DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV
Serviciul Asistenţă pentru contribuabili

SISTEMUL DE RAPORTARE CONTABILĂ
LA 30 IUNIE 2016
aprobat prin Ordinul MFP 916/ 2016 publicat în MO 499 din 05 iulie 2016

.

Au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2016
următoarele entităţi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de
afaceri mai mare de 220.000 lei:
- persoanele cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin
Ordinul MFP nr. 1.802/2014;
- societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o
piaţă reglementată cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu
Standardele internaţionale de raportare financiară, aprobate prin Ordinul viceprimministrului, ministrul finanţelor publice 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
- operatorii economici care au optat pentru un execiţiu financiar diferit de anul
calendaristic, potrivit Legii contabilităţii numărul 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
[articolul 2 alineatele (1), (2) , (3) şi (4) din OMFP
916/2016]
Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, au obligaţia
să întocmească şi să depună raportarea contabilă la 30 iunie 2016 şi subunităţile deschise
în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European,
indiferent de exerciţiul financiar ales, cu verificarea încadrării în plafonul cifrei de afaceri pe
baza indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2015.
[articolul 5 din OMFP 916/2016]
DEPUNEREA RAPORTĂRII CONTABILE
[anexa la OMFP 916/2016]
Termen de depunere: cel mai târziu 16 august 2016
Raportarea contabilă la 30 iunie 2016 se depune la organul fiscal sau se transmite
prin poştă prin scrisoare cu valoare declarată, în format hârtie şi în format electronic sau
numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură
electronică extinsă.
Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un
fişier xml.
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Formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare
aferentă al formatului electronic, se obţine prin folosirea programului de asistenţă
elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul
Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

* Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin
Ordinul MFP 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul
financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei,
întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări
contabile la 30 iunie 2016 care cuprind următoarele formulare:
a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit şi pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit şi
pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).
* Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu
Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale
ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată,
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012,
cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au
înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, întocmesc şi depun la unităţile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 care
cuprind următoarele formulare:
a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);
c) Date informative (cod 30).
În functie de încadrarea societăţilor comerciale la microentităţi, entităţi mici sau
entităţi mijlocii/mari precum şi de interes public există pe site-ul ANAF trei versiuni de
raportari.
NU DEPUN RAPORTAREA CONTABILĂ la 30 iunie 2016 următoarele
entităţi:
- cele care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2016;
- cele care în tot semestrul I al anului 2016 s-au aflat în inactivitate temporară;
- cele înfiinţate în cursul anului 2016;
- persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii;
- cele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mică
de 220.000 lei.

Material informativ elaborat la data de 05.08.2016
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