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În acest număr: 

Modificări și completări privind reglementarea unor aspecte contabile și pentru aprobarea Sistemului de 

raportare contabilă la 30 iunie 2021  

 

Ordinul 762/2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile a fost publicat in Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 697 din 14.07.2021. Acesta modifică si completează ordinul ministrului Finanțelor 

Publice, nr. 1802/2014, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 

2014, cu modificările și completările ulterioare, prin care se extinde aria de aplicabilitate a 

reglementărilor contabile statutare și se stabilesc cerințe referitoare la primul an de aplicare a 

reglementărilor contabile, cât și ulterior acestuia, pentru persoanele juridice străine care au locul de 

exercitare a conducerii efective în România 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 15.07.2021 a fost publicat ordinul 763/2021 pentru 

aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici cărora le sunt 

incidente Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 și prin OMFP nr. 2.844/2016 și 

care, în exercițiul financiar precedent, au înregistrat o cifră de afaceri netă cel puțin egală cu 

echivalentul în lei a 1.000.000 euro. 
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Guvernul a adoptat Ordinul 762/2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile 

 

 Se extinde aria de aplicabilitatea a reglementărilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 

pentru:  

o sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice din străinătate; 
o persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective in 

România.   

 Se introduc reglementări specifice pentru operațiunile derulate de persoanele juridice străine 

care au locul de exercitare a conducerii efective în România, astfel: 

 
o informațiile raportate de aceste persoane corespund întregii activități desfășurate 

de acestea, atât în România cât și în străinătate;  

o se raportează informații aferente doar perioadei curente în primul exercițiu financiar 

de aplicare a prezentelor reglementări; 

o societățile care și-au ales un exercițiu financiar diferit față de anul calendaristic, vor 

întocmi situații financiare anuale corespunzătoare primului exercițiu financiar, care 

începe ulterior datei de 1 ianuarie 2021; 

o persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în 

România raportează informațiile determinate potrivit reglementărilor contabile 

aplicabile în statul în care au fost înființate, în primul exercițiu financiar, utilizând 

cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României;  

o soldurile elementelor bilanțiere se convertesc la cursul valutar comunicat de Banca 

Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar al perioadei 

curente. Pentru conversia rulajelor corespunzătoare operațiunilor derulate în cursul 

exercițiului financiar se folosește cursul de la data tranzacției, iar dacă nu se poate 

aplica, se folosește cursul mediu; 

o nu se consideră primul an de aplicare a reglementărilor pentru persoanele juridice 

străine care au avut locul de exercitare a conducerii efective în România, iar după o 

perioadă de întrerupere mai mică de 12 luni consecutive au din nou locul conducerii 

efective în România; 

o se consideră primul an de aplicare a reglementărilor persoanele juridice străine care 

au avut locul de exercitare a conducerii efective în România, iar după o perioadă de 

întrerupere mai mare de 12 luni consecutive au din nou locul conducerii efective în 

România; 

o începând cu al doilea exercițiu financiar de raportare, operațiunile se contabilizează 

conform OMFP 1802/2014; 

o situațiile financiare anuale, pentru aceste persoane, sunt situații financiare cu scop 

special și sunt însoțite de politici contabile semnificative; 

o pentru aceste persoane nu se aplică prevederile referitoare la obligația de auditare și 

cele referitoare la întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate, cuprinse în 

prezentele reglementări. 

 

Guvernul a adoptat Ordinul 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 
2021 a operatorilor economici 

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 se aplică:  

 entităților cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare 

anuale individuale și situațiile financiare consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului 

Finanțelor Publice nr 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care au 

înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro in 

exercițiul financiar precedent;  

 

 persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele 

Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin ordinul ministrului Finanțelor Publice 

nr. 2844/2016, cu modificările si completările ulterioare, și care au înregistrat o cifră de 
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afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro în exercițiul financiar 

precedent. 

 

 operatorilor economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic.  

Încadrarea în criteriul privind cifra de afaceri se efectuează pe baza indicatorilor determinați din 
situațiile financiare ale exercițiului financiar precedent (2020), respectiv a balanței de verificare 
încheiate la finele exercițiului financiar precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de 
Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar precedent (4,8694 lei/ 
euro). Se aplică aceleași prevederi și entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de 
anul calendaristic.  

Indicatorii total active, cifra de afaceri netă și număr mediu de salariați, în funcție de care se stabilesc 

formularele aplicabile pentru raportarea contabilă, se determină pe baza situațiilor financiare ale 

exercițiului financiar precedent.   

Nu fac obiectul raportării contabile la 30 iunie 2021 persoanele juridice străine care au locul de 

exercitare a conducerii efective în România. 

 

Depunerea Raportărilor contabile 

Entitățile depun raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, pe format 
hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, 
semnate cu certificat digital calificat.  

Termenul de depunere a raportărilor contabile la 30 iunie 2021 este data de 16 august 2021. 

Raportările contabile la 30 iunie 2021 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar 

al acestora. Raportările contabile se semnează și de către administratorul sau persoana care are 

obligația gestionării entității.  

 

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

                                     

  
Maria Butcu 
Director 
Deloitte Accounting 
mbutcu@deloittece.com 

Stancu Cristina Alexandra 
Manager 
Deloitte Accounting 
cstancu@deloittece.com  

  

http://www.e-guvernare/
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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. 
 
© 2021. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România 
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