București, 30 iunie 2015

Către: Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Dl. Sorin Cîmpeanu
Ministru
Ministerul Finanțelor Publice
Dl. Eugen Teodorovici
Ministru
Ref:

Constituirea Registrului experților și elaborarea metodologiei de certificare / expertizare
pentru activitatea de cercetare-dezvoltare

Stimate domn Ministru al Educației și Cercetării Științifice,
Stimate domn Ministru al Finanțelor Publice,
Vă transmitem în continuare poziția Coaliției pentru Dezvoltarea României privind situația actuală a
posibilității de aplicare practică a deducerii pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare.
Ne referim în continuare la prevederile art. 5^1 ale Ordinului 2086/4504/2010 pentru aprobarea Normelor
privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil
(“Normele”), articol introdus în Norme începând cu data de 10 martie 2015, prin Ordinul Nr. 256/ 2015.
Conform acestui articol, „Pentru definitivarea valorii stimulentelor fiscale la calculul profitului impozabil
într-un an fiscal, contribuabilii pot solicita efectuarea unei certificări/expertize privind îndeplinirea condiţiilor
de acordare a acestora, de către experţi incluşi în Registrul experţilor pe domenii de cercetare-dezvoltare,
constituit de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pe baza propunerilor Colegiului Consultativ
pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare. Constituirea registrului şi metodologia de certificare/expertizare se
stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice."
Menţionăm că până acum, ordinul pentru constituirea registrului şi metodologia de certificare/expertizare
nu a fost emis de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi nu avem cunoştinţe privind stadiul
elaborării sale. Astfel, la acest moment, persoanele juridice care doresc efectuarea unei certificări/expertize
privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a stimulentelor fiscale pentru activitatea de cercetaredezvoltare nu au această posibilitate. Pe cale de consecinţă, numeroase firme care desfăşoară activităţi de
cercetare-dezvoltare nu pot proceda la aplicarea stimulentelor fiscale prevăzute de Codul Fiscal şi de
Norme, din cauza riscului ca deducerea suplimentară la calculul impozitului pe profit să fie respinsă de
organele fiscale în eventualitatea unei inspecţii ulterioare.
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În acest context, în scopul încurajării activităților de cercetare-dezvoltare şi aplicării în mod clar şi
transparent a stimulentelor fiscale pentru aceste activităţi, considerăm că înfiinţarea Registrului experților
pe domenii de cercetare-dezvoltare și elaborarea metodologiei de certificare / expertizare ar trebui să
reprezinte o prioritate, atât pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice cât şi pentru Ministerul
Finanţelor Publice.
De asemenea, în vederea elaborării ordinului privind elaborarea Registrului experților şi a metodologiei de
certificare / expertizare într-un termen cât mai scurt, considerăm necesare o colaborare strânsă şi un
dialog constant între cele două ministere, precum şi între acestea şi mediul de afaceri.
Astfel, ne exprimăm disponibilitatea pentru organizarea unei întâlniri comune între Ministerul Finanțelor
Publice, Ministerul Educației Naționale şi reprezentanții mediului de afaceri pentru a adresa în detaliu
aspectele ridicate mai sus.
Sperăm că veți adresa cât mai curând propunerile noastre şi rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru
orice detalii.

Cu deosebită considerație,

Ionuț Simion
Coordonatorul Grupului de lucru pentru Fiscalitate
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