
 
          25 februarie 2021 

Către:   Domnul Ciprian-Sergiu Teleman, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
Domnul Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor 

 

Ref:    Dificultăți privind aplicabilitatea practică a facilităților fiscale pentru activitățile de 

cercetare-dezvoltare 

 

Stimați domni Miniștri, 

 

Vă transmitem această scrisoare din partea Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR), pentru a va 

aduce la cunoștință  situația actuală a dificultăților legate de aplicarea practică a facilităților fiscale 

pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, anume: facilitatea fiscală care permite deducerea 

suplimentară a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare la calculul impozitului pe profit, scutirea integrală 

de la plata impozitului pe profit pentru companiile care desfășoară exclusiv activități de cercetare-

dezvoltare, precum și scutirea de impozit pe venitul din salarii pentru angajații implicați în proiecte de 

cercetare-dezvoltare și inovare.  

Vă propunem organizarea unei întâlniri comune în care să detaliem contextul și să găsim soluțiile 

optime la blocajele existente.  

Așa cum s-a menționat în mod repetat, este necesară sprijinirea activității de cercetare-dezvoltare în 

România, acest lucru fiind asumat atât în programul de guvernare, cât și în alte documente 

programatice. Prin această scrisoare semnalăm faptul că, deși, încă din anul 2010 s-au adoptat o serie 

de facilități fiscale pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, ele sunt și în prezent, în anumite cazuri, 

inaplicabile în România. 

Astfel, la acest moment, deși au această posibilitate din punct de vedere legal, persoanele juridice care 

doresc efectuarea unei certificări / expertize privind îndeplinirea condițiilor de acordare a 

stimulentelor fiscale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, nu o pot face din punct de vedere 

practic, având in vedere numeroasele incertitudini legate de acest subiect. În consecință, numeroase 

firme care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare decid să nu procedeze la aplicarea 

stimulentelor fiscale prevăzute de Codul Fiscal şi de Norme, deși acestea se încadrează ca activitate 

de cercetare-dezvoltare conform prevederilor legale în vigoare, din cauza riscului ca deducerea 

suplimentară la calculul impozitului pe profit și/ sau aplicarea scutirii integrale de la plata acestuia să 

fie mai târziu respinse de organele fiscale în cadrul unor inspecții fiscale ulterioare. Aceste decizii au 

un efect negativ asupra economiei României, întrucât neclaritățile generate de aplicarea acestor 

facilități fiscale pot conduce la decizii ca anumite proiecte de cercetare-dezvoltare să fie desfășurate 

în alte țări. 

 



 
Ne referim în continuare la prevederile art. 5 din Ordinul 1056/2016 pentru aprobarea Normelor 

privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, care 

menționează următoarele: 

“Pentru încadrarea activităţilor ca fiind de cercetare-dezvoltare, Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice, pe baza propunerilor Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi 

Inovare, constituie Registrul experţilor pe domenii de cercetare-dezvoltare, prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice”. 

Aceasta prevedere creează discrepanțe majore în legatură cu rolul Corpului de Experti, prin 

comparație cu bunele practici din țările vest-europene și scoate în evidență multe neclarități. 

Astfel, în țările Europei Occidentale, Corpul Experților intervine în general în sprijinul autorităților în 

timpul controalelor efectuate de către acestea, pentru a valida aposteriori,din punct de vedere tehnic, 

proiectele de cercetare-dezvoltare ce au beneficiat deja de stimulente fiscale. Aceasta înseamnă că 

responsabilitatea pentru înregistrarea declarațiilor pentru ce vizează stimulentele fiscale revine în 

exclusivitate contribuabilului, care trebuie să se asigure că acestea respectă criteriile prevăzute de 

lege.  

Pe de altă parte, Ordinul nr. 350 din 30 mai 2019 pentru constituirea registrului a fost emis de către 

Ministerul Educației și Cercetării și publicat pe site-ul instituției abia în primăvara anului 2019 (la 

vremea respectivă era vorba de site-ul Ministerului Cercetării) și nu a fost până în prezent publicat în 

Monitorul Oficial al României, reieșind astfel o serie de neclarități care pun sub semnul întrebării 

aplicarea de către companii a facilităților fiscale pentru cercetare-dezvoltare. Menționăm doar câteva 

dintre ele: 

1. Cum funcționează procedural corpul de experți? Există sau se va crea un statut al acestuia? 

2. Care este procedura prin care pot fi contactați oficial experții de către contribuabili în vederea 

primirii certificării activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate de aceștia? Menționăm că 

în practică, deși multe companii au contactat experții din cadrul corpului, o parte semnificativă 

din aceștia din urma nu și-au dorit implicarea în astfel de proiecte de cercetare-dezvoltare, 

aspect care din nou face imposibilă aplicarea practică a facilitaților de către companiile în 

cauza. 

3. Care este livrabilul/documentul emis de experți – există sau se va crea o structură standard 

indiferent de domeniul/aria de specializare a expertului? 

4. Va exista o indicație clară privind domeniile specifice de cercetare-dezvoltare de care sunt 

responsabili fiecare dintre experții incluși în Registrul experților, lucru imperios necesar cel 

puțin până în momentul în care va exista o procedură prin care solicitarea se va putea face în 

cadru instituționalizat către corpul de experți (și nu individual, de către contribuabilii 

interesați, direct către unul dintre acești experți)? 

5. Sunt domenii de cercetare-dezvoltare pentru care nu a fost denumit un expert în cadrul 

corpului de experți, de exemplu, domeniul IT, domeniu pentru care Romania a început să fie 

recunoscută la nivel global. Ce se întâmpla în astfel de cazuri? Pot ceilalți experți specializați 

în alte domenii să acopere și domeniile pentru care inițial nu a fost desemnat un anume 

expert? 



 
6. Există posibilitatea instituirii unei proceduri simplificate care să fie opozabilă Agenției 

Naționale pentru Administrare Fiscală? 

7. Care este procedura pentru a deveni membru al corpului de experți?  

8. Au existat discuții cu Ministerul Finanțelor Publice și cu ANAF atunci când a fost elaborat acest 

Ordin 350/2019? Care a fost opinia acestor instituții? 

9. De asemenea, considerăm că este necesară reintroducerea prevederilor inițiale care lăsau 

opțională posibilitatea contribuabililor de a apela la corpul experților în vederea efectuării 

unei certificări / expertize privind îndeplinirea condițiilor de acordare a stimulentelor fiscale 

pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. 

În plus, Ordinul 1056/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de 

cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, menționează următoarele: 

(4) În situaţia în care o parte dintre activităţile de cercetare-dezvoltare efectuate de un contribuabil 

sunt efectuate de un terţ, la comanda sa, stimulentele fiscale se acordă acestuia, dacă sunt îndeplinite 

condiţiile din prezentul ordin, iar contribuabilul beneficiar nu va lua la calculul propriului stimulent 

fiscal cheltuielile înregistrate din partea acestui terţ. 

Considerăm că, într-o abordare rezonabilă, trebuie considerată și o excepție de la această regulă în 

cazul activităților de cercetare-dezvoltare efectuate de un terț din UE (pentru un contribuabil rezident 

fiscal român) în situația în care acesta nu beneficiază de facilități fiscale de cercetare-dezvoltare, fie 

datorită lipsei de reglementări specifice, fie a unor reglementări riguroase în statul membru în cauză 

(ex. doar producătorul/deținătorul produsului poate beneficia de facilități fiscale de cercetare-

dezvoltare). Un exemplu pe care vrem să îl expunem este situația testelor clinice pentru 

vaccinuri/medicamente/tratamente/produse cosmetice efectuate în UE pentru beneficiari români. 

Menționăm că astfel de activități sunt eligibile pentru deducerea suplimentară a cheltuielilor de 

cercetare-dezvoltare la calculul impozitului pe profit în România în anumite condiții, însă în practică 

nici terțul, nici beneficiarul activităților nu pot beneficia de facilitatea fiscală din cauza restricțiilor 

legislative. De asemenea, ar trebui introdusă o excepție și pentru situațiile în care terțul nu aplică 

pentru stimulentele fiscale respective, chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile din prezentul ordin (din 

diverse motive, spre exemplu cost vs. beneficiu) și transferă acest drept către contribuabilul 

beneficiar.  

Suplimentar, în legătura cu scutirea integrală de impozit pe profit, este foarte important să știm care 

este statusul schemei de ajutor de stat inițiate de către Ministerul Finanțelor Publice cu privire la 

acordarea acestei scutiri entităților care desfășoară exclusiv activități de cercetare-dezvoltare. Au fost 

făcute demersurile pentru notificarea ajutorului de stat către Consiliul Concurenței și Comisia 

Europeană? De asemenea, este necesară elaborarea unor norme pentru aplicarea scutirii de impozit 

pe profit a contribuabililor care desfășoară exclusiv activitate de cercetare, dezvoltare, inovare 

(conform articolului 22^1 din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal). 

De asemenea, cerințele privind modul de calcul și documentare a scutirii de impozit pe venitul din 

salarii pentru angajații care fac parte din echipe ale unor proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare 

sunt atât de complexe, încât pentru majoritatea angajatorilor este foarte dificil, dacă nu imposibil, să 

automatizeze aplicarea în calculul salarial a acestei deduceri. Acest fapt duce, practic, fie la 

imposibilitatea de a aplica această facilitate fiscală, fie la o încărcare administrativă nejustificată 

economic. 



 
Menționăm faptul că facilitați fiscale pentru cercetare-dezvoltare sunt oferite de mai multe tari, 

aspect care intensifică concurența între state pentru atragerea de investiții în proiecte care au o parte 

semnificativă de cercetare-dezvoltare. Astfel, de exemplu, în Polonia, Slovacia sau Ungaria, există 

posibilitatea de a beneficia de credit fiscal pentru activitățile de cercetare-dezvoltare. Mai mult, țări 

din regiune și nu numai (i.e. Ungaria, Franța, Austria, etc.) au instituții care realizează evaluări pentru 

încadrarea unor activități în domeniul cercetare-dezvoltare, în anumite cazuri aceste evaluări fiind 

opozabile inspectorilor fiscali în cazul unui control (cazul Ungariei, în anumite condiții). Astfel de 

jurisdicții pot reprezenta un model de urmat pentru România.   

Totodată, Eurostat observă faptul că, dintre statele membre UE, România alocă resurse mult sub 

media europeană pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, situându-se foarte aproape de ultimul 

loc al clasamentului. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât, la nivelul UE, în majoritatea țărilor 

se remarcă o creștere a investițiilor în perioada 2007-2014, pe când în România se remarcă o tendință 

descrescătoare (Eurostat, First estimates of Research & Development expenditure - 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7752010/9-30112016-BP-EN.pdf/62892517-

8c7a-4f23-8380-ce33df016818).  

În acest context, în scopul încurajării activităților de cercetare-dezvoltare și al aplicării în mod 

neechivoc și transparent a stimulentelor fiscale pentru aceste activități, considerăm că edificarea 

aspectelor legate de Registrului experților pe domenii de cercetare-dezvoltare și elaborarea 

metodologiei de certificare / expertizare ar trebui să reprezinte o prioritate, atât pentru Ministerul 

Cercetării, Inovării și Digitalizării, cât și pentru Ministerul Finanțelor. De asemenea, considerăm 

necesare colaborarea strânsă şi dialogul constant între cele două ministere, precum şi între acestea şi 

mediul de afaceri. 

În speranța că veți considera această întâlnire oportună, vă stăm la dispoziție pentru a vă prezenta 

opinia CDR pe toate punctele de mai sus și  pentru a sprijini ministerele la nivel tehnic,  în vederea 

identificării celor mai bune soluții pentru ca facilitățile oferite de Codul Fiscal pentru activități de 

cercetare-dezvoltare să poată fi accesate în practică și să producă efectele scontate în economia 

românească.  

 

Cu deosebită considerație,  

Angela Roșca  

Coordonatorul grupului de lucru pentru fiscalitate 

Coaliția pentru Dezvoltarea României 
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