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În acest număr: 

Noi reglementări aplicabile persoanelor care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul 

calendaristic, publicate în Monitorul Oficial 

 

În data de 20 octombrie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 999/20.10.2021 Ordinul nr. 

1240/04.10.2021 al ministrului finanțelor privind unele prevederi aplicabile persoanelor care optează 

pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic .  

Noi reglementări contabile aplicabile operatorilor economici publicate în Monitorul Oficial 

 

În data de 22 octombrie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1.012/2021 II.  Ordin al ministrului 

finanțelor pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor 

economici.  
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Noi reglementări aplicabile persoanelor care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul 

calendaristic, publicate în Monitorul Oficial 

 

 Potrivit prezentului Ordin, persoanele juridice fără scop patrimonial, care au optat pentru un 
exercițiu financiar diferit față de anul calendaristic, potrivit reglementărilor legii contabilității 
republicată cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să înștiințeze unitatea 
teritorială a Ministerului Finanțelor despre exercițiul financiar ales cu cel puțin 30 de zile 
înainte de începerea  exercițiului financiar. La întocmirea de către aceste entități a situațiilor 
financiare anuale sunt avute în vedere prevederile Reglementărilor contabile pentru 
persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice 
nr. 3.103/2017, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația 
de a întocmi și de a depune raportări contabile anuale la data de 31 decembrie la unitățile 
teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în termen de 150 de zile de la încheierea anului 
calendaristic. Raportările contabile anuale se întocmesc distinct de situațiile financiare anuale 
încheiate la data aleasă de entitățile raportoare.  
 

 Ordinul prezintă ca noutate și completarea și modificarea Ordinului ministrului finanțelor 
publice nr. 4160/2015. În sensul celor menționate, sunt prezentate condițiile de întocmire a 
situațiilor financiare în cazul în care se decide revenirea la exercițiul financiar care să 
corespundă cu anul calendaristic. În cazul în care, în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (7) din 
Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, entitatea își 
modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale, astfel încât exercițiul 
financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu 
următorul exercițiu financiar încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, 
iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent, respectiv 
exercițiului financiar precedent celui de raportare. De exemplu, în cazul unei entități care 
aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care revine la anul calendaristic 
începând cu data de 1 ianuarie 2021, pentru comparabilitatea informațiilor, acestea se 
raportează astfel: 
 

o bilanțul care este parte componentă a situațiilor financiare anuale încheiate la data 
de 31 decembrie 2021 cuprinde solduri la următoarele date: 1 ianuarie 2021 și 31 
decembrie 2021;  

o contul de profit și pierdere care este parte componentă a situațiilor financiare 
anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 cuprinde doua coloane cu rulaje 
corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020 și 1 ianuarie 2021-
31 decembrie 2021. 

 

 Detaliile de raportare se aplică ori de câte ori entitatea revine la anul calendaristic, iar această 
informație trebuie să se prezinte în notele explicative care însoțesc respectivele situații 
financiare anuale; 

 Persoanele Juridice și alte entități care aplică reglementările contabile aprobate prin Ordinul 
ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, care 
revin la anul calendaristic, nu au obligația auditării situațiilor financiare anuale întocmite 
pentru exercițiul financiar în care revin la anul calendaristic, chiar dacă această obligație a 
existat pentru ultimele situații financiare anuale întocmite pentru un exercițiu financiar diferit 
de anul calendaristic. Din al doilea an calendaristic de raportare se aplică prevederile aferente 
cerințelor generale privind auditul din reglementările contabile;  

 În Anexa Ordinului 1240 din 04.10.2021 este prezentată structura raportărilor contabile 
anuale pe care trebuie să le întocmească persoanele juridice fără scop patrimonial, care au 
optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.  
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Noi reglementări contabile aplicabile operatorilor economici publicate în Monitorul Oficial 

 

a) Modificări aduse Ordinului ministrului finanțelor publice 1802/2014 după cum 

urmează: 

  

 Primul articol al prezentului Ordin modifică și completează puncte ale Ordinului ministrului 
finanțelor publice 1802/2014. Potrivit reglementărilor prezentului Ordin, se introduce 
alineatul (6) la punctul 339 din Ordinul 1802/2014 privind beneficiile acordate angajaților de 
societatea raportoare sau de societatea mama, prin care se precizează în mod expres că, în 
situația în care tranzacția din cadrul grupului presupune angajamente de rambursare prin 
care entitatea raportoare plătește pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate 
angajaților, aceasta contabilizează acordarea instrumentelor de capitaluri proprii, în mod 
distinct de angajamentul de rambursare din cadrul grupului. 
 

 Se aduc prevederi noi prin introducerea aliniatului 2 la punctul 427 al Ordinului 1802/2014 
care precizează că data la care se întocmesc primele situații financiare de către entitățile 
străine, care au locul de exercitare a conducerii efective în România și al căror exercițiu 
financiar corespunde cu anul calendaristic, este 31 decembrie 2021.  

 În OMF nr. 1239/2021 este stipulat că scutirea unei filiale de la obligația de a prezenta 

informații nefinanciare conform art. 8 din Regulamentul UE 2020/852 al Parlamentului 

European se aplică atunci când filiala respectivă este inclusă în situațiile financiare anuale 

consolidate întocmite de o societate-mamă potrivit reglementărilor contabile aplicabile. 

Potrivit noilor reglementări, o entitate care este societate-mamă și, de asemenea, și filială 

este scutită de obligația de a prezenta informații nefinanciare dacă entitatea respectivă și 

filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al 

unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile cuprinse în reglementările 

contabile. 

 

 Au fost completate informațiile care trebuie raportate de societăți în cadrul declarației 

nefinanciare, cu cele prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze 

investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088. 

 

b) Modificări aduse standardelor Internaționale de Raportare Financiară, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, după cum urmează: 

 

 Se aduc completări cu privire la  punctul 46 care  va avea următorul cuprins: „O societate-

mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligația prevăzuta la pct. 44 dacă 

respectiva societate-mamă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al 

administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu 

prevederile secțiunii 4.3 «Raportul consolidat al administratorilor» și cu prezentul capitol. 

Scutirea respectivă se aplică dacă acea filială este inclusă în situațiile financiare anuale 

consolidate întocmite de o societate-mamă potrivit prezentelor reglementări. 

  După punctul 48 cu 1 se introduce un nou punct, 48 cu 2, cu următorul cuprins: „Entitățile 

prevăzute la pct. 39 alin. (1) și pct. 44 alin. (1) includ, de asemenea, în declarația nefinanciară 

informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile 

durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, publicat în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din data de 22.06.2020”. 

 Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului 

financiar al anului 2021, cu excepția prevederilor art. I pct. 3 și 5 și ale art. II pct. 2, care se 

aplică astfel: 

o de la 1 ianuarie 2022, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9 

lit. a) și b) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/239428
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/239429
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/239429
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Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze 

investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din data de 22.06.2020; și 

o de la 1 ianuarie 2023, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9 

lit. c)-f) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 18 iunie 2020. 

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 

                                           

         Maria Butcu      Alexandru Gurdian 

         Director     Manager 

         Tax & Legal – Deloitte Romania   Tax & Legal – Deloitte Romania 

         mbutcu@deloittece.com             agurdian@deloittece.com                        
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Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu 
raspundere limitata din Marea Britanie, reteaua globala de firme membre si persoanele juridice afiliate 
acestora. DTTL si firmele sale membre sunt entitati juridice separate si independente. DTTL (numit in 
continuare si "Deloitte Global") nu furnizeaza servicii catre clienti. Pentru a afla mai multe despre 
reteaua globala a firmelor membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre. 

 
Deloitte furnizeaza clientilor din sectorul public si privat din industrii variate servicii de audit, consultanta, 
servicii juridice, consultanta financiara si de managementul riscului, servicii de taxe si alte servicii 
adiacente. Patru din cinci companii prezente in Fortune Global 500® sunt clienti Deloitte, prin 
intermediul retelei sale globale de firme membre care activeaza in peste 150 de tari si teritorii, oferind 
resurse internationale, perspective locale si servicii de cea mai inalta calitate pentru a rezolva probleme 
de business complexe. Pentru a afla mai multe despre modalitatea in care cei 244.000 de profesionisti 
Deloitte creeaza un impact vizibil in societate, va invitam sa ne urmariti pe Facebook sau LinkedIn. 

Reff si Asociatii SCA este societate de avocati membra a Baroului Bucuresti, independenta in 
conformitate cu reglementarile aplicabile profesiei de avocat, si reprezinta reteaua de societati de 
avocati Deloitte Legal in Romania. Deloitte Legal inseamna practicile juridice ale membrilor Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited si afiliatii acestora care ofera servicii de asistenta juridica. Pentru o descriere a 
serviciilor de asistenta juridica oferite de entitatile membre ale Deloitte Legal, va rugam accesati: 
http://www.deloitte.com/deloittelegal. 
 
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat drept serviciu de consultanta. Este 
bine sa solicitati consultanta fiscala/juridica de specialitate inainte de a intreprinde actiuni bazate pe 
cuprinsul acestui document. 
 
Aceasta publicatie contine doar informatii generale si Deloitte Touche Tohmatsu Limited si firmele 
membre sau afiliate (numite impreuna Deloitte Network) nu ofera consultanta sau servicii profesionale 
prin intermediul acestei publicatii. Inainte de a lua orice decizie sau de a actiona intr-un mod care v-ar 
putea afecta finantele sau afacerea, trebuie sa discutati cu un consultant profesionist. Nicio entitate a 
Deloitte Network nu va fi raspunzatoare pentru pierderile de orice natura suferite de catre persoanele 
care se bazeaza pe aceasta publicatie. 
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