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Prin OMFP nr. 916/2016 a fost aprobat sistemul de raportare contabilă la 30 
iunie 2016 pentru operatorii economici. Acesta se aplică de către: 

a. operatorii economici (entități) cărora le sunt incidente prevederile OMFP 
nr. 1802/2014 referitoare la Reglementările contabile privind situațiile 
financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și 
care au înregistrat o cifră de afaceri în exercițiul financiar precedent mai 
mare de 220.000 lei – pe baza Planului de conturi general prevăzut la 
Cap. 14 din OMFP nr. 1802/2014. Aceste entități întocmesc: 
- Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10); 
- Contul de profit și pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de 

profit și pierdere (cod 20), după caz; 
- Date informative (cod 30). 

b. societățile (entități) ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare 
pe o piață reglementată conform OMFP nr. 1286/2012 referitor la 
Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de 
raportare financiară și care au înregistrat o cifră de afaceri în exercițiul 
financiar precedent mai mare de 220.000 lei – pe baza Planului de conturi 
prevăzut la Cap. V din OMFP nr. 1286/2012. Aceste entități întocmesc: 
- Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10); 
- Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20); 
- Date informative (cod 30) 

c. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând 
Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales. 
Acestea verifică încadrarea în prevederile acestui ordin pe baza 
indicatorilor determinați conform raportării contabile anuale la 31 
decembrie 2015 și completează forma de proprietate corespunzător 
societăților cărora le aparțin. 

În legătură cu raportarea contabilă la 30 iunie 2016 se aplică și următoarele 
reguli: 

a) Prevederile acestui ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al 
căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic. În acest caz, 
se completează formularul ''Situația activelor, datoriilor și capitalurilor 
proprii” cu informațiile corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2016 și 
30 iunie 2016. 

b) Activitatea desfășurată de subunitățile fără personalitate juridică ale 
persoanelor juridice se va însuma de către persoana juridică care 
întocmește raportarea contabilă la 30 iunie 2016. 

c) Completatea datelor de identificare, datelor privind încadrarea corectă 
în forma de proprietate și codul unic de înregistrare se face fără a 
folosi prescurtări sau inițiale care ar putea conduce la imposibilitatea 
identificării entității și considerarea ca nedepusă a raportării. 

d) Raportările contabile se depun până cel târziu pe 16 august 2016:  
• în format hârtie, la registratura unităților teritoriale ale MFP ori la 

oficiile poștale prin scrisori cu valoare declarată; sau  
• numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având 

atașată semnătura electronică extinsă. Programul de asistență poate fi 
descărcat de pe portalul MFP- www.mfinante.ro. 

CUPRINS 
Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 916/2016 pentru 
aprobarea Sistemului de raportare 
contabilă la 30 iunie 2016 a 
operatorilor economici, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 499 din 5 iulie 
2016  
*intrare în vigoare: 5 iulie 2016.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ 
Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm 
nicio responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor 
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute 
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm să 
luați decizii numai după consultarea unui 
specialist. 
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e) Nedepunerea raportărilor în termenul prevăzut 

se sancționează conform art. 42 din Legea. nr. 
82/1991. 

Acest ordin abrogă OMFP nr. 773/2015 pentru 
aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 
2015 a operatorilor economici și pentru modificarea unor 
reglementări contabile. 

 

 


