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IMPOZITAREA TICHETELOR CADOU, TICHETELOR DE MASĂ, TICHETELOR DE CREŞĂ ŞI VOUCHERELOR DE VACANŢĂ 
Tichetele cadou 

Tichetele de masă                                            SE SUPUN IMPOZITĂRII CA VENITURI DE NATURĂ SALARIALĂ.             

Tichetele de creşă                                      Aceste venituri NU se cuprind în baza de impozitare lunară a contribuţiilor sociale obligatorii 

Voucherele de vacanţă                    (articol 142 litera r), articol 157 alineat (2), articol 187 alineat (2), articol 195 alineat (2), articol 204 alineat (2), articol 212 alineat (2) din Codul fiscal) 

TIP LEGEA SPECIALĂ 
DE REGLEMENTARE 

NATURA VENITULUI IMPOZABIL BAZA 
IMPOZABILĂ 

IMPOZIT - 
16% 

TICHET 

CADOU 

Legea  193/2006,  

cu modificările şi 

completările ulterioare 

HG 1317/2006 

La salariat: avantaj, [articol 76 alineat (3) litera h) Legea  227/2015 - Codul fiscal, punct 12 alineat (3) litera e) 

norme (HG 1/2016] 

    EXCEPŢIE!!!! Destinaţiile şi limitele prevăzute la articolul 76 alineatul (4) litera a), până la 

care sunt venituri neimpozabile: 

     Cadourile, inclusiv TICHETELE CADOU, oferite de angajatori salariaţilor, cât şi cele oferite în beneficiul 

copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a altor sărbători similare ale altor 

culte religioase, precum şi cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie 

sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din 

cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei. [articol 76 alineat (4 ) litera a)]. Limita de 150 lei se aplică separat pentru 

cadourile, inclusiv tichetele cadou, acordate pentru fiecare ocazie din cele prevăzute, pentru fiecare angajat şi 

pentru fiecare copil minor al angajatului, chiar şi în cazul în care părinţii lucrează la acelaşi angajator. Partea 

care depăşeşte limita de 150 lei reprezintă venit impozabil din salarii. [pct. 12 alin. (11) norme] 

OBS. La persoana care nu are calitatea de salariat: venit obţinut ocazional în afara unei relaţii 

generatoare de venituri din salarii [articol 114 alineat (1) Cod fiscal şi punct 34 alineat (1) litera f)]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea 

nominală 

-articol 76 

alineat (3) litera 

h) 

-punct 14 

alineat (4) teza 

întâi norme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În luna în 

care 

aceste 

drepturi 

sunt 

primite 

- art. 76 

alineat (3) 

litera h) 

- punct 14 

alineat (4) 

teza a 2-a 

norme 

TICHET 

DE MASĂ 

Legea 142/1998, 

 cu modificările şi 

completările ulterioare 

HG 23/2015 

 

             Avantaje 

- articol 76 alineat (3) litera h) Cod fiscal 

- punct 12 alineat (1) litera a) pozitia viii) norme 

TICHET 

DE 

CRESĂ 

Legea 193/2006,  

cu modificările şi 

completările ulterioare 

HG 1317/2006 

VOUCHER 

DE 

VACANŢĂ 

OUG  8/2009, cu 

modificările şi 

completările 

ulterioare 

HG 215/2009 
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