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Anunț deducere personala suplimentara 

 
Primăria Orașului Huedin, face cunoscute părinților prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16 
din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale, prin care, începând cu data de 1 
ianuarie 2023, părinții care realizează venituri din salarii beneficiază de o deducere personală 
suplimentară din impozitul pe venit, în valoare de 100 lei pentru fiecare copil pe care îl au, dacă 
acesta este înscris într-o unitate de învâțământ ( creșă, grădiniță, școală ). 
 
O.G. 16/2022, art.40 : “Articolul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
  (10) Deducerea personală suplimentară se acordă astfel: 
     b) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o 
unitate de învăţământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora. 
 
(11) Prin părinte, în sensul alin. (10) lit. b), se înţelege: părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, adoptatorul, persoana care are 
copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei, persoana care are în plasament copilul sau în 
tutelă, persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Cum se procedează în situația în care copilul este întreținut de ambii părinți 
În situația în care copilul este întreținut de ambii părinți, atunci deducerea personală suplimentară se 
acordă unuia dintre părinți. Părintele trebuie să prezinte documentul care să ateste înscrierea 
copilului într-o unitate de învățământ și o declarație pe propria răspundere. 
 
    (12) În cazul în care copilul este întreţinut de ambii părinţi, deducerea personală suplimentară 
prevăzută la alin. (10) lit. b) se acordă unuia dintre părinţi prin prezentarea documentului care atestă 
înscrierea copilului într-o unitate de învăţământ şi a unei declaraţii pe propria răspundere din partea 
părintelui beneficiar. 
 
Ce se întâmplă dacă părintele desfășoară activitatea la mai mulți angajatori 
Dacă părintele lucrează pentru mai mulți angajatori, acesta are obligația să declare că nu beneficiază 
de astfel de deduceri de la un alt angajator. 
 
    (13) În situaţia în care părintele desfăşoară activitate la mai mulţi angajatori, în plus faţă de 
documentele prevăzute la alin. (12), părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară 
prevăzută la alin. (10) lit. b) are obligaţia să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un 
alt angajator.” 
 
Modelul de declarație pe propria răspundere pentru deducerea personală suplimentară 
acordată părinților angajați în 2023 – document, poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei 
Orașului Huedin 
 


