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Modificări aduse legii contabilității începând cu 26 februarie 2021 
 
Legea contabilitatii nr. 82/1991 a suferit o serie de modificari prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2021. 
 
Dintre modificările în vigoare începând cu 26 februarie 2021 menționăm: 
 
 Termenul de pastrare a situatiilor financiare - 10 ani  

Se precizează expres termenul de pastrare de 10 ani pentru situațiile financiare sau raportările contabile care 

trebuie întocmite și depuse la autorități și la alte perioade decât cea anuală, în cadrul exercițiului financiar 

(raportările contabile semestriale), precum si pentru situatiile financiare anuale consolidate si situatiile financiare 

interimare. 

 Raportul privind platile catre guverne - va insoti situatiile financiare anuale/consolidate (atunci cand 

reglementarile contabile prevad obligatia intocmirii acestuia), pe langa cele ce se depuneau deja: raportul 

administratorilor/ raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, 

propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. 

 Completarea prevederilor legii contabilității sub aspectul ariei de aplicabilitate a acesteia, in sensul menționarii 

exprese a persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai 

multor sedii permanente în România, precum și a persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a 

conducerii efective în România; 

 Întrucat sub aspectul reorganizărilor juridice efectuate conform legii, care pot impune auditarea situațiilor 

financiare anuale, sunt menționate expres doar cazurile de fuziune, divizare sau lichidare, la acestea se adauga 

prin noua reglementare si situatia transformarii persoanelor (de exemplu transformarea unei societati pe actiuni in 

societate europeana). 

 Totodată, au fost reglementate noi fapte ce constituie contraventii, în vigoare începînd cu 28.03.2021: 
 

 Contraventia Sanctiune – amenda 
 

- neîntocmirea, nesemnarea și nedepunerea în 
termen, la unitățile teritoriale ale Ministerului 
Finanțelor, a situațiilor financiare interimare 

 - pentru neîntocmire și nesemnare - amendă între 2000 și 3000 de lei; - 
pentru nedepunerea în termenul legal - amendă între 300 și 1000 de lei 
pentru o întârziere între 1 și 15 zile lucrătoare, amendă între 1000 și 3000 
de lei pentru o întârziere între 16 și 30 de zile lucrătoare, amendă între 
1500 și 4500 de lei pentru o întârziere mai mare de 30 de zile lucrătoare.   

- pentru nedepunere – amenda intre 2000 si 5000 lei. 

- neintocmirea si nedepunerea in termenul legal 
la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor 
a raportului administratorilor (inclusiv cel 
consolidat), raportului de audit, raportului 
comisie de cenzori, raportului privind platile 
catre guverne (inclusiv cel consolidat) 

 

- amenzile vor fi între 300 și 1000 de lei pentru o întârziere între 1 și 15 
zile lucrătoare, între 1000 și 3000 de lei pentru o întârziere între 16 și 30 
de zile lucrătoare, între 1500 și 4500 de lei pentru o întârziere mai mare 
de 30 de zile lucrătoare. 
 

- nerespectarea obligației de auditare a situațiilor 
financiare interimare  

- amenda între 30.000 și 40.000 de lei 

 

  Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul din cadrul Ministerului Finantelor, 

respectiv din cadrul ANAF. 

  
 


