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  DOMENIU: CONTABILITATE 

T A X  focus 
nr. 5/19 ianuarie 2015  

SUBIECT:  REGLEMENTĂRI 
CONTABILE 

   
 

OMFP nr. 4160/2015 se aplică începând cu situațiile financiare anuale 
aferente exercițiului financiar 2015 și abrogă OMFP nr. 1878/2010 privind 
întocmirea situațiilor financiare anuale de către entitățile care au optat pentru 
un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din 
Legea contabilității nr. 82/1991 (M.Of. nr. 461 din 6 iulie 2010). 

Principalele modificări se referă la: 

1. întocmirea situațiilor financiare de către o societate-mamă pentru exercițiul 
financiar următor celui în care au fost depășite criteriile de mărime se va 
realiza pentru o perioadă de minim doi ani, potrivit prevederilor pt. 12 alin. (3) 
din Reglementările contabile; 

2. introducerea procedurii și monografiei contabile aplicabilă entităților care 
decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului pentru imobilizările 
corporale; 

3. înregistrarea în contabilitate a reducerilor comerciale: 

a) care acoperă integral contravaloarea bunurilor achiziționate(100%) în 
cazul stocurilor, respectiv imobilizărilor corporale și necorporale; 

b) primite ulterior facturării, în situația în care informațiile deținute nu 
permit corectarea stocurilor , precum și cazul imobilizărilor corporale și 
necorporale identificabile sau neidentificabile; 

4. recunoașterea cheltuielii cu dobânda în perioada curentă pentru capitalul 
împrumutat în legătură cu active care nu îndeplinesc condiţia de durată (mai 
mare de un an) pentru active cu ciclu lung de fabricație, precum și cheltuielile 
reprezentând diferenţele de curs valutar. În acest context, se modifică definiția 
activului cu ciclu lung de fabricație - acesta implică o perioadă mai mare de un 
an; 

5. înregistrarea titlurilor de stat recunoscute ca imobilizări financiare (secțiune 
nou introdusă); 

6. stabilirea unei noi perioade de amortizare, în cazul modificării elementelor 
care au determinat inițial durata de utilizare economică a activelor imobilizate. 
În acest caz, modificarea duratei de utilizare economică reprezintă modificare 
de estimare contabilă; 

7. se modifică monografia contabilă pentru recunoașterea cheltuielile de 
explorare și evaluare a resurselor minerale ca active necorporale, la prima 
aplicare a reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014; 

8. pentru imobilizările corporale se aplică regulile generale de recunoaştere, 
evaluare şi amortizare. Se elimină unele condiții pentru includerea sau 
scoaterea unor active în/din categoria investițiilor imobiliare. În cazul cedării 
unei investiţii imobiliare, cu sau fără amenajări suplimentare, proprietatea va fi 
tratată ca investiţie imobiliară până în momentul în care aceasta este scoasă 
din evidenţă; 

9. evidențierea în contabilitate a acţiunilor primite de o entitate ca urmare a 
încorporării rezervelor sau a primelor de capital în capitalul social al societăţii la 
care sunt deţinute participaţiile; 

10. înregistrarea veniturilor amânate și a plusului de valoare în cazul 
certificatelor verzi; 

CUPRINS 
Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 4160/2015 privind 
modificarea și completarea unor 
reglementări contabile, publicat în 
M. Of. nr. 21 din 12 ianuarie 2016. 

*intrare în vigoare la 12 ianuarie 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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11. sumele înregistrate în conturile de avansuri (4093, 
4094, 409, 419) nu mai fac obiectul evaluării în funcţie 
de cursul valutar, la sfârșitul lunii/exerciţiului financiar, 
inclusiv în cazul avansurilor în valută acordate/încasate 
entităţilor afiliate, asociate şi entităţilor controlate în 
comun; 

12. la înregistrarea în contabilitate a concediilor de 
odihnă trebuie luate în considerare și prevederile 
legislaţiei în vigoare (legislația muncii), referitoare la 
modalitatea de efectuare a acestora; 

13. recunoașterea rezervelor în cazul entităţilor care 
participă la operaţiuni de reorganizare pe seama 
contului 1042 Prime de fuziune/divizare; 

14. reglementări privind contabilizarea operațiunilor 
derulate în cadrul contractelor de fiducie (se introduce o 
nouă secțiune precum și noi conturi în planul general de 
conturi și în capitolul privind funcțiunea conturilor); 

15. posibilitatea utilizării metodei indirecte de prezentare 
a fluxurilor de trezorerie;   

16. eliminarea unei situații de excepție referitoare la 
obligația consolidării conturilor, precum și introducerea 
obligației verificării situațiilor financiare anuale 
individuale și consolidate de către auditor, dacă se 
întoocmește doar raportul consolidat al administratorilor; 

17. conversia în lei a criteriilor valorice pentru auditarea 
obligatorie a situațiilor financiare anuale individuale. 
Acestea se aplică și în cazul entităților cuprinse în 
consolidare.  

18. formularele de bilanț și pentru contul de profit și 
pierdere (varianta completă și prescurtată a acestora).  

19. încadrarea în criteriile de mărime din OMFP nr. 
1802/2014 pentru întocmirea situațiilor financiare și 
pentru audit statutar se face pe baza balanței de 
verificare întocmite la data de 31 decembrie 2015 (sau 
balanța de verificare întocmită la finele exercițiului 
financiar ales, după caz).  

Reglementările contabile aplicabile entitățile cotate pe 
piața de capital au fost modificate în mod 
corespunzător. 

 

 


