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In this issue:
 Accounting regulations
------------------------------------------------------------------Order no. 895/2017 for the approval of accounting
reporting system as at 30 June 2017 for the
economic operators, as well as for regulating
certain accounting aspects, was published in the
Official Gazette of Romania no. 463/21.06.2017
(the “Order”)

În această ediție:
 Reglementări contabile
-------------------------------------------------------------------------Ordinul nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de
raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor
economici, precum și pentru reglementarea unor
aspecte contabile, a fost publicat in Monitorul Oficial
nr. 463/21.06.2017 („Ordinul”)

Through this Order, it is repealed the Order no.
916/2016 for the approval of the accounting reporting
system as at 30 June 2016 for the economic operators.

Prin acest Ordin, se abrogă Ordinul ministrului
finanțelor publice nr. 916/2016 pentru aprobarea
Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a
operatorilor economici.

We have summarized below some of the main
provisions brought by the new Order:

Prezentam în cele ce urmează câteva dintre
principalele prevederi introduse de noul ordin:

The order approves the accounting reporting system as
at 30 June 2017, as well as the submission of the
reports to the local offices of the Ministry of Finance.

Ordinul aprobă sistemul de raportare contabilă la 30
iunie 2017, precum și depunerea raportărilor la unitățile
teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

The accounting reporting system as at 30 June 2017 is
applicable to the entities subject to the Accounting
regulations approved by the Order of the minister of
public finances no. 1802/2014 and to the entities
subject to the Accounting regulations conformant with
the International Financial Reporting Standards
approved by the Order of the minister of public finance
no. 2844/2016, which recorded in the previous financial
year a turnover exceeding RON 220,000.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 se
aplică persoanelor cărora le sunt incidente
Reglementările contabile aprobate prin Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 și
societăților cărora le sunt aplicabile Reglementările
contabile conforme cu Standardele internaționale de
raportare financiară aprobate prin Ordinul ministrului
finanțelor publice nr. 2844/2016, care în exercițiul
financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai
mare de 220.000 RON.

The above mentioned accounting reports shall be filed
with the territorial units of Ministry of Public Finance
until 16 August 2017.

Raportările contabile menționate mai sus se depun la
unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice
până la data de 16 august 2017.
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The Order introduces certain provisions with respect to
the preparation of financial statements in case of
mergers, dissolution or liquidation by the entities that
have the financial year different from the calendar year.

Ordinul introduce anumite prevederi relevante pentru
pregătirea situațiilor financiare în cazul fuziunii, divizării
sau lichidării de către entitățile care au ales o durată a
exercițiului financiar diferită de anul calendaristic.

The Order completes the provisions included in the
Accounting Regulations regarding the annual financial
statements approved through the Order of the ministry
of public finances no. 1802/2014, respectively in the
accounting regulations conformant with the
International Financial Reporting Standards approved
by the Order of minister of public finance no.
2844/2016, regarding the accounting treatment of green
certificates received after the date of 1 April 2017. The
accounting treatment applicable for the green
certificates recorded in the accounting books until 1
April 2017 is the one provided until the entering into
force of the Emergency Ordinance no. 24/2017.

De asemenea, Ordinul completează prevederile
cuprinse în Reglementările contabile privind situațiile
financiare anuale aprobate prin Ordinul ministrului
finanțelor publice nr. 1802/2014, respectiv în
Reglementările contabile conforme cu Standardele
internaționale de raportare financiară aprobate prin
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2844/2016, în
ceea ce privește tratamentul contabil al certificatelor
verzi primite după data de 1 aprilie 2017. Tratamentul
contabil aplicabil certificatelor verzi înregistrate în
evidențele contabile până la data de 1 aprilie 2017 este
cel prevăzut până la intrarea în vigoare a Ordonanței de
Urgenta nr. 24/2017.
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