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Prezenta lucrare cuprinde rezultatele demersurilor teoretice și practice întreprinse pe parcursul 

studiilor doctorale pentru a răspunde unor obiective de cercetare în domeniul contabilității și 

fiscalității. 

Lucrarea de cercetare cuprinde introducerea și cinci capitole structurate pe subcapitole. 

Lucrarea debutează cu o prezentare generală a interesului privind demersul științific propus și 

anume acela de a identifica principalii factori care au avut impact în evoluția contabilității și 

fiscalității. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse au fost analizați factorii care au declanșat trecerea de la 

o contabilitate direcționată spre satisfacerea necesităților de informații ale instituțiilor statului, la o 

contabilitate conformă cu normele europene care să răspundă unor categorii diverse de utilizatori, cum 

sunt investitorii, creditorii, salariații și instituțiile statului. 

În paralel s-au urmărit evoluțiile înregistrate în domeniul fiscalității și anume modul în care 

fiscalitatea s-a bazat pe informația contabilă precum și modul în care a influențat-o în anumite 

perioade. Totodată, s-a urmărit procesul de armonizare a legislației fiscale prin transpunerea unor 

directive în domeniu. 

Lucrarea cuprinde o analiză a modului în care aplicarea unor prevederi din normele conforme 

cu directivele europene sau din normele conforme cu IFRS influențează valoarea unor impozite 

datorate de operatorii economici. Datorită faptului că începând cu anul 2012 unele companii aplică 

normele conforme cu IFRS, s-a efectuat o analiză a impactului trecerii de la normele conforme cu 

directivele europene la normele conforme cu IFRS. 

Informațiile prezentate în lucrare, precum și comentariile sau concluziile prezentate se bazează 

atât pe documentarea teoretică cât și pe informații publice preluate din situațiile financiare anuale ale 

entității care aplică IFRS. 

În cadrul analizei a fost acordată o atenție deosebită activelor imobilizate, motivat de faptul că 

acestea au o pondere însemnată în situațiile financiare anuale ale entităților. 

Ținând cont de domeniul pe care lucrarea îl cercetează, am utilizat următoarele metode de 

cercetare: 

- recenzia literaturii de specialitate privind relația contabilitate-fiscalitate; 

- cercetarea de tip normativ, care presupune documentarea din actele normative naționale și 

internaționale, articole de specialitate, teze de doctorat; 
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- cercetarea aplicativă pentru a identifica impactul trecerii de la normele conforme cu directivele 

europene la IFRS. 

Documentarea efectuată a pus în evidență faptul că, în condițiile aplicării de către operatorii 

economici a normelor conforme cu directivele europene sau a celor conforme cu IFRS, există diferențe 

de tratament contabil ce pot avea impact semnificativ în ceea ce privește informațiile prezentate în 

situațiile financiare anuale și impozitul pe profit datorat (în special începând cu anul 2018 când se 

aplică IFRS 15).
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