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PREFA
Realizarea ghidului practic „Misiunea de audit intern privind
administrarea TVA” a presupus parcurgerea procedurilor i documentelor
specifice activit ii de audit intern, structurate pe patru etape prezentate prin
normele proprii privind exercitarea activit ii de audit intern (O.M.F.P. nr.
445/2004), astfel:
- În etapa de preg tire a misiunii de audit intern auditorii se vor familiariza
cu domeniul – activitatea auditat , vor lua la cuno tin de cadrul legal,
procedural, metodologic privind organizarea i exercitarea activit ii supuse
auditului.
În acest sens, vor proceda la elaborarea unor documente specifice
(chestionare, interviuri, liste de verificare care vor sta la baza întocmirii
documenta iei privind analiza riscurilor (lista obiectelor auditabile, tematica
în detaliu, tabelul puncte tari puncte slabe, etc.) prev zute de normele proprii
privind exercitarea activit ii de audit intern, ulterior se va întocmi Programul
de audit i Programul interven iei la fa locului inând cont de rezultatele
analizei de risc, de resursa de audit (num r de auditori) i de bugetul de timp
alocat misiunii.
- În etapa de interven ie la fa a locului auditorii vor efectua toate opera iunile
prev zute în Programul de audit (prin utilizarea interviev rii personalului,
verificarea, analiza datelor i informa iilor, evaluarea eficien ei i eficacit ii
controalelor interne, realizarea diferitelor test ri, care se vor materializa în
liste de verificare, teste, liste de control, documente care vor constitui probe
de audit.
Pe baza acestora se vor elabora FIAP-uri i FCRI-uri.
Constat rile cuprinse în acestea vor fi avute în vedere la elaborarea
proiectului de raport de audit intern.
- În etapa de elaborare a Raportului de audit intern se va urm ri respectarea
structuri standard a acestuia prezentat în norma proprie privind exercitarea
activit ii de audit intern.
Constat rile vor fi prezentate pe fiecare obiectiv în parte a a cum este stabilit
în Programului de audit..
Recomand rile vor fi formulate în baza constat rilor (conform FIAP-urilor),
într-o manier standardizat (prezentare tabelara – anexa 1) pentru a facilita
utilizarea raportului de c tre managementul general i managementul de linie.
- În etapa de urm rire a recomand rilor auditorii vor urm ri ca
recomand rile cuprinse în Raportul de audit intern s fie implementate
întocmai i la termenele stabilite, precum i de faptul c managementul a
evaluat riscul neimplement rii acestora.
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SFERA DE APLICARE A GHIDULUI
Func ia de administrare a veniturilor statului este realizat de c tre
M.F.P. printr-o structur distinct i anume A.N.A.F.
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal , principalul motor al colect rii
veniturilor la bugetul de stat, trebuie s asigure pe lâng cre terea gradului de
colectare al veniturilor bugetare i cre terea gradului de încredere public în
sistemul de administrare fiscal prin schimbarea modului de abordare a
rela iilor cu contribuabilii i prin cre terea gradului de transparen a, f r a
atinge interesele personale ale contribuabililor. M sura colect rii i
monitoriz rii unitare a impozitelor, taxelor i contribu iilor sociale trebuie s
aib un efect pozitiv pentru disciplinarea fiscal a contribuabililor Agen ia
urm re te realizarea schimb rilor necesare în managementul administra iei
fiscale prin stabilirea unor criterii de evaluare a performan ei ob inute de
personalul din cadrul administra iilor fiscale.
Începând cu 1 ianuarie 2007, Administra ia Fiscal Român trebuie s
fie capabil s asigure schimburile de informa ii intracomunitare în ceea ce
prive te taxa pe valoarea ad ugat , precum i adaptarea procesului de
gestiune, colectare i control, astfel încât s r spund cerin elor
Administra iilor Fiscale ale statelor membre ale Uniunii Europene.
În bugetul de stat, impozitul cu randamentul fiscal cel mai mare i cu tendin
de cre tere este TVA, care aduce 44% din venituri, accizele 17%, impozitul
pe profit 13%, taxele vamale 4%.
În acest context, precum i urmare a pozi iei i rolului taxei pe valoare
ad ugat atât pentru bugetul public na ional cât i pentru bugetul comunitar,
administra ia public trebuie s implementeze tehnici i instrumente de
administrare i control eficiente care s furnizeze asigur ri rezonabile privind
func ionalitatea proceselor.
INTRODUCERE

Ghidul are ca scop oferirea unui cadru general/unitar aplicabil auditului
intern privind procesele legate de TVA (înregistrare, declarare, eviden a,
stingere, raportare) în ceea ce prive te sistemul de management i control
intern aplicabil/implementat la nivelul M.F.P. i unit ilor subordonate ce sunt
implicate în administrarea acestui impozit. Astfel, consider m necesar a se
expune în mod detaliat activitatea de audit intern ce trebuie derulat de c tre
structurile de audit ce func ioneaz în cadrul Ministerului Finan elor Publice
i unit ilor subordonate cu atribu ii/responsabilit i/competen e în
administrarea acestui impozit, având în vedere:
- auditul de sistem;
- auditul de regularitate.
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Auditul de sistem se refer la evaluare de profunzime a sistemelor de
conducere i control intern, cu scopul de a stabili dac acestea func ioneaz
economic, eficace i eficient, pentru identificarea deficien elor i formularea
de recomand ri pentru corectarea acestora;
Auditul de regularitate se refer la examinarea ac iunilor asupra efectelor
financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub
aspectul respect rii ansamblului principiilor, regulilor procedurale i
metodologice care le sunt aplicabile.
Auditul intern al structurilor ce administreaz TVA ar trebui s
realizeze periodic (anual) atât misiuni de audit de sistem cât i misiunii de
audit de regularitate. Rezultatele acestor misiuni trebuie interpretate
cumulativ astfel încât s ofere o imagine de ansamblu asupra modului de
administrare a TVA.
Acest ghid va fi util i audita ilor (structurile care administreaz taxa pe
valoarea ad ugat ) astfel încât ace tia s fie preg ti i atât în ceea ce prive te
metodologia de desf urare a auditului, domeniul auditului, pozi ia auditului
fa de procesele supuse auditului, scopul auditului în general, facilitându-se
astfel comunicarea între auditori i audita i.
Resursa T.V.A - una din resursele proprii ale bugetului comunitar rezulta din bazele resursei proprii T.V.A. uniformizate ale statelor membre
(S.M.) i se calculeaz conform Regulamentului Consiliului CEE,
EURATOM nr. 1553/89. Baza luata în calcul în vederea aplic rii unei cote
unice de T.V.A. nu poate dep i 50% din Venitul Na ional Brut (V.N.B.) al
unui stat membru.
În acest context procesul de administrare a taxei pe valoarea ad ugat
trebuie permanent îmbun t it, având în vedere i faptul c o func ie a
sistemului fiscal din cadrul unei ri este aceea de a stabili i colecta taxe i
impozite, astfel încât s poat finan a cheltuielile publice.
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ETAPA 1 PREG TIREA MISIUNII DE AUDIT
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1.1 Procedura – P01: Ordinul de serviciu
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern
Nr. .................................

ORDIN DE SERVICIU
În conformitate cu prevederile art. 8, lit. c. din Legea nr. 672/2002
privind auditul public intern, a O.M.F.P. nr. 445/2004 privind exercitarea
activit ii de audit intern în cadrul M.F.P., cu modific rile i complet rile
ulterioare i a Planului de audit intern pentru anul 2008, se va efectua o
misiune de audit intern privind administrarea TVA, începând cu
.................................... la A.N.A.F./D.G.F.P.
Scopul misiunii de audit este de a da asigur ri asupra modului de
administrarea a TVA în procesul de estimare a bazei TVA în vederea
calcul rii contribu iei României la bugetul Uniunii Europene.
Obiectivele* misiunii de audit intern sunt urm toarele:
Înregistrarea pl titorilor de TVA
Declararea taxei pe valoarea ad ugat .
Eviden a taxei pe valoarea ad ugata.
Stingerea crean elor din TVA
Raportarea situa iilor privind TVA-ul.
Men ion m c se va efectua un audit de conformitate privind procesul de
administrare a taxei pe valoarea ad ugat .
Echipa de auditori interni este format din urm torii auditori:..........................

Director,

*

- obiectivele men ionate pot fi considerate i teme de audit distincte în func ie de criteriile
avute în vedere la analiza de risc pentru planificarea strategica/anuala i de tipul de audit
efectuat, respectiv conformitate, sistem, performanta.
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1.2. Procedura – P02: Declara ia de independen
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern
DECLARA IA DE INDEPENDEN
Misiunea de audit privind administrarea TVA
Numele:
Data: ....................................
Incompatibilit i în leg tur cu entitatea/structura auditat
A i avut/ave i vreo rela ie oficial , financiar sau personal cu cineva care ar putea
s v limiteze m sura în care pute i s v interesa i, s descoperi i sau s constata i
sl biciuni de audit în orice fel?
Ave i idei preconcepute fa de persoane, grupuri, organiza ii sau obiective care ar
putea s v influen eze în misiunea de audit?
A i avut/ave i func ii sau a i fost/sunte i implicat( ) în ultimii 3 ani într-un alt mod în
activitatea entit ii/structurii ce va fi auditat ?
Ave i responsabilit i în derularea programelor i proiectelor finan ate integral sau
par ial de Uniunea European ?
A i fost implicat în elaborarea i implementarea sistemelor de control ale
entit ii/structurii ce urmeaz a fi auditat ?
Sunte i so /so ie, rud sau afin pân la gradul al patrulea inclusiv cu conduc torul
entit ii/structurii ce va fi auditat sau cu membrii organului de conducere
colectiv ?
Ave i vreo leg tur politic , social care ar rezulta dintr-o fost angajare sau
primirea de redeven e de la vreun grup anume, sau organiza ie sau nivel
guvernamental?
A i aprobat înainte facturi, ordine de plat i alte instrumente de plat pentru
entitatea/structura ce va fi auditat ?
A i inut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditat ?
Ave i vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura
ce va fi auditat ?
Dac în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personal , extern
sau organiza ional care ar putea s v afecteze abilitatea dvs. de a lucra i a face
rapoartele de audit impar iale, notifica i eful Serviciului de audit intern de
urgen ?

Auditor intern,

eful structurii de audit public intern
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1.3. Procedura – P03: Notificarea privind declan area misiunii de audit intern

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern
Nr. ..................................
NOTIFICARE
PRIVIND DECLAN AREA MISIUNII DE AUDIT INTERN
C tre: A.N.A.F./D.G.F.P.
De la: Direc ia de Audit Public Intern
Referitor : Misiunea de audit intern privind administrarea TVA
Stimat doamn /domnule director general,
În conformitate cu Planul de audit intern pe anul 200N, urmeaz ca
începând cu ........... s efectu m o misiune de audit public intern având ca
tem „Misiunea de audit intern privind administrarea TVA” care se va
desf ura la A.N.A.F./D.G.F.P.
Scopul misiunii de audit intern este acela de a furniza o asigurare
independent conducerii în ceea ce prive te modul de administrare a TVA,
func ionalitatea sistemului de control intern ata at activit ii auditate i
formularea de recomand ri pentru îmbun t irea acestuia.
Perioada supus auditului: ...............................
V vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord o edin de
deschidere în vederea discut rii diverselor aspecte ale misiunii de audit,
cuprinzând:
- prezentarea auditorilor;
- prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit public intern;
- scopul misiunii de audit public intern;
- alte aspecte.
Pentru o mai bun în elegere a activit ii dumneavoastr , v rug m s
ne pune i la dispozi ie urm toarea documenta ie necesar : ....................... .
Pentru eventuale clarific ri v rug m s ne contacta i la………
Director,
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1.4. Procedura – P04: Colectarea i prelucrarea informa iilor
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern
1.4.1. Colectarea informa iilor
Misiunea de audit privind administrarea TVA
Întocmit de:
Data: .........................
Supervizat de :
Data: .........................

COLECTAREA INFORMA IILOR
Informa ii i documente identificate/solicitate:
Legile i regulamentele aplicabile domeniului
auditat
Organigramele
Regulamentele de organizare i func ionare
Fi ele posturilor/rapoarte de evaluare
Procedurile opera ionale/sistem
Manuale/ghiduri/bro uri
Rapoartele de audit intern anterioare
Rapoarte de inspec ie / control întocmite de alte
structuri/institu ii
Programul de dezvoltare a controlului
managerial/strategii/politici de control intern
Graficul de circula ie a documentelor
Alte documente necesare analizei de risc,
elabor rii chestionarelor (situa ii privind
pl titorii de TVA, situa ii privind depunerea
deconturilor, situa ii privind ramburs rile de
TVA, situa ii privind pl ile de TVA etc.)*

DA

NU

OBSERVA II

Not : .
*
-în vederea elabor rii acestei proceduri,
auditorii interni vor aprecia
necesitatea/complexitatea informa iilor/documentelor de solicitat, astfel încât misiunea de
audit s î i ating obiectivele în condi iile asigur rii continuit ii activit ii auditate
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1.4. Procedura – P04: Colectarea i prelucrarea informa iilor
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern
1.4.2. Lista centralizatoare a obiectelor auditabile
Misiunea de audit privind administrarea TVA
Perioada supus auditului:
Întocmit de:
Supervizat de:
Nr.
crt.
I.

Obiective
ORGANIZAREA I
DESF URAREA
ACTIVIT II PRIVIND
ÎNREGISTRAREA
PL TITORILOR DE TVA

Data: .............................
Data: .............................

Obiecte auditabile*

Observa ii

1. Activitatea privind înregistrarea pl titorilor de TVA –
cadrul legal aplicabil, proceduri de lucru scrise,
opera iuni/procese
2. Structuri organizatorice -Resursele umane -alocate
activit ii de înregistrare a pl titorilor de TVA
3. Aplica ii IT/dotare tehnic de calcul/ Sisteme
informa ionale.

II.

ORGANIZAREA I
DESF URAREA
ACTIVIT II PRIVIND
DECLARAREA TVA

III.

ORGANIZAREA I
DESF URAREA
ACTIVIT II PRIVIND
EVIDEN A TVA

IV.

ORGANIZAREA I
DESF URAREA
ACTIVIT II PRIVIND
STINGEREA TVA

V.

ORGANIZAREA I
DESF URAREA
ACTIVIT II PRIVIND
RAPORTAREA SITUA IILOR
PRIVIND TVA

4. Activitatea privind declararea TVA – cadrul legal
aplicabil, proceduri de lucru scrise, opera iuni/procese
5. Structuri organizatorice -Resursele umane -alocate
activit ii de declarare TVA
6. Aplica ii IT/dotare tehnic de calcul/ Sisteme
informa ionale.
7. Activitatea privind eviden a TVA – cadrul legal aplicabil,
proceduri de lucru scrise, opera iuni/procese
8. Structuri organizatorice -Resursele umane -alocate
activit ii de eviden TVA
9. Aplica ii IT/dotare tehnic de calcul/ Sisteme
informa ionale.
10. Activitatea privind stingerea TVA – cadrul legal
aplicabil, proceduri de lucru scrise, opera iuni/procese
11. Structuri organizatorice -Resursele umane -alocate
activit ii de stingere TVA
12. Aplica ii IT/dotare tehnic de calcul/ Sisteme
informa ionale.
13. Activitatea privind raportarea situa iilor TVA – cadrul
legal aplicabil, proceduri de lucru scrise, opera iuni/procese,
resurse umane, IT.

Not :
Lista centralizatoare a obiectelor auditabile constituie suportul analizei riscurilor i cuprinde 13
obiecte auditabile, structurate pe 5 obiective.
*
- Obiectele auditabile pot fi completate cu altele în func ie de judecata profesional a auditorilor
precum i de nevoia de informa ii necesare în procesul de emitere a unei opinii de audit/nivel de
asigurare.
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1.5. Procedura - P05: Analiza riscurilor
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern
1.5.1. Identificarea riscurilor

Nr.
crt.
I.

Misiunea de audit privind administrarea TVA
Perioada supus auditului:
Întocmit de:
Supervizat de:
Obiective

ORGANIZAREA
I
DESF URAREA
ACTIVIT II
PRIVIND
ÎNREGISTRAREA
PL TITORILOR DE
TVA

Riscuri semnificative*

Obiecte auditabile

Data: ..........................
Data: ..........................

1. Activitatea privind înregistrarea 1. Legisla ia privind înregistrarea pl titorilor de TVA este insuficienta,
pl titorilor de TVA –cadrul legal incompleta, necorelat , ambigu , interpretabil etc
aplicabil, proceduri de lucru
2. Procedurile scrise privind desf urarea activit ilor sunt
scrise, opera iuni/procese
inexistente/incomplete/neactualizate/necunoscute/neimplementate
3. Eviden a privind pl titorii de TVA nu este complet , respectiv nu
sunt înregistra i to i pl titorii de T.V.A
4. Modific rile
ulterioare
ale
eviden ei
nu
sunt
justificate/documentate;
5. Lipsa procedurilor de corectare a erorilor detectate/a situa iilor
atipice
6. Situa iile editate pe baza eviden ei sunt necorelate cu alte situa ii
(vector fiscal –registru contribuabil – declara ii depuse)
7. Nevalorificarea informa iilor furnizate de eviden a de c tre
structurile interesate din cadrul institu iei
8. Nefurnizarea c tre structurile competente a datelor care pot fi
indicii de fraud
9. Nesanc ionarea contribuabililor pentru nerespectarea obliga iilor
privind înregistrarea TVA
2. Structuri organizatorice - 10. Structura organizatoric necorespunz toare – inexisten a unor
Resursele
umane
-alocate fundament ri privind volumul sarcinilor
activit ii de înregistrare a 11. Inexisten a unei func ii de conducere ata ate structurii
pl titorilor de TVA
organizatorice/nedelegarea atribu iilor de conducere
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Observa ii

Nr.
crt.

Obiective

Riscuri semnificative*

Obiecte auditabile

12. Neadecvarea structurii profesionale a personalului cu necesit ile
compartimentului – incorecta dimensionare a personalului
13. Regulamentul de organizare nu este aprobat/actualizat
14. Fi ele de post sunt inexistente/incomplete/neactualizate/neaprobate/
necunoscute, în acest context, activitatea nu se realizeaz sau nu se
realizeaz corect
15. Necorel ri între atribu iile stabilite individual prin fi a de post i
cele stabilite prin R.O.F
16. Neconcordan a între volumul de sarcini comparativ cu num rul de
personal alocat structurii
17. Nesepararea sarcinilor de execu ie fa de sarcinile de avizare,
aprobare
18. Neexercitarea controlului ierarhic/autocontrolului

3. Aplica ii IT/dotare tehnic
calcul/ Sisteme informa ionale.

19. Nedefinirea obiectivelor specifice ale activit ii
20. Nedetectarea riscurilor aferente activit ilor proprii
21. Nestabilirea tipurilor de controale pentru diminuarea riscurilor
activit ii
22. Lipsa
formaliz rii
verific rilor/controalelor
(documente
justificative, chek- list-uri)
23. Nedelegarea de competen i neasigurarea continuit ii activit ii
24. Nerespectarea principiilor deleg rii
25. Neasigurarea securit ii informa iilor printr-un sistem de prevenire
i detectare a acces rilor neautorizate
26. Existen a unui num r mare de posturi neocupate
27. Dificult i în procesul de recrutare
28. Fluctua ia de personal
29. Probleme de etic i motiva ie
30. Insuficien a unor programe de preg tire profesional – dezvoltarea
carierei
31. Lipsa de informare i comunicare
de 32. Inexisten a aplica iilor informatice pentru toate activit ile
33. Lipsa manualelor de utilizare
34. Necunoa terea manualelor
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Observa ii

Nr.
crt.

II.

Obiective

Riscuri semnificative*

Obiecte auditabile

35. Lipsa sistemelor de securitate a datelor/nivele de acces poate duce
la dezv luirea neautorizat a datelor cu caracter secret
36. Neactualizarea datelor
37. Infrastructura IT neconform
38. Asisten tehnic necorespunz toare
39. Neformalizarea fluxurilor de informa ii atât în interiorul structurii,
între structurile institu iei cât i cu ter i
40. Neînregistrarea tuturor documentelor primite/ie ite – organizarea
registraturii
41. Circuitul
documentelor
este
inexistent/incomplet
(lipsa
responsabilit ilor, atribu iilor, etc)
42. Arhivare necorespunz toare
43. Inexisten a unor instruc iuni, ghiduri, bro uri, programe informatice
ORGANIZAREA
I 4. Activitatea privind declararea 44. Legisla ia privind depunerea declara iilor de TVA este incompleta
TVA – cadrul legal aplicabil, i necorelat cu modific rile Codului de procedura fiscala
DESF URAREA
proceduri de lucru
scrise, 45. Manualul privind procedurile opera ionale în ceea ce prive te
ACTIVIT II
opera iuni/procese
PRIVIND
desf urarea
activit ilor
privind
declararea
este
DECLARAREA TVA
inexistent/incomplet/neactualizat/necunoscut/neimplementat
46. Necunoa terea categoriilor de declara ii i a termenelor de depunere
a acestora/a tipurilor de titluri de crean a de c tre personal
47. Inexisten a procedurilor privind modul de prelucrare a declara iilor
în func ie de modalitatea de depunere de c tre contribuabil
48. Nerespectarea termenului de prelucrare i analiz a deconturilor de
TVA
49. Needitarea/nevalorificarea la timp a listei privind contribuabili care
nu au depus declara ii
50. Needitarea i netransmiterea notific rilor c tre pl titorii de TVA
care nu au depus declara ii
51. Neaplicarea de sanc iuni pentru contribuabili care nu depun
deconturile privind TVA-ul
52. Lipsa procedurii privind stabilirea din oficiu a debitelor în cazul
nedeclar rii
53. Neprimirea i neprelucrarea în termen a avizelor de inspec ie fiscal
pentru contribuabili cuprin i în planul/programul de control
54. Nevalorificarea informa iilor furnizate de Serviciul declara ii TVA
în scopul diminu rii evaziunii fiscale

16

Observa ii

Nr.
crt.

Obiective

Riscuri semnificative*

Obiecte auditabile

55. Lipsa analizelor/studiilor privind datele furnizate de diferite situa ii
pentru detectarea unor eventuale neconcordante (detectarea dep irii
plafonului, înregistrarea TVA de rambursat i nesolicitat la rambursare)
5. Structuri organizatorice – 56. Structura organizatoric necorespunz toare – inexisten a unor
Resursele
umane
–alocate fundament ri privind volumul sarcinilor
activit ii de declarare a TVA
57. Inexisten a unei func ii de conducere ata ate structurii
organizatorice/nedelegarea atribu iilor de conducere
58. Neadecvarea structurii profesionale a personalului cu necesit ile
compartimentului – incorecta dimensionare a personalului
59. Regulamentul de organizare nu este aprobat/actualizat
60. Fi ele de post sunt inexistente/incomplete/neactualizate/neaprobate/
necunoscute
61. Necorel ri între atribu iile stabilite individual prin fi a de post i
cele stabilite prin R.O.F
62. Neconcordan a între volumul de sarcini comparativ cu num rul de
personal alocat structurii
63. Nesepararea sarcinilor de execu ie fa de sarcinile de avizare,
aprobare
64. Neexercitarea controlului ierarhic/autocontrolului
65. Nedefinirea obiectivelor specifice ale activit ii
66. Nedetectarea riscurilor aferente activit ilor proprii
67. Nestabilirea tipurilor de controale pentru diminuarea riscurilor
activit ii
68. Lipsa
formaliz rii
verific rilor/controalelor
(documente
justificative, chek- list-uri)
69. Nedelegarea de competen i neasigurarea continuit ii activit ii
70. Nerespectarea principiilor deleg rii
71. Neasigurarea securit ii informa iilor printr-un sistem de prevenire
i detectare a acces rilor neautorizate
72. Existen a unui num r mare de posturi neocupate
73. Dificult i în procesul de recrutare
74. Fluctua ia de personal
75. Probleme de etic i motiva ie
76. Insuficien a unor programe de preg tire profesional – dezvoltarea
carierei
77. Lipsa de informare i comunicare
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Nr.
crt.

III.

Obiective

Riscuri semnificative*

Obiecte auditabile

6. Aplica ii IT/dotare tehnic de 78. Inexisten a aplica iilor informatice pentru toate activit ile privind
calcul/ Sisteme informa ionale.
prelucrarea declara iilor de TVA
79. Lipsa autoriz rilor în cazul introducerii manuale a datelor în sistem
80. Lipsa procedurilor privind corectarea erorilor detectate dup
prelucrarea declara iilor de TVA
81. Lipsa manualelor de utilizare
82. Necunoa terea manualelor
83. Lipsa sistemelor de securitate a datelor/nivele de acces
84. Infrastructura IT neconform
85. Asisten tehnic necorespunz toare
86. Neformalizarea fluxurilor de informa ii atât în interiorul structurii,
între structurile institu iei cât i cu ter i
87. Lipsa unei proceduri privind comunicarea c tre contribuabili i
c tre serviciul Registru contribuabili a unor date rezultate ca urmare a
verific rilor interne
88. Neînregistrarea tuturor documentelor primite/ie ite – organizarea
registraturii
89. Neînregistrarea tuturor datelor în Registrul Jurnal
90. Întocmirea necorespunz toare a Notelor de corec ie a obliga iilor
fiscale
91. Circuitul
documentelor
este
inexistent/incomplet
(lipsa
responsabilit ilor, atribu iilor, etc)
92. Inexisten a unor instruc iuni, ghiduri, bro uri, programe informatice
93. Arhivare necorespunz toare
94. Neatribuirea responsabilit ilor privind p strarea i protejarea
documentelor
ORGANIZAREA
I 7. Activitatea privind eviden a 95. Legisla ia privind modul de organizare a evidentelor privind TVA
TVA – cadrul legal aplicabil, este incompleta i necorelat cu modific rile Codului de procedura
DESF URAREA
proceduri de lucru
scrise, fiscala/Legea contabilit ii
ACTIVIT II
PRIVIND EVIDEN A opera iuni/procese
96. Manualul privind procedurile opera ionale în ceea ce prive te
TVA
desf urarea
activit ilor
este
inexistent/incomplet/neactualizat/necunoscut/neimplementat
97. Inexisten a/necunoa terea procedurilor privind eviden ierea
crean elor din TVA în func ie de stadiul în care se afla acestea
98. Neîntocmirea/întocmirea eronat a fi ei analitice pe pl titor
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Nr.
crt.

Obiective

Riscuri semnificative*

Obiecte auditabile

99. Neeviden ierea distinct a accesoriilor din TVA, inclusiv a
amenzilor
100. Neoperarea corespunz toare a corec iilor/erorilor în fi a analitic pe
pl titor
101. Blocarea procesului de stingere a obliga iilor din eviden a
analitica, urmare a prelungirii termenului de solu ionare a ramburs rilor
de TVA
102. Lipsa documentelor justificative pentru corec iile realizate
103. Neorganizarea contabilit ii crean elor din TVA
104. Lipsa documentelor justificative pentru opera iunile înregistrate
în contabilitate privind TVA
105. Neînregistrarea zilnica a opera iunilor privind TVA
106. Nerespectarea planului de conturi specific înregistr rilor din TVA
107. Inexisten a unor monografii/metodologii privind înregistrarea
TVA.
108. Neîntocmirea balan ei de verificare
109. Nerespectarea corela iilor balan iere
110. Crean ele din TVA nu se reg sesc în eviden a contabil a
institu iei/bilan contabil
111. Preluarea eronata a datelor din eviden a TVA în contul de
execu ie al institu iei
8. Structuri organizatorice - 112. Structura organizatoric necorespunz toare – inexisten a unor
Resursele
umane
-alocate fundament ri privind volumul sarcinilor
activit ii de eviden a TVA
113. Inexisten a unei func ii de conducere ata ate structurii
organizatorice/nedelegarea atribu iilor de conducere
114. Neadecvarea structurii profesionale a personalului cu necesit ile
compartimentului – incorecta dimensionare a personalului
115. Regulamentul de organizare nu este aprobat/actualizat
116. Fi ele
de
post
sunt
inexistente/incomplete/neactualizate/neaprobate/ necunoscute
117. Necorel ri între atribu iile stabilite individual prin fi a de post i
cele stabilite prin R.O.F
118. Neconcordan a între volumul de sarcini comparativ cu num rul
de personal alocat structurii
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Nr.
crt.

Obiective

Riscuri semnificative*

Obiecte auditabile

119. Nesepararea sarcinilor de execu ie fa de sarcinile de avizare,
aprobare
120. Neexercitarea controlului ierarhic/autocontrolului
121. Nedefinirea obiectivelor specifice ale activit ii
122. Nedetectarea riscurilor aferente activit ilor proprii
123. Nestabilirea tipurilor de controale pentru diminuarea riscurilor
activit ii
124. Lipsa
formaliz rii
verific rilor/controalelor
(documente
justificative, chek-list-uri)
125. Nedelegarea de competen i neasigurarea continuit ii activit ii
126. Nerespectarea principiilor deleg rii
127. Neasigurarea securit ii informa iilor printr-un sistem de prevenire
i detectare a acces rilor neautorizate
128. Existen a unui num r mare de posturi neocupate
129. Dificult i în procesul de recrutare
130. Fluctua ia de personal
131. Probleme de etic i motiva ie
132. Insuficien a unor programe de preg tire profesional – dezvoltarea
carierei
133. Lipsa de informare i comunicare
9. Aplica ii IT/dotare tehnic de 134. Netransmiterea de c tre eviden a analitic pe pl titor, în termenul
calcul/ Sisteme informa ionale.
legal, a crean elor fiscale neîncasate din TVA c tre executare silit
135. Inexisten a aplica iilor informatice pentru toate activit ile privind
eviden a TVA
136. Lipsa autoriz rilor în cazul introducerii manuale a datelor în
sistem
137. Lipsa procedurilor privind corectarea erorilor detectate dup
prelucrarea declara iilor de TVA
138. Lipsa manualelor de utilizare
139. Necunoa terea manualelor
140. Lipsa sistemelor de securitate a datelor/nivele de acces
141. Infrastructura IT neconform
142. Asisten tehnic necorespunz toare
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Nr.
crt.

IV.

Obiective

Riscuri semnificative*

Obiecte auditabile

143. Neformalizarea fluxurilor de informa ii atât în interiorul structurii,
între structurile institu iei cât i cu ter i
144. Lipsa unei proceduri privind comunicarea c tre contribuabili a
unor date rezultate din activitatea proprie
145. Neînregistrarea tuturor documentelor primite/ie ite – organizarea
registraturii
146. Neînregistrarea tuturor datelor în Registrul Jurnal
147. Întocmirea necorespunz toare a Notelor de corec ie
148. Circuitul documentelor este inexistent/incomplet (lipsa
responsabilit ilor, atribu iilor, etc)
149. Inexisten a unor instruc iuni, ghiduri, bro uri, programe
informatice
150. Arhivare necorespunz toare
151. Neatribuirea responsabilit ilor privind p strarea i protejarea
documentelor
ORGANIZAREA
I 10. Activitatea privind stingerea 152. Legisla ia privind stingerea crean elor din TVA este insuficienta,
crean elor din TVA – cadrul legal incompleta, necorelat , ambigua, interpretabila etc
DESF URAREA
aplicabil, proceduri de lucru 153. Legisla ia privind executarea silit nu asigur un tratament
ACTIVIT II
PRIVIND
scrise, opera iuni/procese
echitabil creditorilor astfel ca organului fiscal îi sunt reduse ansele de
STINGEREA
recuperare a debitelor chiar dac este principalul creditor
CREAN ELOR DIN
154. Procedurile scrise privind desf urarea activit ilor sunt
TVA
inexistente/incomplete/neactualizate/necunoscute/neimplementate
155. Lipsa monitoriz rii procesului/progreselor în executare silit prin
stabilirea unor termene precise, responsabilit i, rezultate de ob inut
156. Neidentificarea i neurm rirea realiz rii obiectivelor specifice
activit ii
157. Nestabilirea unor indicatori de performan privind conformarea
voluntar la plat TVA
158. Lipsa unei monitoriz rii a îndeplinirii indicatorilor de performan
159.

Stingerea obliga iilor fiscale f r existen a unui titlu de crean

160. Neurm rirea respect rii termenelor legale de plat a TVA în
func ie de tipul de crean (principala/diferen a plus accesorii constate
urmare controlului, crean e din TVA aflate într-o schem de înlesnire la
plat etc.)
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Nr.
crt.

Obiective

Riscuri semnificative*

Obiecte auditabile

161. Inexisten a conturilor bugetare distincte pentru încasarea TVA
(obliga ie principal , accesorii, amenzi)
162. Nerespectarea ordinii de stingere a obliga iilor din TVA
163. Necomunicarea c tre contribuabil a modalit ii de stingere a
obliga iilor din TVA
164. Lipsa procedurilor de corectare a erorilor detectate/a situa iilor
atipice
165. Aplicarea eronata a procedurilor privind efectuarea corec iilor
pentru pla ii eronate
166. Neîntocmirea
i
netransmiterea
Listei
contribuabililor
neidentifica i care au efectuat pla ii în mod eronat c tre trezorerie
167. Lipsa unei proceduri privind termenul de clarificare a sumelor
provenite din pl i eronate
168. Nerespectarea termenului de clarificare a sumelor provenite din
pl i eronate
169. Nereturnarea c tre banca pl titorului/trezoreria competen a
pl ilor efectuate în mod eronat
170. Neinformarea contribuabililor despre efectuarea unei pl ii
eronate, respectiv schimbare num r cont bugetar
171. Compensarea cu întârziere a TVA de plata ca urmare a
nesolu ion rii în ordine cronologic i în termenul legal a deconturilor cu
sume negative de TVA cu op iune de rambursare
172. Nedefinirea riscului fiscal mare i a elementelor care trebuie
avute în vedere de c tre Compartimentul analiza de risc
173. Organizarea unei baze de date cu contribuabilii considera i ca
având risc fiscal mare pe baza unor date incorecte/incomplete
174. Neprimirea de la activitatea de inspec ie a informa iilor necesare
organiz rii bazei de date mai sus men ionate
175. Prelungirea perioadei de solu ionare a decontului de TVA cu
sume negative cu op iune de rambursare datorit fluxului greoi de
analiza i solu ionare a acestuia (în cazul inspec iei fiscale anticipate)
176. Restituirea sumelor din TVA f r a le compensa cu eventualele
obliga ii fiscale
177. Plata de c tre organul fiscal a dobânzilor pentru nerespectarea
termenului de solu ionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu
op iune de rambursare
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Nr.
crt.

Obiective

Riscuri semnificative*

Obiecte auditabile

178. Inexisten a unei eviden e privind înlesnirile la plata a TVA
acordate anterior
179. Neurm rirea respect rii termenului de plata conform graficelor de
e alonare
180. Netransmiterea/transmiterea cu întârziere spre executare silit în
cazul constat rii pierderii e alon rii
181. Neurm rirea reîntregirii garan iei în cazul diminu rii acesteia cu
plata unor rate din e alonare
182. Transmiterea cu întârziere de c tre compartimentul de eviden pe
pl titor spre executare silit a crean elor fiscale neîncasate
183. Începerea execut rii silite în lipsa unui titlu executoriu
184. Netransmiterea titlului executoriu
185. Emiterea cu întârziere a titlului executoriu
186. Neconstituirea de m suri asigur torii atunci când este cazul
187. Nerespectarea procedurii de executare silit în ceea ce prive te
termenele i documentele de întocmit/transmis
188. Lipsa speciali tilor pentru efectuarea evalu rii bunurilor supuse
execut rii silite
189. Nerespectarea drepturilor contribuabililor privind suspendarea,
întreruperea sau încetarea execut rii silite
190. Nevalorificarea bunurilor supuse sechestrului
191. Distribuirea sumelor ob inute din valorificarea bunurilor supuse
execut rii f r respectarea ordinii prev zute în Codul de procedur
fiscal
192. Trecerea în domeniul public al statului a unor bunuri ca urmare a
stingerii crean elor prin dare în plat , în lipsa unui studiu privind
oportunitatea acestei opera iuni
193. Subevaluarea/supraevaluarea bunului care face obiectul
opera iunii de dare în plat astfel încât s se sting crean ele fiscale
194. Lipsa unei proceduri/reglementari legale privind modalitatea de
stingere a crean elor din TVA prin darea în plat
195. În cazul cesiunii crean elor fiscale, realizarea unui pre mai mic
decât valoarea nominala a acestora
196. Neorganizarea unei licita ii în cazul în care sunt mai mul i
ofertan i
197. Lipsa procedurilor privind modul de operare a stingerii obliga iei
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Nr.
crt.

Obiective

Riscuri semnificative*

Obiecte auditabile

fiscale ca urmare a cesiunii de crean
198. Neorganizarea unei eviden e separate privind pl titorii de TVA
insolvabili
199. Neefectuarea investiga iilor asupra st rii acestora
200. Nereluarea masurilor de executare silit în cazul ie irii acestora
din insolvabilitate
201. Sc derea din eviden a crean elor fiscale f r documente
justificative pentru cazurile speciale prev zute de Codul de procedur
fiscal (anulare, radiere etc.)
202. Deschiderea procedurii insolven ei cu întârziere i reducerea
posibilit ii de recuperare a crean elor fiscale
11. Structuri organizatorice - 203. Structura organizatoric necorespunz toare – inexisten a unor
Resursele
umane
-alocate fundament ri privind volumul sarcinilor
activit ii de stingere a crean elor 204. Inexisten a unei func ii de conducere ata ate structurii
din TVA
organizatorice/nedelegarea atribu iilor de conducere
205. Neadecvarea structurii profesionale a personalului cu necesit ile
compartimentului – incorecta dimensionare a personalului
206. Regulamentul de organizare nu este aprobat/actualizat
207. Fi ele
de
post
sunt
inexistente/incomplete/neactualizate/neaprobate/ necunoscute
208. Necorel ri între atribu iile stabilite individual prin fi a de post i
cele stabilite prin R.O.F
209. Neconcordan a între volumul de sarcini comparativ cu num rul
de personal alocat structurii
210. Nesepararea sarcinilor de execu ie fa de sarcinile de avizare,
aprobare
211. Neexercitarea controlului ierarhic/autocontrolului
212. Definirea incorect a obiectivelor specifice fiec rui salariat prin
rapoartele de evaluare a performantelor profesionale
213. Neurm rirea realiz rii obiectivelor specifice i realizarea unui
proces de evaluare superficial/formal
214. Nedetectarea riscurilor aferente activit ilor proprii
215. Nestabilirea tipurilor de controale pentru diminuarea riscurilor
activit ii
216. Lipsa
formaliz rii
verific rilor/controalelor
(documente
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Nr.
crt.

Obiective

Riscuri semnificative*

Obiecte auditabile

justificative, chek-list-uri)
217. Nedelegarea de competen
i
neasigurarea continuit ii
activit ii
218. Nerespectarea principiilor deleg rii
219. Neasigurarea securit ii informa iilor printr-un sistem de
prevenire i detectare a acces rilor neautorizate
220. Existen a unui num r mare de posturi neocupate
221.

12. Aplica ii IT/dotare tehnic de
calcul/ Sisteme informa ionale.

V.

ORGANIZAREA
DESF URAREA
ACTIVIT II
PRIVIND
RAPORTAREA

I 13. Activitatea privind raportarea
situa iilor TVA – cadrul legal
aplicabil, proceduri de lucru
scrise, opera iuni/procese, resurse
umane, IT

Dificult i în procesul de recrutare

222. Fluctua ia de personal
223. Probleme de etic i motiva ie
224. Insuficien a unor programe de preg tire profesional –
dezvoltarea carierei
225. Lipsa de informare i comunicare
226. Inexisten a aplica iilor informatice care deservesc sistemul de
stingere a crean elor fiscale
227. Neactualizarea/actualizarea cu întârziere a bazei de date (adrese
debitori, conturi bancare) în aplica ia informatica
228. Lipsa manualelor de utilizare a aplica iilor IT
229. Necunoa terea manualelor
230. Lipsa sistemelor de securitate a datelor/nivele de acces
231. Infrastructura IT neconform
232. Asisten tehnic necorespunz toare
233. Neformalizarea fluxurilor de informa ii atât în interiorul
structurii, între structurile institu iei cât i cu ter i
234. Circuitul documentelor este inexistent/incomplet (lipsa
responsabilit ilor, atribu iilor, etc)
235. Arhivare necorespunz toare
236. Inexisten a unor instruc iuni, ghiduri, bro uri, programe
informatice
237. Legisla ia privind întocmirea
i raportarea situa iilor
contabile/fiscale/bugetare este insuficient , incomplet , necorelat ,
ambigu , interpretabil etc.
238. Procedurile scrise privind modul de întocmire a raport rilor
/documentele suport/baza de date, respectiv transmiterea acestora c tre
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Nr.
crt.

Obiective
SITUA IILOR
TVA

Riscuri semnificative*

Obiecte auditabile
DIN

beneficiari,
sunt
inexistente/incomplete/neactualizate/necunoscute/neimplementate
239. Nerespectarea termenului de întocmire i transmitere a situa iilor
privind raport rile
240. Inexisten a unei situa ii privind tipurile i termenele de raportare
241. Nerespectarea formatelor standard de raportare
242. Transmiterea raport rilor f r semn turile persoanelor autorizate
243. Lipsa procedurilor de corectare a erorilor detectate/a situa iilor
atipice
244. Nevalorificarea informa iilor furnizate de raport ri de c tre
structurile interesate din cadrul institu iei
245. Existen a unui num r mare de raport ri care necesita un volum de
timp corespunz tor în detrimentul realiz rii altor activit i
246. Neidentificarea în fi ele de post a responsabilit ilor privind
întocmirea anumitor raport ri
247. Nedefinirea fluxurilor de informa ii între diversele structuri
organizatorice implicate în realizarea unei raport ri/situa ii
248. Neresponsabilizarea persoanelor implicate în furnizarea datelor
necesare raport rilor
249. Desemnarea unei structuri cu atribu ii în ceea ce prive te
întocmirea raport rilor necorespunz toare în raport cu volumul i
importanta sarcinilor
250. Fi ele
de
post
sunt
inexistente/incomplete/neactualizate/neaprobate/ necunoscute
251. Necorel ri între atribu iile stabilite individual prin fi a de post i
cele stabilite prin R.O.F.
252. Nesepararea sarcinilor de execu ie fa de sarcinile de avizare,
aprobare
253. Neexercitarea controlului ierarhic/autocontrolului
254. Nestabilirea tipurilor de controale pentru diminuarea riscurilor
activit ii ;
255. Lipsa
formaliz rii
verific rilor/controalelor
(documente
justificative, chek-list-uri)
256. Nedelegarea de competen
i
neasigurarea continuit ii
activit ii
257. Nerespectarea principiilor deleg rii
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Nr.
crt.

Obiective

Riscuri semnificative*

Obiecte auditabile

Observa ii

258. Neasigurarea securit ii informa iilor printr-un sistem de
prevenire i detectare a acces rilor neautorizate
259. Lipsa de informare i comunicare
260. Inexisten a aplica iilor informatice necesara diverselor raport ri
261. Lipsa manualelor de utilizare
262. Necunoa terea manualelor
263. Lipsa sistemelor de securitate a datelor/nivele de acces
264. Infrastructura IT neconform

Not :
În cadrul procedurii Analiza riscurilor au fost identificate riscurile semnificative asociate obiectelor stabilite în Lista
centralizatoare.
Au fost identificate 264 de riscuri ata ate celor 13 obiecte auditabile dar auditorii, în realizarea acestei proceduri, pot identifica i
alte riscuri apreciate ca semnificative având în vedere experien a profesional i evolu ia/schimb rile survenite în domeniul auditat.
În acest sens, procesul de actualizare a riscurilor identificate mai sus trebuie s fie continuu.
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1.5. Procedura - P05: Analiza riscurilor
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern

1.5.2. Stabilirea factorilor de risc,
a ponderilor i nivelurilor de apreciere al riscurilor

Misiunea de audit privind administrarea T.V.A
Perioada supus auditului:
Întocmit de:
Supervizat de:
Factori de
risc
(Fi)

Ponderea
factorilor
de risc
(Pi)

Data: ..................................
Data: ..................................

Nivelul de apreciere al riscului (Ni)
N1

N2

N3

Aprecierea
controlului
intern – F1

P1 – 50%

Tehnicile de control
Exist tehnici de
Tehnicile de
necesite îmbun t iri,
control intern,
control intern sunt
procedurile de control
procedurile de control
insuficiente,
intern nu sunt
intern sunt sus inute
procedurile de
suficient documentate
control intern nu
de documente i sunt
i integral
implementate
sunt elaborate
implementate

Aprecierea
cantitativ
- F2

P2 – 30%

Impact financiar slab

Impact financiar
mediu

Impact financiar
mare

Aprecierea
calitativ –
F3

P3 – 20%

Vulnerabilitate mic

Vulnerabilitate medie

Vulnerabilitate
mare

Not :

Cei trei factori de risc din acest document sunt stabili i prin normele generale i sunt
acoperitori pentru entitate.
Atunci când auditorii consider necesar eviden ierea i a altor factori de risc, se
recomand s aib în vedere ca suma ponderilor factorilor de risc s fie, de asemenea, 100.
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1.5. Procedura - P05: Analiza riscurilor
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern

1.5.3. Chestionar de luare la cuno tin
Misiunea de audit privind administrarea TVA
Perioada supus auditului:
Întocmit de:
Supervizat de:

- CLC

Data.......................
Data: .....................

ACTIVITATEA DE AUDIT
DA NU OBSERVA II
ÎNREGISTRAREA
1
Exist un cadrul legal i normativ privind activitatea de
înregistrare a TVA?
2
Sunt elaborate proceduri opera ionale privind activitatea de
înregistrare a TVA?
3
Pentru fiecare tip de influen în eviden a exist proceduri
(descrierea modului de realizare a activit ii), baza legal ,
controale implementate?
4
Exist
baz
legal , proceduri specifice, documente
justificative care stau la baza oper rii intr rilor în/din
eviden a pl titorilor ca urmare a schimb rii competen ei de
administrare fiscal a contribuabililor? Dac da, enumera i.
5
Temeiul legal invocat mai sus cuprinde competen e i
responsabilit i ale organelor fiscale implicate în procesul de
predare primire?
6
Exist un termen limit pentru solu ionarea eventualelor
neconcordante detectate cu ocazia pred rii - primirii?
7
Pot fi editate situa ii în baza acestei evidente? Ce tipuri de
situa ii?
8
Exist beneficiarii ai situa iilor editate, intern i extern?
Cine sunt ace tia?
9
Exist o eviden organizat cuprinzând to i pl titorii de
TVA?
10 Aceast eviden a cuprinde date de identificare :
Domiciliul fiscal, denumire, cod fiscal, categoriile de
obliga ii fiscale?
11 Exist modific ri care influen eaz aceast eviden ? Dac
da, care sunt tipurile de modific ri i care sunt sursele de
provenien ?
12 Exist modific rii din oficiu a datelor din registrul
contribuabililor, sunt acestea justificate? Dac da, enumera i
situa iile uzuale întâlnite.
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ACTIVITATEA DE AUDIT
DA NU OBSERVA II
În cazul men ionat anterior, modific rile sunt comunicate
pl titorilor de T.V.A?
14 Sunt descrise fluxurile informa ionale transmise de ORC
care modific eviden a mai sus men ionat ?
15 Protocolul încheiat cu O.R.C. cuprinde date suficiente
pentru a asigura c opera iunile s fie autorizate
(competente, responsabilit i în ceea ce prive te O.R.C.-ul)?
16 Exist concilieri periodice între datele furnizate de aplica ia
Cod fiscal - vectorul fiscal i situa iile privind depunerea
deconturilor de TVA?
17 Exist o autorizare a introducerii în sistem a datelor pentru
personalul care are atribu ii în acest sens?
18 Se respect principiul celor patru ochii pentru opera iunea
de mai sus ?
19 Exist manual de utilizare a aplica iei Cod fiscal?
20 Pentru erorile generate de introducerea manual a datelor în
Cod fiscal exist o procedur privind realizarea corec iilor?
22 Baza de date furnizeaz o situa ie cu pl titorii de TVA care
i-au încetat activitatea? Pentru ace tia organul fiscal a
solicitat certificatul de înregistrare fiscal în vederea
anularii?
DECLARAREA
23 Se introduc în debit sume reprezentând TVA? Dac da,
indica i modalit ile prin care se realizeaz acest lucru.
24 Pute i enumera tipurile de deconturi de TVA depuse de c tre
pl titori, precum i modalit ile/termenele de depunere ale
acestora?
25 Pentru introducerea manual a datelor în sistem exist
autoriz ri/controale implementate ?
26 Pentru aplica ia folosit exist un manual de utilizare pentru
personal ?
27 Erorile detectate la declarare sunt corectate conform unei
proceduri standard ?
28 Pentru deconturile nedepuse/depuse cu întârziere se emit
notific ri, respectiv se aplica sanc iuni c tre pl titori de
TVA?
29 La stabilirea din oficiu a debitelor în cazul nedeclar rii
acestora se emit decizii de impunere? Care este procedura
pe care o aplica i ?
30 Deciziile de impunere din oficiu se comunic pl titorilor de
TVA ?
31 În
aplica ia
informatic
DECIMP sunt introduse toate avizele de inspec ie fiscal ,
sunt toate acestea confirmate de c tre pl titorii de TVA ?
32 Perioada supus inspec iei fiscale conform avizelor de
inspec ie fiscal este corect indicat i avut în vedere la
introducerea în aplica ia DECIMP- Perioada verificat ?
33 Pute i enumera documentele justificative care stau la baza
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ACTIVITATEA DE AUDIT
DA NU OBSERVA II
opera iunilor i pe care le solicita i?
34 Lista contribuabililor ce vor fi supu i inspec iei fiscale se
întocme te/ se transmite la serviciul eviden pl titori ?
35 Exist un termen de întocmire/ transmitere a acesteia?
36 Care sunt situa iile care genereaz întocmirea Notelor de
corec ie a obliga iilor fiscale?
37 Exist un termen de întocmire a acestor Note ?
38 Care este rolul Registrului jurnal al obliga iilor de plata,
respectiv leg tura cu Nota de predare primire a obliga iilor
fiscale?
39 Introducerea datelor în Registrul jurnal se efectueaz
document cu document?
40 Exist cazuri de declara ii fiscale înregistrate eronat? Dac
da, enumera i-le.
41 Au fost detectate erori? Dac da, prin ce modalitate i care
este procedura de corec ie?
42 Se realizeaz verific ri periodice în bazele de date pe care le
administra i (situa ii financiare, bilan uri contabile) pentru
detectarea eventualelor cazuri de neînregistrare în eviden a
pl titorilor de TVA urmare a dep irii plafonului ?
43 Din deconturile depuse pot fi întocmite situa ii cuprinzând
suma TVA autocompensat ?
44 Daca da, care este procedura de comunicare c tre serviciul
registru contribuabil, respectiv c tre contribuabil ?
45 Pot fi editate situa ii cuprinzând pl titorii de TVA dup
ramura în care activeaz ?
46 Situa iile financiare ofer suficiente date care pot fi
verificate cu alte baze de date în ceea ce prive te TVA ?
47 Se întocmesc situa ii în leg tura cu modul de respectare a
obliga iilor de depunere ? Cine sunt beneficiarii acestora ?
48 Se efectueaz analize pe baza informa iilor rezultate din
prelucrarea deconturilor, – analize care s stea la baza
detect rii eventualelor cazuri de evaziune (exemplu : agen i
economici care depun deconturi de TVA cu sume de
rambursat f r op iune de rambursare, agen i economici care
înregistreaz consecutiv TVA de rambursat/TVA de plat
astfel încât într-un an fiscal nu efectueaz pl i în contul
TVA dar nici nu solicit rambursare de TVA) ?
49 C tre inspec ia fiscal sunt furnizate elemente, indicii care
s stea la baza elabor rii Planului de control ?
EVIDENTA
50 Se întocme te fi a pe pl titor pentru fiecare pl titor de TVA
înregistrat? Sunt acestea disponibile în orice moment?
51 Acestea reflect situa ia fiscal la zi a pl titorului ?
52 Se solicit fi a pe pl titor? Dac da, de c tre cine i în ce
condi ii este aceasta eliberat ?
53 Exist un nivel de autorizare a edit rii i eliber rii fi ei pe
pl titor ?
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54
55
56
57

58

59
60

61
62
63
64

65
66
67
68
69
70
71

ACTIVITATEA DE AUDIT
DA NU OBSERVA II
Exist o procedur de lucru privind întocmirea eliberarea,
transmiterea fi ei pe pl titor ?
Subsistemele specializate pe stadii de administrare a
crean elor (SPAC, SCS, SCNS, SCIP) pot genera situa ii pe
fiecare pl titor, respectiv pentru o perioad dat ?
Se realizeaz
concilieri ale sumelor reprezentând
debite/stingeri de debite între Serviciul eviden pe pl titor
i celelalte? Dac da, cum?
Datele cuprinse în Notele de corec ie în cazul declara iilor
rectificative cu suplimentare/diminuare de obliga ii fiscale
primit de la Serviciul declara ii sunt introduse în sistem de
c tre Serviciul eviden pl titor?
Pute i enumera care sunt cazurile ce genereaz întocmirea
listei de diferen e rezultate din transferul crean elor,
respectiv neconcordan ele între E.A.V.P. i eviden a de la
declara ii ?
Exist cazuri în care apar diferen e (conform listei de
diferen e) între Nota de predare primire declara ii i Nota de
verificare obliga ii fiscale? Care sunt cele mai frecvente?
În ceea ce prive te stingerea obliga iilor, exist informa ii i
documente stau la baza întocmirii Listei contribuabililor
neidentifica i de c tre serviciul eviden a pl titori? Care sunt
acestea?
Exist neconcordan e în eviden a analitic constatate de
c tre ter i (inspec ie fiscal , contribuabili etc.)? Dac da,
cum sunt tratate ? Cine face concilierea ?
Eviden a analitic pe pl titor asigur înregistrarea distinct a
debitelor fa de accesorii, în ceea ce prive te TVA ?
În baza fiselor pe pl titor poate fi stabilit totalul TVA
declarat, respectiv pl tit pentru fiecare pl titor i pentru o
anumita perioada de raportare ?
În baza fiselor pe pl titor poate fi stabilit totalul accesoriilor
calculate aferent TVA declarat, respectiv accesorii pl tite
pentru fiecare pl titor i pentru o anumita perioada de
raportare ?
Eviden a contabil a debitelor/pla ilor din TVA este
organizat corect?
Exist un departament distinct care are atribu ii în eviden a
contabil ?
Exist un plan de conturi specific înregistr rilor din TVA ?
Exist reglementari privind înregistrarea în contabilitate a
opera iunilor privind TVA ?
Sunt disponibile monografii contabile privind situa iile
specifice generate de opera iunile privind TVA ?
Sunt acestea în conformitate cu cadrul general privind legea
contabilit ii ?
Rulajele privind TVA se reg sesc în contabilitatea proprie a
unit ii fiscale ?
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

ACTIVITATEA DE AUDIT
DA NU OBSERVA II
Pe baza acestor eviden e contabile pot fi detectate sumele
reprezentând TVA neîncasat/ de plat ?
Se efectueaz concilieri între eviden a contabil i cea
analitic ?
Exist documente care stau la baza înregistr rii în
contabilitate a crean elor din TVA ? Care sunt acestea?
Pentru opera iunile care vizeaz diminuarea TVA (restituiri,
compens ri etc.) se exercit controlul preventiv propriu ?
Exist un act administrativ privind desemnarea persoanei
responsabile cu acordarea vizei de control financiar
preventiv propriu ?
Procedura privind exercitarea Controlului financiar
preventiv propriu este în conformitate cu cadrul general ?
Balan a de verificare se întocme te lunar ?
Corela iile balan iere exist / se verific ?
Eviden a contabil a crean elor din TVA se reg se te în
eviden a contabil a unit ii fiscale?
STINGERE
Pentru încasarea TVA exist conturi distincte ?
Dar pentru accesoriile din TVA ?
Modific rile în ceea ce prive te contul bugetar în care se
face plata sunt comunicate pl titorilor de TVA, respectiv
b ncilor comerciale?
Compens rile din TVA realizate afecteaz contul de TVA
încasat ?
Dar TVA-ul restituit pl titorului de TVA?
Compensarea TVA cu alte obliga ii are la baz o procedur
specific ?
Sunt stabilite termene de solu ionare a cererilor pl titorilor
de TVA ?
Dac nu, sunt stabilite responsabilit i în sarcina organelor
fiscale ?
Implica iile financiare pentru organul de administrare, în
cazul neonor rii cererilor pl titorilor de TVA, sunt
estimate ?
Exist sume bugetate pentru efectuarea pl ilor unor
eventuale daune (plata dobânzilor c tre pl titorii de TVA)?
TVA-ul compensat/restituit se face din oficiu sau pe baza
unor acte de control ?
Exist diferen e constatate de controalele ulterioare, cum
sunt tratate ?
Se realizeaz pl ile efective? Dac da, specifica i cum,
respectiv prin virament, numerar, alte modalit i.
Exist reglementari prin care pl titorii sunt limita i la un
anumit instrument de plat ?
Exist pl i eronate din vina unit ii bancare, cum se
procedeaz în acest caz?
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96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

ACTIVITATEA DE AUDIT
DA NU OBSERVA II
Se întocme te Lista contribuabililor neidentifica i? Ce cale
urmeaz ? Cum se trateaz ?
Exist un termen limit de clarificare a sumelor, în ce
conturi se reg sesc sumele ?
Exist fluxuri de informa ii cu trezoreriile c rora le apar in
sumele, respectiv cu pl titorii ? Care sunt acestea?
Exist o procedur privind modul de stabilire a riscului
fiscal?
Exist baz de date cu contribuabili care prezint risc fiscal
mare?
Exist o eviden privind înlesnirile la plat a TVA acordate
anterior?
Procedura privind urm rirea derul rii înlesnirilor la plat
exist i este respectat ?
În ceea ce prive te executarea silit au fost elaborate, sunt
dezvoltate proceduri privind aceast activitate?
Se exercit controale periodice pentru a detecta cazurile de
nerespectare a termenelor legale privind transmiterea spre
executare a debitelor?
Dosarele de executare silit sunt complete (sunt respectate
termenele i documentele conform procedurii)?
Inspec ia fiscal are atribu ii în ceea ce prive te verificarea
TVA ?
Pentru realizarea crean elor în condi ii de eficien , s-a
apelat la evaluatori externi, în procesul de valorificare a
bunurilor supuse sechestrului?
Au existat cazuri de nerespectare a drepturilor
contribuabililor în ceea ce prive te suspendarea,
întreruperea, încetarea execut rii silite?
Exist cazuri de stingere a debitelor prin dare în plat ?
A i utilizat o procedur ? Dac da, care este aceasta?
Prin cesiunea de crean s-a asigurat realizarea unui pre
care s acopere valoarea debitului?
Exist o procedur specific privind stingerea crean elor
prin cesiunea de crean ?
Exist organizat o eviden separat privind pl titorii
insolvabili?
Dac da, exist o monitorizare a acestora pentru a urm ri
ie irea acestora din starea de insolvabilitate i continuarea
execut rii silite?
Pentru sc derea din eviden a în cazurile men ionate de codul
fiscal, exist documente justificative?
Termenele privind deschiderea procedurii insolven ei au fost
respectate?
Administra ia fiscal are capacitatea de a detecta eventuale
indicii de fraud pentru a combate evaziunea fiscal ?
Daca da, care sunt ultimele instruiri în domeniul detect rii
fraudei în ceea ce prive te TVA ?
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ACTIVITATEA DE AUDIT
DA NU OBSERVA II
119 Pute i prezenta o situa ie privind persoanele instruite,
denumire curs, perioad etc.
120 Transmiterea informa iilor ob inute urmare instruirii se
realizeaz i c tre ceilal i salaria i?
121 Daca da, în ce mod se realizeaz ?
RAPORTAREA
122 Exist reglement ri privind întocmirea i transmiterea
situa iilor diverse de raportat?
123 Sunt stabilite formate standard de raportare i sunt
respectate?
124 Raport rile/situa iile transmise diverselor structuri/institu ii
interne/externe sunt semnate de c tre persoanele autorizate?
125 Prin con inutul lor raport rile/situa iile sunt corecte, concise,
folositoare celor interesa i?
126 Au fost detectate eventuale necorel ri între diverse situa ii,
sunt verificate, corectate?
127 Sunt implementate controale în acest caz? Ce tipuri de
controale?
128 Exist o responsabilizare a personalului care contribuie la
furnizarea de date necesare întocmirii acestor raport ri?
129 Au existat cazuri în care informa iile cuprinse în raport rile
transmise au necesitat clarific ri sau date suplimentare?
130 În aceast situa ie exist proceduri de corectare, completare
a raport rilor?
131 Informa iile relevante cuprinse în aceste raport ri sunt aduse
la cuno tin a angaja ilor?
132 Au fost detectate de c tre controlul intern/audit
neconcordan e între datele raportate? Dac da, care a fost
decizia managementului?

Not :
Chestionarul
de
luare
la
cuno tin
se
adreseaz
nivelului
general
de
management/managementului de linie/personalului de execu ie.
Scopul acestuia este ca, prin analiza r spunsurilor i fundamentarea acestora, unde este cazul,
auditorii interni s poat evalua existen a i func ionalitatea controalelor interne din cadrul
entit i. Concluziile auditorilor, in urma acestei opera iuni, se vor reg si în foi de lucru, anexate
acestui chestionar.
Informa iile ob inute vor fi folosite în procesul de analiz a riscurilor.
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MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern

1.5. Procedura - P05: Analiza riscurilor

1.5.4. Stabilirea nivelului riscului i a punctajului total al riscului,
clasarea opera iilor în func ie de analiza riscului
i tabelul puncte tari i puncte slabe

Misiunea de audit privind administrarea TVA
Perioada supus auditului:
Întocmit de:
Supervizat de :
Nr.
Crt

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative

I.

ORGANIZAREA I
DESF URAREA
ACTIVIT II
PRIVIND
ÎNREGISTRAREA
PL TITORILOR
DE TVA

1. Activitatea privind
înregistrarea
pl titorilor de TVA –
cadrul legal aplicabil,
proceduri de lucru
scrise, opera iuni/
procese

1. Legisla ia privind înregistrarea
pl titorilor de TVA este insuficient ,
incomplet ,
necorelat ,
ambigu ,
interpretabil etc.
2. Procedurile
scrise
privind
desf urarea
activit ilor
sunt
inexistente/incomplete/neactualizate/
necunoscute/neimplementate
3. Eviden a privind pl titorii de TVA
nu este completa;
4. Modific rile
ulterioare
ale
eviden ei
nu
sunt
justificate/documentate;
5. Lipsa procedurilor de corectare a
erorilor detectate/a situa iilor atipice
6. Situa iile editate pe baza eviden ei
sunt necorelate cu alte situa ii (vector
fiscal –registru contribuabil – declara ii

Data: ...........................
Data: ...........................

Criterii de analiz a riscurilor
Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ (F3)
intern (F1)
(F2)
P1
Ni
P2
N
P3
N
50%
30%
20%

Punctaj
total

Clasare

Puncte
Tari/
Slabe

Grad de
încredere al
auditorului
în controlul
intern

0,5

1

0,3

1

0,2

2

1,2

Mic

T

Mare

0,5

2

0,3

3

0,2

1

2,1

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

3

0,2

2

2,3

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mediu

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mic
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Nr.
Crt

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative

Criterii de analiz a riscurilor
Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ (F3)
intern (F1)
(F2)
P1
Ni
P2
N
P3
N
50%
30%
20%

Punctaj
total

Clasare

Puncte
Tari/
Slabe

Grad de
încredere al
auditorului
în controlul
intern

depuse)

2.
Structuri
organizatorice
Resursele umane alocate activit ii de
înregistrare
a
pl titorilor de TVA

7. Nevalorificarea
informa iilor
furnizate de eviden a de c tre structurile
interesate din cadrul institu iei.
8. Nefurnizarea
c tre
structurile
competente a datelor care pot fi indicii
de frauda;
9. Nesanc ionarea
contribuabililor
pentru nerespectarea obliga iilor privind
înregistrarea TVA;
10. Structura
organizatoric
necorespunz toare – inexisten a unor
fundament ri privind volumul sarcinilor;
11. Inexisten a
unei
func ii
de
conducere
ata ate
structurii
organizatorice/nedelegarea atribu iilor
de conducere.
12. Neadecvarea structurii profesionale
a
personalului
cu
necesit ile
compartimentului
–
incorecta
dimensionare a personalului.
13. Regulamentul de organizare nu este
aprobat/actualizat;
14. Fi ele
de
post
sunt
inexistente/incomplete/neactualizate/nea
probate/ necunoscute
15. Necorel ri între atribu iile stabilite
individual prin fi a de post i cele
stabilite prin R.O.F;
16. Neconcordan a între volumul de
sarcini comparativ cu num rul de
personal alocat structurii;
17. Nesepararea sarcinilor de execu ie
fa de sarcinile de avizare, aprobare
18. Neexercitarea
controlului
ierarhic/autocontrolului

0,5

1

0,3

3

0,2

2

1.8

Mediu

S

Mic

0,5

1

0,3

3

0,2

2

1.8

Mediu

S

Mic

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mediu

0,5

1

0,3

1

0,2

2

1.2

Mic

T

Mare

0,5

2

0,3

1

0,2

1

1.5

Mic

T

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

T

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mediu
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Nr.
Crt

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative

Criterii de analiz a riscurilor
Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ (F3)
intern (F1)
(F2)
P1
Ni
P2
N
P3
N
50%
30%
20%

19. Nedefinirea obiectivelor specifice
ale activit ii.
20. Nedetectarea riscurilor aferente
activit ilor proprii ;
21. Nestabilirea tipurilor de controale
pentru diminuarea riscurilor activit ii ;
22. Lipsa
formaliz rii
verific rilor/controalelor
(documente
justificative, chek-list-uri)
23. Nedelegarea de competen
i
neasigurarea continuit ii activit ii
24. Nerespectarea principiilor deleg rii
25. Neasigurarea
securit ii
informa iilor printr-un sistem de
prevenire i recuperare a datelor în
cazuri extreme.
26. Existen a unui num r mare de
posturi neocupate
27. Dificult i în procesul de recrutare

Punctaj
total

Clasare

Puncte
Tari/
Slabe

Grad de
încredere al
auditorului
în controlul
intern

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

1

0,2

1

2

Mediu

S

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mic

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mic

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

1

0,2

1

1.5

Mic

T

Mediu

28. Fluctua ia de personal

0,5

3

0,3

1

0,2

1

2

Mediu

S

Mare

29. Probleme de etic

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mediu

30. Insuficien a unor programe de
preg tire profesional – dezvoltarea
carierei
31. Lipsa de informare i comunicare

0,5

2

0,3

2

0,2

3

2.2

Mediu

S

Mic

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mediu

3. Aplica ii IT/dotare 32. Inexisten a aplica iilor informatice
tehnic
de calcul/ pentru toate activit ile
Sisteme
33. Lipsa manualelor de utilizare
informa ionale.
34. Necunoa terea manualelor

0,5

3

0,3

1

0,2

2

2.2

Mediu

S

Mare

i motiva ie

35. Lipsa sistemelor de securitate a
datelor/nivele de acces
36. Neactualizarea datelor
37. Infrastructura IT neconform
38. Asisten
necorespunz toare

tehnic

0,5

1

0,3

2

0,2

2

1.5

Mic

T

Mare

0,5

1

0,3

2

0,2

2

1.5

Mic

T

Mediu

0,5

2

0,3

3

0,2

3

2.5

Mare

S

Mediu

0,5

2

0,3

3

0,2

3

2.5

Mare

S

Mediu

0,5

1

0,3

1

0,2

3

1.4

Mic

T

Mare

0,5

1

0,3

2

0,2

2

1.5

Mic

T

Mare
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Nr.
Crt

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative

39. Neformalizarea
fluxurilor
de
informa ii atât în interiorul structurii,
între structurile institu iei cât i cu ter i.
40. Neînregistrarea
tuturor
documentelor
primite/ie ite
–
organizarea registraturii
41. Circuitul
documentelor
este
inexistent/incomplet
(lipsa
responsabilit ilor, atribu iilor, etc)
42. Arhivare necorespunz toare

II.

ORGANIZAREA I
DESF URAREA
ACTIVIT II
PRIVIND
DECLARAREA
TVA

4. Activitatea privind
declararea TVA –
cadrul legal aplicabil,
proceduri de lucru
scrise,
opera iuni/procese

43. Inexisten a
unor
instruc iuni,
ghiduri, bro uri, programe informatice
44. Legisla ia
privind
depunerea
declara iilor de TVA este incomplet i
necorelat cu modific rile Codului de
procedura fiscala.
45. Manualul
privind
procedurile
opera ionale în ceea ce prive te
desf urarea
activit ilor
privind
declararea
este
inexistent/incomplet/neactualizat/
necunoscut/neimplementat.
46. Necunoa terea categoriilor de
declara ii i a termenelor de depunere a
acestora/a tipurilor de titluri de crean a
de c tre personal
47. Inexisten a procedurilor privind
modul de prelucrare a declara iilor în
func ie de modalitatea de depunere de
c tre contribuabil.
48. Nerespectarea
termenului
de
prelucrare i analiza a deconturilor de
TVA
49. Needitarea/nevalorificarea la timp a
listei privind contribuabili care nu au
depus declara ii.
50. Needitarea
i
netransmiterea
notific rilor c tre pl titorii de TVA care

Criterii de analiz a riscurilor
Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ (F3)
intern (F1)
(F2)
P1
Ni
P2
N
P3
N
50%
30%
20%

Punctaj
total

Clasare

Puncte
Tari/
Slabe

Grad de
încredere al
auditorului
în controlul
intern

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mediu

0,5

3

0,3

2

0,2

3

2.7

Mare

S

Mic

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

0,5

1

0,3

2

0,2

1

1.3

Mic

T

Mediu

0,5

1

0,3

1

0,2

2

1.2

Mic

T

Mare

0,5

2

0,3

3

0,2

1

2.1

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mic

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mic

0,5

2

0,3

3

0,2

2

2.3

Mediu

S

Mediu

0,5

1

0,3

3

0,2

2

1.8

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare
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Nr.
Crt

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative

Criterii de analiz a riscurilor
Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ (F3)
intern (F1)
(F2)
P1
Ni
P2
N
P3
N
50%
30%
20%

Punctaj
total

Clasare

Puncte
Tari/
Slabe

Grad de
încredere al
auditorului
în controlul
intern

nu au depus declara ii.

5.
Structuri
organizatorice
Resursele umane alocate activit ii de
declarare a TVA

51. Neaplicarea de sanc iuni pentru
contribuabili care nu depun deconturile
privind TVA-ul.
52. Lipsa procedurii privind stabilirea
din oficiu a debitelor în cazul
nedeclar rii.
53. Neprimirea i neprelucrarea în
termen a avizelor de inspec ie fiscal
pentru contribuabili cuprin i în planul de
control.
54. Nevalorificarea
informa iilor
furnizate de Serviciul declara ii TVA în
scopul diminu rii evaziunii fiscale.
55. Lipsa analizelor/studiilor privind
datele furnizate de diferite situa ii pentru
detectarea unor eventuale neconcordante
(detectarea
dep irii
plafonului,
înregistrarea TVA de rambursat i
nesolicitat la rambursare, etc)
56. Structura
organizatoric
necorespunz toare – inexisten a unor
fundament ri privind volumul sarcinilor;
57. Inexisten a
unei
func ii
de
conducere
ata ate
structurii
organizatorice/nedelegarea atribu iilor
de conducere.
58. Neadecvarea structurii profesionale
a
personalului
cu
necesit ile
compartimentului
–
incorecta
dimensionare a personalului.
59. Regulamentul de organizare nu este
aprobat/actualizat;
60. Fi ele
de
post
sunt
inexistente/incomplete/neactualizate/nea
probate/ necunoscute
61. Necorel ri între atribu iile stabilite

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mare

0,5

1

0,3

3

0,2

2

1.8

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

3

0,2

1

2.1

Mediu

S

Mediu

0,5

1

0,3

1

0,2

2

1.2

Mic

T

Mare

0,5

2

0,3

1

0,2

1

1.5

Mic

T

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

T

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mare
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Nr.
Crt

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative

individual prin fi a de post i cele
stabilite prin R.O.F.;
62. Neconcordan a între volumul de
sarcini comparativ cu num rul de
personal alocat structurii
63. Nesepararea sarcinilor de execu ie
fa de sarcinile de avizare, aprobare
64. Neexercitarea
controlului
ierarhic/autocontrolului
65. Nedefinirea obiectivelor specifice
ale activit ii.
66. Nedetectarea riscurilor aferente
activit ilor proprii ;
67. Nestabilirea tipurilor de controale
pentru diminuarea riscurilor activit ii ;
68. Lipsa
formaliz rii
verific rilor/controalelor
(documente
justificative, chek-list-uri)
69. Nedelegarea de competen
i
neasigurarea continuit ii activit ii
70. Nerespectarea principiilor deleg rii
71. Neasigurarea
securit ii
informa iilor printr-un sistem de
prevenire i detectare a acces rilor
neautorizate.
72. Existen a unui num r mare de
posturi neocupate
73. Dificult i în procesul de recrutare
74. Fluctua ia de personal
75. Probleme de etic

Criterii de analiz a riscurilor
Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ (F3)
intern (F1)
(F2)
P1
Ni
P2
N
P3
N
50%
30%
20%

Punctaj
total

Clasare

Puncte
Tari/
Slabe

Grad de
încredere al
auditorului
în controlul
intern

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

1

0,2

1

2

Mediu

S

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mediu

0,5
0,5

2
2

0,3
0,3

2
2

0,2
0,2

1
2

1.8
2

Mediu
Mediu

S
S

Mic
Mic

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mare

0,5
0,5

2
3

0,3
0,3

1
1

0,2
0,2

1
1

1.5
2

Mic
Mediu

T
S

Mediu
Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mediu

76. Insuficien a unor programe de
preg tire profesional – dezvoltarea
carierei
77. Lipsa de informare i comunicare

0,5

2

0,3

2

0,2

3

2.7

Mare

S

Mic

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mediu

6. Aplica ii IT/dotare 78. Inexisten a aplica iilor informatice
pentru
toate
activit ile
privind
tehnic de calcul/
prelucrarea declara iilor de TVA

0,5

3

0,3

1

0,2

2

2.2

Mediu

S

Mare

i motiva ie
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Nr.
Crt

Obiective

Obiecte auditabile

Sisteme
informa ionale

Riscuri semnificative

Criterii de analiz a riscurilor
Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ (F3)
intern (F1)
(F2)
P1
Ni
P2
N
P3
N
50%
30%
20%

Punctaj
total

Clasare

Puncte
Tari/
Slabe

Grad de
încredere al
auditorului
în controlul
intern

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mediu

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mare

0,5

1

0,3

2

0,2

2

1.5

Mic

T

Mare

82. Necunoa terea manualelor

0,5

1

0,3

2

0,2

2

1.5

Mic

T

Mediu

83. Lipsa sistemelor de securitate a
datelor/nivele de acces
84. Infrastructura IT neconform

0,5

2

0,3

3

0,2

3

2.5

Mare

S

Mediu

79. Lipsa autoriz rilor în cazul
introducerii manuale a datelor în sistem
80. Lipsa
procedurilor
privind
corectarea erorilor detectate dup
prelucrarea declara iilor de TVA
81. Lipsa manualelor de utilizare

0,5

1

0,3

1

0,2

3

1.4

Mic

T

Mare

85. Asisten
tehnic
necorespunz toare
86. Neformalizarea
fluxurilor
de
informa ii atât în interiorul structurii,
între structurile institu iei cât i cu ter i.
87. Lipsa unei proceduri privind
comunicarea c tre contribuabili i c tre
serviciul Registru contribuabili a unor
date rezultate ca urmare a verific rilor
interne.
88. Neînregistrarea
tuturor
documentelor
primite/ie ite
–
organizarea registraturii
89. Neînregistrarea tuturor datelor în
Registrul Jurnal
90. Întocmirea necorespunz toare a
Notelor de corec ie a obliga iilor fiscale
91. Circuitul
documentelor
este
inexistent/incomplet
(lipsa
responsabilit ilor, atribu iilor, etc)
92. Inexisten a
unor
instruc iuni,
ghiduri, bro uri, programe informatice
93. Arhivare necorespunz toare

0,5

1

0,3

2

0,2

2

1.5

Mic

T

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mediu

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mediu

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mediu

0,5

3

0,3

2

0,2

3

2.7

Mare

S

Mic

0,5

1

0,3

2

0,2

1

1.3

Mic

T

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

94. Neatribuirea
responsabilit ilor
privind
p strarea
i
protejarea
documentelor.

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare
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Nr.
Crt

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative

III.

ORGANIZAREA I
DESF URAREA
ACTIVIT II
PRIVIND
EVIDEN A TVA

7 .Activitatea privind
eviden a TVA –
cadrul legal aplicabil,
proceduri de lucru
scrise,
opera iuni/procese

95. Legisla ia privind modul de
organizare a evidentelor privind TVA
este incompleta
i necorelat
cu
modific rile Codului de procedura
fiscala/Legea contabilit ii.
96. Manualul
privind
procedurile
opera ionale în ceea ce prive te
desf urarea
activit ilor
este
inexistent/incomplet/neactualizat/necuno
scut/neimplementat.
97. Inexisten a/necunoa terea
procedurilor
privind
eviden ierea
crean elor din TVA în func ie de stadiul
în care se afla acestea.
98. Neîntocmirea/întocmirea eronata a
fi ei analitice pe pl titor.
99. Neeviden ierea
distincta
a
accesoriilor din TVA, inclusiv a
amenzilor.
100. Neoperarea corespunz toare a
corec iilor/erorilor în fi a analitic pe
pl titor
101. Blocarea procesului de stingere a
obliga iilor din eviden a analitica,
urmare a prelungirii termenului de
solu ionare a ramburs rilor de TVA
102. Lipsa documentelor justificative
pentru corec iile realizate.
103. Neorganizarea
contabilit ii
crean elor din TVA.
104. Lipsa documentelor justificative
pentru opera iunile înregistrate în
contabilitate privind TVA.
105. Neînregistrarea
zilnic
a
opera iunilor privind TVA.
106. Nerespectarea planului de conturi
specific înregistr rilor din TVA
107. Inexisten a
unor

Criterii de analiz a riscurilor
Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ (F3)
intern (F1)
(F2)
P1
Ni
P2
N
P3
N
50%
30%
20%

Punctaj
total

Clasare

Puncte
Tari/
Slabe

Grad de
încredere al
auditorului
în controlul
intern

0,5

1

0,3

1

0,2

2

1.2

Mic

T

Mare

0,5

2

0,3

3

0,2

1

2.1

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mediu

0,5

3

0,3

3

0,2

3

3

Mare

S

Mediu

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mic

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mediu

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mediu

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mic

0,5

3

0,3

3

0,2

3

3

Mare

S

Mediu

0,5

3

0,3

3

0,2

3

3

Mare

S

Mediu

0,5

3

0,3

1

0,2

1

2

Mediu

S

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare
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Nr.
Crt

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative

monografii/metodologii
privind
înregistrarea TVA.
108. Neîntocmirea balan ei de verificare.

8.
Structuri
organizatorice
Resursele umane alocate activit ii de
eviden a a TVA

109. Nerespectarea
corela iilor
balan iere.
110. Crean ele din TVA nu se reg sesc
în eviden a contabil a institu iei/bilan
contabil.
111. Preluarea eronat a datelor din
eviden a TVA în contul de execu ie al
institu iei.
112. Structura
organizatoric
necorespunz toare – inexisten a unor
fundament ri privind volumul sarcinilor;
113. Inexisten a
unei
func ii
de
conducere
ata ate
structurii
organizatorice/nedelegarea atribu iilor
de conducere.
114. Neadecvarea structurii profesionale
a
personalului
cu
necesit ile
compartimentului
–
incorecta
dimensionare a personalului.
115. Regulamentul de organizare nu este
aprobat/actualizat;
116. Fi ele
de
post
sunt
inexistente/incomplete/neactualizate/nea
probate/ necunoscute
117. Necorel ri între atribu iile stabilite
individual prin fi a de post i cele
stabilite prin R.O.F.;
118. Neconcordan a între volumul de
sarcini comparativ cu num rul de
personal alocat structurii;
119. Nesepararea sarcinilor de execu ie
fa de sarcinile de avizare, aprobare
120. Neexercitarea
controlului
ierarhic/autocontrolului

Criterii de analiz a riscurilor
Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ (F3)
intern (F1)
(F2)
P1
Ni
P2
N
P3
N
50%
30%
20%

Punctaj
total

Clasare

Puncte
Tari/
Slabe

Grad de
încredere al
auditorului
în controlul
intern

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mediu

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mediu

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

1

2.6

Mare

S

Mare

0,5

1

0,3

1

0,2

2

1.2

Mic

T

Mare

0,5

2

0,3

1

0,2

1

1.5

Mic

T

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

T

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mediu
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Nr.
Crt

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative

121. Nedefinirea obiectivelor specifice
ale activit ii.
122. Nedetectarea riscurilor aferente
activit ilor proprii ;
123. Nestabilirea tipurilor de controale
pentru diminuarea riscurilor activit ii ;
124. Lipsa
formaliz rii
verific rilor/controalelor
(documente
justificative, chek-list-uri)
125. Nedelegarea de competen
i
neasigurarea continuit ii activit ii
126. Nerespectarea principiilor deleg rii

9. Aplica ii IT/dotare
tehnic
de calcul/
Sisteme
informa ionale.

Criterii de analiz a riscurilor
Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ (F3)
intern (F1)
(F2)
P1
Ni
P2
N
P3
N
50%
30%
20%

Punctaj
total

Clasare

Puncte
Tari/
Slabe

Grad de
încredere al
auditorului
în controlul
intern

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

1

0,2

1

2

Mediu

S

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mic

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mic

Mediu

S

Mare

127. Neasigurarea
securit ii
informa iilor printr-un sistem de
prevenire i detectare a acces rilor
neautorizate.
128. Existen a unui num r mare de
posturi neocupate
129. Dificult i în procesul de recrutare

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

0,5

2

0,3

1

0,2

1

1.5

Mic

T

Mediu

130. Fluctua ia de personal

0,5

3

0,3

1

0,2

1

2

Mediu

S

Mare

131. Probleme de etic

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mare

132. Insuficien a unor programe de
preg tire profesional – dezvoltarea
carierei
133. Lipsa de informare i comunicare

0,5

2

0,3

2

0,2

3

2.2

Mediu

S

Mic

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mediu

134. Netransmiterea de c tre eviden a
analitic pe pl titor, în termenul legal, a
crean elor fiscale neîncasate din TVA
c tre executare silit .
135. Inexisten a aplica iilor informatice
pentru toate activit ile privind eviden a
TVA
136. Lipsa autoriz rilor în cazul
introducerii manuale a datelor în sistem
137. Lipsa
procedurilor
privind
corectarea
erorilor
detectate
în

0,5

3

0,3

3

0,2

3

3

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

1

0,2

2

2.2

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mediu

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mediu

i motiva ie
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Nr.
Crt

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative

Criterii de analiz a riscurilor
Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ (F3)
intern (F1)
(F2)
P1
Ni
P2
N
P3
N
50%
30%
20%

Punctaj
total

Clasare

Puncte
Tari/
Slabe

Grad de
încredere al
auditorului
în controlul
intern

eviden ele TVA

IV.

ORGANIZAREA I
DESF URAREA
ACTIVIT II
PRIVIND
STINGEREA

10.
Activitatea
privind
stingerea
crean elor din TVA –
cadrul legal aplicabil,
proceduri de lucru

138. Lipsa manualelor de utilizare

0,5

1

0,3

2

0,2

2

1.5

Mic

S

Mare

139. Necunoa terea manualelor

0,5

1

0,3

2

0,2

2

1.5

Mic

S

Mediu

140. Lipsa sistemelor de securitate a
datelor/nivele de acces
141. Infrastructura IT neconform

0,5

2

0,3

3

0,2

3

2.5

Mare

S

Mediu

0,5

1

0,3

1

0,2

3

1.4

Mic

T

Mare

142. Asisten
tehnic
necorespunz toare
143. Neformalizarea
fluxurilor
de
informa ii atât în interiorul structurii,
între structurile institu iei cât i cu ter i.
144. Lipsa unei proceduri privind
comunicarea c tre contribuabili i c tre
serviciul Registru contribuabili a unor
date rezultate din activitatea proprie.
145. Neînregistrarea
tuturor
documentelor
primite/ie ite
–
organizarea registraturii
146. Neînregistrarea tuturor datelor în
Registrul Jurnal
147. Întocmirea necorespunz toare a
Notelor de corec ie a obliga iilor fiscale
148. Circuitul
documentelor
este
inexistent/incomplet
(lipsa
responsabilit ilor, atribu iilor, etc)
149. Inexisten a
unor
instruc iuni,
ghiduri, bro uri, programe informatice
150. Arhivare necorespunz toare

0,5

1

0,3

2

0,2

2

1.5

Mic

T

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mediu

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mediu

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mediu

0,5

3

0,3

2

0,2

3

2.7

Mare

S

Mic

0,5

1

0,3

2

0,2

1

1.3

Mic

T

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

151. Neatribuirea
responsabilit ilor
privind
p strarea
i
protejarea
documentelor.
152. Legisla ia
privind
stingerea
crean elor din TVA este insuficient ,
incomplet ,
necorelat ,
ambigu ,
interpretabil etc.
153. Legisla ia privind executarea silit

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

0,5

1

0,3

1

0,2

2

1.2

Mic

T

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

3

2.2

Mediu

S

Mare
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Nr.
Crt

Obiective

CREAN ELOR
DIN TVA

Obiecte auditabile

scrise,
opera iuni/procese

Riscuri semnificative

nu asigur
un tratament echitabil
creditorilor astfel ca organului fiscal îi
sunt reduse ansele de recuperare a
debitelor chiar dac este principalul
creditor.
154. Procedurile
scrise
privind
desf urarea
activit ilor
sunt
inexistente/incomplete/neactualizate/nec
unoscute/neimplementate
155. Lipsa
monitoriz rii
procesului/progreselor în executare
silit prin stabilirea unor termene
precise, responsabilit i, rezultate de
ob inut
156. Neidentificarea
i Neurm rirea
realiz rii
obiectivelor
specifice
activit ii
157. Nestabilirea unor indicatori de
performan
privind
conformarea
voluntara la plata TVA
158. Lipsa
unei
monitoriz rii
a
îndeplinirii indicatorilor de performanta
159. Stingerea obliga iilor fiscale f r
existen a unui titlu de crean a
160. Neurm rirea respect rii termenelor
legale de plata a TVA în func ie de tipul
de crean a (principala sau diferen a plus
accesorii constate urmare controlului,
crean e din TVA aflate într-o schema de
înlesnire la plata)
161. Inexisten a conturilor bugetare
distincte
pentru
încasarea
TVA
(obliga ie principala, accesorii, amenzi)
162. Nerespectarea ordinii de stingere a
obliga iilor din TVA
163. Necomunicarea c tre contribuabil a
modalit ii de stingere a obliga iilor din
TVA

Criterii de analiz a riscurilor
Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ (F3)
intern (F1)
(F2)
P1
Ni
P2
N
P3
N
50%
30%
20%

Punctaj
total

Clasare

Puncte
Tari/
Slabe

Grad de
încredere al
auditorului
în controlul
intern

0,5

2

0,3

3

0,2

1

2.1

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

1

0,2

2

2.2

Mediu

S

Mediu

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mediu

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mediu

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

3

3

Mare

S

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mic

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

1

2.8

Mare

S

Mediu
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Nr.
Crt

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative

164. Lipsa procedurilor de corectare a
erorilor detectate/a situa iilor atipice
165. Aplicarea eronata a procedurilor
privind efectuarea corec iilor pentru
pl ii eronate.
166. Neîntocmirea
i netransmiterea
Listei contribuabililor neidentifica i care
au efectuat pl ii în mod eronat c tre
trezorerie
167. Lipsa unei proceduri privind
termenul de clarificare a sumelor
provenite din pl i eronate
168. Nerespectarea
termenului
de
clarificare a sumelor provenite din pl i
eronate
169. Nereturnarea
c tre
banca
pl titorului/trezoreria competen
a
pl ilor efectuate în mod eronat
170. Neinformarea
contribuabililor
despre efectuarea unei pl i eronate,
respectiv schimbare num r cont bugetar
171. Compensarea cu întârziere a TVA
de plata ca urmare a nesolu ion rii în
ordine cronologic i în termenul legal a
deconturilor cu sume negative de TVA
cu op iune de rambursare în favoarea
restituiri
172. Nedefinirea riscului fiscal mare i a
elementelor care trebuie avute în vedere
de c tre Compartimentul analiza de risc
173. Organizarea unei baze de date cu
contribuabili cu risc fiscal mare pe baza
unor date incorecte/incomplete/
174. Neprimirea de la activitatea de
inspec ie a informa iilor necesare
organiz rii bazei de date mai sus
men ionate

Criterii de analiz a riscurilor
Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ (F3)
intern (F1)
(F2)
P1
Ni
P2
N
P3
N
50%
30%
20%

Punctaj
total

Clasare

Puncte
Tari/
Slabe

Grad de
încredere al
auditorului
în controlul
intern

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

3

2.2

Mediu

S

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

3

2.2

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mediu

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

3

2.5

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

3

2.7

Mare

S

Mare
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Nr.
Crt

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative

175. Prelungirea
perioadei
de
solu ionare a decontului de TVA cu
sume negative cu op iune de rambursare
datorit fluxului greoi de analiza i
solu ionare (În cazul inspec iei fiscale
anticipate)
176. Restituirea sumelor din TVA f r a
le compensa cu eventualele obliga ii
fiscale
177. Plata de c tre organul fiscal a
dobânzilor
pentru
nerespectarea
termenului de solu ionare a deconturilor
de TVA cu sume negative i op iune de
rambursare
178. Inexisten a unei eviden e privind
înlesnirile la plata a TVA acordate
anterior
179. Neurm rirea respect rii termenului
de plata conform graficelor de e alonare
180. Netransmiterea/transmiterea
cu
întârziere spre executare silit în cazul
constat rii pierderii e alon rii
181. Neurm rirea reîntregirii garan iei în
cazul diminu rii acesteia cu plata unor
rate din e alonare.
182. Transmiterea cu întârziere de c tre
compartimentul de eviden a pe pl titor
spre executare silit a crean elor fiscale
neîncasate
183. Începerea execut rii silite în lipsa
unui titlu executoriu
184. Netransmiterea titlului executoriu
185. Emiterea cu întârziere a titlului
executoriu
186. Neconstituirea
de
m suri
asigur torii atunci când este cazul
187. Nerespectarea
procedurii
de
executare silit în ceea ce prive te

Criterii de analiz a riscurilor
Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ (F3)
intern (F1)
(F2)
P1
Ni
P2
N
P3
N
50%
30%
20%

Punctaj
total

Clasare

Puncte
Tari/
Slabe

Grad de
încredere al
auditorului
în controlul
intern

0,5

3

0,3

3

0,2

3

3

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

3

3

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

3

3

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

3

3

Mare

S

Mediu

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mediu

0,5

3

0,3

3

0,2

3

3

Mare

S

Mediu

0,5

3

0,3

3

0,2

1

2.6

Mare

S

Mediu

0,5

3

0,3

3

0,2

3

3

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mediu

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

1

2.6

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

1

2.6

Mare

S

Mare
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Nr.
Crt

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative

termenele
i
documentele
de
întocmit/transmis
188. Lipsa
speciali tilor
pentru
efectuarea evalu rii bunurilor supuse
execut rii silite
189. Nerespectarea
drepturilor
contribuabililor privind suspendarea,
întreruperea sau încetarea execut rii
silite
190. Nevalorificarea bunurilor supuse
sechestrului
191. Distribuirea sumelor ob inute din
valorificarea bunurilor supuse execut rii
f r respectarea ordinii prev zute în
Codul de procedura fiscala.
192. Trecerea în domeniul public a
statului a unor bunuri ca urmare a
stingerii crean elor prin dare în plata în
lipsa unui studiu privind oportunitatea
acestei opera iuni
193. Subevaluarea/supraevaluarea
bunului care face obiectul opera iunii de
dare în plata astfel încât, s se sting
crean ele fiscale
194. Lipsa unei proceduri/reglementari
legale privind modalitatea de stingere a
crean elor din TVA prin darea în plata
195. În cazul cesiunii crean elor fiscale,
realizarea unui pre mai mic decât
valoarea nominala a acestora
196. Neorganizarea unei licita ii în cazul
în care sunt mai mul i ofertan i
197. Lipsa procedurilor privind modul
de operare a stingerii obliga iei fiscale
ca urmare a cesiunii de crean a
198. Neorganizarea
unei
eviden e
separate privind pl titorii de TVA
insolvabili

Criterii de analiz a riscurilor
Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ (F3)
intern (F1)
(F2)
P1
Ni
P2
N
P3
N
50%
30%
20%

Punctaj
total

Clasare

Puncte
Tari/
Slabe

Grad de
încredere al
auditorului
în controlul
intern

0,5

2

0,3

3

0,2

1

2.1

Mediu

S

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

3

2.2

Mediu

S

Mediu

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mare

0,5

2

0,3

3

0,2

2

2.3

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

3

3

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

3

3

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mare

0,5

2

0,3

3

0,2

3

2.5

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mare

0,5

2

0,3

3

0,2

2

2.3

Mediu

S

Mediu
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Nr.
Crt

Obiective

Obiecte auditabile

11.
Structuri
organizatorice
Resursele umane alocate activit ii de
stingere a crean elor
din TVA

Riscuri semnificative

199. Neefectuarea investiga iilor asupra
st rii acestora
200. Nereluarea masurilor de executare
silit în cazul ie irii acestora din
insolvabilitate
201. Sc derea din eviden a a crean elor
fiscale f r documente justificative
pentru cazurile speciale prev zute de
Codul de procedura fiscal (disp ru i,
deceda i, radia i din registru comer ului
etc.)
202. Deschiderea procedurii insolven ei
cu întârziere i reducerea posibilit ii de
recuperare a crean elor fiscale
203. Structura
organizatoric
necorespunz toare – inexisten a unor
fundament ri privind volumul sarcinilor;
204. Inexisten a
unei
func ii
de
conducere
ata ate
structurii
organizatorice/nedelegarea atribu iilor
de conducere.
205. Neadecvarea structurii profesionale
a
personalului
cu
necesit ile
compartimentului
–
incorecta
dimensionare a personalului.
206. Regulamentul de organizare nu este
aprobat/actualizat;
207. Fi ele
de
post
sunt
inexistente/incomplete/neactualizate/nea
probate/ necunoscute
208. Necorel ri între atribu iile stabilite
individual prin fi a de post i cele
stabilite prin R.O.F.;
209. Neconcordan a între volumul de
sarcini comparativ cu num rul de
personal alocat structurii;
210. Nesepararea sarcinilor de execu ie
fa de sarcinile de avizare, aprobare

Criterii de analiz a riscurilor
Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ (F3)
intern (F1)
(F2)
P1
Ni
P2
N
P3
N
50%
30%
20%

Punctaj
total

Clasare

Puncte
Tari/
Slabe

Grad de
încredere al
auditorului
în controlul
intern

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mediu

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mare

0,5

2

0,3

3

0,2

2

2.3

Mediu

S

Mediu

0,5

3

0,3

3

0,2

3

3

Mare

S

Mare

0,5

1

0,3

1

0,2

2

1.2

Mic

T

Mare

0,5

2

0,3

1

0,2

1

1.5

Mic

T

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

T

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare
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Nr.
Crt

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative

211. Neexercitarea
controlului
ierarhic/autocontrolului
212. Definirea incorecta a obiectivelor
specifice fiec rui salariat prin rapoartele
de
evaluare
a
performantelor
profesionale
213. Neurm rirea realiz rii obiectivelor
specifice i realizarea unui proces de
evaluare superficial/formal.
214. Nedetectarea riscurilor aferente
activit ilor proprii ;
215. Nestabilirea tipurilor de controale
pentru diminuarea riscurilor activit ii ;
216. Lipsa
formaliz rii
verific rilor/controalelor
(documente
justificative, chek-list-uri)
217. Nedelegarea de competen
i
neasigurarea continuit ii activit ii
218. Nerespectarea principiilor deleg rii
219. Neasigurarea
securit ii
informa iilor printr-un sistem de
prevenire i detectare a acces rilor
neautorizate.
220. Existen a unui num r mare de
posturi neocupate
221. Dificult i în procesul de recrutare

Criterii de analiz a riscurilor
Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ (F3)
intern (F1)
(F2)
P1
Ni
P2
N
P3
N
50%
30%
20%

Punctaj
total

Clasare

Puncte
Tari/
Slabe

Grad de
încredere al
auditorului
în controlul
intern

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

1

0,2

1

2

Mediu

S

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mic

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mic

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

1

0,2

1

1.5

Mic

T

Mediu

222. Fluctua ia de personal

0,5

3

0,3

1

0,2

1

2

Mediu

S

Mare

223. Probleme de etic

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mediu

224. Insuficien a unor programe de
preg tire profesional – dezvoltarea
carierei
225. Lipsa de informare i comunicare

0,5

2

0,3

2

0,2

3

2.3

Mediu

S

Mic

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mediu

12.
Aplica ii 226. Inexisten a aplica iilor informatice
IT/dotare tehnic de care deservesc sistemul de stingere a
calcul/
crean elor

0,5

3

0,3

1

0,2

2

2.2

Mediu

S

Mare

i motiva ie
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Nr.
Crt

Obiective

Obiecte auditabile

Sisteme
informa ionale.

V.

ORGANIZAREA I
DESF URAREA
ACTIVIT II
PRIVIND
RAPORTAREA
SITUA IILOR
DIN TVA

13.
Activitatea
privind
raportarea
situa iilor TVA –
cadrul legal aplicabil,
proceduri de lucru
scrise,
opera iuni/procese,
resurse umane, IT

Riscuri semnificative

Criterii de analiz a riscurilor
Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ (F3)
intern (F1)
(F2)
P1
Ni
P2
N
P3
N
50%
30%
20%

Punctaj
total

Clasare

2.3

Mediu

Puncte
Tari/
Slabe

Grad de
încredere al
auditorului
în controlul
intern

227. Neactualizarea/actualizarea
cu
întârziere a bazei de date (adrese
debitori, conturi bancare) în aplica ia
informatic
228. Lipsa manualelor de utilizare

0,5

0,5

1

0,3

2

0,2

2

1.5

Mic

S

Mare

229. Necunoa terea manualelor

0,5

1

0,3

2

0,2

2

1.5

Mic

S

Mediu

230. Lipsa sistemelor de securitate a
datelor/nivele de acces
231. Infrastructura IT neconform

0,5

2

0,3

3

0,2

3

2.5

Mare

S

Mediu

3

0,3

2

0,2

1

S

Mare

0,5

1

0,3

1

0,2

3

1.4

Mic

T

Mare

232. Asisten
tehnic
necorespunz toare
233. Neformalizarea
fluxurilor
de
informa ii atât în interiorul structurii,
între structurile institu iei cât i cu ter i
234. Circuitul
documentelor
este
inexistent/incomplet
(lipsa
responsabilit ilor, atribu iilor, etc).
235. Arhivare necorespunz toare

0,5

1

0,3

2

0,2

2

1.5

Mic

T

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

3

2.7

Mare

S

Mic

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

236. Inexisten a
unor
instruc iuni,
ghiduri, bro uri, programe informatice
237. Legisla ia privind întocmirea i
raportarea
situa iilor
contabile/fiscale/bugetare
este
insuficient , incomplet , necorelat ,
ambigu , interpretabil etc.
238. Procedurile scrise privind modul de
întocmire a raport rilor /documentele
suport/baza
de
date,
respectiv
transmiterea acestora c tre beneficiari,
sunt
inexistente/incomplete/neactualizate/nec
unoscute/neimplementate
239. Nerespectarea
termenului
de
întocmire i transmitere a situa iilor
privind raport rile
240. Inexisten a unei situa ii privind
tipurile i termenele de raportare

0,5

1

0,3

2

0,2

1

1.3

Mic

T

Mediu

0,5

1

0,3

1

0,2

2

1.2

Mic

T

Mare

0,5

2

0,3

3

0,2

1

2.1

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mediu

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mediu
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Nr.
Crt

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative

241. Nerespectarea formatelor standard
de raportare
242. Transmiterea raport rilor
f r
semn turile persoanelor autorizate
243. Lipsa procedurilor de corectare a
erorilor detectate/a situa iilor atipice
244. Nevalorificarea
informa iilor
furnizate de raport ri de c tre structurile
interesate din cadrul institu iei.
245. Existen a unui num r mare de
raport ri care necesita un volum de timp
corespunz tor în detrimentul realiz rii
altor activit i
246. Neidentificarea în fi ele de post a
responsabilit ii privind întocmirea
anumitor raport ri
247. Nedefinirea fluxurilor de informa ii
între diversele structuri organizatorice
implicate
în
realizarea
unei
raport ri/situa ii
248. Neresponsabilizarea
persoanelor
implicate în furnizarea datelor necesare
raport rilor
249. Desemnarea unei structuri cu
atribu ii în ceea ce prive te întocmirea
raport rilor necorespunz toare în raport
cu volumul i importanta sarcinilor
250. Fi ele
de
post
sunt
inexistente/incomplete/neactualizate/nea
probate/ necunoscute
251. Necorel ri între atribu iile stabilite
individual prin fi a de post i cele
stabilite prin R.O.F.;
252. Nesepararea sarcinilor de execu ie
fa de sarcinile de avizare, aprobare
253. Neexercitarea
controlului
ierarhic/autocontrolului
254. Nestabilirea tipurilor de controale

Criterii de analiz a riscurilor
Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ (F3)
intern (F1)
(F2)
P1
Ni
P2
N
P3
N
50%
30%
20%

Punctaj
total

Clasare

Puncte
Tari/
Slabe

Grad de
încredere al
auditorului
în controlul
intern

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mediu

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mediu

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mare

0,5

1

0,3

3

0,2

2

1.8

Mediu

S

Mic

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mediu

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

1

2.6

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

3

0,2

2

2.8

Mare

S

Mare

0,5

1

0,3

1

0,2

2

1.2

Mic

S

Mediu

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mare

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mare

0,5

3

0,3

2

0,2

1

2.3

Mediu

S

Mediu

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mare
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Nr.
Crt

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative

Criterii de analiz a riscurilor
Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ (F3)
intern (F1)
(F2)
P1
Ni
P2
N
P3
N
50%
30%
20%

Punctaj
total

Clasare

Puncte
Tari/
Slabe

Grad de
încredere al
auditorului
în controlul
intern

pentru diminuarea riscurilor activit ii ;
255. Lipsa
formaliz rii
verific rilor/controalelor
(documente
justificative, chek-list-uri)
256. Nedelegarea de competen
i
neasigurarea continuit ii activit ii
257. Nerespectarea principiilor deleg rii
;
258. Neasigurarea
securit ii
informa iilor printr-un sistem de
prevenire i detectare a acces rilor
neautorizate.
259. Lipsa de informare i comunicare

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mediu

0,5

2

0,3

2

0,2

1

1.8

Mediu

S

Mic

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mic

0,5

2

0,3

2

0,2

2

2

Mediu

S

Mediu

260. Inexisten a aplica iilor informatice
necesara diverselor raport ri
261. Lipsa manualelor de utilizare

0,5

3

0,3

2

0,2

2

2.5

Mare

S

Mare

0,5

1

0,3

2

0,2

2

1.5

Mic

S

Mare

262. Necunoa terea manualelor

0,5

1

0,3

2

0,2

2

1.5

Mic

S

Mediu

263. Lipsa sistemelor de securitate a
datelor/nivele de acces
264. Infrastructura IT neconform

0,5

2

0,3

3

0,2

3

2.5

Mare

S

Mediu

0,5

1

0,3

1

0,2

3

1.4

Mic

T

Mare

Nota:
Pe modelul prezentat mai sus, auditorii interni au împ r it riscurile în urm toarele trei categorii :
- riscuri mici
1,0 – 1,5 ;
- riscuri medii
1,8 – 2,3 ;
- riscuri mari
2,5 – 3,0.
Punctajul acordat pe fiecare categorie de risc a avut în vedere mai mult elemente, printre care :
- Evolu ia riscurilor identificate cu ocazia planific rii strategice i anuale
- Evolu ia riscurilor identificate de c tre structurile auditate în procesul de implementare a programului de control managerial ;
- Evolu ia riscurilor identificate cu ocazia misiunilor de audit anterioare
- rezultatele analizei r spunsurilor la chestionarele de luare la cuno tin a i a celui de evaluare a controlului intern,
În realizarea misiunilor, auditorii vor avea în vedere, pe lâng cele men ionate, i alte elemente care s le confere un nivel rezonabil de asigurare.
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MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de Audit Public Intern

1.5. Procedura - P05: Analiza riscurilor

1.5.5. Tematica în detaliu a misiunii de audit intern
Misiunea de audit privind administrarea TVA
Perioada supus auditului:
Întocmit de:
Supervizat de:

Data: ...............................
Data: ...............................

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat selectate urmare analizei de risc

Durata

Locul
test rii

0

1

2

3

4

5

I.

ORGANIZAREA
I
DESF URAREA
ACTIVIT II
PRIVIND
ÎNREGISTRAREA
PL TITORILOR DE
TVA

1.
Activitatea
privind
înregistrarea pl titorilor de
TVA
–cadrul
legal
aplicabil, proceduri de lucru
scrise, opera iuni/procese.
2. Structuri organizatorice Resursele umane -alocate
activit ii de înregistrare a
pl titorilor de TVA

1. Procedurile opera ionale privind activitatea de înregistrare a
pl titorilor de TVA, respectiv procedurile de corectare a erorilor
detectate/a situa iilor atipice
Ref. pct. 5 din Analiza de risc
2. Analiza Fiselor de post ale personalului responsabil cu activitate de
înregistrare a pl titorilor de TVA urm rindu-se :
- conformitatea cu prevederile legale
- avizarea i semnarea fi elor posturilor de c tre cei în drept;
-concordanta atribu iilor din fi ele de post cu atribu iile din R.O.F.
stabilite pentru direc ie/serviciu/birou/compartiment;
- stabilirea atribu iilor individuale ale personalului în func ie de
gradul profesional;
- actualizarea sarcinilor de serviciu în func ie de modificarea cadrului
legislativ care reglementeaz
activitate/respectiv reorganiz rii
administrative;
- cunoa terea atribu iilor înscrise în fi a de post de c tre salaria i;
Ref. pct. 14 din Analiza de risc
3. În ceea ce prive te tipurile de controale implementate pentru
diminuarea riscurilor activit ii de înregistrare a pl titorilor de TVA,
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Persoane
structura
auditata
6

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat selectate urmare analizei de risc

Durata

Locul
test rii

0

1

2

3

4

5

se va urm ri:
- Autocontrolul (observa ia, analiza, verificarea, compararea);
- Controalele ierarhice (monitorizare, supervizare, autorizare,
aprobare)
- Formalizarea controalelor (liste de verificare)
Ref. pct. 21 din Analiza de risc
4. Modul de respectare a codului de etic de c tre salaria ii.
Rapoartele de evaluare anuale a performantelor profesionale
urm rindu-se nerespectarea codului de etic :
respectul fa de lege, fa de autoritate
calificativele acordate de c tre conducere
concordanta între calificativ i acordarea de premii, recompense,
stimulare , promovare
gradul de realizare a obiectivelor stabilite
Identificarea nevoilor de preg tire profesional ca rezultat a procesului
de evaluare a performan elor profesionale
Asigurarea condi iilor pentru realizarea preg tirii profesionale în limita
de timp prev zut în lege.
Monitorizarea progreselor înregistrate urmare a instruirii profesionale,
valorificarea/diseminarea informa iilor primite urmare instruirii.
Ref. pct. 29 din Analiza de risc
3.
Aplica ii
IT/dotare 5. Securitatea aplica iilor IT:
tehnic de calcul/ Sisteme sistem de detectare a acces rilor în bazele de date
informa ionale.
masuri de prevenire a dezastrelor;
sisteme de salvare a datelor;
modific ri neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus
.a.);
proceduri opera ionale care s descrie modul de realizare a
opera iunilor privind securitatea bazelor de date gestionate
Ref. pct. 35 din Analiza de risc
6. Identificarea fluxurilor de informa ii existente în interiorul
institu iei cât i cele generate de rela iile cu ter i:
descrierea fluxurilor cu ORC;
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Persoane
structura
auditata
6

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat selectate urmare analizei de risc

Durata

Locul
test rii

0

1

2

3

4

5

II.

ORGANIZAREA
I
DESF URAREA
ACTIVIT II
PRIVIND
DECLARAREA TVA

4.
Activitatea
privind
declararea TVA –cadrul
legal aplicabil, proceduri de
lucru
scrise,
opera iuni/procese

5. Structuri organizatorice Resursele umane -alocate

Existen a unui protocol/cadru legal care s reglementeze rela ia cu
ORC – competente, responsabilit i
informa ii rezultate din activitatea proprie i transmise structurilor
interesate (inspec ie, A.N.A.F. centrala, M.F.P., al ii)
descrierea fluxurilor generate de rela ia contribuabil - unitate
fiscala/unitate fiscal - contribuabil
Ref. pct. 39 din Analiza de risc
7. Organizarea evidentei documentelor intrate/ie ite în /din cadrul
structurii:
detectarea lucr rilor intrate i nesolu ionate/solu ionate cu întârziere
repartizarea în mod incorect a unor lucr ri
solu ionarea unor lucr ri pentru care nu au competenta
verificarea existentei semn turilor autorizate pe documentele întocmite
(Existen a controlului ierarhic)
descrierea
i
cunoa terea
circuitului
documentelor
intrate/întocmite/ie ite
formalizarea circuitului documentelor –identificarea în procedurile
opera ionale în conformitate cu prevederile O.M.F.P. 946/2005
Ref. pct. 40 din Analiza de risc
8. Categoriile de declara ii existente, respectiv alte titluri de crean a
înregistrate, termenele de depunere a acestora.
Ref. pct. 46 din Analiza de risc
9. Procedurile privind modul de prelucrare a declara iilor în func ie de
modalitatea de depunere de c tre contribuabil
Ref. pct. 47 din Analiza de risc
10.
Situa ia contribuabililor care nu au depus deconturile de TVA
în termen i sanc iunile aplicate acestora.
Ref. pct. 51 din Analiza de risc
11.
Procedura privind stabilirea din oficiu a debitelor în cazul
nedeclar rii.
Ref. pct. 52 din Analiza de risc
12.
Analiza Fiselor de post ale personalului responsabil cu
activitatea de declarare a TVA urm rindu-se :
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Persoane
structura
auditata
6

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat selectate urmare analizei de risc

Durata

Locul
test rii

0

1

2

3

4

5

activit ii de declarare a - conformitatea cu prevederile legale
TVA
- avizarea i semnarea fi elor posturilor de c tre cei în drept;
-concordanta atribu iilor din fi ele de post cu atribu iile din R.O.F.
stabilite pentru direc ie/serviciu/birou/compartiment;
- stabilirea atribu iilor individuale ale personalului în func ie de
gradul profesional;
- actualizarea sarcinilor de serviciu în func ie de modificarea cadrului
legislativ care reglementeaz
activitate/respectiv reorganiz rii
administrative;
- cunoa terea atribu iilor înscrise în fi a de post de c tre salaria i;
Ref. pct. 60 din Analiza de risc
13.
Modul de respectare a codului de etic de c tre salaria ii.
Rapoartele de evaluare anuale a performantelor profesionale
urm rindu-se nerespectarea codului de etic :
respectul fa de lege, fa de autoritate
calificativele acordate de c tre conducere
concordanta între calificativ i acordarea de premii, recompense,
stimulare , promovare
gradul de realizare a obiectivelor stabilite
Identificarea nevoilor de preg tire profesional ca rezultat a procesului
de evaluare a performan elor profesionale
Asigurarea condi iilor pentru realizarea preg tirii profesionale în limita
de timp prev zut în lege.
Monitorizarea progreselor înregistrate urmare a instruirii profesionale,
valorificarea/diseminarea informa iilor primite urmare instruirii.
Ref. pct. 75 din Analiza de risc
6.
Aplica ii
IT/dotare 14.
Existen a autoriz rilor în cazul introducerii manuale a datelor
tehnic de calcul/ Sisteme în DECIMP
informa ionale.
Ref. pct. 79 din Analiza de risc
15.
Procedurile privind corectarea erorilor detectate dup
prelucrarea declara iilor de TVA
Ref. pct. 80 din Analiza de risc
16.
Securitatea aplica iilor IT:
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Persoane
structura
auditata
6

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat selectate urmare analizei de risc

Durata

Locul
test rii

0

1

2

3

4

5

sistem de detectare a acces rilor în bazele de date
masuri de prevenire a dezastrelor;
sisteme de salvare a datelor;
modific ri neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus
.a.);
proceduri opera ionale care s descrie modul de realizare a
opera iunilor privind securitatea bazelor de date gestionate.
Ref. pct. 83 din Analiza de risc
17.
Identificarea fluxurilor de informa ii existente în interiorul
institu iei cât i cele generate de rela iile cu ter i:
descrierea fluxurilor cu ORC;
Existen a unui protocol/cadru legal care s reglementeze rela ia cu
ORC – competente, responsabilit i
informa ii rezultate din activitatea proprie i transmise structurilor
interesate (inspec ie, A.N.A.F. centrala, M.F.P., al ii)
descrierea fluxurilor generate de rela ia contribuabil - unitate
fiscala/unitate fiscal - contribuabil
Ref. pct. 86 din Analiza de risc
18.
Organizarea evidentei documentelor intrate/ieste în /din cadrul
structurii:
detectarea lucr rilor intrate i nesolu ionate/solu ionate cu întârziere
repartizarea în mod incorect a unor lucr ri
solu ionarea unor lucr ri pentru care nu au competenta
verificarea existentei semn turilor autorizate pe documentele întocmite
(Existen a controlului ierarhic)
descrierea
i
cunoa terea
circuitului
documentelor
intrate/întocmite/ie ite
formalizarea circuitului documentelor –identificarea în procedurile
opera ionale în conformitate cu prevederile O.M.F.P. 946/2005
Ref. pct. 88 din Analiza de risc
19.
Concordanta datelor dintre Registrul Jurnal i eviden a
analitic pe pl titor
Ref. pct. 89 din Analiza de risc
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Persoane
structura
auditata
6

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat selectate urmare analizei de risc

Durata

Locul
test rii

0

1

2

3

4

5

III.

ORGANIZAREA
DESF URAREA
ACTIVIT II
PRIVIND
EVIDEN A TVA

I 7.
Activitatea
privind
eviden a TVA –cadrul legal
aplicabil, proceduri de lucru
scrise, opera iuni/procese

20.
Fisa analitic pe pl titor :
- fiabilitatea datelor înscrise în aceasta
- modul de eviden iere a debitului din TVA
- mod de eviden iere a accesoriilor din TVA
Ref. pct. 98-99 din Analiza de risc
21.
Procedura de corec ie a erorilor – modalitate de operare în fi a
analitic pe pl titor
Ref. pct. 100 din Analiza de risc
22.
Tratamentul debitelor nestinse din eviden a analitic pe
pl titor urmare nesolu ion rii în termen a ramburs rilor de TVA
Ref. pct. 101 din Analiza de risc
23.
Existen a documentelor justificative în cazul oper rii
corec iilor în fi a analitic pa pl titor
Ref. pct. 102 din Analiza de risc
24.
Organizarea contabilit ii crean elor din TVA:
- Existen a documentelor justificative pentru opera iunile înregistrate
în contabilitate privind TVA.
- înregistrarea zilnica a opera iunilor privind TVA.
- concordante între eviden a analitic i contabilitatea analitic a
institu iei/bilan contabil;
- înregistrarea opera iunilor în conturile contabile corespunz toare;
- concordanta între eviden a contabil i contul de execu ie al
institu iei.
- Întocmirea registrelor prev zute de legisla ia contabil
Ref. pct. 103 -105, 109-111 din Analiza de risc
Analiza Fiselor de post ale personalului responsabil cu
8. Structuri organizatorice - 25.
Resursele umane -alocate activitate de înregistrare a pl titorilor de TVA urm rindu-se :
activit ii de eviden a a - conformitatea cu prevederile legale
- avizarea i semnarea fi elor posturilor de c tre cei în drept;
TVA
-concordanta atribu iilor din fi ele de post cu atribu iile din R.O.F.
stabilite pentru direc ie/serviciu/birou/compartiment;
- stabilirea atribu iilor individuale ale personalului în func ie de
gradul profesional;
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Persoane
structura
auditata
6

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat selectate urmare analizei de risc

Durata

Locul
test rii

0

1

2

3

4

5

- actualizarea sarcinilor de serviciu în func ie de modificarea cadrului
legislativ care reglementeaz
activitate/respectiv reorganiz rii
administrative;
- cunoa terea atribu iilor înscrise în fi a de post de c tre salaria i;
Ref. pct. 116 din Analiza de risc
26.
Modul de respectare a codului de etic de c tre salaria ii.
Rapoartele de evaluare anuale a performantelor profesionale
urm rindu-se nerespectarea codului de etic :
respectul fa de lege, fa de autoritate
calificativele acordate de c tre conducere
concordanta între calificativ i acordarea de premii, recompense,
stimulare , promovare
gradul de realizare a obiectivelor stabilite
Ref. pct. 131 din Analiza de risc
9.
Aplica ii
IT/dotare 27. Transmiterea debitelor din TVA de c tre eviden a analitic pe
tehnic de calcul/ Sisteme pl titor c tre executare silita:
informa ionale.
- modalitate;
- termen;
- proceduri opera ionale.
Ref. pct. 134 din Analiza de risc
28. Existen a autoriz rilor în cazul introducerii manuale a datelor în
S.A.C.F.
Ref. pct. 136 din Analiza de risc
29.
Securitatea aplica iilor IT:
sistem de detectare a acces rilor în bazele de date
masuri de prevenire a dezastrelor;
sisteme de salvare a datelor;
modific ri neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus
.a.);
proceduri opera ionale care s descrie modul de realizare a
opera iunilor privind securitatea bazelor de date gestionate.
Ref. pct. 140 din Analiza de risc
30.
Identificarea fluxurilor de informa ii existente în interiorul
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Persoane
structura
auditata
6

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat selectate urmare analizei de risc

Durata

Locul
test rii

0

1

2

3

4

5

IV.

ORGANIZAREA
I
DESF URAREA
ACTIVIT II
PRIVIND
STINGEREA
CREAN ELOR DIN
TVA

10. Activitatea privind
stingerea crean elor din
TVA
–cadrul
legal
aplicabil, proceduri de lucru
scrise, opera iuni/procese

institu iei cât i cele generate de rela iile cu ter i:
descrierea fluxurilor cu ORC;
Existen a unui protocol/cadru legal care s reglementeze rela ia cu
ORC – competente, responsabilit i
informa ii rezultate din activitatea proprie i transmise structurilor
interesate (inspec ie, A.N.A.F. centrala, M.F.P., al ii)
descrierea fluxurilor generate de rela ia contribuabil - unitate
fiscala/unitate fiscal - contribuabil
Ref. pct. 143 din Analiza de risc
31.
Organizarea evidentei documentelor intrate/ieste în /din cadrul
structurii:
detectarea lucr rilor intrate i nesolu ionate/solu ionate cu întârziere
repartizarea în mod incorect a unor lucr ri
solu ionarea unor lucr ri pentru care nu au competenta
verificarea existentei semn turilor autorizate pe documentele întocmite
(Existen a controlului ierarhic)
descrierea
i
cunoa terea
circuitului
documentelor
intrate/întocmite/ie ite
formalizarea circuitului documentelor –identificarea în procedurile
opera ionale în conformitate cu prevederile O.M.F.P .946/2005
Ref. pct. 145 din Analiza de risc
32. Concordanta datelor din Registrul Jurnal cu cele înscrise în
eviden a analitic pe pl titor
Ref. pct. 146 din Analiza de risc
33. Monitorizarea procesului/progreselor în executare silit prin
stabilirea unor termene precise, responsabilit i, rezultate de ob inut
Ref. pct. 155 din Analiza de risc
34. Existen a indicatorilor de performan
privind conformarea
voluntara la plata TVA.
Ref. pct. 157 din Analiza de risc
35.
Stingerea obliga iilor fiscale:
- existen a unui titlu de crean a;
- respectarea termenelor legale de plata a TVA în func ie de tipul de
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Persoane
structura
auditata
6

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat selectate urmare analizei de risc

Durata

Locul
test rii

0

1

2

3

4

5

crean a (principala sau diferen a plus accesorii constate urmare
controlului, crean e din TVA aflate într-o schema de înlesnire la plata)
- comunicarea c tre contribuabil a modalit ii de stingere a
obliga iilor din TVA
Ref. pct. 159-160, 163 din Analiza de risc
36.
Procedurile opera ionale privind activitatea de înregistrare a
pl titorilor de TVA, respectiv procedurile de corectare a erorilor
detectate/a situa iilor atipice
Ref. pct. 164 din Analiza de risc
37.
Existen a procedurilor privind efectuarea corec iilor pentru
pl ii eronate.
Ref. pct. 165 din Analiza de risc
38.
Elementele avute în vedere de c tre Compartimentul analiza
de risc la definirea riscului fiscal mare.
Ref. pct. 172 din Analiza de risc
39.
Tipuri de informa ii/date transmise de c tre inspec ia
fiscala/alte structuri c tre Compartimentul analiza de risc introduse în
baza de date în vederea evalu rii riscului fiscal mare.
Ref. pct. 174 din Analiza de risc
40.
Modul de solu ionare a deconturilor negative de TVA cu
op iune de rambursare:
- termene de solu ionare;
- structuri implicate în analiza i solu ionare;
- fluxul informa iilor/documentelor;
- compensarea obliga iilor fiscale cu sumele reprezentând TVA de
rambursat, dup caz;
- existen a dobânzilor pentru nerespectarea termenului de solu ionare
a deconturilor cu sume negative de TVA cu op iune de rambursare
Ref. pct. 175-177 din Analiza de risc
41.
Înlesnirile la plata a TVA:
- evidenta înlesnirilor la plata a TVA acordate anterior;
- respectarea termenului de plata conform graficelor de e alonare i a
celorlalte condi ii înscrise în conven ie;
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Persoane
structura
auditata
6

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat selectate urmare analizei de risc

Durata

Locul
test rii

0

1

2

3

4
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- transmiterea spre executare silit a sumelor în cazul pierderii
e alon rii la plat .
Ref. pct. 178-181 din Analiza de risc
42.
Executarea silita:
- transmiterea sumelor neîncasate de care compartimentul de
eviden a pe pl titor spre executare silita;
- existenta/transmiterea unui titlu executoriu;
- termenele de întocmire i transmitere a titlului executoriu;
- constituirea de m suri asigur torii, dup caz;
- procedura de executare silit – parcurgerea tuturor etapelor,
documente întocmite/transmise, termene;
- valorificarea bunurilor supuse sechestrului;
Ref. pct. 182-187, 190 din Analiza de risc
43.
Stingerea crean elor prin darea în plata:
- oportunitatea acestei opera iuni;
- evaluarea bunului care face obiectul opera iunii de dare în plata;
- procedura opera ionala privind darea în plata;
Ref. pct. 192-194 din Analiza de risc
44.
Stingerea crean elor fiscale prin cesiune:
- organizarea licita iei în cazul existen ei mai multor ofertan i;
- valoarea nominala a cesiunilor i pre ul ob inut;
- proceduri opera ionale privind cesiunea de crean a.
Ref. pct. 195-197 din Analiza de risc
45.
Procedura de insolvabilitate:
- respectarea etapelor procedurii (responsabilit i, documente de
întocmit etc.);
- termene, sume recuperate;
- masurile de executare silit întreprinse în cazul contribuabililor
care ies din starea de insolvabilitate.
Ref. pct. 200 din Analiza de risc
46.
Procedura insolven ei:
- Momentul deschidere a procedurii;
- Crean ele fiscale recuperate;
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Persoane
structura
auditata
6

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat selectate urmare analizei de risc

Durata

Locul
test rii
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Ref. pct. 202 din Analiza de risc
47.
Analiza Fiselor de post ale personalului responsabil cu
activitate de înregistrare a pl titorilor de TVA urm rindu-se :
- conformitatea cu prevederile legale
- avizarea i semnarea fi elor posturilor de c tre cei în drept;
-concordanta atribu iilor din fi ele de post cu atribu iile din R.O.F.
stabilite pentru direc ie/serviciu/birou/compartiment;
- stabilirea atribu iilor individuale ale personalului în func ie de
gradul profesional;
- actualizarea sarcinilor de serviciu în func ie de modificarea cadrului
legislativ care reglementeaz
activitate/respectiv reorganiz rii
administrative;
- cunoa terea atribu iilor înscrise în fi a de post de c tre salaria i;
Ref. pct. 207 din Analiza de risc
48.
Modul de respectare a codului de etic de c tre salaria ii.
Rapoartele de evaluare anuale a performantelor profesionale
urm rindu-se nerespectarea codului de etic :
respectul fa de lege, fa de autoritate
calificativele acordate de c tre conducere
concordanta între calificativ i acordarea de premii, recompense,
stimulare , promovare
gradul de realizare a obiectivelor stabilite
Ref. pct. 223 din Analiza de risc
12. Aplica ii IT/dotare 49.
Securitatea aplica iilor IT:
tehnic de calcul/ Sisteme sistem de detectare a acces rilor în bazele de date
informa ionale.
masuri de prevenire a dezastrelor;
sisteme de salvare a datelor;
modific ri neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus
.a.);
proceduri opera ionale care s descrie modul de realizare a
opera iunilor privind securitatea bazelor de date gestionate.
Ref. pct. 230 din Analiza de risc
50.
Identificarea fluxurilor de informa ii existente în interiorul

11. Structuri organizatorice
-Resursele umane -alocate
activit ii de stingere a
crean elor din TVA
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Persoane
structura
auditata
6

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat selectate urmare analizei de risc

Durata

Locul
test rii

0

1

2
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5

V.

ORGANIZAREA
I
DESF URAREA
ACTIVIT II
PRIVIND
RAPORTAREA
SITUA IILOR DIN
TVA

13. Activitatea privind
raportarea situa iilor TVA –
cadrul
legal
aplicabil,
proceduri de lucru scrise,
opera iuni/procese, resurse
umane, IT

institu iei cât i cele generate de rela iile cu ter i:
descrierea fluxurilor cu ORC;
Existen a unui protocol/cadru legal care s reglementeze rela ia cu
ORC – competente, responsabilit i
informa ii rezultate din activitatea proprie i transmise structurilor
interesate (inspec ie, A.N.A.F. centrala, M.F.P., al ii)
descrierea fluxurilor generate de rela ia contribuabil - unitate
fiscala/unitate fiscal - contribuabil
Ref. pct. 233 din Analiza de risc
51.
Tipurile de raport ri întocmite i termenele de transmitere ale
acestora.
Ref. pct. 239 din Analiza de risc
52.
Procedurile opera ionale privind activitatea de înregistrare a
pl titorilor de TVA, respectiv procedurile de corectare a erorilor
detectate/a situa iilor atipice
Ref. pct. 243 din Analiza de risc
53.
Identificarea fluxurilor de informa ii existente în interiorul
instituitei între structurile implicate în elaborarea raport rilor i a
persoanelor responsabile cu acestea.
Ref. pct. 247 -248 din Analiza de risc
54.
Analiza Fiselor de post ale personalului responsabil cu
activitate de înregistrare a pl titorilor de TVA urm rindu-se :
- conformitatea cu prevederile legale
- avizarea i semnarea fi elor posturilor de c tre cei în drept;
-concordanta atribu iilor din fi ele de post cu atribu iile din R.O.F.
stabilite pentru direc ie/serviciu/birou/compartiment;
- stabilirea atribu iilor individuale ale personalului în func ie de
gradul profesional;
- actualizarea sarcinilor de serviciu în func ie de modificarea cadrului
legislativ care reglementeaz
activitate/respectiv reorganiz rii
administrative;
- cunoa terea atribu iilor înscrise în fi a de post de c tre salaria i;
Ref. pct. 250 din Analiza de risc
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structura
auditata
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Obiecte auditabile

Obiecte de auditat selectate urmare analizei de risc

Durata
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Persoane
structura
auditata
6

55.
Tipurile de controale pentru diminuarea riscurilor activit ii de
înregistrare a pl titorilor de TVA, se va urm rii:
- Autocontrolul (observa ia, analiza, verificarea, compararea);
- Controalele ierarhice (monitorizare, supervizare, autorizare,
aprobare)
- Formalizarea controalelor (liste de verificare)
Ref. pct. 254 din Analiza de risc
56.
Existen a aplica iilor IT necesare diverselor raport ri (fox,
oracle etc.).
Ref. pct. 260 din Analiza de risc
57.
Securitatea aplica iilor IT:
sistem de detectare a acces rilor în bazele de date
masuri de prevenire a dezastrelor;
sisteme de salvare a datelor;
modific ri neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus
.a.);
proceduri opera ionale care s descrie modul de realizare a
opera iunilor privind securitatea bazelor de date gestionate.
Ref. pct. 263 din Analiza de risc

Not :
Coloanele 4-6 vor fi completate de c tre auditori în func ie de specificul activit ilor de audit/durata de timp alocat acestora, locul test rii i persoanele
responsabile.
Auditorii vor avea în vedere ca datele cuprinse în acest document s fie corelate cu cele din Programul intervenitei la fa a locului.
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1.6. Procedura - P06: Elaborarea programului de audit intern
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern
1.6.1. Programul de audit intern
Misiunea de audit privind administrarea bazei TVA
Perioada supus auditului:
Întocmit de:
Supervizat de:
ETAPELE
MISIUNII

Tema general :
I. PREG TIREA
MISIUNII DE
AUDIT

OBIECTIVE

ACTIVIT

I

Misiune de audit public intern privind administrarea TVA
Ini ierea misiunii
1. Ordinul de serviciu
2. Declara iei de independen
3. Notificare privind declan area misiunii
de audit intern
Colectarea i prelucrarea informa iilor
4. Colectarea i prelucrarea informa iilor
Analiza riscurilor
5. Întocmirea Listei centralizatoare a
obiectelor auditabile
6. Întocmirea Chestionarului de luare la
cuno tin - CLC
7. Întocmirea chestionarului de evaluare a
controlului intern
8. Elaborarea Tabelului puncte tari i
puncte slabe
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DURATA
(H)

400
150*
2
1
1/2
1/2
50
50
75
20
10
20
10

Data: .............................
Data: ............................
PERSOANELE
IMPLICATE (echipa de
audit, supervizorul,
seful structurii de audit)

LOCUL
DESF UR RII

ETAPELE
MISIUNII

II. INTERVEN IA
LA FA A
LOCULUI

OBIECTIVE

ACTIVIT

I

9. Elaborarea Tematicii în detaliu
Elaborarea programului misiunii de
audit
9. Întocmirea Programului de audit intern
10. Întocmirea Programului preliminar al
interven iei la fa a locului
edin a de deschidere
11. Planificarea i organizarea edin ei de
deschidere
12. Redactarea Minutei edin ei de
deschidere. Ob inerea numelui persoanelor
de contact i stabilirea unui loc pentru
desf urarea activit ii de audit
OBIECTIVELE MISIUNII DE AUDIT
OBIECTIVUL I.
1.1. Efectuarea test rilor
ORGANIZAREA
I 1.2. Colectarea i prelucrarea informa iilor
DESF URAREA
1.3. Discutarea constat rilor cu supervizorul
ACTIVIT II
PRIVIND 1.4. Elaborarea FIAP– urilor
ÎNREGISTRAREA
1.5. Colectarea dovezilor
PL TITORILOR DE TVA
1.6. Revizuirea documentelor de lucru din
punct de vedere al con inutului i al formei
i întocmirea Notei centralizatoare a
documentelor de lucru
OBIECTIVUL
II. 2.1. Efectuarea test rilor
ORGANIZAREA
I 2.2. Colectarea i prelucrarea informa iilor
DESF URAREA
2.3. Discutarea constat rilor cu supervizorul
ACTIVIT II
PRIVIND 2.4. Elaborarea FIAP - urilor
DECLARAREA TVA
2.5. Colectarea dovezilor
2.6. Revizuirea documentelor de lucru din
punct de vedere al con inutului i al formei
i întocmirea Notei centralizatoare a
documentelor de lucru
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DURATA
(H)

15
8
5
3
15
12
3
200*
11
5
2
5
2
2
14
8
3
8
3
2

PERSOANELE
IMPLICATE (echipa de
audit, supervizorul,
seful structurii de audit)

LOCUL
DESF UR RII

ETAPELE
MISIUNII

OBIECTIVE

OBIECTIVUL III.
ORGANIZAREA
I
DESF URAREA
ACTIVIT II
PRIVIND
EVIDEN A TVA

ACTIVIT

I

3.1. Efectuarea test rilor
3.2. Colectarea i prelucrarea informa iilor
3.3. Discutarea constat rilor cu supervizorul
3.4. Elaborarea FIAP - urilor
3.5. Colectarea dovezilor
3.6. Revizuirea documentelor de lucru din
punct de vedere al con inutului i al formei
i întocmirea Notei centralizatoare a
documentelor de lucru
4.1. Efectuarea test rilor
4.2. Colectarea i prelucrarea informa iilor
4.3. Discutarea constat rilor cu supervizorul

OBIECTIVUL
IV.
ORGANIZAREA
I
DESF URAREA
ACTIVIT II
PRIVIND
STINGEREA CREATELOR
DIN TVA
4.4. Elaborarea FIAP - urilor
4.5. Colectarea dovezilor
4.6. Revizuirea documentelor de lucru din
punct de vedere al con inutului i al formei
i întocmirea Notei centralizatoare a
documentelor de lucru
OBIECTIVUL V.
5.1. Efectuarea test rilor
ORGANIZAREA I
5.2. Colectarea i prelucrarea informa iilor
DESF URAREA
5.3. Discutarea constat rilor cu supervizorul
ACTIVIT II PRIVIND
RAPORTAREA
SITUA IILOR DIN TVA
5.4. Elaborarea FIAP - urilor
5.5. Colectarea dovezilor
5.6. Revizuirea documentelor de lucru din
punct de vedere al con inutului i al formei
i întocmirea Notei centralizatoare a
documentelor de lucru
edin a de închidere
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DURATA
(H)

17
8
4
11
4
2
18
8
4
12
4
2
12
5
2
6
2
2
12

PERSOANELE
IMPLICATE (echipa de
audit, supervizorul,
seful structurii de audit)

LOCUL
DESF UR RII

ETAPELE
MISIUNII

OBIECTIVE

III. RAPORTUL DE AUDIT INTERN

IV. URM RIREA RECOMAND RILOR

ACTIVIT

I

13. Planificarea i organizarea edin ei de
închidere
14. Discutarea constat rilor cu structura
auditat
15. Concluzii
16. Redactarea proiectului de Raport de
audit intern
17. Revizuirea proiectului de Raport de
audit intern
18. Transmiterea proiectului de Raport de
audit intern la auditat i solicitarea
r spunsului asupra con inutului în 15 zile
Reuniunea de conciliere
19. Planificarea i organizarea Reuniunii
de conciliere, dac este cazul
20. Întocmirea Minutei reuniunii de
conciliere
Finalizarea i difuzarea Raportului de
audit intern
21. Includerea în Raportul de audit intern a
aspectelor re inute din punctul de vedere al
auditatului
22. Finalizarea Raportului de audit intern
23. Ob inerea Raportului de audit intern
aprobat de conducerea institu iei
24. Transmiterea recomand rilor aprobate
c tre auditat
25. Întocmirea fi ei de urm rire a
recomand rilor
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DURATA
(H)

PERSOANELE
IMPLICATE (echipa de
audit, supervizorul,
seful structurii de audit)

LOCUL
DESF UR RII

1
10
1
48*
20
8
2
8
1

DA

7
10
2
6
1
1
2*
2

DA
DA
DA
DA
DA

Not :
•
- Num rul total de ore alocate pe fiecare etapa de derulare a misiunii conform programului de audit intern include i orele alocate activit ii de
supervizare, dup cum urmeaz :
•
Etapa I 150 de ore din care 25 reprezint supervizarea;
•
Etapa îi 200 de ore din care 35 reprezint supervizarea
•
Etapa III 48 din care 10 ore reprezint supervizarea
•
Etapa IV 2 ore din care 1 ora reprezint supervizarea
Num rul total de ore necesar efectu rii misiunii de audit public intern poate varia în func ie de resursele de audit disponibile, dispersia teritoriala a
structurilor auditate, costurile aferente deplas rii, precum i de volumul/complexitatea opera iunilor supuse audit rii.
Totodat , repartizarea fondului de timp în cadrul etapelor de derulare a misiunii r mâne la latitudinea supervizorului misiunii inând cont de criteriile
men ionate anterior.
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1.6. Procedura - P06: Elaborarea programului de audit intern
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern

1.6.2. Programul interven iei la fa a locului
Misiunea de audit privind administrarea TVA
Perioada supus auditului:
Întocmit de:
Supervizat de:
Obiecte auditabile

Obiecte de auditat

I. ORGANIZAREA I DESF
1.
Activitatea
privind
înregistrarea pl titorilor de TVA
–cadrul legal aplicabil, proceduri
de
lucru
scrise,
opera iuni/procese.

URAREA ACTIVIT

1.1. Procedurile opera ionale privind
activitatea de înregistrare a pl titorilor
de TVA, respectiv procedurile de
corectare
a
erorilor
detectate/a
situa iilor atipice
- modul de implementare al acestora
1.2. Opera iunile/procesele specifice
activit ii de înregistrare

Data: ..........................
Data: ..........................
Tehnici de audit folosite pentru testare

Instrumente Durata
de audit
test rii
folosite
pentru
efectuarea
test rilor
II PRIVIND ÎNREGISTRAREA PL TITORILOR DE TVA
Examinarea procedurilor opera ionale conform
prevederilor legale

CCI
LV nr.1
Test*
FIAP

Verificarea opera iilor/procesele pentru a
identifica modul de implementare a procedurilor
Verificarea opera iilor din punct de vedere al
conformit ii, regularit ii, în condi iile
inexisten ei/neimplement rii procedurilor

CCI
LV nr.1
Test pe baza
unei
e antion* ales
FIAP
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Auditorii

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat

2. Structuri organizatorice - 2. Fi ele de post ale personalului
Resursele
umane
-alocate responsabil cu activitate de înregistrare
activit ii de înregistrare a a pl titorilor de TVA
pl titorilor de TVA

3. Tipurile de controale implementate
pentru diminuarea riscurilor activit ii
de înregistrare a pl titorilor de TVA

4. Codului de etic de c tre salaria ii.
Rapoartele de evaluare anuale a
performantelor profesionale

Tehnici de audit folosite pentru testare

Instrumente
de audit
folosite
pentru
efectuarea
test rilor
LV
Se va analiza conformitatea cu prevederile legale
Se va verifica existen a semn turilor persoanelor CLC
CCI
autorizate
Se va realiza compararea atribu iilor din fi ele de Test
post cu atribu iile din R.O.F. stabilite pentru FIAP
direc ie/serviciu/birou/compartiment;
- verificarea repartiz rii atribu iilor individuale ale
personalului în func ie de gradul profesional;
- verificarea actualiz rii sarcinilor de serviciu în
func ie de modificarea cadrului legislativ care
reglementeaz activitate/respectiv reorganiz rii
administrative;
- intervievarea personalului pentru a verific
cunoa terea atribu iilor înscrise în fi a de post de
c tre salaria i;
În condi iile H.G. special
Se verific implementarea standardelor de control Chestionar de
evaluare a
intern nr. 22 i 24 din O.M.F.P. nr. 946/2005
controlului
- Interviuintern
Test
FIAP
LV
Se vor analiza:
respectarea codului de etic
(respectul Test
fa de lege, respectul fa de autoritate)
calificativele acordate de c tre conducere
concordanta între calificativ i acordarea
de premii, recompense, stimulare , promovare
gradul de realizare a obiectivelor stabilite
Compararea nevoilor de preg tire profesional cu
situa ia instruirilor
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Durata
test rii

Auditorii

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat

3. Aplica ii IT/dotare tehnic de 5. Securitatea aplica iilor IT:
calcul/ Sisteme informa ionale.
sistem de detectare a acces rilor în
bazele de date
masuri de prevenire a dezastrelor;
sisteme de salvare a datelor;
modific ri neautorizate ale bazelor de
date (parole, programe antivirus .a.);
proceduri opera ionale care s descrie
modul de realizare a opera iunilor
privind securitatea bazelor de date
gestionate
6. Fluxurile de informa ii existente în
interiorul instituitei cât i cele generate
de rela iile cu ter i:

Tehnici de audit folosite pentru testare

Intervievarea persoanelor care opereaz în bazele
de date
Intervievarea personalului implicat în
administrarea bazelor de date
Intervievarea personalului care a implementat
sistemul IT
Confirmarea datelor primite

Verificarea procedurilor i examinarea acesteia în
ceea ce prive te descrierea fluxurilor cu ORC;
descrierea fluxurilor generate de rela ia
contribuabil - unitate fiscala/unitate fiscal contribuabil
Verificarea existentei
i examinarea unui
protocol/cadru legal care s reglementeze rela ia
cu ORC – competente, responsabilit i, informa ii
rezultate din activitatea proprie i transmise
structurilor interesate (inspec ie, A.N.A.F.
centrala, M.F.P., al ii)
7. Organizarea evidentei documentelor Urm rirea:
intrate/ie ite în /din cadrul structurii - lucr rilor intrate i nesolu ionate/solu ionate cu
întârziere
(circuitul documentelor)
- repartiz rii în mod incorect a unor lucr ri
- solu ionarea unor lucr ri pentru care nu au
competenta
descrierea
i
cunoa terea
circuitului
documentelor intrate/întocmite/ie ite
formalizarea circuitului documentelor – interviu-
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Instrumente
de audit
folosite
pentru
efectuarea
test rilor
Chestionar

LV
TEST
FIAP

LV
Teste
Chestionar
FIAP
FCRI

Durata
test rii

Auditorii

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat

II. ORGANIZAREA I DESF

Tehnici de audit folosite pentru testare

Instrumente
de audit
folosite
pentru
efectuarea
test rilor

Compara ia
semn turilor
autorizate
pe
documentele întocmite (Existen a controlului
ierarhic)
URAREA ACTIVIT II PRIVIND DECLARAREA TVA

4. Activitatea privind declararea 8. Categoriile de declara ii existente,
TVA –cadrul legal aplicabil, respectiv alte titluri de crean
proceduri de lucru
scrise, înregistrate, termenele de depunere a
opera iuni/procese
acestora.
9. Procedurile privind modul de
prelucrare a declara iilor în func ie de
modalitatea de depunere de c tre
contribuabil
10. Situa ia contribuabililor care nu au
depus deconturile de TVA în termen i
sanc iunile aplicate acestora.
11. Procedura privind stabilirea din
oficiu a debitelor în cazul nedeclar rii.
5. Structuri organizatorice - 12. Fi ele de post ale personalului
Resursele
umane
-alocate responsabil cu activitate de primire i
activit ii de declarare a TVA
prelucrarea a declara iilor/titluri de
crean a pl titorilor de TVA

Interviu

Chestionar

Urm rirea modului de implementare a procedurii
prelucrare a declara iilor în func ie de modalitatea
de depunere de c tre contribuabil

TEST

Examinarea i verificarea situa iilor
Compararea acestora pentru identificarea
neconcordantelor
Urm rirea modului de implementare a procedurii

TEST
FIAP

- conformitatea cu prevederile legale
- verificarea existentei semn turilor persoanelor
autorizate
- compararea atribu iilor din fi ele de post cu
atribu iile
din
R.O.F.
stabilite
pentru
direc ie/serviciu/birou/compartiment;
- verificarea repartiz rii atribu iilor individuale ale
personalului în func ie de gradul profesional;
- verificarea actualiz rii sarcinilor de serviciu în
func ie de modificarea cadrului legislativ care
reglementeaz activitate/respectiv reorganiz rii
administrative;
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Test
LV
CLC
CCI
Test

Durata
test rii

Auditorii

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat

13. Codului de etic de c tre salaria ii.
Rapoartele de evaluare anuale a
performantelor profesionale

6. Aplica ii IT/dotare tehnic de 14. Existen a autoriz rilor în cazul
calcul/ Sisteme informa ionale.
introducerii manuale a datelor în
DECIMP
15. Procedurile privind corectarea
erorilor detectate dup prelucrarea
declara iilor de TVA
16. Securitatea aplica iilor IT:
sistem de detectare a acces rilor în
bazele de date
masuri de prevenire a dezastrelor;
sisteme de salvare a datelor;
modific ri neautorizate ale bazelor de
date (parole, programe antivirus .a.);
proceduri opera ionale care s descrie
modul de realizare a opera iunilor
privind securitatea bazelor de date

Tehnici de audit folosite pentru testare

- intervievarea personalului pentru a verific
cunoa terea atribu iilor înscrise în fi a de post de
c tre salaria i;
- InterviuÎn condi iile H.G. special
Se vor analiza:
respectarea codului de etic
(respectul
fa de lege, respectul fa de autoritate)
calificativele acordate de c tre conducere
concordanta între calificativ i acordarea
de premii, recompense, stimulare , promovare
gradul de realizare a obiectivelor stabilite
Compararea nevoilor de preg tire profesional cu
situa ia instruirilor
Observare fizica
Participarea la realizarea unei opera iuni privind
introducerea de date în DECIMP
Examinarea procedurilor opera ionale conform
O.M.F.P. 1389 procedura de elaborare a
procedurii
Intervievarea persoanelor care opereaz în bazele
de date
Intervievarea personalului implicat în
administrarea bazelor de date
Intervievarea personalului care a implementat
sistemul IT
Confirmarea datelor primite
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Instrumente
de audit
folosite
pentru
efectuarea
test rilor

LV
Test

Test
CCI
LV nr.1
Test
FIAP
Chestionar

Durata
test rii

Auditorii

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat

gestionate.
17. Identificarea fluxurilor de informa ii
existente în interiorul instituitei cât i
cele generate de rela iile cu ter i:
descrierea fluxurilor cu ORC;
Existen a unui protocol/cadru legal care
s reglementeze rela ia cu ORC –
competente, responsabilit i
informa ii rezultate din activitatea
proprie
i transmise structurilor
interesate (inspec ie, A.N.A.F. centrala,
M.F.P., al ii)
descrierea fluxurilor generate de rela ia
contribuabil - unitate fiscala/unitate
fiscal - contribuabil
18. Organizarea evidentei documentelor
intrate/ie ite în /din cadrul structurii:
detectarea
lucr rilor
intrate
i
nesolu ionate/solu ionate cu întârziere
repartizarea în mod incorect a unor
lucr ri
solu ionarea unor lucr ri pentru care nu
au competenta
verificarea
existentei
semn turilor
autorizate pe documentele întocmite
(Existen a controlului ierarhic)
descrierea i cunoa terea circuitului
documentelor intrate/întocmite/ie ite
formalizarea circuitului documentelor –
identificarea în procedurile opera ionale
în conformitate cu prevederile legale

Tehnici de audit folosite pentru testare

Instrumente
de audit
folosite
pentru
efectuarea
test rilor

Verificarea procedurilor i examinarea acesteia în
ceea ce prive te descrierea fluxurilor cu ORC;
descrierea fluxurilor generate de rela ia
contribuabil - unitate fiscala/unitate fiscal contribuabil
Verificarea existentei
i examinarea unui
protocol/cadru legal care s reglementeze rela ia
cu ORC – competente, responsabilit i, informa ii
rezultate din activitatea proprie i transmise
structurilor interesate (inspec ie, A.N.A.F.
centrala, M.F.P., al ii)

LV
TEST
FIAP
Pista de audit

Urm rirea:
- lucr rilor intrate i nesolu ionate/solu ionate cu
întârziere
- repartiz rii în mod incorect a unor lucr ri
- solu ionarea unor lucr ri pentru care nu au
competenta
descrierea
i
cunoa terea
circuitului
documentelor intrate/întocmite/ie ite
formalizarea circuitului documentelor – interviu-

LV
Teste
Chestionar
FIAP
FCRI

Compara ia
semn turilor
autorizate
pe
documentele întocmite (Existen a controlului
ierarhic)
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Durata
test rii

Auditorii

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat

Tehnici de audit folosite pentru testare

Instrumente
de audit
folosite
pentru
efectuarea
test rilor
Test

19. Concordanta datelor dintre Registrul Punerea de acord a datelor din cele doua surse
Jurnal i eviden a analitic pe pl titor
III. ORGANIZAREA I DESF URAREA ACTIVIT II PRIVIND EVIDEN A TVA
7. Activitatea privind eviden a
TVA –cadrul legal aplicabil,
proceduri de lucru
scrise,
opera iuni/procese

Analiza datelor înscrise în fi a analitic pe pl titor
20. Fisa analitic pe pl titor :
fiabilitatea datelor înscrise în aceasta
modul de eviden iere a debitului din
TVA
mod de eviden iere a accesoriilor din
TVA
21. Procedura de corec ie a erorilor – Examinarea procedurilor de corectare a erorilor
modalitate de operare în fi a analitic conform prevederilor legale
pe pl titor
22. Tratamentul debitelor nestinse din
eviden a analitic pe pl titor urmare a
nesolu ion rii în termen a ramburs rilor
de TVA
23. Existen a documentelor justificative
în cazul oper rii corec iilor în fi a
analitic pe pl titor

Interviu
Recalcularea unor opera ii care influen eaz
rulajele din fi a analitic pe pl titor (ex.
Compens rile din TVA)
Verificarea existentei documentelor justificative

Test

CCI
LV nr.1
Test*
FIAP
Chestionar
Test
Test

Test
24. Organizarea contabilit ii crean elor Verificarea:
din TVA.
documentelor
justificative
pentru LV
opera iunile înregistrate în contabilitate privind
TVA
înregistrarea zilnica a opera iunilor
privind TVA.
concordantei între eviden a analitic i
contabilitatea analitic a institu iei/bilan contabil;
înregistrarea opera iunilor în conturile
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Durata
test rii

Auditorii

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat

Tehnici de audit folosite pentru testare

contabile corespunz toare;
concordanta între eviden a contabil i
contul de execu ie al instituitei.
Existen a registrelor prev zute de
legisla ia contabila
8. Structuri organizatorice - 25. Fi ele de post ale personalului Se va analiza conformitatea prevederile legale
Resursele
umane
-alocate responsabil cu activitate de înregistrare Se va verifica existen a semn turilor persoanelor
activit ii de eviden a a TVA
a pl titorilor de TVA
autorizate
Se va realiza compararea atribu iilor din fi ele de
post cu atribu iile din R.O.F. stabilite pentru
direc ie/serviciu/birou/compartiment;
- verificarea repartiz rii atribu iilor individuale ale
personalului în func ie de gradul profesional;
- verificarea actualiz rii sarcinilor de serviciu în
func ie de modificarea cadrului legislativ care
reglementeaz activitate/respectiv reorganiz rii
administrative;
- intervievarea personalului pentru a verific
cunoa terea atribu iilor înscrise în fi a de post de
c tre salaria i;
- InterviuÎn condi iile H.G. special
26. Codului de etic de c tre salaria ii.
Se vor analiza:
Rapoartele de evaluare anuale a - respectarea codului de etic (respectul fa de
performantelor profesionale
lege, respectul fa de autoritate)
- calificativele acordate de c tre conducere
- concordanta între calificativ i acordarea de
premii, recompense, stimulare , promovare
- gradul de realizare a obiectivelor stabilite
Compararea nevoilor de preg tire profesional cu
situa ia instruirilor
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Instrumente
de audit
folosite
pentru
efectuarea
test rilor

LV
CLC
CCI
Test
FIAP

LV
Test

Durata
test rii

Auditorii

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat

Tehnici de audit folosite pentru testare

9. Aplica ii IT/dotare tehnic de 27. Transmiterea debitelor din TVA de
calcul/ Sisteme informa ionale.
c tre eviden a analitic pe pl titor c tre
executare silita:
- modalitate;
- termen;
- proceduri opera ionale.

Urm rirea/observarea crean elor din TVA dintr-un
subsistem informatic în altul
Examinarea modului de implementare a
procedurilor care descriu modul de realizare a
proceselor/termene
Verificarea existentei documentelor justificative
prin care se realizeaz transmiterea crean elor
28. Existen a autoriz rilor în cazul Observare fizica
introducerii manuale a datelor în SACF Participarea la realizarea unei opera iuni privind
introducerea de date în SACF
Intervievarea persoanelor care opereaz în bazele
29. Securitatea aplica iilor IT:
sistem de detectare a acces rilor în de date
Intervievarea personalului implicat în
bazele de date
administrarea bazelor de date
masuri de prevenire a dezastrelor;
Intervievarea personalului care a implementat
sisteme de salvare a datelor;
modific ri neautorizate ale bazelor de sistemul IT
Confirmarea datelor primite
date (parole, programe antivirus .a.);
proceduri opera ionale care s descrie
modul de realizare a opera iunilor
privind securitatea bazelor de date
gestionate
30. Identificarea fluxurilor de informa ii Verificarea procedurilor i examinarea acesteia în
existente în interiorul instituitei cât i ceea ce prive te descrierea fluxurilor cu ORC;
descrierea fluxurilor generate de rela ia
cele generate de rela iile cu ter i:
contribuabil - unitate fiscala/unitate fiscal descrierea fluxurilor cu ORC;
Existen a unui protocol/cadru legal care contribuabil
s reglementeze rela ia cu ORC – Verificarea existentei
i examinarea unui
competente, responsabilit i
protocol/cadru legal care s reglementeze rela ia
informa ii rezultate din activitatea cu ORC – competente, responsabilit i, informa ii
proprie
i transmise structurilor rezultate din activitatea proprie i transmise
interesate (inspec ie, A.N.A.F. centrala, structurilor interesate (inspec ie, A.N.A.F.
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Instrumente
de audit
folosite
pentru
efectuarea
test rilor
Pista de audit
LV
TEST/ FIAP

Test
Chestionar

LV
TEST
FIAP
Pista de audit

Durata
test rii

Auditorii

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat

M.F.P., al ii)
descrierea fluxurilor generate de rela ia
contribuabil - unitate fiscala/unitate
fiscal - contribuabil
31. Organizarea evidentei documentelor
intrate/ie ite în /din cadrul structurii
(circuitul documentelor)

Tehnici de audit folosite pentru testare

centrala, M.F.P., al ii)

Urm rirea:
- lucr rilor intrate i nesolu ionate/solu ionate cu
întârziere
- repartiz rii în mod incorect a unor lucr ri
- solu ionarea unor lucr ri pentru care nu au
competenta
descrierea
i
cunoa terea
circuitului
documentelor intrate/întocmite/ie ite
formalizarea circuitului documentelor – interviu-

Instrumente
de audit
folosite
pentru
efectuarea
test rilor

LV
Teste
Chestionar
FIAP
FCRI

Compara ia
semn turilor
autorizate
pe
documentele întocmite (Existen a controlului
ierarhic)
32. Concordanta datelor din Registrul Punerea de acord a datelor din cele doua surse
Test
Jurnal cu cele înscrise în eviden a
analitic pe pl titor
IV. ORGANIZAREA I DESF URAREA ACTIVIT II PRIVIND STINGEREA CREAN ELOR DIN TVA
10. Activitatea privind stingerea 33. Indicatori de performan privind Analize modului de îndeplinire a indicatorilor de
crean elor din TVA –cadrul legal cre terea gradului de colectare.
performan privind:
aplicabil, proceduri de lucru
conformarea voluntar
executare silita
scrise, opera iuni/procese
alte modalit i de stingere a crean elor din
TVA
35. Stingerea obliga iilor fiscale prin Verificarea:
plata
Existen a titlului de crean a pentru care se
efectueaz plata/stingerea
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Test
FIAP

LV
Test
FIAP

Durata
test rii

Auditorii

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat

Tehnici de audit folosite pentru testare

Instrumente
de audit
folosite
pentru
efectuarea
test rilor

respectarea termenelor legale de plata a
TVA în func ie de tipul de crean a (principala sau
diferen a plus accesorii constate urmare
controlului, crean e din TVA aflate într-o schema
de înlesnire la plata)
contul bugetar în care s-a f cut plata
CCI
36. Procedurile opera ionale privind Examinarea procedurilor opera ionale conform
LV nr.1
plata crean elor din TVA.
O.M.F.P. 1389 procedura de elaborare a
Test*
procedurii
FIAP
37. Existen a procedurilor privind Examinarea procedurilor de corectare a erorilor
efectuarea corec iilor pentru pla ii conform O.M.F.P. 2144/2008
eronate.
38. Elementele avute în vedere de c tre Verificarea
Compartimentul analiza de risc la Interviul
definirea riscului fiscal mare.
Se va urm ri:
daca reglement rile legale sunt suficiente;
daca sunt instituite/implementate alte
tehnici de control (proceduri opera ionale) care s
furnizeze asigur ri managementului în ceea ce
prive te definirea riscului fiscal mare.
39. Tipuri de informa ii/date transmise Se va verifica dac managementul are
de c tre inspec ia fiscal /alte structuri implementata o strategie/practica privind
c tre Compartimentul analiza de risc colaborarea (schimbul de informa ii) între
introduse în baza de date în vederea structurile implicate în analiza de risc
(administrare-inspec ie fiscala); Interviu
evalu rii riscului fiscal mare.
40. Modul de solu ionare a deconturilor Verificarea modului de implementare a procedurii
negative de TVA cu op iune de specifice privind solu ionarea deconturilor
rambursare
negative de TVA cu op iune de rambursare,
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CCI
LV nr.1
Test*
FIAP
LV
Chestionar
TEST/FIAP

TEST/FIAP
Chestionar
LV
TEST/FIAP

Durata
test rii

Auditorii

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat

Tehnici de audit folosite pentru testare

urm rindu-se:
respectarea termenelor de solu ionare;
fluxul informa iilor/documentelor;
modul de compensare a obliga iilor
fiscale cu sumele reprezentând TVA de
rambursat, dup caz;
Existen a
semn turilor
persoanelor
autorizate s efectueze opera iunile de rambursare
TVA
cazurile în care s-au solicitat dobânzi
pentru nerespectarea termenului de solu ionare a
deconturilor cu sume negative de TVA cu op iune
de rambursare.
41. Înlesnirile la plata a TVA
Se va verifica:
Existen a unei eviden e a înlesnirilor la
plata a TVA acordate anterior;
respectarea termenului de plata conform
graficelor de e alonare i a celorlalte condi ii
înscrise în convenite;
transmiterea spre executare
silit a
sumelor în cazul pierderii e alon rii la plat .
42. Executarea silit a crean elor din Se va verifica:
momentul transmiterii sumelor neîncasate
TVA
de c tre compartimentul de eviden a pe pl titor
spre executare silita;
Existen a titlului executoriu;
termenele de întocmire i transmitere a
titlului executoriu;
constituirea de m suri asigur torii, dup
caz;
Se va examina procedura de executare silita,
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Instrumente
de audit
folosite
pentru
efectuarea
test rilor

LV
TEST/FIAP

LV
TEST/FIAP

Durata
test rii

Auditorii

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat

Tehnici de audit folosite pentru testare

respectiv
parcurgerea
tuturor
etapelor,
documentele întocmite/transmise, termene;
Se va analiza modul de valorificare a bunurilor
supuse sechestrului;
43. Stingerea crean elor din TVA prin Se va analiza:
darea în plata.
-oportunitatea opera iunii de dare în plata;
-modul de evaluare a bunului care face obiectul
opera iunii de dare în plata;
-procedura opera ionala privind darea în plata;
Intervievarea personalului implicat
44. Stingerea crean elor din TVA prin Se va verifica:
modalitatea practica de lucru în situa iile
cesiune
întâlnite – interviu
organizarea licita iei în cazul existentei
mai multor ofertan i;
valoarea nominala a cesiunilor i pre ul
ob inut;
Se vor examina procedurile opera ionale privind
cesiunea de crean .
45. Procedura de insolvabilitate
Se vor verific modul de realizare a atribu iilor,
responsabilit ilor ale personalului implicat
derularea procedurii de insolvabilitate.
Se va urm rii respectarea etapelor procedurii
(responsabilit i, documente de întocmit, termene,
sume recuperate);
Se vor analiza masurile de executare silit
întreprinse în cazul contribuabililor care ies din
starea de insolvabilitate.
46. Procedura insolentei
Se va analiza momentul deschidere a procedurii,
respectiv createle fiscale recuperate.
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Instrumente
de audit
folosite
pentru
efectuarea
test rilor

Chestionar
TEST/FIAP

Chestionar
Test
FIAP

Durata
test rii

Auditorii

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat

34.
Monitorizarea
procesului/progreselor în executare
silit
11. Structuri organizatorice - 47. Fi ele de post ale personalului
Resursele
umane
-alocate responsabil cu activitate de înregistrare
activit ii de stingere a crean elor a pl titorilor de TVA
din TVA

Tehnici de audit folosite pentru testare

prin stabilirea unor termene precise,
responsabilit i, rezultate de ob inut

Se va analiza conformitatea cu prevederile legale
Se va verifica existen a semn turilor persoanelor
autorizate
Se va realiza compararea atribu iilor din fi ele de
post cu atribu iile din R.O.F. stabilite pentru
direc ie/serviciu/birou/compartiment;
- verificarea repartiz rii atribu iilor individuale ale
personalului în func ie de gradul profesional;
- verificarea actualiz rii sarcinilor de serviciu în
func ie de modificarea cadrului legislativ care
reglementeaz activitate/respectiv reorganiz rii
administrative;
- intervievarea personalului pentru a verific
cunoa terea atribu iilor înscrise în fi a de post de
c tre salaria i;
- InterviuÎn condi iile H.G. special
Se vor analiza:
48. Codului de etic de c tre salaria ii.
respectarea codului de etic
(respectul
Rapoartele de evaluare anuale a fa de lege, respectul fa de autoritate)
performantelor profesionale
calificativele acordate de c tre conducere
concordanta între calificativ i acordarea
de premii, recompense, stimulare , promovare
gradul de realizare a obiectivelor stabilite
Compararea nevoilor de preg tire profesional cu
situa ia instruirilor
12. Aplica ii IT/dotare tehnic de 49. Securitatea aplica iilor IT:
Intervievarea persoanelor care opereaz în bazele
calcul/ Sisteme informa ionale
sistem de detectare a acces rilor în de date
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Instrumente
de audit
folosite
pentru
efectuarea
test rilor

LV
CLC
CCI
Test
FIAP

LV
Test

Chestionar

Durata
test rii

Auditorii

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat

bazele de date
masuri de prevenire a dezastrelor;
sisteme de salvare a datelor;
modific ri neautorizate ale bazelor de
date (parole, programe antivirus .a.);
proceduri opera ionale care s descrie
modul de realizare a opera iunilor
privind securitatea bazelor de date
gestionate
50. Fluxurile de informa ii existente în
interiorul institu iei cât i cele generate
de rela iile cu ter i:

Tehnici de audit folosite pentru testare

Intervievarea personalului implicat în
administrarea bazelor de date
Intervievarea personalului care a implementat
sistemul IT
Confirmarea datelor primite

Instrumente
de audit
folosite
pentru
efectuarea
test rilor

Verificarea procedurilor i examinarea acesteia în LV
ceea ce prive te descrierea fluxurilor cu ORC; TEST
descrierea fluxurilor generate de rela ia FIAP
contribuabil - unitate fiscala/unitate fiscal contribuabil
Verificarea existentei
i examinarea unui
protocol/cadru legal care s reglementeze rela ia
cu ORC – competente, responsabilit i, informa ii
rezultate din activitatea proprie i transmise
structurilor interesate (inspec ie, A.N.A.F.
centrala, M.F.P., al ii)
V. ORGANIZAREA I DESF URAREA ACTIVIT II PRIVIND RAPORTAREA SITUA IILOR DIN TVA
13. Activitatea privind raportarea 51. Tipurile de raport ri întocmite i Interviu
Chestionar
situa iilor TVA – cadrul legal termenele de transmitere ale acestora
aplicabil, proceduri de lucru 52. Procedurile opera ionale privind de Examinarea procedurilor opera ionale conform
CCI
scrise, opera iuni/procese, resurse TVA,
LV nr.1
O.M.F.P. 1389 procedura de elaborare a
umane, IT
Test*
procedurii
FIAP
53. Identificarea fluxurilor de informa ii Verificarea procedurilor i examinarea acesteia în LV
existente în interiorul institu iei între ceea ce prive te descrierea fluxurilor cu ORC; TEST
structurile implicate în elaborarea descrierea fluxurilor generate de rela ia FIAP
raport rilor
i
a
persoanelor contribuabil - unitate fiscala/unitate fiscal -

88

Durata
test rii

Auditorii

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat

responsabile cu acestea.

54. Fi ele de post ale personalului
responsabil cu activitate de înregistrare
a pl titorilor de TVA

55. Tipurile de controale implementate
pentru diminuarea riscurilor activit ii
de înregistrare a pl titorilor de TVA

Tehnici de audit folosite pentru testare

contribuabil
Verificarea existentei
i examinarea unui
protocol/cadru legal care s reglementeze rela ia
cu ORC – competente, responsabilit i, informa ii
rezultate din activitatea proprie i transmise
structurilor interesate (inspec ie, A.N.A.F.
centrala, M.F.P., al ii)
Se va analiza conformitatea cu prevederile legale
Se va verifica existen a semn turilor persoanelor
autorizate
Se va realiza compararea atribu iilor din fi ele de
post cu atribu iile din R.O.F. stabilite pentru
direc ie/serviciu/birou/compartiment;
- verificarea repartiz rii atribu iilor individuale ale
personalului în func ie de gradul profesional;
- verificarea actualiz rii sarcinilor de serviciu în
func ie de modificarea cadrului legislativ care
reglementeaz activitate/respectiv reorganiz rii
administrative;
- intervievarea personalului pentru a verific
cunoa terea atribu iilor înscrise în fi a de post de
c tre salaria i;
- InterviuÎn condi iile H.G. special
Se verific implementarea standardelor de control
intern nr. 22 i 24 din O.M.F.P. nr. 946/2005
- Interviu-
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Instrumente
de audit
folosite
pentru
efectuarea
test rilor

LV
CLC
CCI
Test
FIAP

Chestionar de
evaluare a
controlului
intern
Test
FIAP
57.

Durata
test rii

Auditorii

Obiecte auditabile

Obiecte de auditat

56. Existen a aplica iilor IT necesare
diverselor raport ri (fox, oracle etc.).
57. Securitatea aplica iilor IT:
sistem de detectare a acces rilor în
bazele de date
masuri de prevenire a dezastrelor;
sisteme de salvare a datelor;
modific ri neautorizate ale bazelor de
date (parole, programe antivirus .a.);
proceduri opera ionale care s descrie
modul de realizare a opera iunilor
privind securitatea bazelor de date
gestionate

Tehnici de audit folosite pentru testare

Interviu
Intervievarea persoanelor care opereaz în bazele
de date
Intervievarea personalului implicat în
administrarea bazelor de date
Intervievarea personalului care a implementat
sistemul IT
Confirmarea datelor primite
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Instrumente
de audit
folosite
pentru
efectuarea
test rilor
Chestionar
Chestionar
TEST

Durata
test rii

Auditorii

1.7. Procedura – P07: edin a de deschidere
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern
1.7.1. Minuta edin ei de deschidere
Misiunea de audit privind administrarea TVA
Perioada supus auditului:
Întocmit de:
Supervizat de:
A. Lista participan ilor:
Numele i prenumele

Func ia

Direc ia/
Serviciul

Data: ........................
Data: ........................

Nr. telefon

Semn tura

B. Stenograma edin ei
În cadrul edin ei de deschidere se va proceda la:
- prezentarea auditorilor;
- prezentarea obiectivelor misiunii de audit public intern;
- stabilirea termenelor de prezentare a stadiului verific rilor;
- prezentarea în detaliu a tematicii;
- acceptarea calendarului întâlnirilor;
- prezentarea pentru luare la cuno tin a cartei auditorului public intern;
- asigurarea condi iilor materiale necesare derul rii misiunii de audit public intern;
- comunicarea modului de interven ie la fa a locului.

Nota:
- Recomandam prezentarea, cu aceasta ocazie, i a Programului preliminar al interven iei la fa a
locului, astfel încât structura auditata s ia la cuno tin a despre programul verific rilor la fa
locului, perioadele propuse pentru desf urare,
În acest mod se va asigura desf urarea corespunz toare a activit ilor structurii auditate, iar prin
desemnarea persoanelor ce urmeaz furniza date i informa ii auditorilor pentru fiecare obiect de
audit, activit ile curente nu vor fi afectate.
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2.1. Procedura – P08: Colectarea dovezilor
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern
2.1.1. Lista de verificare
Misiunea de audit privind administrarea TVA
Perioada supus auditului :
Întocmit de:
Supervizat de:
ACTIVITATEA DE AUDIT
ÎNREGISTRAREA
Se va verifica dac exist proceduri privind detectare i corectarea erorilor din TVA la
înregistrare
Se va analiza modul în care procedura respect cadrul stabilit prin O.M.F.P. 946/2005.
Se va examina procedura, dac aceasta este aprobata/cunoscuta
Se va verifica existen a semn turilor persoanelor autorizate cu întocmirea, luarea la
cuno tin a, contrasemnarea, aprobarea
Se va compara atribu iile înscrise în fi ele de post cu cele înscrise în R.O.F.
Se verific repartizarea sarcinilor în func ie de gradul profesional, respectiv în func ie de
execu ie/conducere
Se verific actualiz rile realizate în func ie de modific ri (legislative, organizatorice)
Se va proceda la realizarea unor interviuri cu personalul implicat în activitatea de
înregistrare/declarare/eviden a/stingere/raportare pentru a determina gradul de cunoa terea
a responsabilit ilor
Se va analiza conformitatea cu reglement rile legale din punct de vedere al formei i
con inutului
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BAZA
LEGAL

Data:.......................................
Data:.......................................

*

DOCUMENT
JUSTIFICATIV/
REFERIN **

OBSERVA II***

BAZA
LEGAL

ACTIVITATEA DE AUDIT
Se va verifica exercitarea controlului ierarhic
Se va verifica exercitarea autocontrolului
Se va verifica existen a documentarii controlului (chek-list-uri)
Se vor urm ri m surile implementate urmare a controlului
Se va verifica modul de respectare a Codului de etic al func ionarului public pentru a
identifica cazuri de nerespectare al acestuia
Se va identifica atitudinea conducerii fa de abaterile constate
Se vor urm ri masurile concrete dispuse de c tre conducere pentru limitarea cazurilor de
înc lcare a codului de etica
Verificarea rapoartelor anuale de evaluare a performantelor profesionale pentru a identifica
nivelul de apreciere acordat func ionarilor publici în leg tura cu codul de etica
Se va verifica concordanta între calificativele acordate i sistemul de recompense existent
Se vor identifica nevoile de preg tire profesional în raport cu prevederile legale i
complexitatea activit ilor (din centralizarea rapoartelor de evaluare, propunerile pentru
cursuri de urmat)
Se va asista la realizarea opera iilor pentru a verifica dac acces rile neautorizate în bazele
de date pot fi detectate
În cazul asigur rii continuit ii activit ii autorizarea, pe diferite nivelul de acces se va
urm ri dac se asigur separarea sarcinilor de înregistrare/declarare/eviden /plat
(diminuarea riscului de fraud , eroare)
Se va verifica dac exist o politic de back up
Se va verifica dac exist proceduri opera ionale care descriu modul de realizare a
opera iunilor
Se va verifica dac primesc contribuabili suficiente informa ii în leg tura cu modul de
înregistrare ca pl titor de TVA
Se va verifica dac aceste informa ii sunt u or disponibile (exist un cadrul formalizat) i
corecte
Se vor solicita i analiza documentele (protocoale, conven ii, etc.) care stau la baza
schimbului de informa ii între unitatea fiscal i alte institu ii (ORC, unit i bancare, etc.)
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*

DOCUMENT
JUSTIFICATIV/
REFERIN **

OBSERVA II***

BAZA
LEGAL

ACTIVITATEA DE AUDIT
Se va verifica dac informa iile gestionate sunt analizate, cola ionate, prelucrate i
furnizate celor în drept
Se va urm rii dac schimbul de informa ii (notific ri, inform rii etc.) cu contribuabili sunt
formalizate
Se va verifica dac exist elaborat un circuit al documentelor
Se va compara circuitul documentelor cu procedurile existente
CONCLUZIILE AUDITORILOR
DECLARARE
Se va verifica, dac este disponibila, o eviden a a contribuabililor în func ie de tipurile de
declara ii/termene i modalit i de depunere
Pentru modalitatea de depunere prin registratura (introducere manual a datelor prin
sistem) se va verifica dac sunt exercitate activit i de control pentru validarea datelor
Se va urm ri alocarea sarcinilor privind introducerea manual a datelor, respectiv separarea
atribu iilor de execu ie de cele de conducere
Pentru cazurile în care se constata erori iar organul fiscal procedeaz la corectarea acestora
se va verifica dac exist o urm , documente etc. care s probeze activit ile realizate
Se va verifica care sunt situa iile ce genereaz întocmirea Notelor de corec ie obliga ii
fiscale (anexa 5a i anexa 5b)
Pentru activit ile de audit aferente obiectelor auditabile privind resursele umane si
aplica ii IT se va proceda similar în func ie de specificul activit ii auditate
Se va verifica dac transferul datelor privind obliga iile de plata se realizeaz în
conformitate cu procedura specifica i pe baza documentelor prev zute (Registru jurnal al
obliga iilor de plata, Nota de predare primire obliga ii fiscale)
Se va urm ri dac deciziile de impunere i procesele verbale de constatare i sanc ionare a
contraven iilor au fost prelucrate în aplica ia DECIMP, respectiv au fost predate c tre
eviden a analitic pe pl titor.
Se va urm ri dac Lista deconturilor de TVA cu op iune de rambursare a fost transmis
zilnic la serviciul ramburs ri
Se va verifica dac au fost emise i transmise notific ri pentru nedepunerea deconturilor de
TVA pentru to i contribuabili prev zu i în lista
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*

DOCUMENT
JUSTIFICATIV/
REFERIN **

OBSERVA II***

BAZA
LEGAL

ACTIVITATEA DE AUDIT
Se va verifica dac aceasta lista este complet /corect
Se va analiza dac au fost notifica i contribuabili cuprin i în lista celor care au depus
declara ii de TVA eronate
Se va urm ri dac au fost întocmite i comunicate procesele verbale de constatare i
sanc ionare a contraven iilor
Se va verifica dac sunt stabilite din oficiu debite în cazul nedeclar rii i procedura în care
se descrie modul de realizare a opera iunii
Se va identifica modul de prelucrare a avizelor de inspec ie a avizelor în DECIMP
Se va analiza prelucrarea deciziilor de impunere urmare controalelor
(preluarea
corecta a datelor înscrise în decizii i introduse în sistemul informatic)
Se va urm ri dac se realizeaz verific ri periodice în bazele de date pe care organele
fiscale le administreaz (situa ii financiare, bilan uri contabile) pentru detectarea
eventualelor cazuri de Neînregistrarea în eviden a pl titorilor de TVA urmare a dep irii
plafonului
Se va verifica dac din deconturile depuse pot fi întocmite situa ii cuprinzând suma TVA
autocompensat
Se va verifica dac societ ile care apar în mod frecvent în aceasta situa ie sunt transmise
c tre inspec ia fiscal pentru a fi avute în vedere la planificarea ac iunilor
Se va verifica dac este posibila editarea unor situa ii cuprinzând pl titorii de TVA dup
ramura în care activeaz
Se va verifica care sunt beneficiari unor astfel de situa ii
Se va verifica dac se efectueaz analize pe baza informa iilor rezultate din prelucrarea
deconturilor – analize care s stea la baza detect rii eventualelor cazuri de evaziune
(exemplu : ag. ec. care depun deconturi de TVA cu sume de rambursat f r op iune de
rambursare, ag. ec. care înregistreaz consecutiv TVA de rambursat/TVA de plata astfel
încât intr-un an fiscal nu efectueaz pl i în contul TVA dar nici nu solicita rambursare de
TVA)
CONCLUZIILE AUDITORILOR
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*

DOCUMENT
JUSTIFICATIV/
REFERIN **

OBSERVA II***

BAZA
LEGAL

ACTIVITATEA DE AUDIT
EVIDEN A
Se va verifica dac procedurile existente privind administrarea TVA sunt în conformitate
cu cadrul legal
Se va verifica dac pentru pl titorii de TVA înregistra i se întocme te fi a pe pl titor (pe
baza de e antion)
Se va verifica dac fi ele pe pl titor sunt disponibile în orice moment i reflecta situa ia la
zi a pl titorului
Se va urm ri care sunt situa iile în care se elibereaz fi a pe pl titor i cine pot fi
beneficiari acesteia
Se va verifica exist un nivel de autorizare a edit rii i eliber rii fi ei pe pl titor
Se va examina procedura de lucru privind întocmirea eliberarea, transmiterea fi ei pe
pl titor
Se va verifica dac subsistemele specializate pe stadii de administrare a crean elor (SPAC,
SCS, SCNS, SCIP) pot genera situa ii pe fiecare pl titor, respectiv pentru o perioad dat
Se va urm ri cum se realizeaz concilierea sumelor reprezentând debite/stingeri de debite
între serviciul eviden a pl titor i celelalte
Se va identifica modul de lucru în cazul apari iei unor eventualele neconcordan e în
eviden a analitic pe pl titor constatate de c tre ter i (inspec ie fiscala, contribuabili etc.)
Se va verifica dac prin eviden a analitic pe pl titor se asigur înregistrarea distinct a
debitelor fa de accesorii în ceea ce prive te TVA
Se va verifica dac în baza fiselor pe pl titor poate fi stabilit totalul TVA declarat,
respectiv pl tit pentru fiecare pl titor i pentru o anumit perioad de raportare
În baza fiselor pe pl titor, se va verifica dac poate fi stabilit totalul accesoriilor calculate
aferent TVA declarat, respectiv accesorii pl tite pentru fiecare pl titor i pentru o anumita
perioada de raportare
Se va analiza dac este organizat o eviden contabil a debitelor/pla ilor din TVA i dac
exist un departament distinct care are atribu ii în acest sens
Se va verifica dac se respect principiile contabile, planul de conturi i dac sunt
disponibile monografii în acest sens
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*

DOCUMENT
JUSTIFICATIV/
REFERIN **

OBSERVA II***

BAZA
LEGAL

ACTIVITATEA DE AUDIT
Se va verifica dac la baza înregistr rii în contabilitate a crean elor din TVA exist
documente justificative
Se va analiza dac rulajele privind TVA se reg sesc în contabilitatea proprie a unit ii
fiscale, respectiv dac pe baza lor pot fi detectate sumele reprezentând TVA neîncasat / de
plat
Se va urm ri dac se realizeaz concilieri între eviden a contabil i cea analitic
Se va verifica dac pentru opera iunile care vizeaz diminuarea TVA (restituiri,
compens ri etc.) se exercita controlul preventiv propriu i dac exist norme proprii de
exercitare a acesteia precum i conformitatea acestora cu cadrul general
Se va verifica balan a de verificare din punct de vedere al corela iilor balan iere i posturile
contabile aferente crean elor din TVA
CONCLUZIILE AUDITORILOR
STINGERE
Se va verifica dac pentru încasarea TVA exist conturi distincte atât pentru debite cât i
pentru accesorii
Se va verifica dac modificarea contului bugetar în cursul unui an a fost comunicata
contribuabilului
Se va identifica modul de plat a TVA, respectiv virament, numerar, alte modalit i
Se va verifica modul de respectare a procedurii privind compensarea TVA cu ale obliga ii
Se va verifica modul de solu ionare a cererilor de rambursare în func ie de num rul de
înregistrare i data acesteia
Pentru solicitarea de dobânzi pentru neonorarea în termen a cererilor de rambursare se va
verifica procedura de lucru aplicata de organul fiscal i consecin ele financiare
Se va verifica modul de lucru în cazul pla ilor eronate din vina unit ii bancare (Existen a
unei proceduri)
Pentru aceste pl i se va verifica dac exist un termen limita de clarificare a sumelor, în ce
conturi se reg sesc sumele i cum se procedeaz în practica
Pentru pl ile efectuate de c tre contribuabil în mod eronat (c tre alta unitate a trezoreriei
decât cea competenta) se va analiza modul de lucru: procedura de clarificare, fluxurile de
informa ii cu trezoreriile c rora le apar in sumele, respectiv cu pl titorii
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DOCUMENT
JUSTIFICATIV/
REFERIN **

OBSERVA II***

BAZA
LEGAL

ACTIVITATEA DE AUDIT
În ceea ce prive te stingerea obliga iilor, se va verifica ce informa ii i documente stau la
baza întocmirii Listei contribuabililor neidentifica i de c tre serviciul eviden a pl titori
Se va verifica procedura de restituire a TVA, structuri implicate, atribuii, responsabilit i
Vor fi identificate i analizate documentele întocmite, fluxurile de informa ii, dac
controalele sunt formalizate, documentate
În cazul existentei unei proceduri pentru stabilirea riscului fiscal mare se va analiza aceasta
i se va stabili dac aceasta este adecvata (criterii luate în considere, pertinenta acesteia)
Se va verifica dac rezultatele determinate de atribuirea riscului fiscal pe contribuabil sunt
cuprinse într-o baza de date, respectiv dac aceasta este completa, actualizata periodic
Se va verifica dac este un responsabil cu administrarea acestei baze de date
Se va analiza modul de respectare a procedurii privind înlesnirile la plata acordate,
urm rirea acestora, respectarea condi iilor avute în vedere la aprobare
Se va identifica dac situa iile întocmite în cazul înlesnirilor acordate pot eviden a sumele
reprezentând TVA e alonate la plata cu termene de încasare într-o anumita perioada
analizata
Se vor evalua procedurile privind executarea silita, dac acestea sunt complete i în
concordanta cu prevederile din codul de procedura fiscala
Se va verifica dac se exercita controale periodice pentru a detecta cazurile de nerespectare
a termenelor legale privind transmiterea spre executare a debitelor
Se va verifica dac dosarele de executare silit sunt complete (sunt respectate termenele i
documentele sunt conform procedurii)
Se va verifica dac s-a apelat la evaluatori externi în procesul de valorificare a bunurilor
supuse sechestrului, pentru realizarea crean elor în condi ii de eficien
Vor fi analizate modul de solu ionare a peti iilor pentru cazurile de nerespectare a
drepturilor contribuabililor în ceea ce prive te suspendarea, întreruperea, încetarea
execut rii silite
Dac exist cazuri de stingerea debitelor prin dare în plata, vor fi analizate i verificate
procedurile utilizate, rezultatele ob inute
În cazul stingerii debitului prin cesiune de crean se va urm ri realizarea unui pre care s
acopere valoarea debitului precum i procedura specifica utilizata
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*

DOCUMENT
JUSTIFICATIV/
REFERIN **

OBSERVA II***

BAZA
LEGAL

ACTIVITATEA DE AUDIT
Se va verifica dac exist organizat o eviden separat privind pl titorii insolvabili i
dac aceasta este corect , complet , monitorizat , persoane responsabile, atribuii
Se va verifica dac se urm re te starea acestora i continuarea execut rii silite în cazul
ie irii din insolvabilitate
Vor fi analizate cazurile, respectiv documentele justificative în baza c rora se realizeaz
sc derea din eviden a debitelor din TVA. dac acestea sunt în conformitate cu prevederile
din codul fiscal
Se va verifica dac au fost respectate termenele privind deschiderea procedurii insolven ei
Se va verifica dac administra ia fiscal este preg tit pentru a detecta eventuale indicii de
fraud i pentru a combate evaziunea fiscala
Se vor identifica ultimele instruiri în domeniul detect rii fraudei în ceea ce prive te TVA
precum i persoanele instruite, perioada, denumire curs etc
Se va evalua nivelul de preg tire a personalului, adecvarea acestuia la volumul sarcinilor i
complexitatea sarcinilor
Se va analiza dac reglementari privind întocmirea i transmiterea situa iilor diverse sunt
cunoscute i respectate
Se vor identifica formatele standard de raportare i dac acestea sunt respectate
Se va urm ri dac
Raport rile/situa iile transmise diverselor structuri/instituii
interne/externe sunt semnate de c tre persoanele autorizate (daca se asigura principiul celor
patru ochii)
Se va verifica dac prin con inutul lor raport rile/situa iile sunt corecte, concise, folositoare
celor interesa i
Vor fi detectate eventuale Necorel ri între diverse situa ii, dac acestea sunt verificate,
corectate
Se va verifica ce tipuri de controale sunt implementate (inclusiv cele automate pentru
raport rile realizate cu ajutorul aplica iilor informatice)
Se va verifica dac sunt stabilite responsabilit i pentru personalul care contribuie la
furnizarea de date necesare acestor întocmirii acestor raport ri
Se vor identifica cazurile în care informa iile cuprinse în raport rile transmise au necesitat
clarific ri sau date suplimentare
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*

DOCUMENT
JUSTIFICATIV/
REFERIN **

OBSERVA II***

BAZA
LEGAL

ACTIVITATEA DE AUDIT
Vor fi evaluate procedurile de corectare, completare a raport rilor
Se va verifica dac informa iile relevante cuprinse în aceste raport ri sunt aduse la
cuno tin a angaja ilor
Vor fi solicitate i analizate rapoartele de audit intern pentru a detecta neconcordan e între
datele raportate i care a fost decizia managementului
CONCLUZIILE AUDITORILOR

*

DOCUMENT
JUSTIFICATIV/
REFERIN **

Nota:
*
vor fi indicate actele normative care reglementeaz activitate/modul de realizare a opera iunilor în perioada supus auditului
**
se vor avea în vedere documentele supuse analizei care ulterior pot deveni probe de audit
***
auditorii vor înscrie date care vor fi supuse test rii pentru confirmarea sau infirmarea acestor observa ii
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OBSERVA II***

2.1. Procedura - P08: Colectarea dovezilor
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern
2.1.2. Test nr. 1.1
Misiunea de audit privind administrarea TVA
Perioada supus audit rii:
Preg tit de:
Supervizat de:

Data :...........................
Data :...........................

Obiectivul testului:
- Sa se asigure c atribu iile i responsabilit ile personalului sunt cuprinse în
R.O.F. i în fi ele de post
- Sa se asigure c acestea conduc la realizarea obiectivelor entit ii.
- Sa se asigure c obiectivele individuale respect principul S.M.A.R.T.*
De asemenea,
- Sa se asigure c circuitul informa iilor/documentelor este adecvat astfel încât o
opera iune s poat fi reconstituita, s poat fi documentata, s poat fi
identificata persoana responsabila cu realizarea ei, i s poat i detectate tipurile
de controale exercitate
Obiectele testului: Organizarea i desf urarea activit ii de administrare a TVA
a)
Structuri organizatorice – resurse umane alocate activit ii de
înregistrare/declarare/eviden /stingere/raportare TVA
b)
Sisteme informa ionale
Descrierea testului:
E antionul pentru realizarea testului este reprezentat de fi ele posturilor personalului
implicat administrarea TVA pentru perioada ........ pentru fiecare grad profesional
(superior, principal, asistent) precum i pentru func ii de conducere (sef birou, serviciu,
direc ie, direc ie generale). Acesta se va stabili în procent de cel pu in 30% din
popula ia total .
De asemenea, se vor avea în vedere graficele de circula ie a informa iilor/documentelor
elaborate în cadrul structurilor auditate.
Testarea a avut la baz elementele stabilite prin Lista de control nr.1.1 i 1.2.
S-au verificat urm toarele documente:
- Organigrama direc iei, aprobarea de c tre persoanele competente, precum i
actualizarea acesteia;
- ROF-ul direc iei, aprobarea de c tre persoanele competente, precum i actualizarea
acestuia;
- Fi ele posturilor pentru func ii de execu ie (superior, principal , asistent) i func ii de
conducere (sef birou, serviciu, director adjunct, director)
- Rapoartele de evaluare a performantelor profesionale
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De asemenea, în ceea ce prive te circuitul documentelor s-au verificat urm toarele:
Procedurile opera ionale
Cadrul legal/regulamente interne/protocoale ce stau la baza schimbului de
informa ii
Registrul de intrare –ie ire a documentelor
Lucr ri întocmite/transmise
Graficul de circula ie a documentelor
Constat ri:

Concluzii:
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MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern

activit i
de audit

Verificarea
structurii
organizatorice
adecvarea
acesteia la
volumul
sarcinilor

Verificarea
aprob rii/
actualiz rii/
adapt rii
ROF-ului
structurii
organizatorice

E antion
ales

ROF/organigrama
1. Fi a superior.
2. Fi a principal
3. Fi a asistent
5. Sef birou.
6. Sef serviciu
7. Director
adjunct
8. Director
Rapoarte de
evaluare
Observa ii

x

2.1. Procedura - P08: Colectarea dovezilor

2.1.3. Lista de control nr. 1.1
privind
„structuri organizatorice – resurse umane”*

Verificarea
fiselor de
post d.p.d.v.
al
formatului
standard
stabilit prin
lege/
respectarea
procedurii
de elaborare
a fi ei de
post
x

Verificarea
i
aviz rii
semn rii
fi elor
posturilor
de c tre cei
în drept

Verificarea
repartiz rii
atribu iilor
în func ie
de gradul
profesional
al postului
i
concordanta
cu
atribu iile
din R.O.F.

Verificarea
separ rii
atribu iilor
cele de
execu ie de
cele de
avizare,
coordonare,
control

Verificarea
actualiz rii
sarcinilor
de serviciu
înscrise în
fi ele de
post ale
personalului

Verificarea
deleg rii
atribu iilor
în vederea
asigur rii
continuit ii
activit ii

Verificarea
atribuirii
responsabilit ii
întocmirii/
actualiz rii
fiselor de post
- descrierea
fluxului de
informa ii
structura
auditata
/structura de
resurse umane-

Verificarea
respect rii
codului de
etic de
c tre
salaria i

Verificarea
planului de
preg tire
profesional
adecvarea
acestuia
complexit ii
sarcinilor
atribuite
salaria ilor

x

x

x
x
x
x
x
x
x

*

- lista de control va fi actualizata/adaptata pentru acest obiect auditabil în func ie de activitatea specifica a structurii auditate (înregistrare,
declarare, evidenta, stingere, raportare)
Auditor

Data: ..........................................
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activit i
de audit

E antion
ales

Verificarea
procedurilor i
examinarea
acestora în
ceea ce
prive te
descrierea
fluxurilor
informa ionale

Examinarea
cadrului
legal care s
reglementeze
rela ia organ
fiscal –ter i

Verificarea
existentei i
examinarea
protocolului
dintre
M.F.P. i
ORC

2.1.4. Lista de control nr. 1.2
privind
„sisteme informa ionale”*

Verificarea
repartiz rii
sarcinilor
i
competentelor
privind
gestionarea
informa iilor

Identificarea
tipurilor de
informa ii
rezultate din
activitatea
proprie
organului
fiscal

Verificarea
separ rii
atribu iilor
cele de
execu ie de
cele de
avizare

Identificarea
modului de
transmitere
a
informa iilor
spre ter i

Urm rirea
lucr rilor
intrate i
modul de
solu ionare

Repartizarea
lucr rilor/
competente
de
solu ionare

Verificarea
formaliz rii
circuitului
documentelor
(grafice de
circula ie)

Verificarea
graficelor de
circula ie a
documentelor
(actualizare,
aprobare,
responsabilit i,
termene,
cunoa tere)

Procedurile
opera ionale
Cadrul
legal/regulamente
interne/protocoale
ce stau la baza
schimbului de
informa ii
Registrul de
intrare –ie ire a
documentelor
Lucr ri întocmite
/transmise**
Graficul de
circula ie a
documentelor
Observa ii

Nota:
Listele de control se vor elabora pe baza listelor de verificare astfel încât s existe o corela ie între cele doua documente.
Activit ile i documentele examinate sunt cu titlu de exemplu, auditorii având posibilitatea s le modifice/adapteze/actualizeze atunci când
considera necesar.
*
- lista de control va fi actualizata/adaptata pentru acest obiect auditabil în func ie de activitatea specifica a structurii auditate (înregistrare,
declarare, evidenta, stingere, raportare)
**
- în func ie de specific vor fi analizate situa iile/raport rile/lucr rile realizate în cadrul activit ii auditate
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2.1. Procedura - P08: Colectarea dovezilor
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern

2.1.5. Test nr. 1.2
Misiunea de audit privind administrarea TVA
Perioada supus auditului:
Preg tit de:
Supervizat de:

Data........................
Data .......................

Obiectivul testului: S se asigure c înregistrarea pl titorilor de TVA a fost realizat
corect i la timp
Obiectul testului: Înregistrarea agen ilor economici marii contribuabili ca pl titori de
TVA
Descrierea testului:
S-au verificat urm toarele :
Existen a documentului de luare în eviden a pl titorului de TVA;
Existen a unei eviden e care s cuprind to i pl titorii de TVA (num r total de
pl titori fa de num r total de contribuabili înregistra i, date de identificare);
Operarea modific rilor în eviden a de mai sus. Intr ri /ie iri contribuabili;
Fluxuri informa ionale O.R.C./al ii;
Gestionare dosare fiscale, corespondente între documentele arhivate în dosar i
datele din aplica ia informatic ;
Liste pl titori TVA generat de aplica ie din Registru contribuabil;
Certificate de înregistrare fiscal anulate;
Manual de utilizare a aplica iei (parole, autorizare, mod de operare);
Date introduse manual, dac este cazul;
Detectare erori-documente suport de corectare.
Constat ri :

Concluzii:
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MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern

2.1.6. Test nr. 1.3
Misiunea de audit privind administrarea TVA
Perioada supus auditului:
Preg tit de:
Supervizat de:

Data...........................
Data...........................

Obiectivul testului: S se asigure c depunerea declara iilor de c tre pl titorii de TVA
a fost realizat corect i la timp
Obiectul testului: Procesarea titlurilor de crean rezultate din declara iile agen ilor
economici marii contribuabili i din deciziile de impunere urmare inspec iilor fiscale.
Descrierea testului
S-au verificat urm toarele :
- Categoriile de declara ii, termene de depunere.
- Lista agen iilor economici care nu au depus declara ii
- Tipurile de titluri de crean care sunt introduse în sistem.
- Manual de utilizare a aplica iei. Parole, autoriz ri.
- Erori detectate, mod de corectare, Notele de corec ie obliga ii fiscale, termene de
întocmire ale acestora.
- Registrul jurnal introducere date/documente suport.
- Lucr ri/documente produse de serviciu.
- Procedura privind stabilirea din oficiu a debitelor în cazul nedeclar rii.
- Intrare/transmitere avize de inspec ie fiscal .
- Situa ii întocmite pentru diverse analize (pentru detectarea dep irii plafonului i
înregistra i în eviden , totalizate TVA autocompensat , pl titori de TVA dup ramura
de activitate etc.)
- Date furnizate c tre inspec ia fiscal .
Constat ri:

Concluzii:
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MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern
2.1.7. Test nr. 1.4
Misiunea de audit privind administrarea TVA
Perioada supus auditului:
Preg tit de:
Supervizat de:

Data...........................
Data............................

Obiectivul testului: S se asigure c eviden a pl titorilor de TVA reflecta situa ia real
a acestora
Obiectul testului: Eviden a analitic pe pl titor i Eviden a contabil / contabilitatea
crean elor/ contul de execu ie sunt realizate în conformitate cu reglement rile în
vigoare.
Descrierea testului
S-a verificat dac :
Fi a analitic pe pl titor este întocmit pentru fiecare pl titor de TVA.
Crean ele sunt eviden iate în fi a pe Pl titor la zi (soldul real).
Autorizare editare i regimul fi ei pe Pl titor.
Situa iile generate de SACF pe subsisteme. Exemple privind TVA, eviden iere
distinct debite, amend .
Concilierea sumelor între eviden a pe pl titor i celelalte (intr ri de la DECIMP i
pl ti de la TREZOR)
Simulare, proces /documente suport etc.
Lucr ri/documente produse de serviciu.
Note contabile la 30.06.
Documente justificative pentru înregistrarea în contabilitate.
Registre, balan a de verificare
Coresponden a cu datele înscrise în contul de execu ie
Constat ri :

Concluzii :
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MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern

2.1.8. FOAIE DE LUCRU NR. 1.1
Misiunea de audit privind administrarea TVA
Perioada supus auditului:
Preg tit de:
Supervizat de:
Obiective: S se asigure c înregistrarea pl titorilor de TVA a fost realizat corect i la
timp
S se asigure c depunerea declara iilor de c tre pl titorii de TVA a fost realizat corect
i la timp
S se asigure c eviden a pl titorilor de TVA reflecta situa ia reala a acestora
Echipa de audit a verificat prin sondaj 10 dosarele fiscale prin utilizarea metodei de
e antionare non – statistic bazat pe urm torul ra ionament profesional:
•
A fost solicitat o situa ie a tuturor agen ilor economici pl titori de TVA cu
sumele aferente TVA de plat , respectiv TVA de rambursat pentru lunile anului 2008;
•
Au fost selec iona i primii zece agen i economici în func ie de suma TVA de
plata, respectiv cei cu sume de peste 50 mil. ron;
•
Au fost selec iona i ultimii zece agen i economici în func ie de suma TVA de
plata, respectiv cei cu sume de peste 1000 ron;
•
Au fost selec iona i primii zece agen i economici în func ie de suma TVA de
rambursat, respectiv cei cu sume de peste 20 mil. ron;
•
Au fost selec iona i ultimii zece agen i economici în func ie de suma TVA de
rambursat, respectiv cei cu sume de peste 1000 ron;
•
Din cei selec iona i a fost ales un e antion de 10 dosare fiscale inând cont de:
m rimea sumei TVA de plat , m rimea sumei TVA de rambursat, faptul c unele
societ i au avut sume reprezentând TVA de plat i TVA de rambursat în luni diferite
din anul 2008;
•
E antionul cuprinde urm toarele societ ii:

Auditor intern,

Data: ....................................
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2.1. Procedura - P08: Colectarea dovezilor
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern
2.1.9. Chestionar de control intern – CCI nr.1
pentru evaluarea sistemului de control intern i managementul riscului privind
activitatea de organizare i func ionare a activit ii structurii auditate,
adresat conducerii
Misiunea de audit intern privind administrarea TVA
Perioada auditat :
Întocmit de:
Supervizat de:
ÎNTREBARE
1

Sistemul de control implementat v asigur un
grad de încredere satisf c tor în leg tur cu
realizarea obiectivelor? Argumenta i nivelul de
încredere.
2 Care este atitudinea conducerii în ceea ce prive te
sistemul de control intern?
3 Concret, ce activit i/dispozi ii etc. a i desf urat
pentru a implementa/îmbun t ii sistemul de
control intern?
4 Ce controale ave i implementate pentru a v
asigura
c
activitatea
departamentului
se
desf oar
conform
dumneavoastr
reglement rilor?
5 Ce a i avut în vedere la implementarea acestor
controale?
6 Sunt controalele interne formalizate, documentate?
7 Documentele/dosarele exist , sunt disponibile
astfel încât s se poat identifica o informa ie
/sum /debit respectiv urm rii parcursul acesteia
într-un proces (permite reg sirea unei informa ii
pân la surs )?
8 Care sunt persoanele responsabile cu exercitarea
controalelor?
9 Au persoanele responsabile cu exercitarea
controlului aptitudini, cuno tin e în acest sens?
10 Sunt aceste persoane preg tite profesional, inclusiv
în ceea ce prive te controlul? Se asigur o instruire
continu în acest sens?
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Data: .........................
Data: .........................
R SPUNS

11 Ce cursuri s-au organizat în ultima vreme în
leg tur cu exercitarea controlului?
12 Cum sprijin conducerea salaria ii în dezvoltarea
culturii controlului intern i în dezvoltarea
controlului intern, respectiv cum asigur preg tirea
continu a acestora?
13 Care este sistemul de informare pe care îl ave i
implementat (în ceea ce prive te preg tirea
personalului pentru noi atribu ii, schimb ri
legislative, organizatorice etc.)?
14 Care sunt mijloacele de comunicare conducere –
personal i viceversa, fluxurile existente?
15 Cum se asigur conducerea c aceste controale de
la nivel inferior sunt realizate?
16 Se evalueaz i monitorizeaz aceste controale?
Cum?
17 Cum se asigur conducerea c standardele de etic
i integritate sunt respectate?
18 Considera i c
structura organizatoric
este
adecvat volumului sarcinilor de realizat?
19 Cum aprecia i dotarea tehnic , este adecvat în
raport cu complexitatea sarcinilor de realizat?
20 Nivelul de autoritate i responsabilitate este
stabilit, suficient, adecvat?
21 În acest fel se asigur conducerea asupra faptului
c fiecare salariat î i desf oar activitatea în
conformitate cu responsabilit ile/atribu ii/limite
acordate?
22 Care este reac ia/ atitudinea managementului la
disfunc ionalit ile/ constat rile existente?
23 Care este atitudinea managementului fa
de
recomand rile auditului?
24 Se asigur separarea sarcinilor în ceea ce prive te
procesele de administrare (înregistrare/ declarare/
eviden /
control/ încasare/ rambursare/ contabilitate)?
25 Ave i o procedur în ceea ce prive te nivelul de
acces/autoritate în leg tur cu personalul care
schimb
domeniul de activitate urmare a
mobilit ii acestuia?
26 Ave i o procedur privind func iile sensibile
conform standardului 4 din O.M.F.P. 946/2005?
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2.1. Procedura - P08: Colectarea dovezilor
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern

2.1.10. Chestionar de control intern – CCI nr.2
pentru evaluarea sistemului de control intern privind securitatea aplica iilor
IT/bazelor de date, adresat conducerii structurii auditate
Misiunea de audit privind administrarea TVA
Perioada supus auditului:
Întocmit de:
Supervizat de:

Data: ............................
Data: ............................
DA

ACTIVITATEA DE AUDIT
Obiectul: Securitatea aplica iilor IT
1.1 Fiabilitatea aplica iilor informatice
- ave i manuale de utilizare a aplica iilor informatice?
- sunt cunoscute aceste manuale de c tre personalul ce
utilizeaz aplica iile informatice?
- Se produc incidente care duc la ob inerea de date
incomplete/incorecte etc.?
- Dac da, cum sunt detectate i care este procedura
de rezolvare a incidentelor?
- Se înregistreaz întârzieri în transmiterea datelor
între aplica iile informatice?
- Dac da, care este modul de rezolvare a întârzierilor
mai sus men ionate ?
- Sunt stabilite responsabilit i în ceea ce prive te
utilizarea aplica iilor informatice?
1.2 Securitatea bazelor de date
- Cunoa te i dac exist un sistem de
prevenire/detectare a acces rilor
i modific rilor
neautorizate ale bazelor de date (parole, nivele de acces,
programe antivirus .a.)
- Cunoa te i dac exist proceduri scrise i formalizate
care descriu activit ile care trebuie întreprinse pentru
arhivarea datelor i securitatea bazelor de date?
- Sunt aceste proceduri actualizate continuu?
- Sunt stabilite responsabilit i în ceea ce prive te
actualizarea bazelor de date?
- Considera i adecvata infrastructura IT existenta?
Auditat
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NU

OBSERVA II

2.1. Procedura - P08: Colectarea dovezilor
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern
Misiunea de audit privind administrarea TVA
Numele auditorilor:
Data realiz rii:
2.1.11. Fi

de identificare i analiz a problemei nr.

Problema:
Constat ri:
Cauze:
Consecin e:
Recomand ri:
Întocmit de:

Supervizat de:

Pentru luare la cuno tin :

Comentarii
Numele i func ia
persoanei auditate
Cum se trateaz constatarea f cut
Data
Constatarea f cut
Comentarii
- renun at din lips de
dovezi
- renun at din cauza
timpului
- renun at ca rezultat a
primirii unor informa ii
suplimentare
- amânat pentru
dezvolt ri ulterioare
- inclus în proiectul de
raport de audit public
intern
- inclus în raportul de
audit public intern final
Data
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2.2. Procedura – P09: Constatarea i raportarea iregularit ilor
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern

2.2.1. Formular de constatare i raportare a iregularit ilor - FCRI nr. .......
C tre:

conduc torul structurii de audit public intern
conduc torul structurii de control/inspec ie

În urma misiunii de audit public intern ..................…..……………………………........
efectuat la ................................................ s-au constatat urm toarele:

a) Constatarea (abaterea)....................................................................................................;

b) Actul sau actele normative înc lcate............................................................................;

c) Recomand ri..................................................................................................................;

d) Anexe..............................................................................................................................

Întocmit de:

Data.............................

Supervizat de:

Data............................
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2.3. Procedura – P10: Revizuirea documentelor de lucru
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern

2.3.1. Nota centralizatoare a documentelor de lucru

Misiunea de audit privind administrarea TVA
Perioada supus auditului:
Întocmit de:
Supervizat de :
Ob.
nr.

Constatarea

Data: ............................
Data: ............................
Document justificativ

Exist
Da
Nu

1.
2.

3.
.....................................
.....................................
….
….
….
n

Nota:
Auditorii vor parcurge aceasta procedura pentru a se asigura de faptul ca FIAP - urile cuprind
constat ri documentate astfel încât acestea s fie suficiente, concludente i relevante pentru a trece
testul de eviden a i a fi considerate probe/dovezi de audit.
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2.4. Procedura – P11: edin a de închidere
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern

2.4.1. Minuta edin ei de închidere
A. Men iuni generale:
Misiunea de audit privind administrarea TVA
Perioada supus auditului :
Întocmit de:
Supervizat de:

Data: ............................
Data: ............................

Lista participan ilor:
Numele i
prenumele

Func ia

Direc ia/
Serviciul

Nr. telefon

Semn tura

B. Concluzii:
•
edin a de închidere a interven iei la fa a locului a avut drept scop prezentarea
opiniei auditorilor interni a constat rilor i a recomand rilor preliminare.
•
În cazul în care constat rile i recomand rile au fost agreate în aceasta faza a
misiunii de audit public intern se discuta planul de ac iune, înso it de un calendar de
implementare al recomand rile.
•
Se întocme te o minut a edin ei de închidere conform procedurii.

Not :
Dac nu se accept integral constat rile i recomand rile formulate de echipa de auditori, se va
organiza reuniunea de conciliere dup transmiterea proiectului de raport conform procedurii.
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ETAPA 3 RAPORTUL DE AUDIT
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3.1. Procedura – P12: Elaborarea proiectului raportului de audit
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern
Avizat*,

3.1.1. Proiect de raport de audit privind administrarea TVA
I. INTRODUCERE
Tipul de audit - audit de conformitate/sistem/performan
Cadrul legal al ac iunii de audit a fost reprezentat de :
- Planul de audit intern pe anul....................;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
- O.M.F.P. nr. 38/15.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de
aplicare a Legii nr. 672/2002.
- O.M.F.P. nr. 445/2004 privind exercitarea activit ii de audit intern în cadrul M.F.P.
Misiunea de audit s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr. .................................
Echipa de audit a fost constituit din:................................................................................
Structura auditat :............................................................................................................
Durata misiunii de audit:..................................................................................................
Perioada supus auditului:...............................................................................................
Cadrul legislativ i normativ aplicabil activit ii auditate este: ...................................
Scopul ac iunii de audit este de a da asigur ri conducerii M.F.P./A.N.A.F./D.G.F.P.
asupra.........................................................................................................în leg tur cu
.............................................................................................................................................
Modul de desf urare (caracter, documentare, proceduri, tehnici/instrumente
utilizate, documente examinate, materiale întocmite):..................................................
Obiectivele ac iunii de audit*:..........................................................................................
Metodologia de audit** :
•
Se vor men iona toate tehnicile de audit utilizate în desf urarea misiunii de
audit intern a a cum sunt prezentate acestea în programul interven iei la fa locului

*

obiectivele ac iunii de audit coincid cu cele înscrise în programul de audit intern
se va face o scurt descriere a tehnicilor i instrumentelor de audit intern utilizate

**
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II. CONSTAT RI I RECOMAND RI
Se vor prezenta constat rile auditului, pe fiecare obiectiv de audit în parte în ordinea
înscrierii acestora în programul de audit.
Constat rile pozitive vor fi prezentate distinct de cele cu caracter negativ i vor avea la
baza documentele întocmite de c tre auditori conform procedurilor de audit.
Concluziile i recomand rile vor fi cele înscrise în FIAP-uri.
Recomand rile vor fi prezentate în anexa, parte component a raportului, dup
urm toarea structur :
Nr.
crt.
.......
.......

Constatarea

Criterii/referin a Cauza

Efect/consecin a Recomandare/solu ie*

III. CONCLUZIILE/OPINIA AUDITULUI INTERN
1. Evaluarea gradului de conformitate cu prevederile legale i cadrul procedural:
• Nivelele de evaluare:
o Grad de conformitate ridicat
o Grad de conformitate mediu
o Grad de conformitate sc zut
Grad de conformitate ridicat
Grad de conformitate mediu

Grad de conformitate sc zut

Sunt respectate prevederile legale, procedurale
i de bun practic existente
Prevederile legale, procedurale i de bun
practic sunt aplicate par ial i/sau nu sunt
elaborate integral procedurile necesare
desf ur rii eficiente a activit ii structurii
auditate
Nu se aplic prevederile legale/procedurale/de
bun
practic
i/sau nu sunt elaborate
procedurile necesare desf ur rii eficiente a
activit ii structurii auditate

Gradele de conformitate vor fi exprimate pe fiecare obiectiv atunci când, urmare
evalu rii, acestea sunt diferite.
2. Evaluarea sistemului de control intern:
• Se va realiza pentru fiecare obiectiv în parte sub form tabelar :
OBIECTIVE SPECIFICE

Diagnosticul sistemului de control
intern

1.............................
2..........................................
3.......................................................
119

Legenda:

Sistem de control intern cu lipsuri grave
Sistem de control intern mediu/care necesit îmbun t iri
Sistem de control intern corespunz tor/func ional

• Nivelele de evaluare posibile sunt:
o Sistem de control intern corespunz tor/func ional
o Sistem de control intern mediu/care necesit îmbun t iri
o Sistem de control intern cu lipsuri grave
Sistem
de
control
corespunz tor/func ional

intern - Conducerea i personalul demonstreaz o
atitudine constructiv , existând preocuparea de
a anticipa i înl tura problemele;
- auditurile anterioare i analiza preliminar nu
au identificat probleme semnificative;
- analiza arat faptul c sunt implementate
tehnici de control eficiente;
- procedurile sunt bine sus inute de documente.
Sistem de control intern mediu/care necesit - conducerea i personalul demonstreaz o
atitudine cooperant cu privire la conformitate
îmbun t iri
i p strarea dosarelor;
- auditurile anterioare sau analiza preliminar
au descoperit anumite probleme, dar
conducerea a luat m suri de remediere i a
r spuns satisf c tor la recomand rile auditului;
- analiza arat c sunt în func iune tehnici de
control insuficiente.
- conducerea i/sau personalul demonstreaz o
Sistem de control intern cu lipsuri grave
atitudine necooperant
i nep s toare cu
privire
la
conformitate
i
p strarea
documentelor
- auditurile anterioare sau analiza preliminar
au descoperit probleme deosebite, iar
conducerea nu a luat m suri de remediere i nu
a r spuns satisf c tor la recomand rile
auditului;
- analiza dezv luie c nu sunt în func iune
tehnici de control adecvate i suficiente;
- procedurile de control intern lipsesc sau nu
sunt utilizate.

3. Concluzia general va consta în emiterea gradului de asigurare final
management, respectiv:
o Grad de asigurare rezonabil
o Grad de asigurare mediu/par ial
o Grad de asigurare redus
o F r posibilitatea de a emite gradul de asigurare
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pentru

REDUS

F R ASIGURARE

MEDIU

MEDIU

MEDIU

REDUS

RIDICAT

SC ZUT

Gradul de
conformitate

Gradul de asigurare final pentru management este determinat în baza corela iei
dintre gradul de conformitate i evaluarea sistemului de control intern. Grafic, aceast
corela ie se prezint astfel:

REZONABIL

MEDIU

REDUS

MEDIU

CU LIPSURI
GRAVE

CORESPUNZ TOR

Evaluarea
controlului
intern

Întocmit auditori:
Supervizat:

Not :
În cazul accept rii integrale a constat rilor i recomand rilor echipei de auditori, proiectul de Raport
de audit va r mâne nemodificat, constituind, în acela i timp, i Raport de audit final.
Dac sunt obiec ii din partea structurilor auditate, va avea loc reuniunea de conciliere, iar pe baza
acesteia se va elabora Raportul de audit final.
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3.2. Procedura – P13: Transmiterea proiectului de raport de audit intern

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern

3.2.1. Adresa de înaintare a proiectului de raport de audit

C tre:
De la:
Referitor: Misiunea de audit intern privind administrarea TVA
Stimate/ domnule/doamn ...............................................................................

În conformitate cu Planul de audit intern pe anul ................, în perioada
......................... s-a desf urat misiunea de audit intern având ca tem Misiunea de audit
privind administrarea TVA la M.E.F/A.N.A..F/D.G.F.P.............................................
V transmitem ata at Proiectul de Raport de audit intern nr. ............................... ..
V rug m ca în termen de 15 zile de la primirea Proiectului de Raport de audit
intern s ne transmite i punctul dumneavoastr de vedere.
Netransmiterea punctului de vedere în termenul men ionat presupune acordul
dumneavoastr tacit în leg tura cu proiectul de raport de audit intern.
Pentru eventualele l muriri, v rug m s contacta i echipa de audit:...................
-

Telefon: ................................................
e-mail: .....................................................
Cu deosebit considera ie,

Director,
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3.3. Procedura – P14: Reuniunea de conciliere
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern
3.3.1. Minuta edin ei de conciliere
Misiunea de audit privind administrarea TVA:
Perioada supus auditului:
Întocmit de:
Supervizat de:

Data:…………………….
Data: …………………....

A. Lista participan ilor:
Numele i prenumele

Func ia

Direc ia/
Serviciul

Nr. telefon

Semn tura

B. Stenograma edin ei
În cadrul edin ei de conciliere s-au discutat constat rile i recomand rile
cuprinse în proiectul Raportului de audit, iar reprezentan ii structurii auditate au reiterat
o parte din problemele cu care se confrunt i anume:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Pentru implementarea recomand rilor i remedierea problemelor constatate,
structura auditat a întocmit Planul de ac iune i calendarul implement rii
recomand rilor, prin care s-au stabilit persoanele responsabile pentru implementare i
termenele/etapele de realizare, înmânând un exemplar i auditorilor.
Pentru toate celelalte constat ri, structura auditat
a/nu formulat obiec ii
………………………………………………………………………….
Not :
Men ion m c în situa ia accept rii integrale a constat rilor i recomand rilor
echipei de auditori confirmat în cadrul edin ei de conciliere de managementul
structurii auditate, proiectul de Raport de audit va r mâne nemodificat, constituind, în
acela i timp, i Raport de audit final.
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3.4. Procedura – P15: Raportul de audit
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern
Avizat*,
3.4.1. Raport de audit privind administrarea TVA
I. INTRODUCERE
Tipul de audit - audit de conformitate/sistem/performan
Cadrul legal al ac iunii de audit a fost reprezentat de :
- Planul de audit intern pe anul....................;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
- O.M.F.P. nr. 38/15.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de
aplicare a Legii nr. 672/2002.
- O.M.F.P. nr. 445/2004 privind exercitarea activit ii de audit intern în cadrul M.F.P.
Misiunea de audit s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr. .................................
Echipa de audit a fost constituit din:................................................................................
Structura auditat :............................................................................................................
Durata misiunii de audit:..................................................................................................
Perioada supus auditului:...............................................................................................
Cadrul legislativ i normativ aplicabil activit ii auditate este: ...................................
Scopul ac iunii de audit este de a da asigur ri conducerii M.F.P./A.N.A.F./D.G.F.P.
asupra.........................................................................................................în leg tur cu
.............................................................................................................................................
Modul de desf urare (caracter, documentare, proceduri, tehnici/instrumente
utilizate, documente examinate, materiale întocmite):..................................................
Obiectivele ac iunii de audit*:..........................................................................................
Metodologia de audit** :
•
Se vor men iona toate tehnicile de audit utilizate în desf urarea misiunii de
audit intern a a cum sunt prezentate acestea în programul interven iei la fa locului

*

obiectivele ac iunii de audit coincid cu cele înscrise în programul de audit intern
se va face o scurt descriere a tehnicilor i instrumentelor de audit intern utilizate

**
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II. CONSTAT RI I RECOMAND RI
Se vor prezenta constat rile auditului, pe fiecare obiectiv de audit în parte în ordinea
înscrierii acestora în programul de audit.
Constat rile pozitive vor fi prezentate distinct de cele cu caracter negativ i vor avea la
baza documentele întocmite de c tre auditori conform procedurilor de audit.
Concluziile i recomand rile vor fi cele înscrise în FIAP-uri.
Recomand rile vor fi prezentate în anexa, parte component a raportului, dup
urm toarea structur :
Nr.
crt.
.......
.......

Constatarea

Criterii/referin a Cauza

Efect/consecin a Recomandare/solu ie*

III. CONCLUZIILE/OPINIA AUDITULUI INTERN
1. Evaluarea gradului de conformitate cu prevederile legale i cadrul procedural:
• Nivelele de evaluare:
o Grad de conformitate ridicat
o Grad de conformitate mediu
o Grad de conformitate sc zut
Grad de conformitate ridicat
Grad de conformitate mediu

Grad de conformitate sc zut

Sunt respectate prevederile legale, procedurale
i de bun practic existente
Prevederile legale, procedurale i de bun
practic sunt aplicate par ial i/sau nu sunt
elaborate integral procedurile necesare
desf ur rii eficiente a activit ii structurii
auditate
Nu se aplic prevederile legale/procedurale/de
bun
practic
i/sau nu sunt elaborate
procedurile necesare desf ur rii eficiente a
activit ii structurii auditate

Gradele de conformitate vor fi exprimate pe fiecare obiectiv atunci când, urmare
evalu rii, acestea sunt diferite.
2. Evaluarea sistemului de control intern:
• Se va realiza pentru fiecare obiectiv în parte sub form tabelar :
OBIECTIVE SPECIFICE

Diagnosticul sistemului de control
intern

1.............................
2..........................................
3.......................................................
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Legenda:

Sistem de control intern cu lipsuri grave
Sistem de control intern mediu/care necesit îmbun t iri
Sistem de control intern corespunz tor/func ional

• Nivelele de evaluare posibile sunt:
o Sistem de control intern corespunz tor/func ional
o Sistem de control intern mediu/care necesit îmbun t iri
o Sistem de control intern cu lipsuri grave
Sistem
de
control
corespunz tor/func ional

intern - Conducerea i personalul demonstreaz o
atitudine constructiv , existând preocuparea de
a anticipa i înl tura problemele;
- auditurile anterioare i analiza preliminar nu
au identificat probleme semnificative;
- analiza arat faptul c sunt implementate
tehnici de control eficiente;
- procedurile sunt bine sus inute de documente.
Sistem de control intern mediu/care necesit - conducerea i personalul demonstreaz o
atitudine cooperant cu privire la conformitate
îmbun t iri
i p strarea dosarelor;
- auditurile anterioare sau analiza preliminar
au descoperit anumite probleme, dar
conducerea a luat m suri de remediere i a
r spuns satisf c tor la recomand rile auditului;
- analiza arat c sunt în func iune tehnici de
control insuficiente.
- conducerea i/sau personalul demonstreaz o
Sistem de control intern cu lipsuri grave
atitudine necooperant
i nep s toare cu
privire
la
conformitate
i
p strarea
documentelor
- auditurile anterioare sau analiza preliminar
au descoperit probleme deosebite, iar
conducerea nu a luat m suri de remediere i nu
a r spuns satisf c tor la recomand rile
auditului;
- analiza dezv luie c nu sunt în func iune
tehnici de control adecvate i suficiente;
- procedurile de control intern lipsesc sau nu
sunt utilizate.

3. Concluzia general va consta în emiterea gradului de asigurare final
management, respectiv:
o Grad de asigurare rezonabil
o Grad de asigurare mediu/par ial
o Grad de asigurare redus
o F r posibilitatea de a emite gradul de asigurare
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pentru

REDUS

F R ASIGURARE

MEDIU

MEDIU

MEDIU

REDUS

RIDICAT

SC ZUT

Gradul de
conformitate

Gradul de asigurare final pentru management este determinat în baza corela iei
dintre gradul de conformitate i evaluarea sistemului de control intern. Grafic, aceast
corela ie se prezint astfel:

REZONABIL

MEDIU

REDUS

MEDIU

CU LIPSURI
GRAVE

CORESPUNZ TOR

Întocmit auditori:
Supervizat:
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Evaluarea
controlului
intern

3.5. Procedura – P16: Difuzarea raportului de audit intern
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern
AVIZAT*,

3.5.1. Nota

În conformitate cu Planul de audit intern pe anul ..........., în perioada
............................ s-a desf urat misiunea de audit intern având ca tem Misiunea de
audit privind administrarea TVA la.........................................................
Perioada supus auditului a fost.....................................................
V transmitem, în vederea aviz ri recomand rilor, Raportul de audit intern nr. .....
Raportul de audit este înso it de rezultatele concilierii i punctul de vedere al
structurii auditate, precum i de sinteza acestuia.
Cu deosebit considera ie,

Director,

*

- va fi avizat de c tre conducerea structurii auditate
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3.5. Procedura – P16: Difuzarea raportului de audit intern
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern

3.5.2. Adresa de înaintare a raportului de audit
C tre:
De la:
Referitor:
Stimate/ domnule / doamn ...............................................................................
În conformitate cu Planul de audit intern pe anul ..........., în perioada
............................ s-a desf urat misiunea de audit intern având ca tem Misiunea de
audit privind administrarea TVA la...........................................................
V transmitem ata at Raportul de audit intern nr. ......................................, aprobat
de conducerea.............................................în vederea implement rii recomand rilor.
Totodat , v rug m s ne transmite i Planul de ac iune i Calendarul de
implementare a recomand rilor.
Cu deosebit considera ie,

Director,
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ETAPA 4 URM RIREA IMPLEMENT RII RECOMAND RILOR
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4.1 Procedura P17: Urm rirea recomand rilor
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern
4.1.1. Planul de ac iune i calendarul de implementare a recomand rilor
OBIECTE AUDITABILE

RECOMAND RI

AC IUNI / M SURI
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TERMENE

RESPONSABILI

Nr.
crt
Recomandarea

M.F.P./A.N.A.F./D.G.F.P.
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Implementat

Par ial
implementat

Neimplementat

Misiunea de audit public intern privind administrarea TVA

DA

4.1.2. Fi a de urm rire a recomand rilor

4.1. Procedura – P18: Urm rirea recomand rilor
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern

Data: …
Raport de
audit nr.
X/……....
Data
planificat /
Data
implement rii

ETAPA 5 SUPERVIZAREA
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5.1. Procedura – P18: Supervizarea
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit intern
5.1.1. Lista de supervizare a documentelor
Misiunea de audit privind administrarea TVA
Perioada supus auditului:
Întocmit de:
Supervizat de:
Nr.
crt.

Lucrarea

Propunerea efului structurii de
audit/ supervizorului misiunii,
ca urmare a revizuirii
documentului

R spunsul auditorilor

1.
2.
3.
4.

Revizuirea r spunsurilor
auditorilor de c tre eful
structurii de
audit/supervizorului misiunii
de audit intern

….
….
….
n
Not :
Se vor înregistra toate propunerile efului structurii de audit/ supervizorului misiunii, ca urmare a revizuirii documentelor, precum i r spunsurile auditorilor .
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5.1. Procedura – P18: Supervizarea
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern

5.1.2. Programul de asigurare i îmbun t ire a calit ii

eful structurii de audit intern trebuie s elaboreze un Program de asigurare i
îmbun t ire a calit ii activit ii de audit, adic respectarea normelor metodologice, a
Codului privind conduita etic a auditorului intern, a Standardelor i a bunei practici
interna ionale de c tre to i auditorii interni.
Prin Programul de asigurare i îmbun t ire a calit ii se realizeaz o evaluare prin
adoptarea unui proces permanent de supraveghere a eficacit ii globale a programului
de calitate.
Evaluarea const în supervizarea realiz rii misiunii de audit intern, prin efectuarea
de controale permanente de c tre eful structurii de audit intern, prin care acesta
examineaz eficacitatea normelor de audit intern i dac procedurile de asigurare a
calit ii misiunii de audit sunt aplicate în mod corespunz tor garantând calitatea
Raportului de audit intern.
Supervizarea va permite depistarea deficien elor în anumite etape din derularea
misiunii i va permite ini ierea de activit i de îmbun t ire a viitoarelor misiuni de
audit intern i asigurarea perfec ion rii profesionale a auditorilor.
Evaluarea se realizeaz dup fiecare misiune de audit intern. Este formalizat prin
întocmirea Fi ei de evaluare a misiunii de audit intern.
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MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Direc ia de audit public intern
Fi a de evaluare a misiunii de audit public intern
Misiuni de audit privind administrarea TVA
Perioada supus auditului:
Auditor evaluat:
Luat la cuno tin :
Preg tit de :

Data:...........................

Bugetul de timp efectiv: ...........
În etapa de preg tire a misiunii, auditorul a identificat riscurile i
controalele prev zute pentru procesele legate de obiectivele de
audit i a estimat gradul de risc;
Programele de audit au fost elaborate s îndeplineasc obiectivele
în cadrul bugetului de timp alocat
Obiectivul auditului, scopul, procedurile i bugetul au fost
reanalizate în mod constant pentru a asigura o eficient folosire a
resurselor de audit
A existat o bun comunicare între auditor i auditat i între
auditor i conducerea structurii de audit public intern
A existat o bun comunicare între auditor i conducerea structurii
de audit intern
Au fost luate în considerare perspectivele i nevoile audita ilor în
procesul de audit
Au fost atinse obiectivele de audit într-o manier eficient i la
timp
Audita i au avut posibilitatea s revad constat rile i
recomand rile când au fost identificate problemele
Standardele/normele de audit intern, au fost respectate
Constat rile de audit demonstreaz analize profunde i concluzii,
respectiv sunt formulate recomand ri practice pentru probleme
identificate
Comunic rile scrise au fost clare, concise, obiective i corecte
Exist probe de audit care sus in concluziile la care s-a ajuns
Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente,
competente, relevante i folositoare
Documentele au fost completate în mod corespunz tor i în
conformitate cu standardele/normele de audit intern
Bugetul de timp a fost respectat
Nivel de productivitate personal al auditorului intern.

Bugetul de timp planificat: ........
2
3
4
5 Observa ii
1

Tabelul de mai sus va fi completat inând cont de urm torul mod de punctare:
•
1 pentru nesatisf c tor;
•
2 pentru slab;
•
3 pentru satisface cerin ele;
•
4 pentru foarte bine;
•
5 pentru excelent.
Not : În practic se va urm ri ca pentru orice notare sub 3 s se solicite explica ii scrise.
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