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Care sunt elementele de noutate?

In Monitorul Oficial din data de 14.06.2017 s-a publicat Legea 136/2017 cu privire la completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal. 

 

Elementele de noutate se refera la: 

 Clarificari privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe venituri salariale pentru salariatii 

care activeaza in domeniul cercetarii-dezvoltarii, astfel: 

 Scutirea se acorda pentru toate persoanele incluse intr-o echipa a unui proiect de 

cercetare-dezvoltare 

 Scutirea se acorda in limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-

dezvoltare si inovare, evidentiate distinct in bugetul proiectului 

 Statul de plata aferent veniturilor salariale si asimilate salariilor obtinute de fiecare salariat 

in urma activitatilor in proiecte de cercetare-dezvoltare si inovare se intocmeste separat 

pentru fiecare proiect 

 Clarificari privind marcarea produselor accizabile 

 Clarificari privind restituirea accizelor 

 

Aceasta lege intra in vigoare in data de 17.06.2017, cu exceptia prevederilor in legatura cu scutirea 

impozitului aferent veniturilor salariale din activitati de cercetare-dezvoltare, care se va aplica incepand cu 

luna iulie 2017. 

 

 

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  

Aurora Simionescu 

Junior Tax Consultant 

E-Mail: Aurora.Simionescu@accace.com 

Tel: + 40 314 050 440 

Despre Accace  

Avand peste 550 de profesionisti in cadrul birourilor deschise in 13 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 un portofoliu ce cuprinde peste 2000 de 

clienti, majoritatea companii internationale. 

In prezent, furnizam servicii prin intermediul birourilor noastre din Bosnia si Hertegovina, Cehia, Croatia, 

Germania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina si Ungaria. 

Alte locatii europene, precum si din afara Europei, sunt acoperite de partenerii nostri de incredere. 

Mai multe puteti afla accesand: www.accace.ro 
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