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Cerințele în materie de contabilitate ale întreprinderilor mici și mijlocii și în 

special ale microîntreprinderilor 

Rezoluţia Parlamentului European din 18 decembrie 2008 referitoare la cerințele în 

materie de contabilitate ale întreprinderilor mici și mijlocii și în special ale 

microîntreprinderilor 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolele 192 paragraful al doilea și 232 paragraful al doilea din Tratatul 

CE, 

– având în vedere Acordul-cadru din 26 mai 2005 privind relațiile dintre Parlamentul 

European și Comisie1, 

– având în vedere rezoluția sa din 21 mai 2008 referitoare la simplificarea mediului de 

afaceri pentru societăți în domeniul dreptului societăților comerciale, al contabilității și al 

auditului2, 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 25 iunie 2008, intitulată „Gândește mai întâi la 

scară mică” - „Un „Small Business Act ” pentru Europa” (COM(2008)0394), 

– având în vedere avizul din 10 iulie 2008 al Grupului la nivel înalt al părților interesate 

independente privind costurile administrative, intitulat: „Reducerea costurilor 

administrative; domeniu prioritar - dreptul societăților comerciale /conturile anuale”, 

– având în vedere Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 

decembrie 2008 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului de modificarea Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în 

ceea ce privește anumite cerințe de prezentare a informațiilor impuse întreprinderilor 

mijlocii și obligația de a întocmi conturi consolidate3, 

– având în vedere Declarația Comisiei privind Obligaţiile contabile ale întreprinderilor 

mijlocii, făcută în faţa Parlamentului, la şedinţa plenară din 18 decembrie 2008, 

– având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât normele contabile actuale prevăzute prin a Patra Directivă a Consiliului 

78/660/CEE din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, 

privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale4 (a patra directivă 

privind dreptul societăţilor comerciale) şi a Şaptea Directivă a Consiliului 83/349/CEE 

din 13 iunie 1983 în temeiul articolul 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile 
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consolidate1 (a șaptea directivă privind dreptul societăților comerciale) reprezintă adesea 

o povară pentru întreprinderile mici și mijlocii și în special pentru microîntreprinderi 

(întreprinderi foarte mici); 

B. întrucât, în avizul său mai sus menţionat, Grupul la nivel înalt al părților interesate 

independente privind costurile administrative invitase deja Comisia să scutească 

microîntreprinderile de la aplicarea directivelor în materie de contabilitate, 

1. reamintește Comisiei faptul că, chiar dacă un sistem contabil coerent și armonizat în 

Uniunea Europeană facilitează schimburile comerciale în cadrul pieței interne, normele 

contabile actuale împovărează în mod excesiv microîntreprinderile, în această situație 

aflându-se, de exemplu, micii comercianți cu amănuntul sau societățile specializate în 

obiecte de artizanat; faptul că, în cazul în care aceste întreprinderi își desfășoară 

activitatea în principal la nivel local sau regional într-un singur stat membru, acestea nu 

au niciun impact transfrontalier asupra pieței interne sau asupra concurenței în UE și că, 

prin urmare, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a scuti, pe deplin sau în mod 

parțial, aceste întreprinderi de la îndeplinirea obligațiilor contabile legale; 

2. invită Comisia să prezinte o propunere legislativă care să permită statelor membre de a 

scuti de la aplicarea celei de-a patra şi celei de-a şaptea directive privind dreptul 

societăților comerciale întreprinderile care, la data bilanțului, nu depășesc limitele fixate 

de două din următoarele trei criterii: 

– totalul bilanțului: 500 000 EUR 

– cuantumul net al cifrei de afaceri: 1 000 000 EUR 

– numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10 

 dacă activitățile de afaceri ale acestor întreprinderi se desfășoară la nivel local sau 

regional într-un stat membru; 

3. invită Comisia să își continue eforturile de revizuire a celei de a patra și a celei de-a 

șaptea directive privind dreptul societăților comerciale și să prezinte un cadru contabil 

european uniform până la sfârșitul lui 2009, în vederea stimulării simplificării și 

armonizării dreptului societăților și îndeosebi a normelor contabile din cadrul pieței 

interne; reamintește Comisiei faptul că standardele uniforme vor reduce costurile 

administrative pentru toate întreprinderile mici şi mijlocii și vor crește transparența pentru 

toate părțile implicate, precum și faptul că simplificarea va fi, de asemenea, puternic 

stimulată și prin introducerea structurată la nivel european a tehnologiei XBRL 

(Extensible Business Reprting Language); 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei. 
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