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UNELE PREVEDERI CONTABILE APLICABILE 
PERSOANELOR JURIDICE STRĂINE CARE AU LOCUL 

DE EXERCITARE A CONDUCERII EFECTIVE ÎN ROMÂNIA 
 

Dr. Alexandra LAZĂR 
Direcţia de Legislaţie şi Reglementări Contabile 

Ministerul Finanţelor 
 
 

Ne propunem prin prezentul articol să aducem unele clarificări referitoare la obligaţiile con-
tabile ce revin persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în 
România. 

 
1. Legea contabilităţii 
 
Printre prevederile cuprinse la Capitolul I ‟Dispoziţii generale” din Legea contabilităţii nr. 

82/19911, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se numără şi cele referitoare la 
aria de aplicabilitate a acesteia (art. 1 din lege). 

La art. 1 alin. (3) din legea contabilităţii, persoanele juridice străine care au locul de exerci-
tare a conducerii efective în România sunt menţionate distinct de următoarele categorii de enti-
tăţi: unităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevă-
zute la alin. (1)2 şi (2)3 ale aceluiaşi articol, cu sediul în România; unităţile fără personalitate juri-
dică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate; persoanele juridi-
ce străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii per-
manente în România. Acestea au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, 
potrivit legii contabilităţii. 

Cuprinderea expresă în aria de aplicabilitate a Legii contabilităţii nr. 82/1991 a persoanelor 
juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România a fost efectuată prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/20214 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991. 

Mai precis, prevederile în discuţie au fost cuprinse la art. II pct. 1 din ordonanţă, prin care 
s-a propus modificarea art. 1 alin. (3) din legea contabilităţii. 

O asemenea completare a fost consecinţă a modificărilor aduse Codului fiscal5 în cursul 
anului 2020, prin Legea nr. 296/20206 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 pri-
vind Codul fiscal. 

Potrivit legii menţionate, una dintre obligaţiile instituite în sarcina persoanei juridice străine 
rezidente în România potrivit locului conducerii efective se referă la conducerea şi păstrarea în 
România a evidenţei contabile, respectiv la întocmirea situaţiilor financiare conform legislaţiei 
contabile din România.7 

 
1 Legea contabilităţii nr. 82/24.12.1991, republicată (M.O. nr. 454/18.06.2008), cu modificările şi comple-

tările ulterioare 
2 societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cerce-

tare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice 
3 instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial 
4 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/24.02.2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/ 

2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991 (M.O. nr. 197/26.02.2021) 
5 Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 688/10.09.2015), cu modificările şi completările 

ulterioare 
6 Legea nr. 296/18.12.2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(M.O. nr. 1.269/21.12.2020), cu modificările ulterioare 
7 art. 81 alin. (4) din Codul fiscal 
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2. Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1.802/20148 
 
Ca urmare a modificărilor aduse legii contabilităţii, în sensul că sediile permanente din 

România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă o categorie de 
entităţi distinctă de persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective 
în România, în reglementările contabile aplicabile operatorilor economici a fost introdusă o sec-
ţiune distinctă aplicabilă acestora din urmă. 

Completarea în discuţie a fost introdusă prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 762/05.07.2021 
pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 697/ 
14 iulie 2021. 

Astfel, în cuprinsul reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor pu-
blice nr. 1.802/2014 a fost introdusă o secţiune dedicată contabilităţii ţinute de persoanele juridi-
ce străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România, respectiv Secţiunea 
4.151 ‟Contabilitatea operaţiunilor derulate de persoanele juridice străine care au locul de exer-
citare a conducerii efective în România”, pe care o analizăm în continuare. 

 
a) Aspecte cu caracter general 
Informaţiile raportate de persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conduce-

rii efective în România corespund întregii activităţi desfăşurate de acestea, atât în România, cât 
şi în străinătate.9 

Precizăm că o menţiune similară este cuprinsă în reglementările contabile în ceea ce pri-
veşte raportările efectuate de sediile permanente din România care aparţin unor persoane juri-
dice cu sediul în străinătate. Astfel, în situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate 
îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare 
anuale şi raportările contabile cerute de legea contabilităţii se întocmesc de sediul permanent 
desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor per-
manente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor co-
respunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.10 

Pentru depunerea situaţiilor financiare anuale, la art. 36 alin. (1) din legea contabilităţii 
este prevăzută o durată maximă de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Asta în-
seamnă că, pentru 31 decembrie 2020, situaţiile financiare anuale aveau termen de depunere 
până la sfârşitul lunii mai 2021. 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 762/2021 a apărut în luna iulie a acestui an. În aceste con-
diţii, primele situaţii financiare anuale întocmite de persoanele juridice străine care au locul de 
exercitare a conducerii efective în România se vor referi la data de 31 decembrie 2021, fiind co-
respunzătoare numai exerciţiului financiar al anului 2021. 

 
b) Prevederi aplicabile în primul exerciţiu financiar de raportare conform reglemen-

tărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 
b1) formatul situaţiilor financiare anuale 
În primul exerciţiu financiar de aplicare a reglementărilor contabile, persoanele juridice 

străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România raportează informaţii afe-
rente doar perioadei curente. Pentru această perioadă se aplică prevederile pct. 22 alin. (1) din 
reglementările contabile.11 

 
8 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate (M.O. nr. 963/ 
30.12.2014), cu modificările şi completările ulterioare 

9 pct. 4271 alin. (1) din reglementările contabile 
10 pct. 51 alin. (2) din reglementările contabile 
11 pct. 4271 alin. (2) din reglementările contabile 
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Precizăm că punctul 22 alin. (1) din reglementările contabile se referă la formatul aplicabil 
situaţiilor financiare întocmite de entităţile nou-înfiinţate, în primul exerciţiu financiar de raporta-
re. Aceste prevederi trimit la situaţiile financiare anuale întocmite de: microentităţi, entităţi mici 
sau entităţi mijlocii şi mari. 

Ca urmare, o persoană juridică străină care are locul de exercitare a conducerii efective în 
România şi care raportează pentru prima dată la 31 decembrie 2021 va avea situaţii financiare 
anuale întocmite în oricare format aplicabil uneia dintre cele trei categorii de entităţi menţionate 
mai sus. 

Pentru exemplificare, considerăm o asemenea entitate care, la data de 31 decembrie 
2021, va alege să întocmească situaţii financiare anuale în formatul aplicabil entităţilor mici. 

Conform pct. 20 alin. (2) din reglementările contabile, entitatea va întocmi în acest caz si-
tuaţii financiare anuale care cuprind: 

 bilanţ prescurtat; 
 cont de profit şi pierdere; 
 notele explicative la situaţiile financiare anuale. 
Ca o explicaţie a faptului că entitatea în cauză a preferat să întocmească aceste situaţii în 

formatul aplicabil entităţilor mici, şi nu în cel aplicabil microentităţilor, considerăm faptul că enti-
tăţii îi sunt necesare informaţii care să detalieze natura veniturilor, respectiv a cheltuielilor înregis-
trate – necesitate impusă atât din punctul de vedere al analizei contabile, dar şi în scopuri fiscale. 

Amintim că, în cazul microentităţilor, nu numai bilanţul este prescurtat, dar şi contul de pro-
fit şi pierdere se întocmeşte într-un format prescurtat. 

Astfel, potrivit pct. 577 alin. (2) din aceleaşi reglementări, microentităţile întocmesc cont 
prescurtat de profit şi pierdere, care să prezinte separat: 

 cifra de afaceri netă; 
 alte venituri; 
 costul materiilor prime şi al consumabilelor; 
 cheltuieli cu personalul; 
 ajustări de valoare; 
 alte cheltuieli; 
 impozite; 
 profit sau pierdere. 
De asemenea, la pct. 601 din reglementări este prezentată structura acestei componente 

a situaţiilor financiare anuale, după cum urmează: 
Contul prescurtat de profit şi pierdere 

la data de … 
Cod 20 - lei - 

Denumirea indicatorilor Nr. 
rd. 

Exerciţiul financiar 
Precedent Curent 

A B 1 2 
1. Cifra de afaceri netă 

(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741**) 01   

2. Alte venituri 
(ct. 711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 
+ 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815) 

02 
  

3. Costul materiilor prime şi al consumabilelor 
(ct. 601 + 602 - 609*) 03   

4. Cheltuieli cu personalul 
(ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646) 04   

5. Ajustări de valoare 
(ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786) 05   

6. Alte cheltuieli 
(ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 

06   
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614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 
+ 651+ 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) 

7. Impozite (ct. 691 + 695 + 698) 07   
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) 

A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: 
08   

Profit (rd. 01 + 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07) 
Pierdere 
(rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 - 01 - 02) 

09   

* Cont de repartizat după natura elementelor respective 
** Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri. 
*** Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri. 

 

ADMINISTRATOR,                                   ÎNTOCMIT, 
Numele şi prenumele ___________         Numele şi prenumele ______________ 
Semnătura ___________________         Calitatea  ________________________     

                                            Semnătura _______________________     
                                                       Nr. de înregistrare în organismul profesional 
 
Informaţiile raportate de entităţi sunt grupate conform structurilor prevăzute de situaţiile fi-

nanciare anuale întocmite potrivit formatului ales.12 
b2) valorile raportate prin intermediul situaţiilor financiare anuale 
În primul exerciţiu financiar de aplicare a reglementărilor contabile, persoanele juridice 

străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România raportează informaţiile de-
terminate potrivit reglementărilor contabile aplicabile în statul în care au fost înfiinţate şi evalua-
te utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României.13 

Pentru conversia soldurilor elementelor bilanţiere, existente la data încheierii exerciţiului fi-
nanciar, se utilizează cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, vala-
bil la data încheierii exerciţiului financiar al perioadei curente.14 

Pentru conversia rulajelor corespunzătoare operaţiunilor derulate în exerciţiul financiar de 
raportare, se foloseşte cursul de schimb de la data tranzacţiilor. Atunci când această prevedere 
nu poate fi aplicată, se utilizează cursul mediu al perioadei de raportare. Diferenţa dintre rezul-
tatul determinat în funcţie de cursul mediu sau cursul de schimb de la data tranzacţiilor şi rezul-
tatul la cursul de închidere se înregistrează pe seama rezultatului reportat, analitic distinct.15 

Informaţiile raportate prin intermediul bilanţului, determinate prin utilizarea cursului de 
schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului 
financiar al perioadei curente, se consideră valoare de intrare, în înţelesul reglementărilor con-
tabile.16 

Amintim că valoarea de intrare apare în reglementările contabile în contextul evaluării bu-
nurilor la data de intrare a acestora în entitate.17 Astfel, conform reglementărilor aprobate prin 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, la data intrării în entitate, bunurile se evalu-
ează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel: 

a) la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros; 
b) la cost de producţie - pentru bunurile produse în entitate; 
c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării - pentru bunurile reprezentând aport la 

capitalul social; 
d) la valoarea justă - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventa-

riere. 
 

12 pct. 4272 alin. (4) din reglementările contabile 
13 pct. 4272 alin. (1) din reglementările contabile 
14 pct. 4272 alin. (2) din reglementările contabile 
15 pct. 4272 alin. (3) din reglementările contabile 
16 pct. 4272 alin. (5) din reglementările contabile 
17 pct. 75 din reglementările contabile 
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În cazurile menţionate la lit. c) şi d), valoarea de aport şi, respectiv, valoarea justă se 
substituie costului de achiziţie. 

Valoarea justă a activelor se determină, în general, după datele de evidenţă de pe piaţă, 
printr-o evaluare efectuată, de regulă, de evaluatori autorizaţi, potrivit legii. 

În situaţia în care nu există date pe piaţă privind valoarea justă, din cauza naturii speciali-
zate a activelor şi a frecvenţei reduse a tranzacţiilor, valoarea justă se poate determina prin alte 
metode utilizate, de regulă, de către evaluatori autorizaţi, potrivit legii. 

Ca explicaţie, cuprinderea în reglementările contabile a unei referinţe la valoarea de intra-
re s-a impus din considerente determinate de faptul că valorile elementelor bilanţiere, determi-
nate utilizând cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exerciţiului 
financiar al perioadei curente, constituie bază de plecare pentru determinarea şi urmărirea mo-
dificărilor ulterioare ale valorii acestora. 

Fie că este vorba de nivelul amortizării imobilizărilor, de valoarea iniţială a creanţelor sau 
constatarea imposibilităţii recuperării lor, orice efect în rezultat are la bază aceste informaţii de 
plecare. 

c) Prevederi aplicabile din al doilea exerciţiu financiar de raportare conform regle-
mentărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 

Din al doilea exerciţiu financiar de raportare se aplică în totalitate prevederile reglementări-
lor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, atât în ceea ce 
priveşte modul de contabilizare a operaţiunilor derulate, cât şi în ceea ce priveşte formatul situa-
ţiilor financiare anuale întocmite de entităţi.18 

Sub aspectul contabilizării operaţiunilor, considerăm că prezintă relevanţă prevederile re-
feritoare la operaţiunile în valută (prezentate la pct. 317 şi următoarele din reglementări). 

Astfel, în înţelesul reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor pu-
blice nr. 1.802/2014, o tranzacţie în valută este o tranzacţie care este exprimată sau necesită 
decontarea într-o altă monedă decât moneda naţională (leu), inclusiv tranzacţiile rezultate 
atunci când o entitate: 

a) cumpără sau vinde bunuri sau servicii al căror preţ este exprimat în valută; 
b) împrumută sau oferă spre împrumut fonduri, iar sumele ce urmează să fie plătite sau în-

casate sunt exprimate în valută; sau 
c) achiziţionează sau cedează într-o altă manieră active, contractează sau achită datorii 

exprimate în valută. 
Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre două monede. 
Diferenţa de curs valutar este diferenţa ce rezultă din conversia unui anumit număr de uni-

tăţi ale unei monede într-o altă monedă la cursuri de schimb diferite. 
O tranzacţie în valută trebuie înregistrată iniţial la cursul de schimb valutar, comunicat de 

Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii. 
Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută 

la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul lunii sau faţă de cele 
la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, ca venituri sau 
cheltuieli din diferenţe de curs valutar. 

Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată în decursul aceleiaşi luni în care 
a survenit, întreaga diferenţă de curs valutar este recunoscută în acea lună. Atunci când crean-
ţa sau datoria în valută este decontată într-o lună ulterioară, diferenţa de curs valutar recunos-
cută în fiecare lună, care intervine până în luna decontării, se determină ţinând seama de modi-
ficarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărei luni. 

Diferenţele de valoare care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor exprimate în 
lei, în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul lunii 
sau faţă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care 
apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci când creanţa sau datoria este decontată în 

 
18 pct. 4274 din reglementările contabile 
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decursul aceleiaşi luni în care a survenit, întreaga diferenţă rezultată este recunoscută în acea 
lună. 

Atunci când creanţa sau datoria este decontată într-o lună ulterioară, diferenţa recunoscu-
tă în fiecare lună, care intervine până în luna decontării, se determină ţinând seama de modifi-
carea cursurilor de schimb, survenită în cursul fiecărei luni. 

La finele fiecărei luni, creanţele şi datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb al 
pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză. 
Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe 
de curs valutar, după caz. 

Pentru ultima zi a lunii se efectuează atât contabilizarea tranzacţiilor în valută, cât şi evalu-
area lunară la cursul Băncii Naţionale a României, utilizându-se: 

a) pentru contabilizarea tranzacţiilor efectuate în ultima zi a lunii, cursul de schimb al pieţei 
valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii; 

b) cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, din ulti-
ma zi bancară a lunii în cauză, pentru evaluarea creanţelor şi datoriilor în valută, a disponibilită-
ţilor în valută şi a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele şi de-
pozitele în valută, existente în sold la sfârşitul lunii. 

Referitor la situaţiile financiare anuale întocmite începând cu al doilea exerciţiu financiar 
de raportare, se aplică prevederile pct. 22 alin. (2) din reglementările contabile. Astfel, conform 
acestora, pentru al doilea exerciţiu financiar de raportare, entităţile raportoare analizează indica-
torii determinaţi din situaţiile financiare ale anului precedent şi indicatorii determinaţi pe baza 
datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar 
curent, întocmind situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate. 

Continuând exemplul prezentat la lit. a) de mai sus, presupunem că ne situăm la data de 
31 decembrie 2022. În condiţiile în care, pe baza informaţiilor corespunzătoare acestei date, en-
titatea analizată înregistrează criterii de mărime corespunzătoare entităţilor mici, prevăzute la 
pct. 9 alin. (3) din reglementările contabile19, aceasta va întocmi situaţii financiare în formatul 
aplicabil entităţilor mici. 

Subliniem faptul că, şi în situaţia în care la data de 31 decembrie 2022 entitatea ar fi depă-
şit criteriile respective, ea ar întocmi în continuare situaţii financiare în formatul aplicabil entităţi-
lor mici – format ales pentru prima dată de raportare, respectiv data de 31 decembrie 2021. 
Aceasta pentru că sunt aplicabile prevederile pct. 13 din reglementările contabile. 

Potrivit acestora, o entitate analizează permanent, pentru fiecare dată a bilanţului, dacă a 
depăşit, respectiv a încetat să depăşească criteriile de mărime corespunzătoare. 

Entitatea schimbă categoria în care se încadrează doar dacă în două exerciţii financiare 
consecutive depăşeşte sau încetează să depăşească criteriile de mărime. Ca urmare, modifica-
rea criteriilor de mărime nu determină automat încadrarea entităţii într-o nouă categorie. 

Prin două exerciţii financiare consecutive se înţelege exerciţiul financiar precedent celui 
pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale şi exerciţiul financiar curent, pentru care se 
întocmesc situaţiile financiare anuale. 

 
d) Cazuri particulare 
d1) entităţi care îşi întrerup statutul de persoane juridice străine care au locul de exercitare 

a conducerii efective în România 
O situaţie particulară care impune analiză vizează acele entităţi pentru care se întrerupe 

statutul de persoană juridică străină care are locul de exercitare a conducerii efective în 
România. 

 
19 Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu se încadrează în categoria microentităţilor şi ca-

re nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: 
a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro); 
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro); 
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50. 
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Astfel, nu se consideră că sunt în primul exerciţiu financiar de aplicare a reglementărilor 
contabile persoanele juridice străine care au avut locul de exercitare a conducerii efective în 
România şi, după o perioadă de întrerupere a acestui statut mai mică de 12 luni consecutive, au 
din nou locul de exercitare a conducerii efective în România.20 

Asta înseamnă că entităţile în cauză vor aplica în totalitate reglementările contabile, în 
ceea ce priveşte contabilizarea operaţiunilor, precum şi raportarea de informaţii corespunzătoa-
re a două perioade consecutive – respectiv exerciţiul financiar curent şi exerciţiul financiar pre-
cedent celui de raportare. 

De exemplu, pentru o entitate X care raportează la 31 decembrie 2021, în cursul anului 
2022 va exista o perioadă de 5 luni consecutive în care este întrerupt acest statut. În acest caz, 
la 31 decembrie 2022, entitatea în cauză va raporta informaţii comparative corespunzătoare 
exerciţiului financiar curent – 2022 şi exerciţiului financiar precedent – 2021. 

În schimb, se consideră că sunt în primul exerciţiu financiar de aplicare a reglementărilor 
contabile persoanele juridice străine care au avut locul de exercitare a conducerii efective în 
România şi, după o perioadă de întrerupere a acestui statut mai mare de 12 luni consecutive, 
au din nou locul de exercitare a conducerii efective în România.21 

De exemplu, o entitate Y raportează la 31 decembrie 2021. În luna aprilie a anului 2022 
îşi întrerupe statutul de persoană juridică străină cu locul de exercitare a conducerii efective în 
România, urmând ca acesta să fie reluat în luna august a anului 2023. 

În acest caz, la 31 decembrie 2023, entitatea în cauză va raporta doar informaţii corespun-
zătoare exerciţiului financiar curent – 2023. 

d2) situaţii financiare anuale întocmite de entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit 
de anul calendaristic 

În cazul entităţilor care au ales, potrivit legii, un exerciţiu financiar diferit de anul calenda-
ristic, situaţiile financiare anuale corespunzătoare primului exerciţiu financiar de raportare se în-
tocmesc la sfârşitul primului exerciţiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianua-
rie 2021.22 

De exemplu, în cazul unei entităţi pentru care exerciţiul financiar de raportare corespunde 
perioadei 1 aprilie – 31 martie, primul exerciţiu financiar care începe ulterior datei de 1 ianuarie 
2021 este cel care începe la data de 1 aprilie 2021. În aceste condiţii, primele situaţii financiare 
anuale întocmite de aceasta potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 se 
încheie la data de 31 martie 2022, informaţiile raportate corespunzând perioadei 1 aprilie 2021 
– 31 martie 2022. 

 
e) Caracterul special al situaţiilor financiare anuale întocmite de persoanele juridice 

străine care au avut locul de exercitare a conducerii efective în România 
În condiţiile în care primele referinţe la persoanele juridice străine rezidente în România 

potrivit locului conducerii efective au fost cuprinse în Codul fiscal, s-a considerat că, raportat la 
prevederile Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
1.802/2014, situaţiile financiare anuale prevăzute de aceste reglementări sunt situaţii financiare 
cu scop special, fiind destinate îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Codul fiscal23. 

Plecând de la acelaşi caracter – special – al situaţiilor financiare anuale întocmite de per-
soanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România, au fost cu-
prinse prevederi referitoare la exceptarea entităţilor în cauză de la două categorii importante de 
obligaţii cuprinse în reglementările contabile. 

 
20 pct. 4273 alin. (1) din reglementările contabile 
21 pct. 4273 alin. (2) din reglementările contabile 
22 pct. 4271 alin. (3) din reglementările contabile 
23 pct. 4275 din reglementările contabile 
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Astfel, pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective 
în România nu se aplică prevederile referitoare la obligaţia de auditare şi cele referitoare la în-
tocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate.24 

Sub aspectul cerinţei auditării situaţiilor financiare anuale, în lipsa excepţiei menţionate 
mai sus s-ar fi aplicat prevederile cuprinse în reglementările contabile care impun auditarea situ-
aţiilor financiare anuale întocmite de următoarele categorii de entităţi: 

 entităţile mijlocii şi mari, aşa cum sunt definite de reglementările contabile;25 
 entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele 

trei criterii: 
 totalul activelor: 16.000.000 lei; 
 cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei; 
 numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50. 

Obligaţia de auditare pentru entităţile prevăzute mai sus se aplică atunci când acestea de-
păşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive. De asemenea, entităţile res-
pective sunt scutite de la obligaţia de auditare a situaţiilor financiare anuale dacă limitele a două 
dintre cele trei criterii menţionate nu sunt depăşite în două exerciţii financiare consecutive. 

Ca urmare, în lipsa cuprinderii în reglementările contabile a acelei excepţii referitoare la 
obligaţia de auditare, persoana juridică străină care are locul de exercitare a conducerii efective 
în România ar trebui să analizeze permanent, pentru fiecare dată a bilanţului, dacă a depăşit, 
respectiv a încetat să depăşească criteriile de mărime prevăzute de reglementări. 

În ceea ce priveşte obligaţia de consolidare, considerăm relevante prevederile pct. 12 din 
reglementările contabile, potrivit cărora o societate-mamă întocmeşte situaţii financiare anuale 
consolidate începând cu primul exerciţiu financiar în care sunt depăşite criteriile de mărime pre-
văzute la pct. 10 din aceleaşi reglementări, cu respectarea condiţiilor prevăzute la Capitolul 8 
‟Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte consolidate”. Pentru următorul exerciţiu finan-
ciar se aplică prevederile alin. (3).26 

O altă prevedere expresă cuprinsă în reglementările contabile se referă la politicile prezen-
tate de persoanele juridice străine care au avut locul de exercitare a conducerii efective în 
România. Astfel, referitor la politicile contabile, reglementările contabile menţionează că politici-
le contabile care însoţesc situaţiile financiare anuale sunt numai cele semnificative.27 

Amintim că, potrivit legii contabilităţii şi reglementărilor contabile aplicabile, la nivelul fiecă-
rei entităţi trebuie aprobate şi aplicate politici contabile adaptate specificului activităţii acesteia. 

De asemenea, conform aceleiaşi legi, nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul 
Finanţelor cu privire la aprobarea politicilor contabile constituie contravenţie şi se sancţionează 
potrivit prevederilor legii contabilităţii. 
 

 
  

 
Fără a avea pretenţia că aspectele prezentate anterior sunt exhaustive, apreciem, totuşi, că 

acestea vor fi utile entităţilor vizate de prevederile Ordinului ministrului finanţelor nr. 762/2021, 
care vor întocmi primele situaţii financiare anuale la sfârşitul exerciţiului financiar al anului 2021. 

 
24 pct. 4276 alin. (2) din reglementările contabile 
25 a se vedea criteriile de mărime cuprinse la pct. 9 alin. (4) din reglementările contabile 
26 Atunci când, la data bilanţului, un grup depăşeşte sau încetează să mai depăşească limitele a două 

dintre cele trei criterii menţionate la pct. 10 din reglementări, acest fapt are incidenţă asupra aplicării 
derogărilor prevăzute de reglementările contabile numai dacă acest lucru are loc în două exerciţii fi-
nanciare consecutive. 

27 pct. 4276 alin. (1) din reglementările contabile 


