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TRATAMENTUL FISCAL, LA BENEFICIAR, AL BILETELOR DE VALOARE: 
TICHETE CADOU, TICHETE DE MASĂ, TICHETE DE CREŞĂ, TICHETE CULTURALE ŞI VOUCHERE DE VACANŢĂ

acordate potrivit legii
TIP IMPOZIT CONTRIBUŢII SOCIALE

TICHETE
CADOU 

acordate în

condiţiile

capitolului 3

“Tichete cadou”

din  

Legea 165/2018,

HG 1045/2018

LA SALARIAT:

� A. Neimpozabile: 

     Tichetele cadou* oferite de angajatori:

- angajaţilor/angajatelor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu

ocazia Paştelui, Crăciunului şi a altor sărbători similare ale altor culte religioase;

- angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

-  angajaţilor/angajatelor  în  beneficiul  copiilor  minori  ai  acestora cu ocazia  zilei

de 1 iunie,

        în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în

parte, cu fiecare ocazie menţionată, nu depăşeşte 150 lei.

[art. 76 alin. (4 ) lit. a) Cod fiscal]   

� B.  Impozabile :

-Tichetele cadou*  acordate cu ocaziile  menţionate la lit.  A de mai sus, pentru

partea care depăşeşte limita de 150 lei aplicată separat pentru fiecare ocazie din

cele menționate mai sus, pentru fiecare angajat/angajată şi pentru fiecare copil

minor  al  acestora,  reprezintă  venit  salarial  impozabil.

[pct. 12 alin. (11) normele date în aplicarea art. 76 alin. (4 ) lit. a)]

OBS.:  

- *Tichetele cadou sunt incluse în categoria  cadourilor  în bani  și/sau în  
natură la care se aplică limita de 150 lei;

        
  

- Tichetele cadou neimpozabile (menţionate

la  lit.  A  din  coloana  alăturată) NU  SE
CUPRIND în  baza  de  impozitare  lunară  a

contribuţiilor sociale obligatorii.

[art. 142 lit. b), art. 157 alin. (2), art. 2204 alin. (2) Cod

fiscal]

-  Tichetele  cadou  şi cadourile  impozabile

acordate cu ocaziile menţionate la lit.  A din

coloana  alăturată  pentru   partea  care  

depăşeşte limita de 150 lei SE CUPRIND în

baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale

obligatorii.

[art.142 lit. b), art. 157 alin. (2), art. 2204 alin. (2) Cod

fiscal, pct. 5 alin. (1) norme]
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TICHETE DE
MASĂ,

TICHETE DE
CRESĂ,
TICHETE

CULTURALE
acordate în

condiţiile 

Legii 165/2018, HG

1045/2018

 VOUCHERE
DE VACANŢĂ

acordate în

condiţiile 

OUG 8/2009, 

HG 215/2009, 

- începând cu

1 ianuarie 2022

se aplică Legea

165/2018, 

HG 1045/2018

� Impozabile : 

 -  Tichetele  de masă, de creşă,  culturale şi  voucherele  de vacanţă  reprezintă

avantaje salariale  .   

 [art. 76 alin. (3) lit. h) Cod fiscal, pct. 12 alin. (1) litera a) pozitia viii) norme]

NU  SE  CUPRIND în  baza  de  impozitare

lunară a contribuţiilor sociale obligatorii

  [art.142 lit. r), art.157 alin. (2), art. 2204 alin. (2) Cod

fiscal]

 

Baza legală:  Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

HG 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare;   

Legea  nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare;

HG nr. 1045/2018 din 28 decembrie 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 vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare;

 HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările  ulterioare.
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