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Deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal 

 
In Monitorul Oficial nr. 526 din 13 iulie 2016 s-a publicat Ordinul nr. 1056/4435/2016 din 5 iulie 2016 

pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul 

rezultatului fiscal. Acest ordin detaliaza conditiile si elementele care pot fi considerate eligibile pentru 

aplicarea facilitatii fiscale. 

 

Facilitatea fiscala privind cheltuielile de cercetare-dezvoltare 

 
Conform art. 20 din Codul Fiscal, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare se pot acorda stimulente 

fiscale precum: 

 

 Deducerea suplimentara la calculul rezultatului fiscal, in proportie de 50%, a cheltuielilor eligibile 

pentru aceste activiati care se calculeaza trimestrial sau anual;  

 Posibilitatea aplicarii metodei de amortizare accelerata si in cazul aparaturii si echipamentelor 

folosite pentru astfel de activitati. 

 

Care sunt facilitatile fiscale? 

 
Stimulentele fiscale pentru activitatile de cercetare-dezvoltare reprezinta reducerea rezultatului fiscal de 

care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea suplimentara, in proportie de 50%, a cheltuielilor 

efectuate de acestia in anul fiscal respectiv, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, precum si prin 

aplicarea metodei de amortizare accelerata in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de 

cercetare-dezvoltare. 

 

Aceste stimulentele fiscale sunt acordate pentru activitatile realizate atat pe teritoriul national, cat si in 

statele membre ale Uniunii Europene sau in statele care apartin Spatiului Economic European. De 

asemenea, asupra deducerilor acordate nu se poate reveni in cazul nerealizarii obiectivelor proiectului de 

cercetare-dezvoltare. 

 

Cine poate beneficia de aceste facilitati? 

 

 Stimulentele fiscale se acorda atat pentru contribuabilii care realizeaza activitati de cercetare-

dezvoltare in folosul propriu, cat si pentru activitatile realizate in folosul unui tert;  

 Atunci cand activitatile sunt realizate de mai multi contribuabili prin colaborare/asociere/acord, 

ajutoarele fiscale se acorda fiecaruia dintre acestia, in functie cheltuielile eligibile efectuate de 

fiecare in parte; 

 Daca activitatile de cercetare-dezvoltare sunt efectuate de un tert in numele si la comanda unui 

contribuabil, stimulentele fiscale se pot acorda tertului, daca contribuabilul beneficiar nu va lua in 

calculul impozitului pe profit deducerea suplimentara pentru cheltuielile inregistrate din partea 

acestui tert. 

 

Care sunt cheltuielile eligibile? 

 
Enumeram mai jos cheltuielile eligibile pentru care se poate acorda deducerea suplimentara: 

 

 Cheltuielile cu amortizarea, inchirierea imobilizarilor corporale si necorporale; 

 Cheltuielile cu personalul care participa direct la activitatile de cercetare-dezvoltare, precum si 

activitatile conexe in sprijinul acestora;  
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 Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale si necorporale;  

 Cheltuielile de exploatare, inclusiv cheltuieli cu serviciile executate de terti, cheltuieli cu 

materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli 

cu materiile prime, piese, module, componente, cheltuieli privind animalele de experiment, 

precum si alte produse, procese sau servicii similare folosite pentru activitatile de cercetare-

dezvoltare;  

 Cheltuielile de regie, care pot fi alocate direct rezultatelor cercetarii sau proportional. 

 

Care sunt activitatile de cercetare-dezvoltare eligibile? 

 
Ca regula generala, sunt considerate eligibile activitatile de cercetare aplicativa si/sau de dezvoltare 

tehnologica. Insa, ordinul vine cu o serie de exemple care sunt excluse din activitatile de cercetare-

dezvoltare: 

 

 Cercetare in domeniul stiintelor sociale, arte sau relatii umane;  

 Programe de testare si analiza in scopul controlului calitatii sau cantitatii; 

 Modificari de natura cromatica sau estetica asupra produselor, serviciilor ori proceselor 

existente;  

 Studiile de management sau de eficienta realizate inainte de inceperea unei activitati de 

cercetare-dezvoltare;  

 Activitati de corectare in legatura cu deteriorari aparute in productia comerciala a unui 

produs;  

 Activitati juridice si administrative in legatura cu aplicarea, brevetarea si solutionarea litigiilor 

legate de inventii;  

 Studii de cercetare a pietei, de testare si dezvoltare a pietei, de promovare a vanzarilor sau 

de consum;  

 Prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, titei sau gaze naturale;  

 Activitatile comerciale si financiare necesare pentru cercetarea pietei, productia comerciala 

sau distributia; 

 Servicii administrative si de asistenta care nu sunt realizate in totalitate si exclusiv in legatura 

cu activitati de cercetare-dezvoltare. 

 

Pentru a fi considerate eligibile, activitatile de cercetare-dezvoltare trebuie sa fie cuprinse intr-un proiect, 

care sa cuprinda urmatoarele elemente obligatorii:  

 

 Obiectivul stabilit; 

 Perioada de desfasurare; 

 Domeniul de cercetare-dezvoltare; 

 Sursele de finantare; 

 Categoria rezultatului; 

 Caracterul inovativ. 

 

 

 

 

Disclaimer 

Acest material informativ este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat un serviciu de consultanta. Desi 

incercam sa furnizam informatii corecte si de actualitate, nu exista nici o garantie ca aceste informatii vor fi corecte la 

data la care sunt primite sau ca vor continua sa ramana corecte in viitor. Este recomandat sa solicitati o analiza a 

cazului dumneavoastra si o opinie personalizata inainte de a intreprinde actiuni bazate pe continutul materialului. 

Pentru o astfel de opinie sau intrebari suplimentare in ceea ce priveste problemele expuse, nu ezitati sa ne 

contactati. 
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Contact  

Mihai Erculescu 

Senior Tax Consultant 

E-Mail: Mihai.Erculescu@accace.com 

Tel: +40 314050440 

Despre Accace  

Avand peste 330 de profesionisti in cadrul birourilor deschise in sapte tari din Europa Centrala si de Est, 

Accace reprezinta una dintre companiile de consultanta si externalizare de top din regiune. De-a lungul 

anilor, Accace a dobandit o experienta remarcabila, detinand in prezent un portofoliu de peste 1400 de 

clienti, majoritatea companii internationale.  

In prezent furnizam servicii prin intermediul birourilor noastre din: Cehia, Germania, Polonia, Romania, 

Slovacia, Ucraina si Ungaria. Locatiile din alte tari europene sau locatiile globale sunt acoperite de 

partenerii nostri de incredere.  

Mai multe puteti afla accesand: www.accace.ro 
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