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1. Preambul 
 

 

 Un grup de societati este format dintr-o: 

 

  - Societate – mama (SM); 

  - Una sau mai multe societati – fiice (SF). 
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2. Obligatia intocmirii conturilor 
consolidate 

 
 

 Situatii financiare consolidate; 
 Un raport consolidata al administratorilor. 

 
 Aceste cerinte sunt realizate daca SM: 
 
 Detine majoritatea drepturilor de vot in capitalul social al filialei; 
 
 Are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau 

supraveghere ale unei filiale si este simultan actionar/asociat; 
 

 Are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra filialei, al carei actionar este, in temeiul unui contract 
sau a unei clauze din actul constitutiv al filialei, daca acestea sunt prevazute de dreptul intern al filialei; 

   
 Este actionar/asociat al unei intreprinderi, si: 
  - Majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau supraveghere ale filialei au fost 

numiti de catre acesta pana la intocmirea situatiilor financiare consolidate; 
  - Detine singur controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor/asociatilor din filiala 

ca urmare a unui acord incheiat cu alti actionari/asociati ai filialei. 
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3. Exceptii de la obligatia de 
consolidare 

   Scutirea este prezenta atunci cand SM este ea 
insasi o filiala, chiar daca este entitate de interés 
public, cu urmatoarele exceptii: 

 

 SM a intreprinderii scutite detine tóate actiunile 
intreprinderii scutite; 

 

 SM a intreprinderii scutite detine peste 90% din 
actiunile intreprinderii scutite, iar restul 
actionarilor/asociatilor intreprinderii scutite au 
aprobat exceptarea. 
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  Exceptarile sunt recunoscute daca sunt 
indeplinite urmatoarele conditii: 

 

 Entitatea scutita si tóate filialele sale sunt consolidate 
in situatiile financiare ale unui grup mai mare de 
intreprinderi, a carei SM este reglementata de dreptul 
intern al fiecarui stat membru; 

 

 Consolidarea conturilor se realizeaza de catre SM a 
grupului in cauza; 
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  Alte situatii de scutire de la obligatia 
consolidarii: 

 

 Actionarii/Asociatii intreprinderii scutite care un detin 
un procent minim din capitalul social al intreprinderii 
in cauza, nu au solicitat intocmirea situatiilor 
financiare consolidate cu cel putin 6 luni inainte de 
inchiderea exercitiului financiar; 
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          Procentul minim nu depaseste urmatoarele 
limite: 

 

 10% din capitalul societatilor de actiuni; 

 20% din capitalul altor tipuri de societati. 
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    Statele membre nu supun scutirea: 

 

 Conditiei ca SM care a intocmit situatiile financiare 
consolidate, sa fie reglementata de dreptul intern al 
statului membru care acorda scutire; 

 

 Unor obligatii legate de pregatirea si auditarea 
situatiilor financiare respective. 
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  O intreprindere, chiar daca este o entitate de interés 
public, poate fi exclusa din situatiile financiare consolidate 
daca este indeplinita cel putin una din urmatoarele 
conditii: 

 
 Situatia in care costurile consolodarii sunt exagérate; 

 
 Actiunile/Partile Sociale ale intreprinderii in cauza sunt 

detinute exclusiv pentru vanzarea lor ulterioara; 
 

 Restrictii severe pe termen lung privind exercitarea 
drepturilor de catre SM. 
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4. Intocmirea situatiilor financiare 
consolodate 

 
 

  Consolidarea conturilor impune eliminarea din 
situatiile financiare consolidate a urmatoarelor elemnete: 

 

 Datoriile si creantele dintre intreprinderi; 

  

 Veniturile si cheltuielile aferente operatiunilor efectuate intre 
intreprinderi; 

  

 Profiturile si pierderile rezultate din operatiuni efectuate intre 
intreprinderi, incluse in valoarea activelor din situatiile 
financiare consolidate. 
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  Controlul pe care SM il exercita asupra SF poate fi 
de 3 feluri in functie de marimea procentajului de 
control, astfel: 

 

 Control Majoritar 

 Control Conjunctiv 

 Control Minoritar 
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Globala 

Proportionala 

Echivalentei 
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 In functie de tipul de control prezentat, consolidarea 
conturilor se realizeaza prin una din urmatoarele metode: 



5. Raportul dintre Contabilitatea si 
Fiscalitatea de Grup 

 
 Contabilitatea Consolidata – porneste de la doua sau mai 

multe entitati economice cu personalitate juridica proprie care 
intocmesc situatii financiare individuale conform dreptului 
intern, in prezent 150 zile.  
 

 Aceste entitati economice care indeplinesc conditiile de la 
punctele anterioare sunt obligate sa intocmesca situatii 
financiare consolidate in termenul prevazut de dreptul intern, in 
prezent 240 zile. 
 

 Holdingul - este o constructie economica, fara personalitate 
juridica, care reuneste doua sau mai multe entitati economice, 
dar care are un cod fiscal. 
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  Pornind de la aceste considerente, se pot 
desprinde urmatoarele directii: 

 

 Fiecare entitate economica sa calculeze un cost fiscal 
in cursul anului, sa il declare si plateasca, sub forma de 
plati anticipate; 

 

 Regularizarea si calculul final al respectivului cost 
fiscal sa se realizeze la finele anului fiscal printr-o 
declaratie finala. 

 CECCAR – Filiala Bucuresti 



 
 

Exemplu: Impozitul pe profit 
 

  
In cursul anului fiecare 

societate din grup sa 
calculeze, declare si sa 
achite anticipat prin 

intermediul Declaratiei 
100, iar regularizarea 

finala a valorii 
impozitului pe profit sa se 
realizeze prin intermediul 

Declaratiei 101 la nivel 
de grup. 

 

  Pornind de la aceste considerente se nasc 
urmatoarele aspecte obiective: 

 
 Consolidarea Conturilor trebuie sa fie realizata pe o 

baza de evaluare comuna atat la SM, cat si la toate SF; 
 

 Prealabil Consolidarii Conturilor trebuie realizata 
operatiunea de retratare a informatiilor din situatiile 
financiare ale fiecareia dintre societati: SM si una sau 
mai multe SF; 

  
 Care baza este aleasa: a SM sau a uneia dintre SF; 
  
 Impozitarea trebuie sa tina cont de Creditul Fiscal 

Extern; 
  
 Daca SM este MicroIntreprindere iar una sau mai 

multe SF sunt platitoare de Impozit pe Profit sau 
invers? 
 
 

  Aceste aspecte reprezinta puncte de reflectie 
pana la aplicarea lor in practica pe o baza care sa fie 
adaptata la realitatile economice existente. 
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Va Multumesc! 

 

 
Lect. Univ. Dr. Florentin CALOIAN 

ASE Bucuresti 

Presedinte CECCAR – Filiala Bucuresti 
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