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  DOMENIU: COD FISCAL 

T A X  focus 
nr. 36/16 iulie 2016  

SUBIECT:  CHELTUIELI DE 
CERCETARE - DEZVOLTARE 

   
 

Prin acest ordin se aprobă Normele pentru deducerea cheltuielilor de 
cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal. Față de reglementarea 
anterioară (OMFP/OMECTS nr. 2086/4504/2010, cu modificările aduse de 
OMFP/OMECS nr. 256/2015), se actualizează referirile la articolele din Codul 
fiscal potrivit Legii nr. 227/2015 și se înlocuiește termenul ”profit impozabil” cu 
cel de ”rezultat fiscal”. 

1. Conform ordinului, se acordă deduceri la calculul rezultatului fiscal pentru 
activitățile de cercetare-dezvoltare desfășurate prin mijloace proprii sau în 
colaborare/asociere/acord, în scopul valorificării, atât pe teritoriul național, cât 
și în statele membre UE sau în statele care aparțin SEE. Cota de deducere 
pentru aceste activități este de 50% din cheltuielile eligibile efectuate de 
contribuabili în anul fiscal.  

2. Dacă activitățile de cercetare-dezvoltare sunt realizate în 
colaborare/asociere/acord sau dacă o parte din activități sunt realizate de un 
terț la comanda contribuabilului, stimulentele fiscale se acordă fiecăruia dintre 
contribuabili/terțului, pe baza cheltuielilor eligibile efectuate de fiecare dintre 
aceștia. Cheltuielile eligibile efectuate de un contribuabil nu sunt luate în calcul 
la stabilirea stimulentelor acordate celorlalți contribuabili care participă la 
proiect. 

3. Dacă cheltuielile efectuate, cu excepția celor de regie, nu sunt în totalitate 
dedicate activităților de cercetare-dezvoltare, acestea vor fi alocate prin 
utilizarea unei chei de repartizare stabilită de contribuabil.  

4. Pentru încadrarea activităţilor în categoria celor de cercetare-dezvoltare, se 
constituie Registrul experţilor pe domenii de cercetare-dezvoltare, prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

5. Pentru aplicarea acestui ordin, expresiile sau termenii folosiți au înțelesul 
din: 

a) OUG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,  

b) Regulamentul UE nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă 
în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat,  

c) Comentariile din ghidul specific emis de Organizaţia pentru Cooperare 
şi Dezvoltare Economică - Manualul Frascati.   

6. La data intrării în vigoare a acestui ordin (13 iulie 2016), se abrogă 
OMFP/OMECTS nr. 2086/4504/2010. 

 

 

CUPRINS 
Ordinul ministrului finanțelor 
publice și al ministrului educației 
naționale și cercetării științifice nr. 
1056/4435/2016 pentru aprobarea 
Normelor privind deducerile pentru 
cheltuielile de cercetare-dezvoltare 
la calculul rezultatului fiscal, 
publicat în M. Of. nr. 526 din data 
de 13 iulie 2016. 
*intrare în vigoare: 13 iulie 2016 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ 

Această publicaţie are un scop pur informativ. 
Prin urmare, nu ne asumăm nicio 
responsabilitate pentru eventualele pierderi 
rezultate ca urmare a acţiunilor întreprinse pe 
baza informaţiilor conţinute de aceasta 
publicaţie. Vă recomandăm să luați decizii 
numai după consultarea unui specialist. 
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