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In acest numar:

Noutati Fiscale
Ultimele modificări aduse taxei claw-back în România
Guvernul a modificat Ordonanţa de Urgență nr. 77/2011 ce reglementează taxa claw-back. În baza
noilor modificări, deținătorii autorizațiilor de punere pe piață/ reprezentanții lor legali vor plăti o taxa clawback diferită pentru medicamentele admise condiționat în Lista medicamentelor compensate care sunt
subiectul unui contract cost-volum/cost-volum-rezultat – pagina 2.
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Ultimele modificări aduse taxei claw-back în România
Modificările aduse vizează:




Menţiunea clară a faptului că valoarea consumului de
medicamente comunicat de farmacii către Casa Națională de
Asigurări de Sănătate conține TVA și că valoarea taxei clawback datorate va fi calculată după ce TVA este dedusă din
valoarea consumului comunicat de către Casa Națională de
Sănătate.
Un nou mecanism de calcul a taxei claw-back a fost introdus.
Acesta este aplicat doar pentru acele medicamente admise
condiționat in lista medicamentelor compensate și care sunt
subiectul unui contract cost-volum/cost-volum rezultat încheiat
de către deținătorul autorizației de punere pe piață cu Casa
Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății.



Taxa claw-back datorată pentru aceste medicamente va fi
calculată prin aplicarea unui procent “p” (ce va fi menționat în
contractul cost-volum/cost-volum-rezultat) la valoarea
consumului de medicamente trimestrial.



Valoarea consumului se va stabili în baza prețului de vânzare
cu amănuntul, fără TVA, și volumul medicamentelor
consumate, așa cum este acesta menționat în contractul costvolum/cost-volum rezultat.



Dacă volumul consumului menționat în contractul costvolum/cost-volum – rezultat este depășit, deținătorul
autorizației de punere pe piață va plăti integral consumul
aferent depășirii, exclusiv TVA.



Procentul “p” va fi calculat luând în considerare valoarea
acestuia din trimestrul anterior celui în care se încheie
contractul cost-volum/cost-volum rezultat la care se adaugă
între 5 și 30 puncte procentuale, în funcție de procentul
numărului de pacienți contractabil pentru fiecare terapie, față
de numărul de pacienți eligibili.

Va rugam nu ezitati sa ne contactati in cazul in care aveti
nevoie de clarificari suplimentare.
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Prevederile de mai sus intră în vigoare începând cu 5 noiembrie
2014.
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Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la
Romania@deloittece.com sau vizitati pagina web:
www.deloitte.com/ro/tax-alerts

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat drept serviciu de consultanta. Este bine sa solicitati consultanta fiscala/juridica de specialitate inainte de a
intreprinde actiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Aceasta publicatie contine doar informatii generale si Deloitte Touche Tohmatsu Limited si firmele membre sau afiliate (numite impreuna Deloitte Network) nu ofera
consultanta profesionala sau alte servicii in domeniul contabil, fiscal, juridic, al investitiilor prin intermediul acestei publicatii. Aceasta publicatie nu inlocuieste consultanta sau
serviciile profesionale si nici nu ar trebui sa fie utilizata ca baza pentru orice decizie sau actiune care v-ar putea afecta finantele sau afacerea. Inainte de a lua orice decizie
sau de a actiona intr-un mod care v-ar putea afecta finantele sau afacerea, trebuie sa discutati cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi
raspunzatoare pentru pierderile de orice natura suferite de catre persoanele care se bazeaza pe aceasta publicatie.
Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul
careia fiecare firma membra este o persoana juridica independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor
membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale - audit, taxe, consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase
industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme membre, care activeaza in 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si
priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul celor 200 000 de profesionisti din Deloitte este acela de
a deveni un standard de excelenta.
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