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Abstract

The present article aims to identify the circumstances where it is necessary to carry out an accounting 
expertise in criminal cases, when this is required or admitted for the resolution of some civil aspects 
related to 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 criminal cases, objectives, conclusions, documentary material, 
judicial accounting expertise report, criminal file

Termeni-cheie: expertize contabile în cauze penale, obiective, concluzii, material documentar, 
raport de expertiză contabilă judiciară, dosar penal

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 expertizelecontabileîncauzepenaledispusesauacceptateînrezolvarea
unoraspectecivileataşateacestorlitigii.

De reţinut!
Conform Standardului profesional nr. 35: Expertizele contabile, nu sunt acceptate obiective precum 

„să se calculeze prejudiciul dacă operaţiunile ar fi fictive” (sau „ca ipoteză de lucru, tranzacţiile ar fi fictive”), 
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„în ipoteza de lucru ..., cal culaţi prejudiciul”, „să se sta bi lească dacă tranzacţiile sunt reale”, „să se stabilească 
dacă tranzacţiile în cau ză sunt legale”, „să se calculeze prejudiciul în eventualitatea în care inculpatul ar fi 
găsit vinovat”.

De asemenea, raportul de expertiză contabilă judiciară nu poate oferi răspunsuri la obiective condiţionat 
de sintagma „dacă, din punctul de vedere al cercetării pe nale, se consideră că tranzacţiile exprimă situaţii 
ne reale sau care sunt suspecte”.

Un raport de expertiză contabilă judiciară nu poate oferi răspunsuri cu privire la realitatea sau fictivitatea 
unor tranzacţii. De asemenea, nu poate calcula impozite şi taxe în funcţie de fictivitatea unor tranzacţii 
sta bilită de procuror sau jude că tor – obiectivul trebuie formulat fără să se facă referire la fictivitatea sau 
rea litatea tranzacţiilor. Aşteptările organelor judiciare nu pot fi ca realitatea sau fictivitatea tran zac ţiilor să 
fie dovedită pe calea unei expertize contabile judiciare. Expertul nici nu are la îndemână această posibilitate 
de vreme ce expertiza ia în conside rare doar do cumente justificative, evidenţe contabile şi fiscale. Realitatea 
sau fictivitatea unor tranzacţii nu se poate stabili de la birou de către expertul contabil judiciar. Altele trebuie 
să fie mijloacele de probă care să demonstreze caracterul real sau fictiv al tran zacţiilor. (Decizia Curţii de 
Apel Alba Iulia nr. 890/A/2017, pronunţată în apel în Dosarul penal nr. 7.133/97/2013)

Realitatea sau fictivitatea tranzacţiilor, din care rezultă sau nu şi existenţa even tua lului prejudiciu, face 
obiectul exclusiv al altor mijloace de probă, a căror ana liză o efectuează exclusiv procurorul şi instanţa de 
ju decată.

Expertiza contabilă judiciară poate menţiona dacă anumite operaţiuni/tranzacţii au fost înregistrate 
în contabilitate în baza documentelor justificative aferente şi efectuează calcule matematice pentru a deter
mina, dacă este cazul, o bază de im pu nere suplimentară.

Expertul contabil nu se poate pronunţa în legătură cu aşazise prejudicii şi nici cu privire la anumite 
pre zumţii formulate în obiective.

Expertiza contabilă judiciară este misiunea dată unui expert contabil de a veri fi ca do cumen tele justifi
cative, evidenţele contabile şi fiscale, după caz, ale unui contri buabil cu scopul de a furniza justiţiei infor
maţiile necesare pentru a se pronunţa, în cunoş tinţă de cauză, asupra unui proces/caz de evaziune fiscală. 
De ase menea, exper tiza este o formă de cercetare ştiinţifică efectuată în vederea lămu ririi modului în care 
în documente, în evidenţa contabilă şi fiscală sunt re flectate anumite fapte, împrejurări, situaţii de natură 
economicofinanciară şi fiscală.

Obiectivele unei expertize contabile judiciare trebuie să vizeze numai sfera conta bilă şi/sau fiscală a 
problemei respective, cauzele care au generat eventuale datorii la bu ge tul de stat sau fiscale, valoarea 
aces tor datorii, fără a face referire la aspec te le juri dice – principiile de drept şi/sau încadrarea juridică a 
fap telor – ori la persoanele vino  vate, acestea fiind de competenţa instanţei. Expertul judiciar numit întro 
cau ză nuşi poate depăşi specializarea, mandatul şi competenţa, nefiind deci în mă  su ră să judece dacă 
anu mite principii de drept sunt aplicabile în speţă. Instanţa este singura care poate face acest lucru şi poate 
lua o hotărâre în cauză.

Expertul contabil judiciar are competenţa de a stabili obligaţiile ce fac obiectul veni turilor la bugetul 
sta tului. Nu intră în atribuţiile lui să verifice dispoziţiile legale posi bil încălcate. El nu se poate substitui 
justiţiei.

Expertul judiciar nu poate să facă aprecieri cu privire la latura subiectivă a unor fapte săvârşite de o 
per soană sau la scopul urmărit de aceasta, fiind obligat să se limiteze la constatarea dacă operaţiunile au
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fost sau nu consemnate ori evidenţiate în actele, documentele, registrele contabile, registrele fiscale şi de
claraţiile fiscale.

Astfel, expertul judiciar nu poate identifica întro anumită speţă persoana vinovată pentru o acţiune 
sau o omi siune de înregistrare în evidenţele contabile şi fiscale.

Potrivit Standardului profesional nr. 35, viza auditului de calitate aplicată de CECCAR este obligatorie 
îna inte de depunerea raportului la parchet sau la instanţă. Lipsa acesteia poate atrage sancţionarea dis ci
plinară a expertului de către Corp, audi tul de calitate având menirea de a verifica tocmai respectarea re
gulilor ştiinţei şi expertizei profesionale, la care trimite art. 177 alin. (3) teza finală din Codul de pro ce dură 
penală.

În ceea ce priveşte accesoriile aferente obligaţiilor fiscale, punctul 21.11 al Deciziei Înaltei Curţi de Ca
saţie şi Justiţie nr. 17/2015 – Completul competent să judece recursul în interesul legii, referitoare la in ter
pretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 19 din Codul de procedură penală, stabileşte că în cauzele 
penale având ca obiect infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea 
şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, in stan  ţa, soluţionând acţiunea civilă, dispune 
obli garea inculpatului condamnat pen  tru săvârşirea acestor infracţiuni la plata sumelor reprezentând obli
gaţia fiscală prin   cipală datorată şi a celor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii dato rate, în con diţiile 
Co dului de procedură fiscală:

„Pornind de la definiţia dată creanţelor fiscale principale prin art. 21 alin. (1) lit. a) din Codul de proce
dură fiscală (n.r. – din 2003), în cazul infracţiunilor de evaziune fiscală inculpaţii vor fi obligaţi la suportarea 
prejudiciului constând în echivalentul cuantumului creanţelor fiscale principale deţinute de stat, calificând 
astfel raportul juridic năs cut între plătitorul taxei şi beneficiarul acesteia ca un raport juridic de drept fiscal, 
reglementat de prevederile Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, dar şi la plata creanţelor fiscale 
accesorii (...).”

Opinăm că accesoriile trebuie calculate din momentul rămânerii definitive a de ci ziei instanţei până în 
cel al plăţii prejudiciului stabilit de către aceasta.

Dacă totuşi procurorul şi/sau judecătorul stabilesc/stabileşte prin obiectiv calculul accesoriilor aferente 
unor obligaţii fiscale, trebuie să se menţioneze data până la care trebuie calculate acestea, iar expertul ju
di ciar are obligaţia să facă acest lu cru.

Studiul de caz 1

La data de 15.07.2017, la societatea Alfa SRL are loc un control al Direcţiei An ti  frau dă Fiscală din cadrul 
ANAF, care constată că asociatul Popescu, care este şi ad mi nis trator, a împrumutat de la societate, în perioada 
01.02.201430.06.2017, suma de 1.000.000 lei în vederea efectuării unor cheltuieli personale, re tur  nând în 
ace  eaşi pe rioadă 20.000 lei. Inspectorii antifraudă le aduc la cu noştinţă aceste aspecte ce lor lalţi asociaţi, care 
de pun plângere penală în temeiul art. 272 alin. (1) lit. c) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu mo
dificările şi completă rile ulterioare. 

Se începe urmărirea penală şi se dispune prin ordonanţă, de către procurorul de caz, expertiza contabilă. 

Este numit să efectueze expertiza contabilă judiciară Ionescu, dar acesta se adresează în scris procuro
rului de caz şi îi comunică faptul că el are specializarea Con  tabilitate – Fiscalitate şi nu poate efectua expertiza. 
În urma acestui demers, pro   cu rorul numeşte un alt expert contabil judiciar, în persoana lui Vasilescu.
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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 penală, deci este o expertiză con tabilă judiciară într-o cauză penală.

Specializarea:

Societăţi comerciale şi alte entităţi economice

De reţinut!

Conform Standardului profesional nr. 35, calitatea de expert contabil abilitat să efec  tueze expertize 
contabile este reglementată. 

Competenţa presupune deţinerea de către expertul contabil a cunoştinţelor ne ce sare specializării la 
care se referă expertiza contabilă.

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de ex pertiză tehnică judiciară 
şi extrajudiciară, cu modificările şi completările ulterioare, un expert contabil judiciar poate desfă şura acti
vităţi în specializările din domeniul Contabilitate, aşa cum sunt prevăzute în Nomenclatorul specializărilor 
ex pertizei tehnice judiciare aprobat prin Ordinul ministrului jus tiţiei nr. 199/C/2010, cu mo dificările ulte
rioare. Acesta poate efectua expertize doar în specializările din Con tabilitate în care a fost ates tat. La art. 12 
alin. (1) lit. b) se stipulează că la cerere poate obţine calitatea de expert tehnic judiciar întro anumită specia
litate persoana care a dobândit cali ta tea cerută pentru desfăşurarea activităţii în acea specialitate, prevăzută 
în No men clatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, în condiţii le legii speciale ce reglementează 
or ganizarea şi des făşurarea unei activităţi sau profesii şi modul de acces în aceasta.

Potrivit art. 14, persoana care a dobândit ca li tatea de expert teh nic judiciar sau de specialist poate efec
tua expertize tehnice ju diciare numai în specialitatea în care a fost atestată. Specializările expertizei teh nice 
judiciare sunt sta bilite în No menclatorul specializărilor expertizei tehnice judi ciare, aprobat prin or din al 
mi nistrului justiţiei.

Experţii contabili pot deveni experţi contabili judiciari membri în Grupul experţilor judiciari (GEJ) în 
con formitate cu Normele nr. 1.044/2010 privind îmbunătăţirea ac tivităţii de expertiză contabilă judiciară. 
Atunci când face la CECCAR demersurile pentru a deveni expert contabil judiciar şi membru în GEJ, expertul 
contabil poate alege una dintre specializările existente, mai multe sau pe toate.

Expertul contabil judiciar are competenţa să efectueze expertize doar în specia li zările în care a fost 
ates tat de CECCAR şi cu care a fost înscris în GEJ.

Obiectivul 1 dispus de procuror:

Să stabilească expertiza contabilă judiciară suma plătită de societatea Alfa SRL că tre aso ciatul şi adminis
tratorul Popescu şi suma încasată de la acesta în perioada 01.02.201430.06.2017.

Materialul documentar necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare – obiectivul 1: documen
tele de plată şi de încasare dintre asociatul şi administratorul Po pescu şi societatea Alfa SRL.

Reglementarea referitoare la obiectivul 1:

Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile.

Concluzii la obiectivul 1: 

În perioada 01.02.201430.06.2017, asociatul şi administratorul Popescu a încasat de la societatea Alfa SRL 
suma de 1.000.000 lei şi a plătit suma de 20.000 lei. 
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Obiectivul 2 dispus de procuror:

Să se stabilească suma pe care o are de recuperat societatea Alfa SRL de la asociatul şi administratorul 
Popescu la data de 30.06.2017.

Materialul documentar necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare – obiectivul 2:

Pentru perioada 01.02.201430.06.2017:
l fişele conturilor 455 „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor”, 461 „Debitori di verşi”, 5311 „Casa în lei” 

şi 5121 „Conturi la bănci în lei”;
l Registruljurnal;
l registrul Cartea mare;
l balanţa analitică la 30.06.2017.

Legislaţia şi reglementările referitoare la obiectivul 2: 

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 Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile.

Desfăşurarea expertizei:

Plăţile societăţii Alfa SRL către asociatul şi administratorul Popescu, în valoare de 1.000.000 lei, au fost 
evi denţiate în debitul contului 4551 „Acţionari/asociaţi – conturi curente”, analitic Asociat Popescu, iar încasările, 
de 20.000 lei, în creditul contului 4551, analitic Asociat Popescu. La data de 30.06.2017, în contabilitatea socie
tăţii Alfa SRL, contul 4551, analitic Asociat Popescu, avea un sold debitor în sumă de 980.000 lei. Deci suma pe 
care o are de recuperat societatea Alfa SRL de la asociatul şi administratorul Popescu la data de 30.06.2017 
este de 980.000 lei.

Concluzii la obiectivul 2:

Suma pe care o are de recuperat societatea Alfa SRL de la asociatul şi administratorul Popescu la data 
de 30.06.2017 este de 980.000 lei.

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

Procurorul îl trimite în judecată pe Popescu pentru încălcarea art. 272 alin. (1) lit. c) din Legea so cietăţilor 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar Alfa SRL se constituie parte ci vilă pentru 
re cuperarea prejudiciului în sumă de 980.000 lei.

Studiul de caz 2

La data de 15.04.2014, Popescu, asociat unic şi administrator al societăţii Alfa SRL, cesionează toate păr
ţile sociale ale acesteia unui cetăţean din Egipt cu domiciliul întrun sat din deşertul Sahara. În urma unui control 
de rutină al poliţiei, deoarece cetăţeanul egiptean către care sau cesionat părţile sociale nu poate fi găsit de 
că tre organele judiciare, se deschide dosar penal pentru evaziune fiscală. Po pescu este trimis în judecată pentru 
comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, iar in stan ţa în cuviinţează expertiza contabilă. 

Vasilescu, expert contabil judiciar, este numit să efectueze expertiza în cauză.
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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 penală, deci este o expertiză con tabilă judiciară într-o cauză penală.

Specializările:

Societăţi comerciale şi alte entităţi economice; Fiscalitate

Obiectivul încuviinţat de instanţă:

Să stabilească expertiza contabilă judiciară dacă şi ce dispoziţii legale au fost încălcate de inculpatul 
Popescu cu prilejul cesionării părţilor sociale ale societăţii Alfa SRL.

Materialul documentar necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare:

l documentele întocmite cu ocazia cesionării părţilor sociale ale societăţii Alfa de către aso ciatul unic 
Popescu;

l certificatul constatator de la registrul comerţului, în formă extinsă, la zi şi în ter men, sau orice alt do
cu ment de la registrul comerţului care să arate istoricul firmei de la înfiinţare până în prezent.

Reglementarea referitoare la acest obiectiv:

Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile.

De reţinut!

Expertul contabil are ca atribuţie doar verificarea aspectelor învederate de instanţă în raport cu legis
laţia contabilă şi fiscală aplicabilă, neputând să facă aprecieri asu  pra unor alte domenii şi nici cu privire la 
încadrarea juridică a faptelor. Expertul con tabil ana lizează evenimente şi tranzacţii, şi nu încadrarea juridică 
a acestora.

Expertiza contabilă judiciară este misiunea dată unui expert contabil de a veri fi ca documentele jus ti
ficative, evidenţele contabile şi fiscale, după caz, ale unei so cie  tăţi, cu scopul de a furniza justiţiei informaţiile 
necesare pentru a se pro nun ţa, în cu noştinţă de cauză, asupra unui proces sau a unei contestaţii cu privire 
la ca re a fost se si zată. Expertiza este, de asemenea, o formă de cercetare ştiinţifică efec   tuată în ve  de  rea 
lă muririi modului în care sunt reflectate în documente, în evi den ţa con tabilă şi fiscală, anumite fapte, îm
prejurări, situaţii de natură eco no  mi cofinanciară şi fiscală.

Obiectivele unei expertize contabile judiciare trebuie să vizeze numai sfera con tabilă şi/sau fiscală a 
pro blemei respective. Ele trebuie să fie formulate de instanţă concis, fără echivoc şi fără a se solicita exper
tului contabil numit să se pronunţe asu pra încadrărilor juridice ale faptelor supuse judecăţii.

Atribuţiile expertului contabil judiciar se limitează la aspectele contabile şi fisca le care decurg din trans
ferul părţilor sociale şi nu vizează alte aspecte legate de aceas tă operaţiune. Nu intră în sarcina acestuia să 
verifice dispoziţiile legale posibil în  căl cate cu prilejul cesionării părţilor sociale.

Cesionarea părţilor sociale în cauză a fost înregistrată la registrul comerţului şi apro  bată de acesta, 
exis tând documente justificative în acest sens. Deci expertiza contabilă judiciară nu poate stabili dacă şi ce 
dispoziţii legale au fost încălcate cu prilejul cesionării părţilor sociale.

Expertul contabil judiciar Vasilescu comunică în scris instanţei cele menţionate mai sus, iar aceasta hotă
răşte să nu mai utilizeze în proces proba cu expertiza contabilă.
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Studiul de caz 3

În anul 2015, societatea Alfa SRL obţine prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) fonduri euro
pene ne rambursabile în valoare de 9.000.000 lei. Acestea sunt virate de Autoritatea de Management întrun 
cont bancar distinct, dedicat desfăşurării contractului de finanţare.

Prin contractul de finanţare încheiat cu Autoritatea de Management, desfăşurat pe perioada 01.07.2015
31.12.2017, societatea Alfa SRL se angajează să desfăşoare cur  suri de formare profesională pentru diferite 
me serii şi con comitent să efectueze con si  lie re psihologică pentru participanţii la cursuri.

Societatea Alfa SRL contractează di  feriţi furnizori de servicii de formare profesională şi consiliere psiholo
gică, achi zi  ţionând servicii în valoare de 6.000.000 lei. De asemenea, cumpără două auto tu risme BMW X6 în 
va loare totală de 800.000 lei şi renovează sediul societăţii contra sumei de 2.200.000 lei.

În anul 2018, în cadrul unui control la Autoritatea de Management, extins şi la societatea Alfa SRL, Curtea 
de Conturi constată achiziţia auto tu rismelor BMW X6 şi renovarea sediului societăţii şi consideră că so cietatea 
Alfa SRL nu a folosit banii con form contractului de finanţare.

Având în vedere cele de mai sus, Curtea de Conturi depune la Direcţia Naţională Anti co rup ţie (DNA) plân
gere penală împotriva societăţii Alfa SRL şi a administratorului acesteia pentru deturnare de fonduri eu ropene 
în valoare de 3.000.000 lei pe pe ri oa da desfăşurării contractului de finanţare. Procurorul de caz de la DNA dis
pune efec tuarea unei expertize contabile. ANAF se constituie parte civilă în temeiul art. 20 din Codul de procedură 
penală, în vederea recuperării prejudiciului.

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 penală, deci este o expertiză con tabilă judiciară într-o cauză penală.

Specializarea:
Gestionarea fondurilor comunitare

Obiectivul 1 dispus de procuror:
Să stabilească expertiza contabilă judiciară valoarea de achiziţie înregistrată în con ta bilitate a autotu ris

melor BMW X6 cumpărate de societatea Alfa SRL în perioada 01.07.201531.12.2017. De asemenea, să se sta
bi lească din ce conturi bancare sa achi tat contravaloarea autoturismelor în cauză.

Obiectivul 2 dispus de procuror:
Să stabilească expertiza contabilă judiciară dacă sa evidenţiat în contabilitatea so cie tăţii Alfa SRL în 

perioada 01.07.201531.12.2017 renovarea sediului societăţii şi care este valoarea acesteia. De asemenea, să 
se stabilească din ce conturi bancare sa achi tat contravaloarea renovării sediului societăţii.

Prin ordonanţă, este desemnat să efectueze expertiza contabilă judiciară expertul con tabil Popescu.
Imediat ce a fost desemnat expert contabil judiciar în dosarul penal în cauză instru men tat de DNA, Popescu 

sa prezentat la sediul acesteia pentru a lua cunoştinţă de conţinutul dosarului. Aici i sa pus în vedere că acest 
lucru poate fi făcut numai cu încuviinţarea procurorului de caz, care, după ce a discutat cu expertul con tabil 
ju diciar, a încuviinţat studierea conţinutului dosarului penal în cauză.

De reţinut!
Conform art. 175 alin. (2) din Codul de procedură penală, expertul are dreptul să ia cunoştinţă de ma

te rialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei.
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Standardul profesional nr. 35 precizează că în cazul expertizelor contabile dispuse în dosare penale 
ex pertul contabil are dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului penal numai cu încuviinţarea organului 
de urmărire penală sau a instanţei de judecată, cărora acesta este îndreptăţit să le ceară lămuriri în legătură 
cu faptele sau împrejurările cauzei.

Materialul documentar necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare – obiectivul 1:
Pentru perioada 01.07.201531.12.2017:
l contractele de vânzarecumpărare pentru cele două autoturisme BMW X6;
l facturile de achiziţie pentru cele două autoturisme;
l documentele cu care sa achitat contravaloarea celor două autoturisme, extrasele de cont;
l fişa mijlocului fix;
l fişa contului 2133 „Mijloace de transport”.

Legislaţia şi reglementările referitoare la obiectivul 1: 
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 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiarcontabile;
l Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile.

Materialul documentar necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare – obiectivul 2:
Pentru perioada 01.07.201531.12.2017:
l fişele conturilor 231 „Imobilizări corporale în curs de execuţie” şi 212 „Construcţii”;
l contractele încheiate pentru achiziţiile aferente renovării sediului;
l facturile de achiziţii aferente renovării sediului;
l Registruljurnal;
l balanţele analitice.

Legislaţia şi reglementările referitoare la obiectivul 2: 
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 Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile.

Concluzii la obiectivul 1:
Valoarea de achiziţie înregistrată în contabilitate a celor două autoturisme BMW X6 achi ziţionate în peri

oada 01.07.201531.12.2017 este de 600.000 lei fără TVA. Con tra valoarea autoturismelor sa achitat din contul 
RO XX deschis la banca Y.

Concluzii la obiectivul 2:
În perioada 01.07.201531.12.2017 sa evidenţiat în contabilitatea societăţii Alfa SRL renovarea sediului 

său în valoare de 1.000.000 lei fără TVA. Contravaloarea renovării sediului sa achitat din contul RO XX deschis 
la banca Y.

(În urma efectuării expertizei pot reieşi orice sume.)
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Procurorul trimite în judecată societatea Alfa SRL şi pe administratorul acesteia pentru deturnare de 
fon duri europene.

Presupunem că obiectivele dispuse de către procuror ar fi fost:

Pornind de la ipoteza de lucru că sumele folosite de societatea Alfa SRL pentru achi ziţia autoturismelor 
BMW X6 şi pentru renovarea sediului provin din fondurile eu ro pene nerambursabile accesate prin POCU, să 
stabilească expertiza contabilă ju di cia ră valoarea prejudiciului. 

Pornind de la ipoteza de lucru că sumele folosite de societatea Alfa SRL pentru achi  ziţia autoturismelor 
BMW X6 şi pentru renovarea sediului provin din fon durile eu ro pene nerambursabile accesate prin POCU, să 
sta bilească expertiza contabilă ju di ciară valoarea fondurilor europene deturnate de societatea Alfa SRL.

Expertul contabil nu ar fi putut răspunde la aceste obiective.

De reţinut!

Potrivit Standardului profesional nr. 35, un raport de expertiză contabilă se efec tuează pe bază de docu
mente justificative şi evidenţe contabile, şi nu de prezumţii. De asemenea, expertiza contabilă judiciară nu 
se poate pronunţa nici în legătură cu aspecte juridice care nu au legătură cu sfera contabilă, nici cu privire 
la înca drarea juridică a unor fapte. Deci nu se poate pronunţa în legătură cu un eventual prejudiciu, şi nici 
cu infracţiunea de deturnare de fonduri europene. 

Va urma...
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