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În acest număr: 

Ordonanța de Urgență privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară 

Ordonanța de Urgență nr. 20/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 231 în data de 8 martie 2022, 

aduce o serie de modificări și completări Codului fiscal, precum și altor acte normative, cu scopul de a 

stabili mai multe măsuri de sprijin și de asistență umanitară în contextul conflictului armat din 

Ucraina. 

 

Ordinul ministrului Muncii și Solidarității Sociale pentru aprobarea procedurii de încadrare în muncă a 
cetățenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina 

Ordinul conține procedura de încadrare în muncă pentru cetățenii ucraineni care nu dețin documente 
care să probeze calificarea profesională și experiența în activitate. 
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I. Ordonanța de Urgență privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și 

pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară 

 

Principalele modificări aduse în domeniul migrației 

 Eliminarea obligativității obținerii avizului de muncă și a vizei de lungă ședere in scopul angajării 
locale 

În domeniul migrației, se introduc următoarele prevederi: 

- cetățenii ucraineni, intrați legal în România și care nu solicită o formă de protecție, pot fi 
încadrați în muncă fără obținerea unui aviz de angajare și a unei vize de lungă ședere; 

- cei care nu dețin documente care să ateste calificarea profesională sau experiența în 
activitate necesară încadrării în muncă, pot fi angajați pe o perioadă totală de până la doi 
ani, în baza unei declarații pe propria răspundere. Declarația va conține informații 
referitoare la calificări, experiență și lipsa antecedentelor penale; 

- excepțiile nu se aplică profesiilor reglementate în România (precum cele de medic, 
farmacist, asistent medical generalist, arhitect etc.), indiferent de forma de desfășurare 
a activității (ca salariat sau în mod independent). 
 

Principalele modificări aduse în domeniul TVA 

 Până la 31 decembrie 2022, bunurile și serviciile acordate gratuit persoanelor afectate de 
conflictul armat din Ucraina (cu scop umanitar) vor fi considerate ca fiind acordate gratuit în 
cadrul acțiunilor de sponsorizare sau de mecenat 

În domeniul taxei pe valoarea adăugată, se introduce următoarea prevedere: 

- bunurile și serviciile acordate gratuit, cu scop umanitar, persoanelor afectate de 
conflictul armat din Ucraina, vor fi considerate bunuri și servicii acordate gratuit în cadrul 
acțiunilor de sponsorizare sau de mecenat (nu se colectează TVA în limita a 3‰ din cifra 
de afaceri anuală). Pentru depășirea acestui plafon trebuie colectată TVA.  
 
Prevederea se aplică până la 31 decembrie 2022. 

 

Principalele modificări aduse Codului Fiscal 

 Se introduce posibilitatea deducerii la calculul rezultatului fiscal a sumelor aferente sponsorizărilor 

și donațiilor în bani acordate către / prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. 

 Pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile prestate de contribuabili, destinate persoanelor afectate 

de conflictul armat din Ucraina, vor fi aplicabile următoarele reguli: 

o deducere limitată la calculul rezultatului fiscal, prin însumarea cheltuielilor prevăzute de 

OUG nr. 20/2022 cu cheltuielile sociale (deductibilitate în limita cotei de 5% aplicată 

asupra cheltuielilor cu salariile personalului), sau  

o nededucere la calculul rezultatului fiscal, prin însumarea acestor cheltuieli cu sumele 

acordate de contribuabil cu titlu de sponsorizare/mecenat, valoarea totală scăzându-se 

din impozitul pe profit datorat conform regulilor prevăzute de Codul Fiscal.  

 Aceleași prevederi se aplică și contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile 

microîntreprinderilor, care vor putea să scadă din baza impozabilă sumele aferente donațiilor în 

bani acordate prin intermediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.  

 

Alte modificări privind regimul cheltuielilor de sponsorizare/mecenat  

 Cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate Fondului Națiunilor Unite 

Pentru Copii – UNICEF sau altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea conform 

unor acorduri speciale la care România este parte sunt considerate cheltuieli de 

sponsorizare/mecenat. 



Tax & Legal Alert 

03 

 

 În cazul neutilizării întregii valori disponibile pentru creditul fiscal aferent cheltuielilor de 

sponsorizare, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe profit în limita acestei valori 

și către Fondul Națiunilor Unite Pentru Copii – UNICEF sau alte organizații internaționale.  

 Redirecționarea nu este condiționată de înregistrarea acestor entități beneficiare în Registrul 

entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. 

 Contribuabilii care efectuează cheltuieli potrivit OUG nr. 20/2022 au obligația de a depune 

declarația informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor etc. 

 

II. Ordinul nr. 301 al Ministrului Muncii și Solidarității Sociale pentru aprobarea procedurii de 
încadrare în muncă a cetățenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din 
Ucraina 
 

 Conform procedurii de încadrare în muncă, cetățenii ucraineni care nu dețin documente care 
să probeze calificarea profesională și experiența în activitate au următoarele opțiuni: 
- Se pot prezenta la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă pentru a fi 

înregistrați și a beneficia de prevederile legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și 
stimularea ocupării forței de muncă, similar cu cetățenii români. Astfel, după completarea 
declarației și după parcurgerea activităților din cadrul serviciilor de informare și consiliere 
profesională, persoana în cauză poate fi încadrată pe un loc de muncă vacant care 
corespunde calificărilor și experienței declarate de aceasta. 

- În cazul persoanelor care contactează direct un angajator, declarația pe propria 
răspundere poate fi completată împreună cu acesta, documentul stând la baza încheierii 
contractului de muncă. 
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
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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 
serviciilor 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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