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În acest număr: 

Completări ale reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici 

Transpunerea a Directivei europene 2.101/2021 în România, prin care multinaționalele și 

întreprinderile autonome trebuie să întocmească și să publice un raport cu informații legate de 

impozitul pe profit, dacă obțin venituri de peste 750 de milioane de euro în fiecare dintre ultimele 

două exerciții financiare consecutive 
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Completări ale reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici  

Implementarea Directivei europene 2.101/2021 în România este cuprinsă în Ordinul Ministerului 

Finanțelor 2.048/2022 din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 878/2022, care va intra în vigoare la 1 

ianuarie 2023. Acesta completează atât reglementările contabile privind situațiile financiare anuale 

individuale și situațiile financiare anuale consolidate (Ordinul 1.802/2014), cât și reglementările 

contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (Ordinul 2.844/2016). 

 

Astfel, se introduce un nou capitol ce cuprinde „Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe 
profit” 

 Acest raport trebuie realizat de către societățile mamă finale (o entitate care întocmește 
situațiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entități), entitățile 
autonome (entitate care nu face parte dintr-un grup), filialele mijlocii și mari (controlate de 
către o societate-mamă finală care nu intră sub incidența prezentelor reglementări) și 
sucursalele din România (înființate de entități care nu intră sub incidența legislației unui stat 
membru) a căror cifră de afaceri netă consolidată a depășit la data bilanțului lor, pentru 
fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei 
(echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene la data de 21 decembrie 2021), astfel cum se reflectă în situațiile lor financiare 
anuale consolidate. 

 Raportul trebuie să cuprindă următoarele informații: 
o numele societății-mamă finale sau al entității autonome, exercițiul financiar în 

cauză, moneda utilizată pentru prezentarea raportului și, după caz, o listă a tuturor 
filialelor consolidate în situațiile financiare ale societății-mamă finale, pentru 
exercițiul financiar relevant, stabilite în Uniune sau în jurisdicțiile fiscale incluse în 
anexele I și II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor 
necooperante în scopuri fiscale; 

o o scurtă descriere a naturii activităților acestora; 
o numărul de salariați în echivalent normă întreagă; 
o veniturile (inclusiv tranzacțiile cu părțile legate), care reprezintă suma cifrei de 

afaceri nete, a altor venituri din exploatare, a veniturilor din interese de participare, 
cu excepția dividendelor primite de la entitățile afiliate, a veniturilor din alte 
investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, a altor dobânzi de 
încasat și a altor venituri similare; 

o cuantumul profitului sau pierderii brut(e);   
o cuantumul impozitului pe profit acumulat în cursul exercițiului financiar în cauză, 

care reprezintă cheltuielile curente cu impozitele (excluzând provizioanele pentru 
obligații fiscale incerte) recunoscute în ceea ce privește profiturile sau pierderile 
impozabile din exercițiul financiar în cauză de către entități și sucursale, în jurisdicția 
fiscală relevantă; 

o cuantumul impozitului pe profit plătit în numerar, care reprezintă cuantumul 
impozitului pe profit plătit în cursul exercițiului financiar în cauză de către entități și 
sucursale în jurisdicția fiscală relevantă (inclusiv impozitele reținute la sursă plătite 
de alte entități în ceea ce privește plățile către entități și sucursale din cadrul unui 
grup); 

o cuantumul câștigurilor acumulate la sfârșitul exercițiului financiar în cauză. 
 

 Acest raport prezintă informațiile menționate anterior separat pentru fiecare stat membru, 
fiecare jurisdicție fiscală care, la data de 1 martie a exercițiului financiar pentru care urmează 
să se întocmească raportul, se află pe lista din anexa I la Concluziile Consiliului privind lista UE 
revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, și respectiv pentru fiecare jurisdicție 
fiscală care, la data de 1 martie a exercițiului financiar pentru care urmează să se 
întocmească raportul și la data de 1 martie a exercițiului financiar precedent, a fost 
menționată în anexa II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor 
necooperante în scopuri fiscale și în mod agregat pentru alte jurisdicții fiscale. 

 Raportul trebuie publicat în termen de 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar 
pentru care este întocmit, pe pagina de internet a entității, filialei sau a unei entități afiliate; 
respectiv a sucursalei sau a entității care a deschis sucursala sau a unei entități afiliate; și 
rămâne accesibil pe pagina de internet pentru o perioadă de cel puțin 5 ani consecutivi. 
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 Sunt responsabili pentru întocmirea, publicarea și asigurarea accesului la acest raport 
membrii organelor administrative, de conducere şi de supraveghere ale societăților-mamă 
finale sau ale entităților autonome. Dacă există obligația auditării, raportul de audit stabilește 
dacă, pentru exercițiul financiar pentru care se face auditul, entitatea a avut obligația de a 
publica un astfel de raport și dacă raportul a fost publicat conform prevederilor. 

Aceste prevederi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023. Entitățile care au ales un exercițiu 
financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului ordin de la începutul primului 
exercițiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2023. 

 

 

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 

                                     

  
Maria Butcu 
Director 
Deloitte Accounting 
mbutcu@deloittece.com 

Cristina Stancu 
Senior Manager 
Deloitte Accounting 
cstancu@deloittece.com 
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu 
răspundere limitată din Marea Britanie, rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate 
acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și independente. DTTL (numit în 
continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre 
rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 

 
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, 
servicii juridice, consultanță financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii 
adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin 
intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind 
resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme 
de business complexe. Pentru a afla mai multe despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști 
Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook sau LinkedIn. 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în 
conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de 
avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a 
serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: 
http://www.deloitte.com/deloittelegal. 
 
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este 
bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe 
cuprinsul acestui document. 
 
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele 
membre sau afiliate (numite împreună Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale 
prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa într-un mod care v-ar 
putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a 
Deloitte Network nu va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele 
care se bazează pe aceasta publicație. 
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