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Referitor: Modificare reglementari contabile – Rapoarte privind impozitul pe profit 

 
Temei legal: OMFP Nr. 2048/2022 din 1 septembrie 2022 privind completarea reglementărilor contabile 
aplicabile operatorilor economici 
 
Data intrarii in vigoare: 01.01.2023 
 
Actul normativ transpune: Directiva (UE) 2021/2.101 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 
noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea, de către anumite 
întreprinderi şi sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit  
 
Prin acest act normativ, se completeaza:  
 

 OMFP  nr 1802/2014- Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 
situaţiile financiare anuale consolidate, 

 OMFP nr 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară 

 
 
OMFP nr 1802/2014 - Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 
financiare anuale consolidate, se completeaza cu noi prevederi cuprinse in CAPITOLUL 13^1- Raportul 
privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit (art 592^2-592^14), pe care le prezentam sintetic mai 
jos: 
 

I. Definitii 
 
   1. societate-mamă finală înseamnă o entitate care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale 
celui mai mare grup de entităţi; 
    2. situaţii financiare anuale consolidate înseamnă situaţiile financiare care sunt întocmite de o societate-
mamă a unui grup, în care activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile şi cheltuielile sunt prezentate ca 
fiind cele ale unei singure entităţi economice; 
    3. jurisdicţie fiscală înseamnă un stat sau o jurisdicţie nestatală care are autonomie fiscală în ceea ce 
priveşte impozitul pe profit; 
    4. entitate autonomă înseamnă o entitate care nu face parte dintr-un grup,    

    II.         Entitati raportoare 

2.1. Societăţile-mamă finale 
  Societăţile-mamă finale, a căror cifră de afaceri netă consolidată a depăşit la data bilanţului lor, pentru 
fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul 
a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 21 decembrie 
2021), astfel cum se reflectă în situaţiile lor financiare anuale consolidate, au obligaţia să întocmească, să 
publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel 
mai recent dintre respectivele două exerciţii financiare consecutive. 
     
  O societate-mamă finală nu mai face obiectul obligaţiilor de raportare atunci când cifra de afaceri netă 
consolidată a acesteia la data bilanţului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre 
ultimele două exerciţii financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare anuale 
consolidate. 
 
 2.2. Entitati autonome 
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  Entităţile autonome a căror cifră de afaceri netă a depăşit la data bilanţului lor, pentru fiecare dintre 
ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în 
situaţiile lor financiare anuale individuale, au obligaţia să întocmească, să publice şi să asigure accesul la un 
raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două 
exerciţii financiare consecutive. 
 
    O entitate autonomă nu mai face obiectul obligaţiilor de raportare atunci când cifra de afaceri netă a 
acesteia la data bilanţului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două 
exerciţii financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare. 
     
 2.3  Nu exista obligatia de raportare daca entităţile autonome sau societăţile-mamă finale şi entităţile lor 
afiliate în cazul în care aceste entităţi, inclusiv sucursalele lor, sunt stabilite, îşi au sediul comercial fix sau 
au o activitate economică permanentă pe teritoriul unui singur stat membru şi în nicio altă jurisdicţie 
fiscală. 
   
2.4. Filialele mijlocii şi mari 
 
Nota: pct 9 (4) Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului, 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. 
 
Filialele mijlocii si mari care sunt controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidenţa 
prezentelor reglementări, atunci când cifra de afaceri netă consolidată a depăşit la data bilanţului său, 
pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel 
cum se reflectă în situaţiile sale financiare consolidate, au obligaţia să publice şi să asigure accesul la un 
raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mamă finală 
pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciţii financiare consecutive. 
     
 Atunci când informaţiile sau raportul respectiv nu este disponibil, filiala solicită societăţii sale mamă finale să 
îi furnizeze toate informaţiile necesare pentru a-i permite să îşi îndeplinească obligaţiile. 
 
 În cazul în care societatea-mamă finală nu furnizează toate informaţiile solicitate, filiala întocmeşte, publică 
şi asigură accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit, care conţine toate 
informaţiile, obţinute sau dobândite, pe care aceasta le deţine, precum şi o declaraţie care indică faptul că 
societatea-mamă finală a acesteia nu a pus la dispoziţie informaţiile necesare. 
   
Filialele mijlocii şi mari nu mai fac obiectul obligaţiilor de raportare satunci când totalul cifrei de afaceri nete 
consolidate a societăţii-mamă finale la data bilanţului său scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru 
fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare 
anuale consolidate. 
    
2.5. Sucursalele din România, înfiinţate de entităţi care nu intră sub incidenţa legislaţiei unui stat membru, 
au obligaţia să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit 
privind societatea-mamă finală sau entitatea autonomă, în ceea ce priveşte cel mai recent dintre ultimele 
două exerciţii financiare consecutive. 
    
    În cazul în care informaţiile sau raportul respectiv nu este disponibil, persoana sau persoanele desemnate 
să îndeplinească formalităţile de publicitate solicită societăţii-mamă finale sau entităţii autonome să le 
furnizeze toate informaţiile necesare pentru a le permite să îşi îndeplinească obligaţiile. 



3 
 

     
   În cazul în care nu sunt furnizate toate informaţiile solicitate, sucursala întocmeşte, publică şi asigură 
accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit, care conţine toate informaţiile pe 
care aceasta le deţine, le-a obţinut sau le-a dobândit, precum şi o declaraţie care indică faptul că societatea-
mamă finală sau entitatea autonomă nu a pus la dispoziţie informaţiile necesare. 
     
  Obligaţiile de raportare stabilite la prezentul punct se aplică numai sucursalelor a căror cifră de afaceri netă 
a depăşit pragul indicat la pct. 9 alin. (3) (35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro)), pentru fiecare 
dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive. 
     
   O sucursală supusă obligaţiilor de raportare în temeiul prezentului punct nu mai face obiectul acestor 
obligaţii atunci când cifra sa de afaceri netă scade sub prag, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii 
financiare consecutive. 
    
    Unei sucursale i se aplică regulile prevăzute la prezentul punct numai în cazul în care sunt îndeplinite 
următoarele criterii: 
    a) entitatea care a deschis sucursala este fie o entitate afiliată unui grup a cărui societate-mamă finală nu 
este reglementată de legislaţia unui stat membru şi a cărui cifră de afaceri netă consolidată a depăşit la data 
bilanţului său, pentru fiecare din ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 
lei, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare anuale consolidate, fie o entitate autonomă a cărei cifră 
de afaceri netă a depăşit la data bilanţului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare 
consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare; şi 
    b) societatea-mamă finală nu are o filială mijlocie sau mare. 
 
    O sucursală nu mai face obiectul obligaţiilor de raportare stabilite la prezentul punct în cazul în care 
criteriul de la lit a) încetează să mai fie îndeplinit timp de două exerciţii financiare consecutive. 
    
  2.6. Sucursalele/filialele mijlocii si mari nu au obligatia de raportare în cazul în care un raport privind 
informaţiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit de o societate-mamă finală sau de o entitate 
autonomă care nu intră sub incidenţa legislaţiei unui stat membru care transpune directiva şi îndeplineşte 
următoarele criterii: 
    a) este pus la dispoziţia publicului, gratuit şi într-un format de raportare electronică cu citire automată: 
    (i) pe pagina de internet a respectivei societăţi-mamă finale sau a entităţii autonome respective; 
    (ii) în cel puţin una dintre limbile oficiale ale Uniunii; 
    (iii) în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit 
raportul; şi 
    b) identifică denumirea şi sediul social al unei singure filiale sau denumirea şi adresa unei singure sucursale 
care intră sub incidenţa legislaţiei unui stat membru şi care a publicat un raport . 
 
    
  III. Conţinutul raportului privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit 
 
  3.1. Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit include informaţii cu privire la toate 
activităţile entităţii autonome sau ale societăţii-mamă finale, inclusiv activităţile tuturor entităţilor 
afiliate, consolidate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar în cauză. 
   3.2. Informaţiile cuprind: 
    a) numele societăţii-mamă finale sau al entităţii autonome, exerciţiul financiar în cauză, moneda utilizată 
pentru prezentarea raportului şi, după caz, o listă a tuturor filialelor consolidate în situaţiile financiare ale 
societăţii-mamă finale, pentru exerciţiul financiar relevant, stabilite în Uniune sau în jurisdicţiile fiscale 
incluse în anexele I şi II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în 
scopuri fiscale; 
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    b) o scurtă descriere a naturii activităţilor acestora; 
    c) numărul de salariaţi în echivalent normă întreagă; 
    d) veniturile, care reprezintă suma cifrei de afaceri nete, a altor venituri din exploatare, a veniturilor din 
interese de participare, cu excepţia dividendelor primite de la entităţile afiliate, a veniturilor din alte 
investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, a altor dobânzi de încasat şi a altor venituri 
similar ( veniturile includ tranzacţiile cu părţi legate). 
    e) cuantumul profitului sau pierderii brut(e); 
    f) cuantumul impozitului pe profit acumulat în cursul exerciţiului financiar în cauză, care reprezintă 
cheltuielile curente cu impozitele recunoscute în ceea ce priveşte profiturile sau pierderile impozabile din 
exerciţiul financiar în cauză de către entităţi şi sucursale, în jurisdicţia fiscală relevantă (cheltuielile curente 
cu impozitele se referă doar la activităţile unei entităţi din exerciţiul financiar relevant şi nu includ 
provizioane pentru obligaţii fiscale incerte).; 
    g) cuantumul impozitului pe profit plătit în numerar, care reprezintă cuantumul impozitului pe profit plătit 
în cursul exerciţiului financiar în cauză de către entităţi şi sucursale în jurisdicţia fiscală relevantă (impozitele 
plătite includ impozitele reţinute la sursă plătite de alte entităţi în ceea ce priveşte plăţile către entităţi şi 
sucursale din cadrul unui grup); şi 
    h) cuantumul câştigurilor acumulate la sfârşitul exerciţiului financiar în cauză (câştigurile acumulate se 
referă la suma profiturilor din exerciţiile financiare anterioare şi din exerciţiul financiar în cauză, cu privire la 
distribuirea cărora nu s-a decis încă. În ceea ce priveşte sucursalele, câştigurile acumulate sunt cele ale 
entităţii care a deschis sucursala.) 
  
   Informatiile sunt prezentate utilizând un model comun şi formate de raportare electronică cu citire 
automată. 
     Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit prezintă  informaţiile menţionate,: 

 separat pentru fiecare stat membru. 

  separat pentru fiecare jurisdicţie fiscală care, la data de 1 martie a exerciţiului financiar pentru care 
urmează să se întocmească raportul, se află pe lista din anexa I la Concluziile Consiliului privind lista 
UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, şi prezintă aceste informaţii separat 
pentru fiecare jurisdicţie fiscală care, la data de 1 martie a exerciţiului financiar pentru care urmează 
să se întocmească raportul şi la data de 1 martie a exerciţiului financiar precedent, a fost 
menţionată în anexa II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante 
în scopuri fiscale. 

 în mod agregat pentru alte jurisdicţii fiscale. 
  
 
 3.3.  Moneda utilizată în raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este moneda în care 
sunt prezentate situaţiile financiare consolidate ale societăţii-mamă finale sau situaţiile financiare anuale 
individuale ale entităţii autonome. Acest raport se publică în moneda utilizată în situaţiile financiare. 
  
 
 IV.  Publicarea şi accesibilitatea 
 
    Se publică în termen de 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit 
raportul.  
    Sunt puse la dispoziţia publicului gratuit, în limba română, în termen de cel mult 12 luni de la data 
bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul, pe pagina de internet: 
    a) a entităţii; 
    b) a filialei sau a unei entităţi afiliate; sau 
    c) a sucursalei sau a entităţii care a deschis sucursala sau a unei entităţi afiliate, 
   
   Rămân accesibile pe pagina de internet în cauză pentru o perioadă de cel puţin 5 ani consecutivi. 
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V.  Responsabilitatea pentru întocmirea, publicarea şi asigurarea accesului la raportul privind informaţiile 
referitoare la impozitul pe profit 
 
    Membrii organelor administrative, de conducere şi de supraveghere ale societăţilor-mamă finale sau ale 
entităţilor autonome, care acţionează în limitele competenţelor conferite de dreptul intern, au 
responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe 
profit este întocmit, publicat şi pus la dispoziţie în conformitate cu prevederile legale. 
    
 
  VI.    Declaraţia auditorului statutar 
 
  În cazul în care există obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale, raportul de audit stabileşte dacă, 
pentru exerciţiul financiar anterior exerciţiului financiar pentru care au fost întocmite situaţiile financiare 
care fac obiectul auditului, entitatea a avut obligaţia, de a publica un raport privind informaţiile referitoare la 
impozitul pe profit şi, în caz afirmativ, dacă raportul a fost publicat în conformitate cu prevederile legale. 
    
  
 


