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Material informativ

Tichete cadou - tratament fiscal

Prin OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor
termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Legea nr.
165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și
se completează după cum urmează:

"ART. 15

(1) Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate ocazional angajatilor proprii pentru
cheltuieli sociale.

(2) Este interzisă acordarea de tichete cadou altor categorii de beneficiari decât cei
prevăzuti la alin. (1)."

Așadar, prin modificarile aduse legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de
valoare, se interzice acordarea de tichete cadou altor categorii de beneficiari decât
angajaților proprii pentru cheltuieli sociale.

Regim fiscal

· Pentru angajatori plătitori de impozit pe profit

Potrivit art. 25 alin. (3 ) lit. b) cheltuielile reprezentând cadouri în bani sau în natură,
inclusiv tichete cadou oferite salariaților și copiilor minori ai acestora sunt cheltuieli
sociale, deductibile limitat, în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii
cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

· Pentru salariați

Potrivit art. 76 alin. (4 ) lit. a) din Codul fiscal, 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 300 lei:

ü cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu
ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
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ü cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

ü cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de
1 iunie.

În condițiile de mai sus, aceste venituri nu se cuprind în baza de impozitare
lunară a contribuțiilor sociale obligatorii ( CAS, CASS și CAM) (art. 142 lit. b) din
Codul fiscal, art. 157 alin. (2) din Codul fiscal, art. 220⁴ alin. (2) din Codul fiscal ).

Partea care depășește valoarea maximă de 300 lei, reprezintă venit impozabil
din salarii și se va datora impozit pe venit din salarii si contribuții sociale obligatorii
(CAS, CASS și CAM) (Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal)

Biroul Asistență pentru contribuabili-19.04.2022

OUG Nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
LEGEA Nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare
Legea nr. 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;


