
EXPUNERE DE MOTIVE

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, natalitatea, prima componentă a mişcării 
naturale a populaţiei, a înregistrat în anul 2020 o scădere faţă de anul 2019 şi faţă de anul 2018.

Astfel, în anul 2020, numărul născuţilor-vii înregistraţi la oficiile de stare civilă din România a 
fost de 1786Q9 născutUvii. cel mai mic număr de născuti-vii din 1930 până în prezent.

în anul 2020 s-au înregistrat cu 24500 mai puţini născuţi-vii faţă de anul 2019, iar în anul 2019 s- 
au înregistrat cu 18440 mai puţini născuţi-vii faţă de anul 2018.

In condiţiile în care, pe termen scurt şi mediu, nu se poate aştepta ca mortalitatea să contribuie 
semnificativ la reducerea scăderii demografice din România, natalitatea rămâne singura 
componentă asupra căreia se poate acţiona cu rezultate eficiente.

în acest sens, iniţiativa reglementează un instrument care vizează creşterea natalităţii, încurajând 
în acelaşi timp şi munca.

Astfel, conform iniţiativei, nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit, veniturile din 
salarii şi asimilate salariilor primite de ambii părinţi, care au cel puţin 3 copii.

în numele iniţiatorilor.

Deputat independent ANAMARIA GAVRILĂ

Deputat AUR AXINIA ADRIAN GEORGE

Deputat AUR LILIAN SCRIPNIC



CODUL FISCAL INIŢIATIVA
ART. 61 - Categorii de venituri supuse impozitului pe venit 
Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit 
prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:
a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 ; 
al) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite 
potrivit art.70;
b) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art.
76;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art.
83;
d) venituri din investiţii, definite conform art. 91 ;
e) venituri din pensii, definite conform art. 99 ;
f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, 
definite conform art. 103;
g) venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 
108;
h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite 
conform art. 111;
i) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117.

î

ART. 76 - Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor 
(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani 

şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică rezidentă ori 
nerezidentă ce desfăşoară o activitate în baza unui contract 
individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau 
a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada Ia 
care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele 
se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară 
de muncă acordate persoanelor care obţin venituri din salarii şi 
asimilate salariilor.
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(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se 
aplică şi următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate 
salariilor:

a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei 
funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;

b) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei 
funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;

c) solda lunară acordată potrivit legii;
d) sumele din profitul net cuvenite administratorilor 

societăţilor, potrivit legii sau actului constitutiv, după caz, precum 
şi participarea la profitul unităţii pentru managerii cu contract de

,management, potrivit legii;
e) surne reprezentând participarea salariaţilor la profit, potrivit

[legii;
f) remuneraţia obţinută de directorii cu contract de mandat şi 

de membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem 
dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum şi 
drepturile cuvenite managerilor, în bază contractului de 
imanagement prevăzut de lege;

g) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari 
,sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit 
[Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările 
ulterioare;

h) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor 
constituite prin subscripţie publică;

i) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau 
comitetului de audit, după caz, precum şi sumele primite pentru 
participarea în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea;

J) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, 
potrivit legii;

k) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele 
decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi
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cazare, primite de salariaţi, potrivit legii, pe perioada 
delegării/detaşârii, după caz, în altă localitate, în ţară şi în 
străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte 
plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, 
prin hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităţilor şi 
instituţiilor publice;

(ii) străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin 
hotărâre a Guvernului pentru personalul român trimis în 
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

l) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele 
decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi 
cazare, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu 
angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în 
România, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte 
plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna 
acordată personalului român trimis în străinătate pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre â 
Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a angajatorului 
nerezident de care ar beneficia personalul din instituţiile publice 
din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă;

m) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele 
decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi 
cazare primite pe perioada deplasării, în altă localitate, în ţară şi 
în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este 
prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliţi 
potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, 
de către directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza 
contractului de mandat potrivit legii, de către membrii 
directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai 
consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum şi de către 
manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, 
pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
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(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, 
prin hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităţilor şi 
instituţiilor publice;

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă 
prin hotărâre a Guvernului pentru personalul român trimis în 
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

n) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele 
decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi 
cazare, primite pe perioada deplasării în România, în interesul 
desfăşurării activităţii, de către administratori sau directori, care 
au raporturi juridice stabilite cu entităţi nerezidente, astfel cum 
este prevăzut în raporturile juridice respective, pentru partea care 
depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru 
.diurna acordată personalului român trimis în străinătate pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre a 
Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a entităţii nerezidente 
de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din 
România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă;

o) remuneraţia administratorilor societăţilor, 
companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, 
desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi sumele primite de 
reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de 
administraţie;

p) sume reprezentând salarii/solde, diferenţe de salarii/splde, 
dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor 
-cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti 
rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi 
executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei' 
instanţe, executorii de drept;

q) indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe 
perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului 
individual de muncă;

r) remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de
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zilieri, potrivit legii;
r') veniturile obţinute de către persoanele fizice care 

desfăşoară activităţi în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor 
consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate, în 
conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV secţiunea a 
3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

s) orice alte sume Sau avantaje în bani ori în natură.
(3) Avantajele, în bani sau în natură, primite în legătură cu o 

activitate menţionată la alin. (1) şi (2), precum şi cele primite de 
la terţi ca urmare a unei relaţii contractuale între părţi, cu excepţia 
celor prevăzute la alin. (4), includ, însă nu sunt limitate la:

a) utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, 
din patrimoniu! afacerii sau închiriat de la o terţă persoană, în 
scop personal, cu excepţia deplasării pe distanţă dus-întors de la 
domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă/locul desfăşurării 
activităţii;

b) cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci 
casnice, precum şi alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori la un 
preţ mai mic decât preţul pieţei;

c) împrumuturi nerambursabile;
d) anularea unei creanţe a angajatorului asupra angajatului;
e) abonamentele şi costul convorbirilor telefonice, inclusiv 

cartelele telefonice, în scop personal;
f) permise de călătorie pe orice mijloace de transport, folosite 

în scopul personal;
g) primele de asigurare, precum şi cu serviciile medicale 

furnizate sub formă de abonament plătite de către suportator 
pentru angajaţii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii şi 
asimilate salariilor, la momentul plăţii acestora, altele decât cele 
obligatorii şi cele care se încadrează în condiţiile prevăzute la 
alin. (4) lit. t);

h) bilete de valoare sub forma tichetelor cadou acordate
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potrivit legii, cu excepţia destinaţiilor şi limitelor prevăzute la 
alin. (4) lit. a), tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, 
tichetelor de creşă şi tichetelor culturale, acordate potrivit legii.

i) indemnizaţia de hrană şi indemnizaţia de vacanţă acordate 
potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înţelesul 
impozitului pe venit:

a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave 
şi incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele 
pentru naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi produse în 
,gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, veniturile 
reprezentând cadouri în bani şi/sau în natură, inclusiv tichete 
cadou, oferite salariaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii 
minori ai acestora, contravaloarea transportului la şi de la locul de 
muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de 
tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru 
salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de 
angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum 
este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.

Nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute 
mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt 
primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, cu 
excepţia indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit legii.

în cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele 
cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, în 
măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, 
cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depăşeşte 150 lei:

(i) cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru 
copiii minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a 
sărbătorilor similare ale altor culte religioase;________________

t
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(ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de'8 martie;
(iii) cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai 

acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.
Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, 

inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii 
proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, 
astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul 
intern, sau primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din 
buget, este neimpozabilă, în măsura în care valoarea totală a 
acestora nu depăşeşte într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, 
nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost 
acordate;,

b) drepturile de hrană acordate de angajatori angajaţilor, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare;

c) hrană acordată de angajatori angajaţilor, în cazul în care 
potrivit legislaţiei în materie este interzisă introducerea 
alimentelor în incinta unităţii;

d) contravaloarea folosinţei locuinţei de serviciu sau a 
locuinţei din incinta unităţii ori căminului militar de garnizoană şi 
de unitate, potrivit repartiţiei de serviciu, numirii conform legii 
sau specificităţii activităţii prin cadrul normativ specific 
domeniului de activitate, compensaţia lunară pentru chirie pentru 
personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 
siguranţă naţională, precum şi compensarea diferenţei de chirie, 
suportată de persoana fizică, conform legilor speciale;

e) cazarea şi contravaloarea chiriei pentru locuinţele puse la 
dispoziţia persoanelor cu rol de reprezentare a intereselor publice, 
a angajaţilor consulari şi diplomatici care lucrează în afara ţării, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare;

f) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului 
individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a 
medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi
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privind sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi a uniformelor 
obligatorii şi a drepturilor de echipament, ce se acordă potrivit 
legislaţiei în vigoare;

g) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul 
între localitatea în care angajaţii îşi au reşedinţa şi localitatea unde 
se află locul de muncă al acestora, pentru situaţiile în care nu se 
asigură locuinţă sau nu se suportă contravaloarea chiriei, conform 
legii;

h) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite 
de salariaţi, potrivit legii, pe perioada delegării/detaşării, după 
caz, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul 
serviciului, în limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. 
k), precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de 
transport şi cazare;

i) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite 
de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori 
nerezidenţi, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în România, 
în interesul serviciului, în limita plafonului neimpozabil stabilit la 
alin. (2) lit. 1), precum şi cele primite pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport şi cazare;

j) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite 
pe perioada deplasării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în 
interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în 
raportul juridic, de către administratorii stabiliţi potrivit actului 
constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către 
directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de 
mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la 
societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de 
supraveghere, potrivit legii, şi de către manageri, în baza 
contractului de management prevăzut de lege, în limita plafonului 
neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. m), precum şi cele primite 
pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare. Plafonul 
zilnic neimpozabil se acordă numai dacă durata deplasării este

t
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mai mare de 12 ore, considerându-se flecare 24 de ore câte o zi de 
deplasare în interesul desfăşurării activităţii;

k) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite 
■pe perioada deplasării în România, în interesul desfăşurării 
activităţii, de către administratori sau directori, care au raporturi 
juridice stabilite cu entităţi nerezidente, astfel cum este prevăzut 
în raporturile juridice respective, în limita plafonului neimpozabil 
stabilit la alin. (2) lit. n), precum şi cele primite pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport şi cazare.

Plafonul zilnic neimpozabil se acordă numai dacă durata 
‘deplasării este mai mare de 12 ore, considerându-se flecare 24 de 
ore câte o zi de deplasare în interesul desfăşurării activităţii;

l) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură primite 
de persoanele fizice care desfăşoară o activitate în baza unui statut 
special prevăzut de lege pe perioada deplasării, respectiv delegării 
sau detaşării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în limitele 
prevăzute de actele normative speciale aplicabile acestora, 
precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport 
şi cazare;

m) sumele primite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru 
acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;

n) indemnizaţiile de instalare ce se acordă o singură dată, la 
încadrarea într-o unitate situată într-o altă localitate decât cea de 
domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în 
limita unui salariu de bază la angajare, precum şi indemnizaţiile 
de instalare şi mutare acordate personalului din instituţiile 
publice, potrivit legii;

o) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din 
activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent.de 
tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din activităţi 
dependente desfăşurate la bordul navelor şi aeronavelor operate în 
trafic internaţional. Fac excepţie veniturile salariale plătite de 
către sau în numele unui angajator care este rezident în România

5
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ori are sediul permanent în România, care sunt impozabile în 
România numai în situaţia în care România are drept de 
impunere;

p) cheltuielile efectuate de angajatori/plătitori pentru 
pregătirea profesională şi perfecţionarea angajaţilor, 
administratorilor stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului 
de administrare/mandat şi directorilor care îşi desfăşoară 
activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum 
este prevăzut în raporturile juridice respective, pregătire legată de 
activitatea desfăşurată de persoanele respective pentru 
angajator/plătilor;

q) costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor 
telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

r) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la 
momentul acordării şi la momentul exercitării acestora;

s) diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită 
prin negociere şi dobânda practicată pe piaţă, pentru credite şi 
depozite;

ş) contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii 
nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele 
reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate 
astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de 
către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de 
către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii 
Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, suportate 
de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual 
pentru fiecare persoană;

t) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi
serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate 
de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului 
să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, 
pentru fiecare persoană.________ ________ ____

!
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ţ) avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor 
pentru care cheltuielile sunt deductibile în cota de 50% conform 
prevederilor art. 25 alin. (3) lit. 1) şi art. 68 alin. (7) lit. k).

ţ') avantajele sub forma utilizării în scop personal a 
vehiculelor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. I) care nu sunt 
utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, aflate în 
proprietatea sau folosinţa persoanelor juridice ce aplică regimul 
de impozitare al microîntreprinderiîor sau impozitul specific unor 
activităţi.

u) avantajele în natură acordate persoanelor fizice care 
realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a 
iocupării unor funcţii considerate de către angajator/plătitor 
esenţiale pentru desfăşurarea activităţii şi care se află în izolare 
preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care 
nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de 
angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu, de urgenţă 
sau de alertă, potrivit legii.

v) contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor 
cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecţiei 
COVID-19, din iniţiativa acestuia, pentru persoanele fizice care 
realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în scopul 
depistării şi prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru asigurarea desfăşurării activităţii în condiţii de securitate şi 
sănătate în muncă, pe perioada instituirii stării de urgenţă sau de 
alertă, potrivit legii.

w) sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în 
regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la 
locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, precum 
electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia 
mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de 
angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în 
limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de 
zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim
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de telemuncă. Sumele'vor fi acordate fără necesitatea de 
prezentare a documentelor justificative;

x) sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a 
copiilor angajaţilor;

y) acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică şi/sau 
vaccinarea angajaţilor pentru împiedicarea răspândirii bolilor care 
pun în pericol sănătatea angajaţilor şi cea publică.

“z) veniturile din salarii si asimilate salariilor primite de
(5) Avantajele primite în bani şi în natură şi imputate 

•salariatului în cauză nu se impozitează.
(6) Indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, 

impozabile, primite pe perioada delegării în altă localitate, în 
România şi în străinătate, se consideră venituri aferente lunii în 
care se aprobă decontul. Impozitul se calculează şi se reţine prin 
cumularea cu veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente 
lunii respective, iar plata impozitului la bugetul de stat se 
;efectuează lunar sau trimestrial, potrivit prevederilor art. 80 şi 82, 
'după caz.

(7) Pentru indemnizaţii şi orice alte sume de aceeaşi natură, 
impozabile, primite pe perioada detaşării/deplasării, potrivit 
prevederilor alin. (2) lit. k) - n), impozitul se calculează şi se 
reţine la fiecare plată, iar plata impozitului la bugetul de stat se 
efectuează lunar sau trimestrial, potrivit prevederilor art. 80 si 82, 
după caz.

ambii părinţi, care au cel puţin 3 copii.”

5
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