
INFORMARE

Având în vedere că din categoria veniturilor obținute din activități independente au

fost  excluse  veniturile  obținute  din  drepturi  de  proprietate  intelectuală,  a  fost

emisă  Ordonanța  de  Urgență  nr.81/2018  din  13  septembrie  2018,  care  aduce

următoarele completări la OUG nr.111/2010, astfel:

Veniturile din drepturile de proprietate intelectuală obţinute în ultimii 2 ani anterior

nașterii  copilului  sunt  luate  în  considerare  la  stabilirea  dreptului  la  indemnizaţia

pentru creşterea copilului.

”Persoanele care în ultimii 2 ani anterior nașterii copilului au obținut timp de 12 luni

venituri  din  salarii  sau  asimilate  salariilor,  venituri  din  activități  independente,

venituri  din  drepturi  de  proprietate  intelectuală,  venituri  din  activități  agricole,

silvicultură  și  piscicultura,  supuse  impozitului  pe  venit,  beneficiază  de  concediu

pentru creșterea copilului până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap

precum și de o indemnizație lunară....”

Dovada  privind  veniturile  realizate  poate  fi  adeverința  eliberată  de  angajatorul/

plătitorul de venit sau organul fiscal competent, ori declarația fiscală prevăzută de

lege pentru categoria de venituri realizate din drepturi de proprietate intelectuală.

Persoanele îndreptățite care au solicitat acordarea indemnizației lunare prevăzute de

OUG nr.111/2010, al cărei cuantum a fost stabilit    fără   a fi luate în calcul veniturile

din drepturi de proprietate intelectuală realizate începând cu data de 23 martie 2018

pot  depune  direct  la  agenția  pentru  plăți  și  inspecție  socială  județene  –  Brăila,

Cal.Călaraşilor nr.19 - documentele doveditoare privind realizarea acestor venituri, în

termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a   O  rdonanței de Urgență nr.81/2018

din 13 septembrie 2018  .

În cazul în care documentele sunt deja depuse la dosar, agențiile de plăți și inspecție

socială județene au obligația de a stabili noul cuantum în termen de 60 de zile de la

intrarea în vigoare a   O  rdonanței de Urgență nr.81/2018   din 13 septembrie 2018  .

Diferenţele de sume între cuantumul nou şi cuantumul plătit până la data stabilirii

noului cuantum se plătesc până la data de 31 decembrie 2018.


