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Clarificari privind deducerea suplimentara pentru cheltuielile de
cercetare-dezvoltare
Ordinul nr. 256/3.331/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 178 din 16 martie 2015
Ordinul contine Normele metodologice
pentru aplicarea deducerii suplimentare
pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare,
prevazuta la art. 19^1 din Codul fiscal.
Ordinul aliniaza prevederile Normelor
metodologice cu reglementarile Codului
fiscal si, in plus, aduce o serie de
completari,
dintre
care
mentionam
urmatoarele:
activitatile de cercetare–dezvoltare pot
fi realizate prin mijloace proprii sau in
colaborare, asociere sau acord de
alocare a acestor activitati in cadrul
grupului in cazul in care contribuabilul
primeste drepturi depline de a folosi
rezultatele cercetarii;
activitatile de cercetare-dezvoltare
trebuie sa fie compatibile cu manualul
Frascati, publicat de OECD;
valorificarea se poate face atat in folos
propriu (prin preluarea rezultatului
cercetarii in activitatea proprie), cat si
prin vanzarea rezultatelor cercetarii
sau
exploatarea
dreptului
de
proprietate intelectuala rezultat;

pentru
definitivarea
valorii
stimulentelor
fiscale
la
calculul
profitului impozabil intr-un an fiscal,
contribuabilii pot solicita efectuarea
unei
certificari/expertize
privind
indeplinirea conditiilor de acordare a
acestora;
in cazul activitatilor de cercetare
efectuate la comanda de catre un tert,
stimulentele
fiscale
se
acorda
initiatorului comenzii;
noile prevederi actualizeaza lista
cheltuielilor eligibile luate in calcul
pentru
acordarea
deducerii
suplimentare;
in cazul in care cheltuielile de
dezvoltare sunt capitalizate, deducerea
fiscala se poate aplica in perioada
fiscala
in
care
acestea
sunt
inregistrate sau cand sunt transferate
drept cheltuieli in contul de profit si
pierdere.

Modificari privind administrarea contribuabililor mari si mijlocii
Ordinul nr. 580/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 153 din 3 martie 2015
Ordinul aduce modificari in ceea ce
priveste organul fiscal ce coordoneaza
procedura de executare silita la nivelul
contribuabililor mari si mijlocii.
Astfel, coordonarea executarii silite in
vederea recuperarii tuturor creantelor
fiscale, inclusiv a impozitului pe venitul din
salarii datorate de contribuabili si sediile
lor secundare, este realizata dupa cum
urmeaza:
in cazul marilor contribuabili, de catre
Directia Generala de Administrare a
marilor contribuabili („DGAMC”) prin
serviciile de executare silita proprii;
in cazul contribuabililor mijlocii, de
catre
Administratia
Judeteana
a

Finantelor Publice, prin structura de
colectare contribuabili mijlocii, sau
Directia
Generala
Regionala
a
Finantelor Publice Bucuresti, prin
Administratia
Fiscala
pentru
contribuabili mijlocii.
Conform Ordinului, competenta pentru
sechestrarea si valorificarea bunurilor
mobile/imobile poate reveni serviciilor
regionale de executare silita ale DGAMC
(pentru contribuabilii mari), respectiv
organelor fiscale (pentru contribuabilii
mijlocii), in a caror raza teritoriala se afla
bunurile.

Procedura alternativa de declarare a marfurilor la import/export
Ordinul nr. 614/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 160 din 6 martie 2015
Ordinul aproba Instructiunile de utilizare a
formularelor
declaratiei
vamale
de
import/export in cazul aplicarii procedurii
alternative (aplicata in cazul in care
aplicatiile informatice vamale de declarare
a marfurilor la import si la export nu
functioneaza).
Conform noilor prevederi, declarantul sau
reprezentantul este obligat sa informeze in

scris biroul vamal in legatura cu orice
operatiune de import/export inregistrata in
aplicatie si care nu a primit liber de vama,
pentru a carei finalizare se solicita
utilizarea procedurii alternative.
Ordinul intra in vigoare in termen de 15 zile
de la data publicarii in Monitorul Oficial si
abroga prevedrile art. 73-77 din Ordinul
nr. 1626/2009.

Reglementari privind industria farmaceutica
Ordinul nr. 194/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 168 din 11 martie 2015
Ordinul aproba Normele pentru evaluarea
si avizarea publicitatii la medicamentele
de uz uman.
Ordinul introduce, printre altele, prevederi
cu privire la raportarea sponsorizarilor si a
altor cheltuieli suportate de catre
producatorii
si
distribuitorii
de
medicamente
precum
si
de
catre
detinatorii autorizatiilor de punere pe piata
a medicamentelor sau reprezentantii
acestora in Romania, pentru:
profesionisti in domeniul sanatatii;
organizatii profesionale si organizatii
de pacienti;
orice alt tip de organizatii care
desfasoara activitati referitoare la
sanatatea umana, asistenta medicala
sau farmaceutica.

Obligatia
de
raportare
revine
si
beneficiarilor activitatilor de sponsorizare.
Declararea sponsorizarilor/cheltuielilor se
va realiza astfel:
pentru cele efectuate in 2014,
raportarea se efectueaza pana la data
de 30 iunie 2015;
incepand cu anul 2016, raportarea se
va efectua pana la data de 31 martie,
pentru sponsorizarile si cheltuielile
suportate in anul anterior.

Ordonanta de urgenta nr. 2/2015, publicata in Monitorul Oficial nr. 176 din 13 martie 2015
Ordonanta modifica prevederile Ordonantei
de Urgenta nr. 77/2011 privind stabilirea
unor contributii pentru finantarea unor
cheltuieli in domeniul sanatatii si aduce
clarificari cu privire la modul de calcul a
taxei claw-back.
Conform prevederilor Ordonantei, taxa se
calculeaza separat pentru medicamentele

pentru care s-au incheiat contracte
cost-volum/cost-volum-rezultat.
Taxa claw-back este datorata de catre
detinatorii autorizatiilor de punere pe piata
a medicamentelor persoane juridice
romane
cat
si
persoane
juridice
nerezidente, prin reprezentantii legali ai
acestora.

Aprobarea anumitor formulare
Ordinul nr. 632/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 178 din 16 martie 2015
Ordinul aproba modelul si continutul
formularului (311) „Declaratie privind TVA
colectata, datorata de catre persoanele
impozabile al caror cod de inregistrare in
scopuri de TVA a fost anulat conform
art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din
Codul Fiscal” si abroga Ordinul ANAF
anterior nr. 2224/2013 pentru aprobarea
modelului si continutului formularului
(311).

Totodata, se aproba instructiunile de
completare a formularului (311) si se
extinde
aplicabilitatea
si
asupra
contribuabililor ce aplica TVA la incasare.
Formularul 311 se depune pana la data de
25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a
intervenit exigibilitatea TVA, in situatia in
care exigibilitatea taxei intervine in
perioada in care persoanele impozabile nu
au cod valabil de TVA.

