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Seminar – Stimulente fiscale 
pentru încurajarea activităților de 
R&D, IT și inovare în România  

Sumar: 

Având în vedere incertitudinile existente cu privire la modul de 
aplicare a facilităților fiscale ce adresează specific domeniul de 
cercetare-dezvoltare și inovare, precum și clarificările publicate 
până în prezent de către autorități cu privire la modul de aplicare 
a scutirii de impozit pentru angajații IT ca urmare a desfășurării 
activității de creare de programe pentru calculator, vă invităm la o 
discuție pe marginea contextului actual, cu scopul de a identifica 
împreună modalități concrete prin care contribuabilii din România 
pot reduce sau chiar elimina riscurile aferente în vederea aplicării 
acestor facilități fiscale.  

În cadrul acestui seminar, care se va desfășura într-un mod 

interactiv, vom discuta despre problemele cu care am observat 

că se confruntă în practică multe dintre societăți. 

Cui se adresează? 

Cursul se adresează directorilor generali și de operațiuni, 

managerilor şi specialiştilor din domeniile R&D, IT, financiar, 

contabil, fiscal și juridic. 

Obiectivul cursului 

Identificarea instrumentelor legale necesare și a modalităților 

practice de implementare a facilităților fiscale menționate.  

Tematică: 

Loc 

Hotel Savoy Timișoara, 
Splaiul Tudor 
Vladimirescu nr. 2, 
Timișoara, jud. Timiș 

Limba 

Română 

Înscrieri 

Până la 8 decembrie 
2017, prin confirmare 
telefonică sau prin email 
la: 

Larisa Popeți 
T: +40 747 333 006 
E: lpopeti@kpmg.com
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 Tipologii de stimulente fiscale specifice domeniilor

R&D și IT și aspectele principale ce trebuie avute în

vedere în aplicarea lor:

- Scutirea de impozit pentru venitul salarial 

obținut de angajații implicați în activități de 

cercetare-dezvoltare și inovare 

- Deducerea suplimentară la calculul profitului 

impozabil a cheltuieilor eligibile de cercetare-

dezvoltare 

- Scutirea de impozit pe profit pentru 

contribuabilii care desfășoară exclusiv activități 

de cercetare-dezvoltare și inovare 

- Scutirea de impozit pe venit pentru venitul 

salarial obținut de angajații care desfășoară 

activități de creare de programe pentru 

calculator 

 Instrumentele legale pe care le putem utiliza pentru a

reduce sau chiar elimina riscurile generate de

caracterul interpretabil al textelor de lege

 Modalități concrete de implementare - provocări și

eventuale riscuri

 Platformă software care facilitează aplicarea

facilităților fiscale pentru R&D

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la 

acest eveniment, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră 

și vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări în acest sens. 

Pentru a fi siguri că vom trata cele mai importante teme pentru 

dumneavoastră, avem rugămintea să ne transmiteți la 

momentul înscrierii (lpopeti@kpmg.com) și o listă a problemelor 

practice pe care doriți sa le includem în dezbatere. 

Instructori: 

Cursul va fi susținut de profesioniști cu experiență în domeniul 

fiscal: 

 Invitat special: Dl. Murgescu Ion,

Expert, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare

pentru Inginerie Electrică (ICPE)

 Dragoș Doroș, Director, Departamentul de

Consultanță Fiscală, KPMG România

 Adina Bănici, Senior Manager, Departamentul de

Consultanță Fiscală al biroului din Timișoara, KPMG

România

 Monica Pascu, Manager People Services în cadrul

Departamentului de Consultanță Fiscală, KPMG

România
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