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Alte modificări ale legislației contabile și fiscale
Indemnizația zilnică de delegare și detașare
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 / 27.01.2015 a fost publicat OMFP nr. 60 / 2015 pentru
actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce
reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care
acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în Anexa la HG nr. 1.860 / 2006
privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi
detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.
De la data intrării în vigoare a Ordinului (27.01.2015), noile valori sunt:



17 RON pentru indemnizația zilnică de delegare și detașare (anterior suma era de 13 RON);



45 RON pentru suma ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în
delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică (anterior
suma era de 30 RON).

Situațiile financiare anuale / raportările contabile anuale
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 / 27.01.2015 a fost publicat OMFP nr. 65 / 2015 privind
principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor
contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
Ordinul include, pe lângă principalele aspecte de care operatorii economici trebuie să țină cont atunci când
întocmesc situațiile financiare anuale / raportările contabile anuale, și termenul pentru depunerea acestora
la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.
Ordinul abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 79 / 2014 privind principalele
aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

www.duncea-stefanescu.ro
Wide experience. Innovative solutions. Since 1999

Other Amendments of the Tax and Accounting Legislation
Daily Allowance for Business Trips and Secondment
Monitorul Oficial al Romaniei, Part I, No 68 of 27 January 2015 has published Order No 60 / 2015 of the
Minister of Public Finance, updating the daily allowance for business trips and secondment, as well
as the amount representing compensation for the accommodation expenses incurred by the
personnel on business trips when they do not benefit from tourist accommodations as provided by the
Annex to Government Resolution No 1.860/2006 on the rights and obligations of the personnel of public
authorities and institutions during business trips and their posting to another location, as well as during
business travels within the locality.
Starting the date on which the Order enters into force (i.e. 27 January 2015), the new values are the
following:



RON 17 representing the daily allowance for business trips and secondment (formerly it amounted to
RON 13);



RON 45 representing compensation for the accommodation expenses incurred by the personnel on
business trips when they do not benefit from tourist accommodations (formerly it was worth RON 30).

Annual Financial Statements / Annual Reports
Monitorul Oficial al Romaniei, Part I, No 69 of 27 January 2015 has published Order No 65 / 2015 of the
Minister of Public Finance, regarding the main aspects related to the preparation and submission of
the annual financial statements and annual reports of economic operators to the territorial entities of
the Ministry of Public Finance.
This Order also specifies, apart from the main aspects which should be considered by economic operators
while preparing their annual financial statements / annual reports, the time limit for the submission of said
documents to the territorial entities of the Ministry of Public Finance.
The Order abrogates Order No 79 / 2014 on the principal aspects related to the preparation and filing of
annual financial statements and annual reports of economic operators with the territorial units of the
Ministry of Public Finance.
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Legal Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este
considerată consiliere profesională şi, drept urmare, Duncea Ştefănescu nu îşi asumă nici o responsabilitate în
acest sens. Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi să ne
contactaţi.
Legal Alert contains a selection of the latest major issues occurred in the Romanian legislative framework, is
intended only to provide information and, hence, shall not be deemed to provide professional advice or
consultancy. Therefore, we assume no responsibility in this respect. Should you require any information
related to the foregoing, please do not hesitate to contact us.
Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele noastre, vă rugăm trimiteţi un mesaj la adresa
news@duncea-stefanescu.ro, specificând numele, prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii.
If you wish to get free subscription to our newsletters, please send a message to news@duncea-stefanescu.ro,
specifying your full name and title, as well as the name of your company.
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