
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

O R D I N

privind unele aspecte referitoare la întocmirea raportărilor anuale și a situațiilor financiare anuale

În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor

Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4, art. 28 și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
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Art. 1. — (1) Pentru asigurarea informațiilor destinate

sistemului instituțional al statului, potrivit prevederilor art. 37 din

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, se aprobă Sistemul

de raportare anuală la 31 decembrie 2009 pentru entitățile care

au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic,

potrivit art. 27 alin. (3) din aceeași lege, prevăzut în anexa care

face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Pentru scopuri contabile, exercițiul financiar poate fi diferit

de anul calendaristic, în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (3) din

Legea nr. 82/1991, republicată.

Art. 2. — (1) Sistemul de raportare anuală menționat la art. 1

alin. (1) se aplică societăților comerciale și sucursalelor care au

optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic,

potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, și care

au aplicat în anul 2009 Reglementările contabile conforme cu

Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte

componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele

europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 1.752/2005*

)

, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Societățile comerciale și sucursalele care au optat pentru

un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27

alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, sunt denumite în

înțelesul prezentului ordin entități.
Art. 3. — (1) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) au

următoarele obligații:

a) să întocmească și să depună raportări anuale la 31 decembrie

2009 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în

condițiile prevăzute de prezentul ordin;

b) să înștiințeze în scris unitatea teritorială a Ministerului

Finanțelor Publice despre exercițiul financiar ales, potrivit art. 27

alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, până la termenele

prevăzute la alin. (3) și (4);

c) pentru primul exercițiu financiar încheiat în condițiile art. 27

alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, să întocmească

situații financiare anuale în condițiile prevăzute la art. 10 din

prezentul ordin;

d) să calculeze și să declare obligațiile fiscale potrivit

legislației în domeniu.

(2) Cu excepția cazului în care persoana juridică străină sau

societatea-mamă străină își schimbă data de raportare ori au

loc operațiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasă pentru

întocmirea de situații financiare anuale în condițiile prevăzute la

art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, nu poate fi

modificată de la un exercițiu financiar la altul.

(3) Înștiințarea în scris a unității teritoriale a Ministerului

Finanțelor Publice despre exercițiul financiar ales se face cu cel

puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului

financiar ales, în condițiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991,

republicată.

(4) Entitățile care la data intrării în vigoare a prezentului ordin

au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic

înștiințează în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor

Publice despre exercițiul financiar ales, în termen de cel mult

30 de zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. — Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) întocmesc

raportări anuale la 31 decembrie 2009 distinct de situațiile

financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea.

Art. 5. – Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar

diferit de anul calendaristic și care nu au desfășurat activitate

de la data înființării până la 31 decembrie 2009 nu întocmesc

raportări anuale la 31 decembrie 2009, urmând să depună în

acest sens o declarație pe propria răspundere a persoanei care

are obligația gestionării entității, la unitățile teritoriale ale

Ministerului Finanțelor Publice, în termenul prevăzut la pct. 3 din

anexa la prezentul ordin.

Art. 6. — (1) Raportările anuale la 31 decembrie 2009 sunt

semnate de persoanele în drept, cuprinzând: numele și

prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar, calitatea

acesteia (directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană

împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii,

persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților

Contabili și Contabililor Autorizați din România) și numărul de

înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

(2) Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească
această funcție se înțelege orice persoană angajată, potrivit

legii, care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 82/1991,

republicată.

Art. 7. — (1) În scopul întocmirii raportărilor anuale la

31 decembrie 2009, entitățile care au optat pentru un exercițiu

financiar diferit de anul calendaristic efectuează evaluarea

elementelor monetare în valută (disponibilități bănești și alte

elemente asimilate, cum sunt acreditivele și depozitele bancare,

creanțe și datorii în valută) și a celor exprimate în lei, a căror

decontare se face în funcție de cursul unei valute, cu reflectarea

în contabilitate a diferențelor rezultate, respectând aceleași

reguli aplicabile pentru acestea la întocmirea situațiilor financiare

anuale, conform reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea elementelor

monetare în valută la 31 decembrie 2009 este cursul de schimb

al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României,

din data de 31 decembrie 2009 (de exemplu, pentru evaluarea

elementelor monetare exprimate în euro, cursul de schimb al

pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din

data de 31 decembrie 2009, este 4,2282 lei/euro).

Art. 8. — (1) Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea

lunară efectuată începând cu 1 ianuarie 2010, potrivit

Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a

*
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Comunităților Economice Europene, parte componentă a

Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene,

aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009,

este cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca

Națională a României, din ultima zi bancară a lunii în cauză.

(2) Potrivit pct. 185 alin. (5) din Reglementările contabile

conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice

Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile

conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul

ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cursul de schimb

utilizat pentru evidențierea în contabilitate a tranzacțiilor în valută

este cursul de schimb de la data efectuării operațiunii respective.

În vederea asigurării unui tratament contabil unitar, prin curs de
schimb de la data efectuării operațiunii se înțelege cursul de

schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a

României, din ultima zi bancară anterioară operațiunii, disponibil

ca informație la momentul efectuării operațiunii (încasare, plată,

emitere de documente).

(3) Pentru ultima zi a lunii se efectuează atât contabilizarea

tranzacțiilor în valută, cât și evaluarea lunară la cursul Băncii

Naționale a României, utilizându-se:

a) pentru contabilizarea tranzacțiilor efectuate în ultima zi a

lunii, cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca

Națională a României, din ultima zi bancară anterioară

operațiunii, potrivit alin. (2);

b) cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca

Națională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză,

pentru evaluarea creanțelor și datoriilor în valută, a

disponibilităților în valută și a altor valori de trezorerie, cum sunt

titlurile de stat în valută, acreditivele și depozitele în valută,

existente în sold la sfârșitul lunii, potrivit alin. (1).

De exemplu, o societate comercială care în data de

31 martie 2010 vinde la export mărfuri în valoare de 10.000 euro,

evidențiază în contabilitate venituri din vânzarea mărfurilor în

sumă de 10.000 euro x 4,1600 lei/euro (cursul de schimb al

pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României în

data de 30 martie 2010, ultima zi bancară anterioară operațiunii

de vânzare din data de 31 martie 2010), reprezentând 41.600 lei.

Creanța nedecontată la finele lunii martie 2010, în sumă de

10.000 euro, este evaluată în contabilitate la cursul de

4,1900 lei/euro (cursul de schimb al pieței valutare, comunicat

de Banca Națională a României în data de 31 martie 2010,

ultima zi bancară a lunii în cauză), reprezentând 41.900 lei.

Astfel, din evaluarea creanței la 31 martie 2010 rezultă diferențe

favorabile în sumă de 300 lei, recunoscute în contabilitate ca

venituri din diferențe de curs valutar. Menționăm că în acest

exemplu informațiile referitoare la cursul de schimb al pieței

valutare sunt luate cu titlu exemplificativ.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică și pentru creanțele și

datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de

cursul unei valute. În acest caz, diferențele înregistrate se

recunosc în contabilitate la alte venituri financiare sau alte

cheltuieli financiare, după caz.

Art. 9. — (1) Formularele „Situația activelor, datoriilor și

capitalurilor proprii”, respectiv „Situația prescurtată a activelor,

datoriilor și capitalurilor proprii”, „Situația veniturilor și

cheltuielilor”, „Date informative” și „Situația activelor imobilizate”,

cuprinse în raportarea anuală la 31 decembrie 2009, sunt

întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la

data de 31 decembrie 2009, întocmite după efectuarea

evaluărilor prevăzute la art. 7 alin. (1), calcularea și înregistrarea

în contabilitate a impozitelor, potrivit legii.

(2) În scopul întocmirii raportărilor anuale la 31 decembrie

2009, pentru coloana aferentă datei de 1 ianuarie 2009,

respectiv perioadei 2008, se preiau informațiile din situațiile

financiare anuale depuse de entități pentru 31 decembrie 2008.

Art. 10. — (1) În scopul întocmirii situațiilor financiare anuale,

entitățile care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul

calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991,

republicată, pentru primul exercițiu financiar diferit de anul

calendaristic au următoarele obligații:

a) să întocmească, să aprobe și să depună la oficiile

registrului comerțului, potrivit legii, situații financiare anuale

încheiate la data stabilită în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (3)

din Legea nr. 82/1991, republicată;

b) să asigure comparabilitatea informațiilor referitoare la

solduri, rulaje și alte informații cuprinse în situațiile financiare

anuale întocmite pentru primul exercițiu financiar diferit de anul

calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991,

republicată. În acest scop, informațiile respective trebuie să

acopere întotdeauna o perioadă de 12 luni, respectiv 365 de

zile, cu excepția entităților înființate în cursul anului de raportare.

De asemenea, la întocmirea bilanțului, pe lângă sumele

corespunzătoare celor două perioade consecutive, se vor

înscrie și soldurile la data de 1 ianuarie a exercițiului financiar

precedent celui la care se referă situațiile financiare anuale.

De exemplu, o entitate care a ales ca dată de raportare

pentru situațiile financiare anuale 30 septembrie 2010:

— bilanțul care este parte componentă a situațiilor financiare

anuale încheiate la 30 septembrie 2010 cuprinde 3 coloane

cu solduri referitoare la următoarele date: 1 ianuarie 2009,

1 octombrie 2009 și 30 septembrie 2010;

— contul de profit și pierdere care este parte componentă a

situațiilor financiare anuale încheiate la 30 septembrie 2010

cuprinde două coloane cu rulaje corespunzătoare perioadelor

1 octombrie 2008 — 30 septembrie 2009 și 1 octombrie 2009 —

30 septembrie 2010.

(2) Prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991,

republicată, se aplică pentru situații financiare anuale făcute

publice începând cu 1 ianuarie 2010. În acest sens, ultima

coloană din bilanț, respectiv contul de profit și pierdere, poate

cuprinde numai informații corespunzătoare unei date, respectiv

perioade de raportare, ulterioare datei de 1 ianuarie 2010,

respectiv unei perioade de raportare care se încheie ulterior

acestei date.

Art. 11. — Potrivit prevederilor art. 37 din Legea nr. 82/1991,

republicată, entitățile care optează pentru un exercițiu financiar

diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea

nr. 82/1991, republicată, au obligația să depună la unitățile

teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări anuale la

31 decembrie 2009 însoțite de dovada predării la oficiul

registrului comerțului a situațiilor financiare anuale pentru

publicare. Fac excepție de la obligația depunerii acestei dovezi

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul

calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991,

republicată, și nu au aprobate situațiile financiare anuale în

termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea anului

calendaristic 2009.

Art. 12. — Răspunderea pentru aplicarea corespunzătoare a

prevederilor prezentului ordin revine administratorului sau altei

persoane care are obligația gestionării entității.

Art. 13. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării și

se aplică începând cu raportarea anuală la 31 decembrie 2009.

Art. 14. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 29 martie 2010.

Nr. 864.



*) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogat prin Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

1. Prevederi generale

1.1. Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin, indiferent

de forma de organizare și forma de proprietate, au obligația să

întocmească și să depună raportări anuale la 31 decembrie

2009 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

1.2. Entitățile pot depune raportările anuale direct la

registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor

Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată,

potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind

îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor

documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către

agenții economici și alți contribuabili. De asemenea, la

depunerea raportărilor anuale la 31 decembrie 2009 se vor avea

în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003

pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind

unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea

demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,

prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la

implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și

completările ulterioare.

2. Întocmirea, semnarea și depunerea raportărilor anuale

la 31 decembrie 2009

2.1. Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin, care la

31 decembrie 2008 au întocmit situații financiare anuale cu

5 componente potrivit prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului

finanțelor publice nr. 1.752/2005*) pentru aprobarea

Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu

modificările și completările ulterioare, întocmesc și depun la

unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări

anuale la 31 decembrie 2009, care cuprind următoarele

formulare:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10),

în structura prevăzută la pct. 4.1;

b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20), în structura

prevăzută la pct. 4.3;

c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută la

pct. 4.4;

d) Situația activelor imobilizate (cod 40), în structura

prevăzută la pct. 4.5.

2.2. Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin, care la

31 decembrie 2008 au întocmit situații financiare anuale

simplificate (cu 3 componente) potrivit prevederilor art. 3 din

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.752/2005, cu

modificările și completările ulterioare, întocmesc și depun la

unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări

anuale la 31 decembrie 2009, care cuprind următoarele

formulare:

a) Situația prescurtată a activelor, datoriilor și capitalurilor

proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2;

b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20), în structura

prevăzută la pct. 4.3;

c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 4.4;

d) Situația activelor imobilizate (cod 40), în structura

prevăzută la pct. 4.5.

2.3. Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin, care au în

subordine sucursale sau alte subunități fără personalitate

juridică, care desfășoară activitate și au sediul în străinătate, vor

evalua în lei rulajele și soldurile exprimate în valută, din

balanțele de verificare transmise de acestea, la cursul de

schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României, din

data de 31 decembrie 2009, și le vor centraliza cu balanța de

verificare întocmită pentru operațiunile economico-financiare

desfășurate în România. În situația în care operațiunile

subunităților proprii în străinătate au fost evidențiate în cursul

perioadei atât în valută, cât și în lei, pentru cuprinderea în

raportările anuale la 31 decembrie 2009 ale entității din România

vor fi preluate ca atare soldurile și rulajele conturilor, exprimate

în lei.

2.4. Formularele „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor

proprii”, respectiv „Situația prescurtată a activelor, datoriilor și

capitalurilor proprii”, „Situația veniturilor și cheltuielilor”, „Date

informative” și „Situația activelor imobilizate”, cuprinse în

raportarea anuală la 2009 sunt întocmite pe baza balanței de

verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2009.

2.5. În formularul „Date informative”, la rândurile 01 și 02

coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie

cifra 1, indiferent de numărul acestora. La rândurile privind

plățile restante se înscriu sumele care la data de 31 decembrie

2009 au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau

acte normative.

2.6. În formularul „Situația activelor imobilizate”, informațiile

sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a

imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la „Situația

ajustărilor pentru depreciere” se înscriu informațiile din

contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau

pierdere de valoare aferente imobilizărilor.

2.7. În scopul întocmirii raportărilor anuale la 31 decembrie

2009, entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin efectuează

1
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evaluarea elementelor monetare în valută (disponibilități bănești

și alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele și depozitele

bancare, creanțe și datorii în valută) și a celor exprimate în lei,

a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, cu

reflectarea în contabilitate a diferențelor rezultate, respectând

aceleași reguli aplicabile pentru acestea la întocmirea situațiilor

financiare anuale, conform reglementărilor contabile aplicabile.

2.8. Entitățile completează datele de identificare (denumirea

entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare

la registrul comerțului), precum și datele referitoare la

încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de

înregistrare, citeț, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În

căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

2.9. Entitățile completează codul privind activitatea, cod

format din 4 cifre (clase de activități), din Clasificarea activităților

din economia națională — CAEN, aprobată prin Hotărârea

Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 301 și 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu

modificările ulterioare.

2.10. Raportările anuale la 31 decembrie 2009 sunt semnate

de persoanele în drept, cuprinzând: numele și prenumele

persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar, calitatea acesteia

(directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană

împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii,

persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților

Contabili și Contabililor Autorizați din România) și numărul de

înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această
funcție se înțelege orice persoană angajată, potrivit legii, care

îndeplinește condițiile prevăzute de Legea contabilității

nr. 82/1991, republicată.

2.11. Raportările anuale la 31 decembrie 2009 se depun la

unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în termenul

prevăzut la pct. 3.

2.12. Formatul electronic al raportări lor anuale la

31 decembrie 2009, conținând formularistica necesară și

programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă,

se obține prin folosirea Programului de asistență elaborat de

Ministerul Finanțelor Publice pentru întocmirea raportărilor

anuale la 31 decembrie 2009, aplicabil entităților prevăzute în

ordin. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților

gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului

Finanțelor Publice, la adresa www.mfinante.ro. Acest program

este elaborat distinct de Programul de asistență aplicabil pentru

întocmirea situațiilor financiare anuale de către entitățile care au

optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic,

potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată.

2.13. Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului

Finanțelor Publice raportările anuale la 31 decembrie 2009, pe

suport magnetic, însoțite de raportările anuale listate cu ajutorul

programului de asistență, semnate și ștampilate, conform

pct. 2.10. Aceste raportări se depun împreună cu o copie de pe

codul unic de înregistrare, precum și o copie a balanței de

verificare a conturilor sintetice și sunt însoțite de dovada predării

la oficiul registrului comerțului pentru publicare a situațiilor

financiare anuale. Fac excepție de la obligația depunerii acestei

dovezi entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit

de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea

nr. 82/1991, republicată, și nu au aprobate situațiile financiare

anuale în termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea

anului calendaristic 2009.

2.14. Formularele care compun raportările anuale la

31 decembrie 2009 se completează în lei.

2.15. La completarea formei de proprietate se va avea în

vedere același nomenclator privind formele de proprietate,

aplicabil entităților pentru care exercițiul financiar coincide cu

anul calendaristic, cuprins în programul de asistență aplicabil

acelor entități și publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor

Publice.

3. Termenul pentru depunerea raportărilor anuale la

31 decembrie 2009

3.1. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului

Finanțelor Publice a raportărilor anuale la 31 decembrie 2009,

întocmite de entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin se

efectuează în termen de 150 de zile calendaristice de la

încheierea anului calendaristic 2009.

3.2. Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit

de anul calendaristic și care nu au desfășurat activitate de la

data înființării până la 31 decembrie 2009 nu întocmesc raportări

anuale la 31 decembrie 2009, urmând să depună în acest sens

o declarație pe propria răspundere a persoanei care are

obligația gestionării entității la unitățile teritoriale ale Ministerului

Finanțelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare

a entității:

— denumirea completă (conform certificatului de

înmatriculare);

— adresa și numărul de telefon;

— numărul de înregistrare la registrul comerțului;

— codul unic de înregistrare;

— capitalul social.

Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor

Publice a declarațiilor entităților care nu au desfășurat activitate

de la data înființării până la data raportării, precum și ale celor

care se află în curs de lichidare, potrivit legii, se efectuează în

termen de 30 de zile calendaristice de la publicarea ordinului în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

3.3. Nedepunerea raportărilor anuale sau a declarațiilor

menționate la pct. 3.1 și 3.2, după caz, pentru anul 2009 se

sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991,

republicată.



* Conținutul punctului 4 (4.1—4.5) este reprodus în facsimil.

4. Structura formularelor cuprinse în raportările anuale la 31 decembrie 2009*

4.1. Structura formularului „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” (cod 10) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1

este următoarea:









4.2. Structura formularului „Situația prescurtată a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” (cod 10) pentru entitățile

prevăzute la pct. 2.2 este următoarea:







4.3. Structura formularului „Situația veniturilor și cheltuielilor” (cod 20) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1. și 2.2

este următoarea:







4.4. Structura formularului „Date informative” (cod 30) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1. și 2.2 este următoarea:











4.5. Structura formularului „Situația activelor imobilizate” (cod 40) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 și 2.2 este

următoarea:








