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În atenţia contribuabili lor

16 august 2021- termenul limită pentru depunerea raportărilor contabile
la 30 iunie 2021

Administra ţ ia Jude ţeană a Finan ţelor Publ ice Bră i la aduce la cunoş tin ţa
operatori lor economici că au obl iga ţ ia să întocmească ş i să depună raportări contabi le la
30 iunie 2021 la unităţ i le teri tor iale ale Ministerului Finan ţelor, indiferent de forma de
organizare ş i forma de propr ietate.

Potr ivi t prevederi lor Ordinului ministrului finan ţelor nr. 763/2021 pentru aprobarea
Sistemului de raportare contabi lă la 30 iunie 2021 a operatori lor economici,

sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 se apl ică :
- ent ităţ i lor cărora le sunt incidente Reglementări le contabile privind situa ţ i i le

financiare anuale individuale ş i situa ţ i i le financiare anuale consolidate, ş i care în
exerci ţ iul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât
echivalentul în lei a 1.000.000 euro;

- persoanelor cărora le sunt incidente Reglementări le contabi le conforme cu
Standardele Interna ţ ionale de Raportare Financiară , ş i care în exerci ţ iul financiar precedt
au înregistrat o cifră de afacer i netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

Prevederi le acestui ordin se apl ică inclusiv operatori lor economici al căror exerci ţ iu
financiar este diferi t de anul calendaristic.

Operatori i economici depun raportări le contabile în format hârt ie ş i în format
electronic sau numai în formă electronică , pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu
certi f icat digi tal cali f icat.

Formatul electronic al situa ţ i i lor financiare anuale, generat prin programul de
asisten ţă ,poate fi descărcat de pe portalul www.anaf. ro, sec ţ iunea Descărcare declara ţ i i
sau accesând urmă torul link:
https:/ /stat ic.anaf. ro/static/10/Anaf/Declarat i i_R/1027_1050_2021.html.

Nedepunerea raportări lor contabile la 30 iunie 2021 în condi ţ i i le prevăzute de actul
normativ men ţ ionat anterior, se sanc ţ ionează conform prevederilor art.42 din Legea
contabi l i tăţ i i nr.82/1991, republicată , cu modificări le ş i completări le ulterioare.

Temei legal:OMF nr. 763/05.07.2021 pentru aprobarea Sistemului de rapor tare contabilă la
30 iunie 2021 a operatori lor economici
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