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16 august  termenul pentru depunerea situaţiilor financiare 

semestriale  

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că  

până cel târziu la data de 16 august  au obligația întocmirii şi depunerii raportărilor 

contabile la 30 iunie 2021. 

 Au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare  următoarele entităţi care în exerciţiul 

financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât 

echivalentul în lei a 1.000.000 euro: 

 entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile 
financiare anuale individual şi situațiile financiare anuale consolidate, 
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu 
Standardele Internaţionale de Raportare Financial, aprobate prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 operatorii economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul 
calendaristic. 

Au de asemenea obligaţia întocmirii şi depunerii raportărilor contabile la 30 iunie 
2021: 

o subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparținând 
Spaţiului Economic European,  
o  sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu 
sediul în străinătate, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. 

Încadrarea în plafonul de 1.000.000 euro se efectuează pe baza indicatorilor 

determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, 

respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar 

precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a 

României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent. 
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Entitățile depun raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului 
Finanţelor, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, 
pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat. 

Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile 

teritoriale ale Ministerului Finanţelor constă într-un fişier PDF la care este ataşat un 

fişier xml. 

Entitățile depun raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale 

Ministerului Finanţelor sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, 

pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul 

programului de asistenta elaborat de Ministerul Finanţelor, semnate, potrivit 

legii. 

Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2021, conţinând 

formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare 

aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de 

Ministerul Finanţelor. 

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor  gratuit de unitățile 

teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau poate fi descărcat de pe portalul 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa 

www.anaf.ro./Declaratii electronice/Descărcare declarații/Raportări contabile 

semestriale 2021. 

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2021 se sancţionează conform 

prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

De asemenea, facem precizarea că necompletarea corectă pe prima pagină a 

formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" conduce la 

imposibilitatea identificării entităţii şi în consecința, se consideră că raportarea 

contabilă la 30 iunie 2021 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată conform 

prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Baza legală - Ordinul ministrului finanţelor nr. 763 din 5 iulie 2021pentru aprobarea Sistemului 

de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial nr. 

699 din 15 iulie 2021 
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