
CREDIT 

- Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat, familia sau persoana care 

are in ingrijire un copil cu handicap grav sau accentuat, pot beneficia de credit a 

carui dobanda se suporta din bugetul de stat, in baza unui contract privind 

angajamentul de plata a dobanzii pentru achizitionarea unui singur autovehicul 

si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu 

conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea 

creditului sa nu depaseasca 10.000 EU, iar returnarea sa nu depaseasca 10 ani. 

- In cazul achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul 

persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu 

rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 EUR, perioada de rambursare 

fiind de 15 ani. 

  

ROVINIETA 

- Persoanele cu handicap, precum si insotitorii sau, dupa caz, asistentii personali 

ai acestora, detinatori de autoturisme, beneficiaza de scutirea de la plata tarifului 

de utilizare a retelelor de drumuri nationale, pentru un singur autoturism detinut 

de fiecare dintre persoanele indreptatite potrivit legii. 

- Rovinieta - scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri 

nationale pentru insotitorul copilului cu handicap grav, detinator de autoturism, 

aceasta este eliberata de catre directia generala de asistenta sociala si protectia 

copilului; 

  

CARD PARCARE  

- Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, pot 

beneficia de un card–legitimatie pentru locurile gratuite de parcare, eliberat de 

catre autoritatile administratiei publice locale in termen de 30 zile de la cerere, 

care are valabilitatea certificatului de incadrarea in grad de handicap. 

- Acest card-legitimatie indreptateste titularul la locurile de parcare special 

amenajate in Romania. 

  

FACILITATI FISCALE 

- Sunt scutiti de la plata impozitului pe venit persoanele fizice cu handicap grav 

sau accentuat, pentru veniturile realizate din: 

a) activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de 

asociere; 

b) salarii si asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (1)-(3); din Codul 

Fiscal; 

c) pensii; 

d) activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la 

art. 105, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara 

personalitate juridica; 



- Persoanele cu handicap sunt scutite de la plata contributiilor de asigurari 

sociale pentru veniturile obtinute in baza Legii nr. 448/2006, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Persoanele cu handicap sunt scutite de la plata impozitului:  

 

1. Pe cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I 

de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav 

sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate; 

2. Pe terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor 

incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai 

minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de 

invaliditate; 

3. Pe mijloacele de transport aflate in proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru 

transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate in proprietatea sau 

coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau 

accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate, pentru un singur 

mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;  

- Scutirea sau reducerea de la plata impozitului, se aplica incepand cu data de 1 

ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documentele 

justificative 

4. Autoritatile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor 

speciale instituite conform art. 484 din Codul Fiscal, pentru persoanele cu 

handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si 

reprezentatii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor 

incadrati in gradul I de invaliditate. 

 


