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În acest număr: 

Clarificări și modificări la nivelul criteriilor și condițiilor 
pentru acordarea scutirii de impozit pe venit pentru 

persoanele cu activități de cercetare-dezvoltare și inovare 

Procedura de acordare a facilității fiscale de scutire de impozit pe venit pentru 

persoanele care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare și inovare a fost 
clarificată și modificată prin Ordinul nr. 2.326/2.855/2017. 

Plata contribuțiilor de asigurări sociale la nivelul salariului 

minim pentru contractele cu timp parțial – procedură 

Procedura de aplicare a prevederilor privind contribuțiile de asigurări sociale 

(CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru salariații cu 

contracte de muncă cu timp parțial a fost aprobată prin Ordinul 2.343/2017 al 
ministrului finanțelor publice. 

Evenimente Deloitte: Plata defalcata a TVA 

Mecanismul de plată defalcată a TVA a fost adoptat oficial de către guvern. 

Acesta va fi obligatoriu de la 1 ianuarie 2018 și opțional de la 1 octombrie 2017. 

România va deveni primul stat UE care va aplica acest mecanism în mod 

generalizat și obligatoriu pentru toate persoanele înregistrate în scopuri de TVA. 
Sancțiunile pentru neconformare sunt drastice. 

Pentru mai multe detalii și înregistrare, accesați următoarele link-uri: 

Timișoara, 26 septembrie | Cluj-Napoca, 27 septembrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/tax/events/Plata-defalcata-a-TVA-26-septembrie-2017-Timisoara.html
https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/tax/events/Plata-defalcata-a-TVA-27-septembrie-2017-Cluj-Napoca.html
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Clarificări și modificări la nivelul criteriilor și condițiilor 

pentru acordarea scutirii de impozit pe venit pentru 
persoanele cu activități de cercetare-dezvoltare și inovare 

Procedura de acordare a facilității fiscale de scutire de impozit pe venit pentru 

persoanele care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare și inovare a fost 

clarificată și modificată prin Ordinul nr. 2.326/2.855/2017, astfel: 

 a fost abrogat Ordinul nr. 4.947/899/2.018/1.840/906/2016 privind 

încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de 

dezvoltare tehnologică 

 au fost eliminate din ordin condițiile pe care angajații trebuie să le 

îndeplinească în mod cumulativ pentru a putea beneficia de scutirea de la 

plata impozitului pe venit (care au fost introduse în Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal), precum și descrierea activităților de cercetare-

dezvoltare. 

 a fost redus numărul documentelor justificative necesare în vedere 

încadrării persoanelor fizice la scutirea de la plata impozitului pe veniturile 
din salarii 

Plata contribuțiilor de asigurări sociale la nivelul salariului 

minim pentru contractele cu timp parțial - procedură  

Procedura a fost aprobată prin Ordinul nr. 2.343/2017 și menționează 

următoarele: 

 se aplică salariaților care realizează venituri din salarii în baza a două sau 

mai multe contracte de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată este 

cel puțin egală cu nivelul salariului minim brut pe țară; 

 presupune că angajații în cauză au obligația să depună lunar la fiecare 

angajator o declarație pe propria răspundere (până în data de 5 a lunii 

următoare) dacă aceștia realizează un venit brut total cel puțin egal cu 

salariul minim brut pe țară și dacă venitul obținut de la angajatorul 

respectiv este sub nivelul salariului minim brut pe țară; 

 în vederea completării declarației, fiecare angajator eliberează 

salariatului, la cerere, un document din care să rezulte venitul realizat; 

 în cazul în care salariatul nu depune declarația pe propria răspundere, 

angajatorul stabilește baza de calcul a contribuției la pensie și la sănătate 

la nivelul salariului minim brut pe țară corespunzător zilelor lucrate;  

 angajatorul are obligația de a înregistra și de a ține evidența acestor 
declarații. 

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Raluca Bontaș 
Partner 
+40 21 2075 392 
rbontas@deloittece.com    

  
 
Elena Gavrilescu 
Manager 
+40 21 222 16 61  
egavrilescu@deloittece.com  

mailto:rbontas@deloittece.com
mailto:egavrilescu@deloittece.com


  Tax & Legal Weekly Alert: 18 - 22 septembrie 2017 | 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie, 

rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și 
independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală 

a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 

 

Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță 

financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt 

clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse 

internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe 

despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook 

sau LinkedIn. 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei 

de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a servic iilor de asistență 

juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal. 

 

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță 

fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document. 

 

Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreună 

Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa 
într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu 

va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație. 
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