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Întrebare

Răspuns

Cum se poate prelungi concediul pentru Pe bază de cerere și documente doveditoare eliberate de angajator/alte organe
creșterea copilului de la 1 an la doi ani/stimulent competente prin care se atestă suspendarea realizării de venituri supuse impozitului până
de inserție/concediul fără plată?
la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani . Cererea pentru prelungirea perioadei de
ICC se depune la agențiile judetene/agenția municipiului București pentru. Modelul
cererii va fi publicat în HG de modificare și completare a normelor metodologice de
aplicare a OUG nr.111/2010, aprobate prin HG nr.52/2011 .
Cum poate beneficia de ICC o persoană care După intrarea în vigoare a legii, persoana poate depune dosarul pentru acordarea ICC
inițial nu a îndeplinit condițiile de acordare dacă a realizat venituri supuse impozitului pe venit 12 luni din cele 24 anterioare nașterii
înainte de vigoare a Legii nr. 66/2016?
copilului. Indemnizația se acordă de la data depunerii cererii.
Ce venituri se iau în calcul la stabilirea nivelului Categoriile de venituri sunt aceleași prevăzute de OUG nr.111/2010, respectiv venituri
indemnizaţiei pentru creşterea copilului?
salariale sau/și asimilate acestora, din activități independente și/sau din activități agricole
(definite de Codul fiscal), precum și cele realizate în perioadele asimilate (șomaj,
concedii medicale, etc.). După intrarea în vigoare a Legii nr. 66/2016, pentru noile
solicitări (copii nou născuți sau pentru care nu s-a solicitat ICC) perioada de 12 luni
necesară îndeplinirii condițiilor de acordare a dreptului se poate constitui prin luarea în
calcul a lunilor în care s-au înregistrat situațiile menționate din ultimii 2 ani.
Cum se prelungește acordarea stimulentului de Pentru persoanele aflate în plata stimulentului de inserţie, indiferent de opţiunea de
inserție până la împlinirea de către copil a concediu exprimată iniţial, prelungirea perioadei de acordare a stimulentului până la
vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap,
copilului cu handicap?
se face din oficiu.
Cum se stabilește perioada celor 12 luni
anterioare nașterii copilului, în condițiile în care
timp de mai multe luni nu au fost realizate
venituri supuse impozitului pe venit?

În situația în care luna nașterii copilului este
luna iulie 2015, iar opțiunea este de un an,
solicitantul trebuie să iși reia activitatea înainte
de împlinirea de către copil a vârstei de 11 luni,
pentru a beneficia de prelungirea concediului
pentru creșterea copilului?

Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel
puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi
independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse
impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sau
care s-au aflat în una sau mai multe dintre situațiile asimilate prevăzute de art. 2 alin.(5)
din OUG nr.111/2010 (somaj, au fost eleve/studente, concedii medicale, insotesc
soțul/soția în misiune în străinătate etc.), beneficiază de concediu pentru creşterea
copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap,
precum şi de o indemnizaţie lunară.
După intrarea în vigoare a Legii nr. 66/2016, pentru noile solicitări (copii nou născuți sau
pentru care nu s-a solicitat ICC) perioada de 12 luni necesară îndeplinirii condițiilor de
acordare a dreptului se poate constitui prin luarea în calcul a lunilor în care s-au
înregistrat situațiile menționate din ultimii 2 ani.
În condițiile prevăzute de OUG nr.111/2010, există obligația ca celălalt părinte să
efectueze și el cel puțin o luna de concediu, perioadă care nu poate fi transferată
părintelui care a stat inițial în concediul pentru creșterea copilului. Prin urmare, părintele
care a stat inițial în concediu trebuie să-și reia activitatea cel târziu la împlinirea de către
copil a vârstei de 11 luni. Dacă părintele nu dorește să rămână în activitate, poate solicita
angajatorului, concediu fără plată pentru această lună, așa cum se prevede la art. 11 din
OUG nr.111/2010.

