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În data de 26 septembrie 2011 a fost publicata Ordonanţa de Urgenţă nr. 77 („OUG
77/2011”) privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în 
domeniul sănătăţii. 

OUG 77/2011 stabileşte următoarele modificări legislative: 

 Subiecţii obligaţiei de plată trimestrială a contribuţiei prevăzute de 
OUG 77/2011 („Contribuţia”) sunt deţinătorii autorizaţiilor de punere pe 
piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora în condiţiile OUG 
77/2011(denumiţi colectiv „Contribuabilii”);

 Contribuţia se calculează prin aplicarea unui procent asupra valorii
consumului de medicamente suportate din Fondul naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate [„FNUASS”] şi din bugetul Ministerului 
Sănătăţii [„Bugetul MS”]. Procentul este calculat în funcţie de diferenţa 
dintre consumul total trimestrial de medicamente suportate din FNUASS şi 
din Bugetul MS, şi respectiv bugetul aprobat trimestrial; 

 Contribuţia se calculează şi se datorează pentru valoarea consumului de 
medicamente realizat după data de 30 septembrie 2011;

 În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 77/2011, 
Contribuabilii au obligaţia: 

 să depună la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate („CNAS”)
lista medicamentelor pentru care se datorează Contribuţia; 

 să depună la CNAS datele de identificare ale reprezentanţilor legali 
care vor aduce la îndeplinire obligaţiile prevăzute de OUG 77/2011, 
în cazul în care deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 
medicamentelor nu sunt persoane juridice române;
să se înregistreze fiscal la Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală („ANAF”) ca plătitori ai Contribuţiei. 

 Farmaciile cu circuit deschis, unităţile sanitare cu paturi şi centrele de 
dializă au obligaţia de a raporta consumul de medicamente care se suportă 
din FNUASS şi din Bugetul MS; 

 Contribuţia se stabileşte, se calculează şi se declară la organul fiscal 
competent de către Contribuabili, pe baza informaţiilor furnizate de CNAS; 
Contribuţia se virează trimestrial, până la data de 25 a celei de-a doua luni
următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează Contribuţia; 

 Medicamentele comercializate de Contribuabili se exclud din listele
specifice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 în următoarele 
cazuri: (i) neplata Contribuţiei în termen de 180 de zile de la data scadenţei, 
sau (ii) nedepunerea la CNAS a listelor de medicamente pentru care se
datorează Contribuţia, sau (iii) neînregistrarea fiscală la ANAF; 

 Pentru medicamentele vândute anterior intrării în vigoare a prevederilor 
OUG 77/2011, contribuţia datorată conform legislaţiei claw-back anterioare 
se stabileşte de CNAS şi se plăteşte conform reglementărilor în vigoare la 
data vânzării acestora.  În plus, Contribuabilii sunt obligaţi să depună 
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la organul fiscal competent, până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a OUG 77/2011, 
declaraţii-inventar privind contribuţiile în sold şi neachitate până la data depunerii declaraţiei-inventar. 
Nedepunerea acestora constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; 

 OUG 77/2011 intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011, cu excepţia prevederilor art. 9 alin. (12) care intră 
în vigoare la data de 10 octombrie 2011.

[Sursa: Monitorul Oficial al României nr. 680/26.09.2011]

Cum vă putem ajuta?

PwC România şi D&B au o echipă specializată în industria farmaceutică. Consultanţii noştri vă pot ajuta în 
gestionarea tuturor aspectelor legate de reglementările fiscale şi juridice din domeniu, astfel încât compania 
dumneavoastră să abordeze, cu succes, noile provocări impuse de acestea.  

În ceea ce priveşte contribuţia claw-back şi noile modificări aduse prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 77/2011, vă putem 
oferi sprijinul nostru prin:

 Formularea de opinii privind implicaţiile juridice şi fiscale generate de contribuţia claw-back detaliată în 
cuprinsul OUG 77/2011;

 Asistenţă privind formularea de solicitări de clarificare din partea autorităţilor în domeniu (de exemplu 
Ministerul Sănătăţii, CNAS); 

 Asistenţă privind formularea contestaţiilor referitoare la datele comunicate de CNAS contribuabililor în 
privinţa consumului de medicamente şi la alte informaţii relevante pentru calculul contribuţiei claw-back, 
precum şi orice alte contestaţii (contestaţii fiscale, contestaţii la executare cu privire la administrarea de 
către organele fiscale ale ANAF a Contribuţiei); 

 Asistenţă şi reprezentare în instanţă cu privire la atacarea actelor administrative emise de CNAS referitoare 
la contribuţia claw-back. 
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