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NEWSLETTER Nr.25/2021
TICHETE DE 100 DE LEI ȘI PREMII PENTRU PERSOANELE CARE SE VACCINEAZĂ CU SCHEMA COMPLETĂ.
r acorda tichete cu valoarea de 100 de lei, persoanelor care se vaccinează cu schema c
Persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare beneficiază de o
alocaţie de hrană, în valoare totală de 100 lei, sub forma tichetelor de masă pe suport hârtie, care au
caracteristicile fizice şi valorice prevăzute de cap. II - Tichete de masă din Legea nr. 165/2018 privind
acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare.mple
Tichetele vor putea fi emise fără datele personale ale beneficiarilor, acestea urmând să fie completate la
momentul distribuirii acestora.tă
Cheltuielile aferente acestor tichete se suportă din bugetul Ministerului Sănătăţii.
Alocaţia de hrană, sub forma tichetelor de masă, reprezintă venit neimpozabil pentru persoanele fizice,
conform art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Tichetele de masă se achiziţionează de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului
Bucureşti cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare, şi se distribuie centrelor de vaccinare, cabinetelor medicilor de familie,
ambulatoriilor de specialitate, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.
De asemenea se aprobă organizarea Loteriei de vaccinare, ca măsură pentru încurajarea vaccinării.
Loteria de vaccinare constă în acordarea de premii în bani persoanelor cu schemă completă de vaccinare.
Premiile în bani acordate se supun regimului fiscal aferent veniturilor din premii reglementat la cap. VIII Venituri din premii și din jocuri de noroc din titlul IV - Impozitul pe venit din Legea nr. 227/2015, cu
modificările și completările ulterioare.
Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen
reprezentând termen de decădere din dreptul de a revendica premiul.
Plata câștigurilor se face de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prin Compania
Națională «Loteria Română» - S.A., în maximum 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a
premiilor.
Pentru anul 2021, prima extragere are loc în luna octombrie.
Persoanele cu schemă completă de vaccinare, după emiterea certificatului de vaccinare pe baza numelui,
prenumelui și CNP-ului, se pot înscrie pentru participarea la Loteria de vaccinare pe site-ul
https://certificat-covid.gov.ro.
Înscrierea persoanelor reprezintă acceptul acestora pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
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În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanţei nr. 19/2021, Ministerul Sănătăţii va elabora
norme metodologice de aplicare a prevederilor de mai sus.

Sursa de referinţă:
ORDONANŢĂ nr. 19 din 30 august 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii.

Rămânem la dispoziție pentru clarificări suplimentare.
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