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Facilităţi fiscale pentru 
asistenţă umanitară Ucraina  

 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa 
persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia autorităţilor şi instituţiilor publice, 
faptul că pot dona sume de bani destinate acordării de asistență umanitară 
către toți cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din 
Ucraina, prin următoarele modalităţi:  
1. În numerar sau cu cardul (prin intermediul POS, fără comision) la ghişeele 
tuturor unităţilor Trezoreriei statului.  
2. Prin virament din contul bancar, ordinului de plată trebuie să cuprindă 
următoarele informaţii: - BENEFICIAR : INSPECTORATUL GENERAL PENTRU 
SITUAŢII DE URGENŢĂ - CF BENEFICIAR : 4203997 - COD IBAN BENEFICIR : 
RO34TREZ700500703XXXXXXX  
3. On-line prin intermediul „Sistemului naţional electronic de plată“ - SNEP, 
dezvoltat, implementat, administrat şi operat de Autoritatea pentru 
Digitalizarea României, disponibil la adresa www.ghişeul.ro, prin intermediul 
cardurilor de debit şi al cardurilor de credit.  
Regimul fiscal al acestor donații este următorul: 
 La nivelul plătitorilor de impozit pe profit, reprezintă cheltuieli 

deductibile integral la calculul impozitului pe profit.  
 La nivelul contribuabililor plătitori de impozit pe venitul 

microîntreprinderii, donațiile reduc baza de impozitare a impozitului pe 
venitul microîntreprinderii.  

 Pentru donațiile efectuate de persoane fizice ce efectuează activități 
independente sau practică profesii libere, donațiile reprezintă cheltuieli 
deductibile la calculul impozitului pe venit, când acesta se determină în 
sistem real. 

Prevederile legislative menţionate se aplică pentru perioada 09.03.2022 -
31.12.2022 

Baza legală: Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2022 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de 
sprijin şi asistenţă umanitară publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 din 
08 martie 2022. 
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