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COMUNICAT DE PRESĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi reaminteşte contribuabililor că
până la data de  30  mai  2014  au obligaţia de a întocmi şi depune la unităţile teritoriale
ale Ministerului Finanţelor Publice,  situaţiile financiare anuale şi raportările contabile
la 31 decembrie 2013. 
Potrivit  prevederilor  Ordinului  MFP  79/2014,  obligaţia  depunerii  situaţiilor  financiare
anuale, situaţiilor financiare anuale simplificate, raportărilor contabile, după caz, le revine
următoarelor categorii de contribuabili:  
- societăţi, societăţi/companii naţionale, regii autonome, institute naţionale de cercetare-

dezvoltare;
- entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de BNR;
- entităţi care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic;
- subunităţi din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în

străinătate;
- entităţi  ale  căror  valori  mobiliare  sunt  admise  la  tranzacţionare  pe  o  piaţă

reglementată;
- sedii  permanente  din  România  care  aparţin  unor  persoane  juridice  cu  sediul  în

străinătate,  respectiv  sedii  permanente desemnate de către persoanele  juridice cu
sediul în străinătate care îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii
permanante.

Componentele  situaţiilor  financiare  anuale  diferă  în  funcţie  de  următoarele  criterii  de
mărime  înregistrate  de  entităţi:  total  active  -  3.650.000  euro;  cifra  de  afaceri  netă  -
7.300.000 euro; număr mediu salariaţi - 50.

Încadrarea în criteriile de mărime se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza
indicatorilor  determinaţi  din  situaţiile  financiare  anuale  aferente  exerciţiului  financiar
precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de
verificare încheiate la finele exerciţiului  financiar curent, utilizându-se cursul de schimb
valutar comunicat de Banca Naţională  a României,  valabil  la data încheierii  exerciţiului
financiar.

Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile la 31 decembrie 2013 se pot depune, în
format  electronic  şi  în  format  hârtie,  la  registratura  unităţilor  teritoriale  ale  Ministerului
Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în
format electronic, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică
extinsă.
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Programul  de  asistenţă  este  pus  la  dispoziţia  contribuabililor  de  către  unităţile  fiscale
teritoriale  sau poate fi  descărcat  de pe portalul  ANAF,  la  adresa www.anaf.ro,  meniul
Declaraţii electronice, submeniul Descărcare declaraţii.

Nedepunerea  în  termenul  legal  a  situaţiilor  financiare  anuale,  situaţiilor  financiare
simplificate, raportărilor contabile la 31 decembrie, după  caz, se sancţionează  conform
prevederilor  art.42  din  Legea  contabilităţii  nr.  82/1991,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.
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