
INFORMARE
privind modificarea Legii contabilității

Informăm contribuabilii că în M.O. nr. 1041 din 6 noiembrie 2020 a fost
publicată Legea nr. 238 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2)
din Legea contabilităţii nr. 82/1991. Astfel, alineatul (2) al articolului 28 din Legea
contabilităţii se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Ministerul Finanţelor Publice poate stabili întocmirea şi depunerea la
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare
sau a unor raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul
exerciţiului financiar, doar de către persoanele care au realizat o cifră de
afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârşitul
exerciţiului financiar precedent".

Anterior, în legea contabilității, în cadrul acestui articol, nu era prevăzut un plafon al
cifrei de afaceri.
Textul vechi - Articolul 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991

"Ministerul Finanţelor Publice poate stabili întocmirea şi depunerea la unităţile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare sau a unor raportări
contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar."

Reamintim că, până în prezent, Ministerul Finanțelor Publice a stabilit prin ordin un
plafon minim al cifrei de afaceri pentru întocmirea și depunerea la unităţile teritoriale ale
M.F.P. a raportărilor contabile la 30 iunie.

Spre exemplu, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici
s-a aplicat entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 şi care în exerciţiul financiar precedent
au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Prin urmare, raportându-ne la noul plafon (echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârşitul
exerciţiului financiar precedent), numărul entităților care vor fi obligate să întocmească și să
depună la unităţile teritoriale ale M.F.P. raportări contabile la 30 iunie se va reduce
semnificativ.

Prevederile Legii nr. 238/2020 intră în vigoare începând cu data de 09
noiembrie 2020.
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