poartele de expertiză contabilă judi ci ară, precum şi opiniile separate ale experţilorparte pentru a fi su
puse auditului de calitate.”

Deci, dacă expertul consilier al părţii a întocmit separat un raport de expertiză conta bilă judiciară, acesta 
trebuie supus auditului de calitate potrivit procedurilor prevăzute în Regulamentul privind auditul de calitate 
în domeniul serviciilor contabile. 

Instanţa omologhează raportul de expertiză contabilă judiciară şi acceptă cererea so  cietăţii Alfa SRL, 
obli gând societatea Gama SRL să îi achite su ma de 450.000 lei, formată din 280.000 lei debit şi 170.000 lei pe
na  lităţi contrac tuale.
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