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Congresul Mondial
al contabililor 2014
 10-13 noiembrie
2014, Roma
Congresul Mondial al
Contabililor are loc o dată la
patru ani, sub egida IFAC, și
reprezintă cel mai prestigios
eveniment de pe agenda
mondială a profesiei contabile,
reunind lideri ai profesiei,
inclusiv profesioniști din firme
publice de contabilitate, din
mediul academic, întreprinderi
internaționale și naționale, din
institute profesionale, precum și
mii de contabili, reglementatori,
normalizatori de standarde și
alte persoane interesate de
dezvoltarea unei profesii

contabile globale de înaltă
calitate.
Și pentru că toate
drumurile duc la Roma, în acest
an, drumurile a peste 4000 de
profesioniști din peste 130 de
organizații și instituții din
întreaga lume s-au intersectat,
în perioada 10-13 noiembrie, în

capitala italiană. Oportunitate
unică pentru profesia contabilă
de a folosi experiențele
anterioare și de a elabora o
nouă viziune pentru viitor,
Congresul mondial 2014 a avut
ca temă centrală „Viziunea
pentru 2020: să învățăm din

trecut pentru a construi
viitorul”.
În calitate de membru al
Federaţiei
Contabililor
Internaţionali,
Corpul
Experţilor
Contabili
şi
Contabililor Autorizaţi din
România s-a implicat constant
în acţiunile organizate la nivel
internaţional
în
domeniul
profesiei contabile. Astfel, o
delegație a Corpului a fost
prezentă la cele mai importante
sesiuni ale Congresului de la
Roma,
iar
reprezentantul
CECCAR în Comitetul pentru
Practici Mici şi Mijlocii din
cadrul IFAC a participat în
calitate de vorbitor în cadrul
uneia dintre sesiunile paralele
cu
tema
„Provocări
în
implementarea noilor directive
contabile europene din 2013”.
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Programul tehnic al
Congresului a fost unul
ambițios prin amploare (trei
sesiuni plenare și 30 de sesiuni
paralele), dar și prin diversitatea
temelor abordate (evoluția
raportării
financiare,
standardele internaționale de
educație,
guvernarea
corporativă,
raportarea
integrată, susținerea IMMurilor, inovație în tehnologie
sunt doar o parte din subiectele
de dezbatere).
Profitând de participarea
atât
de
numeroasă
a
profesioniștilor
și
de
vizibilitatea sporită oferită de
un eveniment atât de important,
mai multe organisme regionale
și internaționale au organizat
evenimente
în
preajma
Congresului mondial.
Astfel, în data de 9
noiembrie a avut loc Adunarea
generală și ședința ordinară a
Grupului Edinburgh; în data de
10 noiembrie
CILEA a
organizat la Roma ședința
Consiliului
și
Adunarea
generală, iar în data de 15
noiembrie a avut loc ședința
Comitetului PMM al IFAC.■
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Masa rotundă „Viitorul TVA-ului”
și ședința Grupului de lucru Politici
fiscale organizate de Federația
Experților Contabili Europeni
Bruxelles  18 – 19 noiembrie 2014

Federația
Experților
Contabili Europeni a organizat
în data de 18 noiembrie 2014 o
masă rotundă prin care și-a
propus
să
examineze
oportunitatea unei noi abordări
față de cooperarea dintre
contribuabili și autoritățile
fiscale, dar și să dezbată
hotărârile luate la nivelul

politici fiscale de la nivel
național și european noile
inițiative din domeniul TVAului în Uniunea Europeană.
La masa rotundă au
participat atât reprezentanții în
Grupele de lucru ale FEE,
printre care și reprezentantul
CECCAR în Grupa de lucru
Politici fiscale, reprezentanți ai
Comisiei Europene, dar și
reprezentanți ai autorităților
fiscale naționale din diverse țări
europene, precum și ai mediului
de afaceri privat european,
aceștia din urmă susținând
punctul de vedere al mediului
de afaceri asupra recentelor
inițiative fiscale din Uniunea
Europeană.

statelor membre în domeniul
TVA.
Structurată în jurul temei
centrale „Viitorul TVA-ului”,
această reuniune de dezbateri a
reprezentat o oportunitate unică
pentru profesie de a discuta cu
comunitatea de afaceri, mediul
academic și responsabilii de

Acest eveniment a fost
urmat, în data de 19 noiembrie,
de ședința Grupului de lucru
FEE Politici fiscale și a Grupei
operative pentru TVA la care
CECCAR a fost prezent prin
intermediul specialistului său pe
probleme de fiscalitate.■

