
TRATAMENTUL FISCAL AL BILETELOR DE VALOARE: 
TICHETE CADOU, TICHETE DE MASĂ, TICHETE DE CREȘĂ, TICHETE CULTURALE ȘI VOUCHERE DE VACANȚĂ

TIP DESTINAȚIE TRATAMENT FISCAL OBSERVAȚII

TICHETE
CADOU 

acordate în
condițiile 

Legii
165/2018, 

HG 1045/2018

1.  Tichetele  cadou/cadourile  în
bani  și/sau  în  natură,  oferite  de
angajatori:

-  angajaților,  precum  și  pentru
copiii  minori  ai  acestora,  cu ocazia
Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor
similare ale altor culte religioase;

- angajatelor cu ocazia zilei de 8
martie;

- angajaților în beneficiul copiilor
minori ai acestora cu ocazia zilei de
1 iunie.

 1. VENIT NEIMPOZABIL

- DACĂ  VALOAREA  NU  DEPĂȘEȘTE  300*  LEI
[art. 76 alin. (4 ) lit. a) Cod fiscal]

  
CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII (CAS, CASS, CAM)
 NU SE CUPRIND în baza de impozitare lunară a contribuțiilor
sociale obligatorii [art. 142 lit. b) Cod fiscal, pct. 5 alin. (1) 
normele date în aplicarea art. 142 lit. b), art. 157 alin. (2) Cod 
fiscal, pct. 11 alin. (1) din normele date în aplicarea art. 157 alin.
(2), art. 2204 alin. (2) Cod fiscal]

 Limita de 300* lei se aplică separat
pentru  tichetele  cadou/cadourile
acordate pentru fiecare din aceste
ocazii,  pentru  fiecare  angajat  și
pentru  fiecare  copil  minor  al
angajatului, chiar și în cazul în care
părinții  lucrează  la  același
angajator.
[pct.  12  alin.  (11)  normele  date  în
aplicarea art. 76 alin. (4 ) lit. a)]

* Limita  de  300  lei  se  aplică
începând  cu  veniturile  aferente
lunii ianuarie 2022.
  Până la 31.12.2021 limita a fost
150 lei. 

2. VENIT IMPOZABIL DIN SALARII

-  PENTRU PARTEA CARE DEPĂȘEȘTE LIMITA DE 300* LEI
    [pct. 12 alin. (11) norme] normele date în aplicarea art. 76
alin. (4 ) lit. a)]
CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII  (CAS, CASS, CAM)
SE CUPRIND în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale
obligatorii [pct. 5 alin. (1) normele date în aplicarea art. 142 lit.
b) Cod fiscal, pct. 11 alin. (1) din normele date în aplicarea art. 
157 alin. (2) Cod fiscal, art. 2204 alin. (1) lit. m) Cod fiscal, pct. 
31 alin. (1) din normele date în aplicarea art. 2202 Cod fiscal]
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2.   Tichetele cadou/cadourile în 
bani şi/sau în natură, ACORDATE ÎN 
AFARA DESTINAȚIILOR de la pct. 1

 VENIT IMPOZABIL - AVANTAJ SALARIAL
(ex. ziua de naștere a salariatului, ziua firmei)  
[art. 76 alin. (2) lit. s), art. 76 alin. (3) lit. h) Cod fiscal și pct. 12
alin. (3) lit. e) normele date în aplicarea art. 76]
CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII (CAS, CASS, CAM)
SE CUPRIND în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale
obligatorii
[art. 139 alin. (1) lit. ș), pct. 3 alin. (1) normele date în aplicarea 
art. 139 alin. (1), art. 157 alin. (1) lit. ţ),  pct. 11 alin. (1) din 
normele date în aplicarea art. 157 alin. (2) Cod fiscal, art. 2204 
alin. (1) lit. m) Cod fiscal, pct. 31 alin. (1) din normele date în 
aplicarea art. 2202 Cod fiscal]

  Începând cu 18 decembrie 2021 se
acordă tichete  cadou  NUMAI
angajaților  proprii  pentru
cheltuieli  sociale  NU și  altor
categorii de beneficiari (ex. pentru
campaniile  de  marketing,  studiul
pieţei).  [OUG  130/2021  abrogă  art.
114  alin. (2) lit. n) din Codul fiscal]

TICHETE DE
MASĂ 

acordate în
condițiile 

Legii
165/2018, 

HG 1045/2018

 
   

   VENITURI IMPOZABILE: 
      - Tichetele de masă, de creșă, culturale și voucherele de vacanță acordate potrivit legii reprezintă AVANTAJE SALARIALE. 
      [art. 76 alin. (3) lit. h) Cod fiscal, pct. 12 alin. (1) litera a) pozitia viii) norme]
              CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII  (CAS, CASS, CAM)
     NU SE CUPRIND în baza de impozitare lunară a contribuţiilor sociale obligatorii
     [art.142 lit. r) Cod fiscal, pct. 5 alin. (2) normele date în aplicarea art. 142 lit. b), art.157 alin. (2), pct. 11 alin. (1) din normele date în aplicarea
art. 157 alin. (2) Cod fiscal, art. 2204 alin. (2) Cod fiscal]

TICHETE DE
CRESĂ

acordate în
condițiile 

Legii
165/2018, 

HG 1045/2018

TICHETE
CULTURALE

acordate în
condițiile 

Legii
165/2018, 

HG 1045/2018



VOUCHERE
DE VACANȚĂ

acordate în
condițiile 

OUG 8/2009, 
HG 215/2009, 
- începând cu

1 ianuarie
2027

se aplică
Legea

165/2018 și
 HG 1045/2018

PREVEDERI COMUNE tuturor tipurilor de bilete de valoare impozabile:
   - Valoarea  tichetelor cadou, tichetelor de masă, tichetelor de creșă, tichetelor culturale, voucherelor de vacanță, acordate potrivit legii, luată în 
calcul la determinarea impozitului pe veniturile din salarii, este valoarea nominală.
    - Veniturile respective se impozitează ca venituri din salarii în luna în care acestea sunt primite. [art. 76 alin. (3) lit. h) Cod fiscal, pct. 14 alin. (4) 
normele date în aplicarea art. 76]

Baza legală:   Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
HG 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare;   
Legea  nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare;
HG nr. 1045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare;
OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare;

 HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și 
completările ulterioare;
OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative;
OUG nr. 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.
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