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NEWSLETTER Nr.7/2021
MODIFICĂRI PRIVIND REGIMUL FISCAL AL TICHETELOR CADOU.
În Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021 a fost publicată OUG nr. 13/2021 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991.
Printre măsurile adoptate se regăsește și reglementarea regimului fiscal aplicabil valorii nominale a tichetelor cadou
primite de persoanele fizice, care obțin venituri de natură salarială.
Astfel dupa modificarile aduse de OUG nr.13/2021, începând cu veniturile aferente lunii Martie 2021 articolul 76
alineatul (4), litera a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se modifică și va avea următorul cuprins:
(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit:
“a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale,
ajutoarele pentru naștere/adopție, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a
calamităților naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite
salariaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la și de la locul de
muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice și/ sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada
concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariații proprii
sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern”.
În cazul cadourilor în bani și/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 depășește 150 lei:
 cadouri oferite angajaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paștelui,
Craciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
 cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
 cadouri oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.
Așadar, tichetele cadou acordate cu alte ocazii decât Paște, Crăciun, 8 martie, 1 iunie, nu vor mai fi scutite de
contribuții.
Contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru
angajații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de
muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, este neimpozabilă, în
măsura în care valoarea totală a acestora nu depășește într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui căștig
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;".
Câștigul salarial mediu brut in anul 2021 este în valoare de 5.380 de lei.
Sursa: ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991.
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