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Pana in vara anului 2010, 
Edenred a facut parte din grupul 
international Accor, sub denumirea de 
Accor Services. 

Din 29 Iunie 2010, Edenred si-a 
continuat existenta ca entitate 
independenta, cu o prezenta 
mondiala in 42 de tari si cu un vast 
portofoliu de solutii in sfera:

Filiala din Romania 
a Edenred, infiintata in 1998, 
ofera  solutii pentru o viata 
mai usoara pentru 
peste 1 500 000 de persoane 
din 35 000 de companii si 
organizatii.1.Despre Edenred

Edenred este liderul mondial si national al pietei tichetelor de servicii 
preplatite, �ind compania care a lansat in 1962, in Franta, primul tichet 
destinat cheltuielilor alimentare, sub marca Ticket Restaurant®.
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Beneficiilor pentru angajati

Managementului cheltuielilor profesionale

Programelor de motivare si recompensare

Grupul Edenred sustine institutiile publice 
in managementul programelor sociale.



Sistemul tichetelor de servicii functioneaza cu 
succes in Romania, de peste 17 ani.

Cu toate acestea, exista in continuare 
numeroase intrebari cu privire la incadrarea 
contabila a tichetelor, conditiile si contextele in 
care tichetele de masa, de cadouri sau de vacan-
ta pot fi acordate.

Acest ghid are ca principal scop prezentarea unor 
aspecte mai putin cunoscute legate de utilizarea tichetelor 
si regimul fiscal al acestora, dar si oferirea de exemple 
concrete despre modul in care o companie isi poate 
optimiza costurile salariale cu ajutorul lor.

Experienta vasta a Edenred in acest domeniu nu poate 
fi suplinita insa de cele surprinse in acest ghid, iar 
consultantii de vanzari ai companiei va stau in continuare 
la dispozitie pentru a va oferi o solutie adaptata nevoilor 
specifice ale companiei dumneavoastra.

2.Introducere
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Echipa Edenred



Sistemul tichetelor de masa dateaza insa 
din anii 50, fiind initiat in Marea Britanie si 
imbratisat in scurt timp de catre Franta, 
prima tara care a adoptat o lege in acest 
sens. 

Utilizatorii tichetelor de servicii se 
regasesc peste tot in lume, din America 
Latina si pana in China sau India. Majori-
tatea tarilor care au adoptat acest sistem 
l-au privit ca fiind un veritabil contributor 
la politicile sociale existente.

In Romania, in 1998, a fost votata Legea 
142 care reglementeaza conditiile 
acceptarii, acordarii si emiterii tichetelor 
de masa.

Edenred Romania SRL, prin marca 
Ticket Restaurant®, este primul 
emitent de tichete la nivel national.

3.Tichetele de masa
Tichetele de masa sunt cu siguranta cele mai cunoscute dintre cele 6 
tipuri existente in momentul de fata in Romania, datorita faptului ca 
au fost introduse in piata prin legislatia speci�ca inca din 1998.
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Tichetele de masa sunt, potrivit Legii 142/1998, 
«o alocatie individuala de hrana» pe care 
companiile care incadreaza personal pe baza de 
contract individual de munca o pot oferi acestora 
pentru fiecare zi lucrata pe parcursul unei luni 
calendaristice.

Companiile angajatoare suporta in intregime 
costurile legate de tichetele de masa, acestea 
fiind insa deductibile la calculul impozitului pe 
profit si scutite de contributiile patronale si 
salariale.

Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta 
nr.58/2010 si normelor de aplicare a acesteia 
privind modificarea si completarea Legii 
571/2003, tichetele de masa fac parte din 

categoria veniturilor impozabile in sensul impozit-
ului pe venituri salariale.

Ordonanta de Urgenta nr.58/2010 mentioneaza 
expres, prin Art.IV, punctul b) mentinerea celor-
lalte facilitati legate de scutirea de la plata taxelor 
salariale si patronale.

Tichetele de masa sunt destinate exclusiv cheltu-
ielilor de natura alimentara si pot fi utilizate in 
restaurantele, magazinele alimentare, supermar-
ket-urile, cantinele, fast food-urile, pizzeriile, 
firmele de catering afiliate sistemului.

I. Ce sunt tichetele de masa?
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Tichetele de masa pot fi acordate de catre 
persoanele fizice sau juridice care incadreaza 
personal pe baza de contract individual de 
munca. 

Potrivit Legii 142/1998, tichetele de masa pot fi 
acordate si de persoanele fizice autorizate care 
activeaza in profesii liberale, cu conditia ca 
acestea sa incadreze cel putin 1 salariat cu 
contract individual de munca. Astfel, birourile 
notariale, cabinetele medicale sau alti liber 
profesionisti pot acorda tichete de masa.

Singura conditie de acordare a tichetelor de 
masa este ca intre salariatul care primeste tiche-
tele si entitatea care le ofera sa existe un raport 
juridic instituit prin contract individual de munca. 
(Art. 1, punctul (1) din Legea 142/1998 privind 
acordarea tichetelor de masa).

Angajatorii, impreuna cu reprezentantii 
sindicatelor, stabilesc numarul salariatilor care 
beneficiaza de tichetele de masa, valoarea 
nominala aferenta tichetelor acordate fiecarui 
salariat, precum si numarul de zile lucratoare 
pentru care salariatii vor primi acest tip de 
beneficiu (Art. 7, punctul (1) din Legea 
142/1998).

II.Cine poate acorda tichete de masa?
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Tichetele de masa sunt un drept care poate 
fi acordat fiecarui salariat care are un contract 
individual de munca, de catre compania 
angajatoare.

Pot primi tichete de masa si angajatii pe 
perioada determinata, dar si cei care lucreaza 
cu jumatate de norma.

Daca salariatul este incadrat cu contract de 
munca in mai multe locuri, atunci el poate primi 
tichete de masa de la compania unde este 
incadrat cu functia de baza.

Nu pot primi tichete de masa salariatii care se 
gasesc intr-una dintre situatiile (Art. 11 din 

isi efectueaza concediul de odihna sau alte concedii;

beneficiaza de zile libere platite, in cazul unor evenimente 
familiale deosebite, precum si de zile festive si de sarbatoare 
legale, sau de alte zile libere acordate conform contractelor 
colective de munca;

potrivit dispozitiilor legale, salariatul este delegat sau detasat in 
afara localitatii in care isi are locul permanent de munca si 
primeste indemnizatie zilnica sau lunara de delegare sau de 
detasare;

se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, 
este absent de la locul de munca ori se afla in alte situatii 
stabilite de angajator impreuna cu organizatiile sindicale sau cu 
reprezentantii salariatilor.

Normele Metodologice de aplicare a Legii 
142/1998):

III.Cine poate primi tichete de masa?
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Compania care acorda tichete de masa propriilor 
salariati, incadrati pe baza de contract individual de 
munca beneficiaza de deductibilitate la calculul 
impozitului pe profit si scutire de la plata contributii 
salariale si patronale pentru sumele care reprezinta 
valoarea nominala a tichetelor comandate (Art.8, 
punctul (2) din Legea 142/1998).

La acordarea tichetelor de masa, companiile sunt 
exonerate de plata:
   contributiei datorata de angajator la bugetul asigurarilor 
pentru somaj, in valoare de 0.5%
   contributiei pentru asigurarile sociale – 20.8%
   contributiei pentru concedii medicale si indemnizatii de 
asigurari de sanatate – 0.85%
   contributiei pentru accidente de munca si boli profesio-
nale – 0.15%-0.85%, procent stabilit in functie de activi-

tatea principala a companiei conform incadrarii CAEN
   contributiei la fondul de asigurari sociale de sanatate – 
5,2%
   contributiei la fondul de garantare pentru plata 
creantelor salariale – 0.25%
   comisionului Inspectoratului Teritorial de Munca – 
cuprins intre 0.25-0.75%

Angajatul care beneficiaza de tichete de masa are, 
de asemenea, numeroase avantaje fiscale 
derivate din scutirea de la plata:
   contributiei pentru asigurari sociale – 10.5%
   contributiei la fondul de somaj – 0.5%
   contributiei la fondul de asigurari sociale de sanatate – 
5,5%

IV.Avantajele tichetelor de masa

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.58/26.06.2010 asimileaza tichetele de masa veniturilor impozabile la nivelul salariatului, acesta avand obligatia de 
a plati un impozit de 16%, procent aferent impozitului pe venit, la sumele primite in tichete de masa. Sarcina fiscala revine in exclusivitate angajatului. 7



Conform Legii 142/1998 tichetele de masa 
trebuie inregistrate in contabilitate pe o pozitie 
distincta, denumita Cheltuieli. 

Studiu de caz
Societatea Romtest are ca obiect de activitate prestarea 
de servicii in domeniul turismului, dispunand de un lant 
propriu de hoteluri in mai multe orase din tara. Numarul 
total de salariati pe care ii incadreaza cu contract de 
munca este de 300. Pe langa angajati, societatea mai are 
si 50 de colaboratori.

Pentru imbunatatirea relatiilor de munca si pentru 
suplimentarea veniturilor propriilor angajati cu o suma 
dedicata cheltuielilor alimentare, societatea a hotarat 
achizitionarea de tichete de masa atat pentru salariati, 
cat si pentru colaboratori.

In urma discutiilor cu un consultant Edenred, societatea a 
aflat despre prevederea legala conform careia nu poate 
acorda tichete de masa colaboratorilor, ci doar angajatilor 
cu contract individual de munca.

Dupa incheierea contractului pentru emiterea de tichete 
de masa, Edenred a furnizat companiei Romtest lista 
partenerilor afiliati unde pot fi cheltuite aceste tichete 
pentru achizitionarea de produse alimentare.

Compania a achizitionat tichete de masa si le-a distribuit 
propriilor salariati in ultima decada a lunii, pentru luna 
urmatoare, respectand astfel prevederile Articolului 9 din 
normele de aplicare a Legii 142/1998.

V. Inregistrarea in contabilitate
a operatiunilor legate de tichete de masa
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In contabilitatea societatii Romtest se vor inregistra urmatoarele operatiuni contabile:

401
„Furnizori“ 

55 632 lei
(Valoarea nominala + Costul imprimatelor+TVA)

% 

53 637 lei
(Valoarea nominala a tichetelor)

5328
„Alte valori“ 

1 609.11 lei
(Costul imprimatelor)

628
„Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti“ 

386.18 lei4426
„T.V.A. deductibila” 

a) achizitionarea tichetelor de masa de la unitatea emitenta:

Valoarea nominala a unui tichet este de 9.41 lei => Valoarea nominala totala aferenta comenzii clientului = 53 637 lei 
Costul serviciilor de imprimare a tichetelor = 3 % din Valoarea Nominala =  1 609.11 lei
TVA deductibila calculata din pretul imprimatelor = 386.18 lei 

Necesarul de tichete a fost calculat in functie de:
numarul de zile lucratoare din luna urmatoare – 20 zile lucratoare
concediile planificate ale angajatilor – 1 zi de concediu pentru toti angajatii, cu ocazia aniversarii infiintarii societatii
numarul angajatilor incadrati cu contract individual de munca – 300

Numarul total de 
tichete de masa de comandat

(Nr de zile lucratoare - Zile de concediu) 
* Nr de angajati = 19*300 = 5 700 tichete
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55 632 lei401
„Furnizori“ 

5121
„Conturi la banci in lei“ 

b) achitarea facturii reprezentand contravaloarea tichetelor de masa achizitionate:

53 637 lei
(5 700 buc. x 9.41 lei/buc.)

642
„Cheltuieli cu tichetele de masa 
acordate salariatilor“ 

5328
„Alte valori“ 

c) includerea pe cheltuieli a contravalorii tichetelor de masa acordate salariatilor,
in momentul distribuirii acestora: 

(Suma aferenta impozitului pe salarii + Suma aferenta 
impozitului pe valoarea nominala a tichetelor de masa.)

421
„Personal remuneratii 
datorate“ 

444
„Impozit pe venituri 

din salarii“ 

Incepand cu luna iulie 2010, calcularea si includerea impozitului pe valoarea nominala a tichetelor 
se face dupa scaderea contributiilor sociale datorate de salariat si la calcularea impozitului pe venitul 
din salarii datorat, astfel:



VI.Simulator economii
datorate acordarii de tichete de masa

Economie lunara realizata per salariat
Economie lunara realizata 

93.48
32

RON
%

Calcul comparativ între acordarea tichetelor de masa Ticket Restaurant® 
sau a unei sume echivalente de bani
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In momentul incheierii contractului pentru emiterea de tichete de masa, consultantul Edenred a pus la dispozitia 
reprezentantului Romtest un calculator de economii care compara situatia majorarii salariilor prin acordarea unei sume 
suplimentare in bani cu cea a acordarii de tichete de masa:

Valoarea tichetului de masa
Numarul de salariati beneficiari
Numarul de zile lucratoare/luna
Valoare impozabila tichete de masa

Valoare neta tichete de masa
Impozit pe venitul salarial
Valoare impozabila
Taxe sociale salariale
Valoare salariala bruta
Taxe sociale patronale minime
TOTAL cheltuieli lunare prin Ticket Restaurant

Valoare cheltuita per salariat
Numarul de salariati beneficiari
Numarul de zile lucratoare/luna
Valoare impozabila echivalent numerar

Valoare suma neta
Impozit pe venitul salarial
Valoare impozabila
Taxe sociale salariale
Valoare salariala bruta
Taxe sociale patronale minime
TOTAL cheltuieli lunare minime

16.0%

0.0%

0.0%

16.0%

16.5%

23.0%

9.41
1

21
197

165.99
31.62
197.61

0.00
197.61

0.00
197.61

9.41
1

21
197

165.99
31.62

197.61
39.05

236.66
54.43

291.09

Tichete de masa TICKET RESTAURANT® Suma acordata in bani
RON
Salariati
Zile
RON

RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

RON
Salariati
Zile
RON

RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON



VII.Restrictii
in utilizarea tichetelor de masa

Tichetele de masa pot fi utilizate in urmatoarele conditii:
nu sunt deteriorate si sunt in termen de valabilitate
doar pentru achitarea mesei sau a produselor alimentare
doar in reteaua partenerilor afiliati sistemului
daca nu au fost stampilate pe verso de catre o alta unitate afiliata
doar in contul zilelor lucrate in luna respectiva
nu se accepta transformarea tichetelor de masa in bani
nu se primeste rest la tichetele de masa

12



VIII.Important

Suma restituita= 7588
„Alte venituri din exploatare”

5328
„Alte valori”

- Suma restituita= 401
„Furnizori”

5328
„Alte valori”

a) Restituirea de catre salariati a tichetelor de masa nefolosite:

b) returnarea catre emitent a tichetelor de masa nefolosite:

Valoarea unui tichet de masa se indexeaza semestrial in functie de indicele preturilor la marfurile alimentare, comunicat 
de Comisia Nationala de Statistica (Art. 31, punctul (4) din Legea 142/1998).
Gestiunea tichetelor de masa trebuie sa se faca de catre o persoana imputernicita in scris de catre compania 
angajatoare (Art. 27, punctul (4) din Legea 142/1998).
Compania angajatoare trebuie sa pastreze o evidenta clara a tichetelor comandate si distribuite dar si a celor restituite 
unitatii emitente, pe baza de formulare tip constituite ca anexe la Legea 142/1998.
Tichetele neutilizate de angajati trebuie returnate angajatorului care poate solicita contravaloarea lor societatii emitente 
Tichetele neutilizate aflate in termen de valabilitate si restituite societatii emitente se constituie ca avans la comanda 
urmatoare de tichete de masa, potrivit contractelor incheiate cu acestea:
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Tichetele de masa si toate tranzactiile asociate lor se desfasoara exclusiv prin intermediul viramentelor bancare

Compania angajatoare care comanda tichete de masa, are obligatia de a achita integral contravaloarea lor, costul
imprimatelor si TVA-ul aferent acestuia, inainte de distribuirea lor catre salariati (Art.9 din Legea 142/1998) 

Pe tichetul de masa se vor inscrie in mod obligatoriu: denumirea companiei, numarul de identificare fiscala, 
numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, precum si numele beneficiariului si codul numeric personal 
al acestuia

Compania angajatoare poate solicita emitentului personalizarea tichetului cu numele si codul numeric personal al angajatilor

Tichetele de masa pot fi utilizate exclusiv in reteaua partenerilor afiliati, pentru plata produselor alimentare sau a mesei

Pot beneficia de tichete de masa doar acei salariati incadrati pe baza de contract individual de munca si doar de la 
compania unde sunt inregistrati cu functia de baza

Persoanele fizice autorizate care incadreaza personal pe baza de contract individual de munca pot acorda tichete de masa

Tichetele de masa se acorda exclusiv pentru zilele lucrate

La sumele primite in tichete de masa, angajatul datoreaza un impozit de 16%, care se calculeaza si se retine la sursa 
odata cu impozitul pe venitul salarial

Pentru tichetele de masa nu se datoreaza nici de angajat, nici de angajator contributii sociale

Impozitul se plateste pana in data de 25 a lunii pentru luna anterioara si se include in declaratia 100 privind obligatiile de 
plata la bugetul statului, in pozitia 7
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Legile 193/2006 si 571/2003 reglementeaza regimul tichetelor cadou si ofera 
o serie de avantaje companiilor care aleg sa foloseasca acest tip de beneficiu
in relatia cu salariatii, partenerii de afaceri, colaboratorii sau clientii.

4.Tichetele cadou
Sistemul tichetelor cadou exista in Romania inca din 2003, 
cand Edenred a lansat pe piata produsul Ticket Cadou®. Legislatia 
speci�ca tichetelor cadou a fost adoptata 3 ani mai tarziu.
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Tichetele cadou sunt “bilete de valoare” care 
pot fi folosite de companiile din Romania pentru 
cheltuieli sociale, campanii de marketing, studiul 
pietei, promovarea pe piete existente sau noi, 
pentru protocol, pentru cheltuielile de reclama si 
publicitate.

Tichetele cadou reprezinta solutia ideala pentru 
motivarea angajatilor, recompensarea partenerilor 
de afaceri si stimularea vanzarilor prin intermediul 
resellerilor si retelelor de distributie.

Acestea ofera echilibrul perfect intre avantajele 
primelor in bani si cele ale cadourilor clasice.

Beneficiarul care primeste tichete cadou 
poate sa aleaga singur unde sa le foloseasca, 
iar compania beneficiaza de avantaje fiscale 
importante. 

Eleganta si simplitatea solutiei sunt ideale pentru 
ambele parti.

Ticket Cadou® poate fi utilizat pentru 
achizitionarea de imbracaminte, incaltaminte, 
bijuterii, electrocasnice, carti, flori, articole de 
birotica si papetarie, produse cosmetice, 
alimente si multe altele din peste 55 000 de 
locatii din Romania.

I. Ce sunt tichetele cadou?
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Orice companie care incadreaza personal pe 
baza de contract individual de munca poate 
acorda tichete cadou salariatilor, in limitele si la 
evenimentele prevazute de legislatia specifica.

Orice companie care desfasoara actiuni de 
marketing sau actiuni de recompensare a 
partenerilor de afaceri prin intermediul fondului 
de protocol poate utiliza acest instrument de 
motivare si fidelizare.

II.Cine poate acorda tichete cadou?
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Tichetele cadou se pot acorda propriilor 
salariati cu orice ocazie. In cazul in care sunt 
acordate de Craciun, Paste, 1 Iunie in beneficiul 
copiilor minori ai salariatilor si 8 Martie 
(in beneficiul salariatelor), in limita sumei de 150 
lei/beneficiar/eveniment, tichetele cadou 
beneficiaza de deductibilitate la calculul 
impozitului pe profit si sunt scutite de la plata 
contributiilor sociale.

Conform preverilor OUG nr.58/2010 si normelor 
de aplicare a acesteia, tichetele cadou pentru 
cheltuieli sociale sunt tratate ca venituri salariale 
asupra sumelor acordate, aplicandu-se un 
impozit de 16%, platibil de catre salariat. 

De asemenea, partenerii de afaceri sau 
colaboratorii in diverse proiecte si campanii 
de marketing, desfasurate in scopul realizarii de 
venituri, pot beneficia de tichete cadou.

III.Cine poate primi tichete cadou?
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1) Tichetele cadou pot fi acordate propriilor
salariati cu orice ocazie. 
In cazul in care sunt acordate de Craciun, 
Paste, 1 Iunie (in beneficiul copiilor minori ai 
salaria-tilor) si 8 Martie (in beneficiul 
salariatelor), in limita sumei de 150 lei/
beneficiar/eveniment, Ticket Cadou® 
beneficiaza de deductibilitate la calculul 
impozitului pe profit si sunt scutite de la plata 
contributiilor sociale.
2) Tichetele cadou folosite pentru protocol, in
relatia cu partenerii de afaceri, persoane 
fizice sau juridice, sunt deductibile in limita a 
2% din Profit (Art. 21, punctul 3, a).

Daca o companie foloseste tichetele cadou 
pentru protocol in relatia cu persoane fizice, 

atunci ea trebuie sa retina si sa plateasca cota de 16% 
corespunzatoare impozitului pe venituri. Atunci cand sunt 
acordate unei persoane juridice, aceasta este raspunza-
toare pentru cheltuirea lor si le poate distribui mai departe 
unor persoane fizice sau le poate folosi pentru cumparar-
ea de bunuri sau servicii pentru societate.

3) Tichetele cadou folosite in campanii de marketing,
studiul pietei, reclama si publicitate sunt deductibile, 
putand fi incadrate in categoria cheltuielilor efectuate in 
scopul realizarii de venituri (Art. 21, punctul 2, d).

Similar cu cheltuielile de protocol, cheltuielile cu tichetele 
cadou in scopul realizarii de venituri se impoziteaza prin 
retinerea la sursa a cotei de 16% atunci cand sunt 
acordate persoanelor fizice.

IV.Avantajele companiei
care acorda tichete cadou
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4) Tichetele cadou folosite ca premii in
concursuri de vanzari, potrivit punctului 150, 
liniuta a treia, din Normele Metodologice date in 
aplicarea Titlului III din Codul fiscal, in urma 
carora sunt premiate persoane fizice, in scopul 
realizarii de venituri, sunt deductibile si scutite 
integral de taxe si impozite, in limita a 600 de 
lei/premiu/zi.

Pentru sumele care depasesc valoarea de 600 
de lei se aplica impozitul pe venit de 16%, cu 
retinere la sursa, asupra diferentei rezultate dintre 
suma acordata si plafonul de 600 lei.

In cazul in care se retine impozitul de 16% pe 
tichetele cadou acordate persoanelor fizice, in 
situatiile prezentate, societatea comerciala are 

obligatia depunerii Declaratiei 205 “Declaratie 
informativa privind impozitul retinut pe veniturile 
cu regim de retinere la sursa”, pe beneficiari de 
venit.

Tichetele cadou nu pot fi acordate propriilor 
salariati in contexte de marketing sau protocol ci 
doar in contexte sociale.

IV.Avantajele companiei
care acorda tichete cadou
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V. Inregistrarea in contabilitate
a operatiunilor legate de tichete cadou

401
„Furnizori“ 

% 

5328
„Alte valori“ 

628
„Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti“ 

4426
„T.V.A. deductibila” 

401
„Furnizori” 

5121
„Conturi banci in lei“ 

623
„Analitic protocol sau analitic reclama si publicitate” 

5328
„Alte valori“ 

a) achizitionarea tichetelor cadou
de la unitatile emitente 

si inregistrarea costului imprimatelor 
pe baza facturii de livrare: 

b) decontarea contravalorii
tichetelor cadou catre unitatile emitente:

c) includerea pe cheltuieli a contravalorii
tichetelor cadou pentru protocol sau marketing:

6458
„Cheltuieli cu caracter social” 

5328
„Alte valori“ 

c ) includerea pe cheltuieli a contravalorii 
tichetelor cadou acordate salariatilor:

1

21



Tichetele cadou sunt recunoscute ca 
oferind o mare libertate de alegere si avand uz 
universal.

Cu toate acestea, pentru asigurarea 
circulatiei in conditii proprii a tichetelor cadou, 
legislatia specifica stabileste anumite 
restrictii. 

Tichetele cadou pot fi utilizate daca:
    nu sunt deteriorate si sunt in termen de valabilitate
    magazinul la care se intentioneaza cheltuirea 
tichetelor face parte din reteaua de afiliati a unitatii 
emitente
    nu au fost stampilate pe verso de catre o alta 
unitate afiliata

Similar cu tichetele de masa:
    nu se accepta transformarea tichetelor cadou in bani
    nu se primeste rest la tichetele cadou

VI.Restrictii
in utilizarea tichetelor cadou
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compania care acorda tichete cadou are obligatia sa 
organizeze o evidenta proprie, potrivit modelelor de 
formulare prevazute in anexele la Normele metodologice 
de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind 
acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1 317/2006. 

tichetele cadou care nu se acorda in luna pentru care 
au fost contractate se reporteaza pentru perioada imediat 
urmatoare.

tichetele cadou inregistrate pe linia cheltuielilor 
sociale sunt asimilate veniturilor salariale, asupra 
sumelor aferente aplicandu-se toate taxele si contributiile 
sociale datorate atat de salariat, cat si de compania 
angajatoare.

valoarea nominala a unui tichet cadou este un multiplu de 
10 lei, insa nu depaseste valoarea de 50 lei/tichet.

contravaloarea tichetelor achizitionate de la unitatea 
emitenta, inclusiv valoarea imprimatelor stabilita prin 
contractul cu unitatea emitenta se achita exclusiv prin 
transfer bancar si inainte de distribuirea tichetelor 
catre beneficiar.

tichetele cadou neutilizate si aflate in termen de 
valabilitate pot fi returnate companiilor emitente doar la 
sfarsit de an calendaristic (luna Decembrie), constituin-
du-se ca avans la urmatoarea comanda de tichete 
cadou, tichete de masa, tichete de vacanta etc.

VII.Important

23



Cardul Compliments® este primul 
card preplatit de cadouri destinat 
exclusiv companiilor, care poate fi 
folosit atat in relatia cu proprii salariati, 
ca element de recompensare, cat si in 
relatiile cu partenerii de afaceri sau 
clienti, fiind un instrument ideal de 
marketing sau protocol.

Cardul Compliments® este un 
instrument diferit de categoria tichetelor 
cadou, avand in vedere ca nu intruneste

caracteristicile prevazute de Legea 
193/2006 privind acordarea tichetelor 
cadou pentru a se califica drept “tichet 
cadou”, cu modificarile si completarile 
ulterioare, necontinand elementele de 
fond solicitate in mod expres de aceasta 
lege pentru a fi incadrat in categoria 
tichetelor cadou. 

Ca urmare, in plus fata de tichetele 
cadou, cardul Compliments® are 
avantajul de a fi scutit de impozitul pe 
venitul salarial al angajatului de 16%
atunci cand este acordat drept cadou 
propriilor salariati in context social, 
conform legii.

5.Cardurile cadou
Cardurile cadou completeaza cu succes pachetele de bene�cii 
extra-salariale ale companiilor, acestea �ind lansate in Romania 
inca din 2010.
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Cardurile Compliments® 
sunt carduri electronice preplatite, dezvoltate 
în colaborare cu Mastercard®, care functioneaza 
similar cu un card de debit obisnuit, insa nu 
necesita existenta unui cont bancar, evitand 
complicatiile aferente acestuia. 

Alternativa moderna la tichetele cadou sau la 
premii si bonusurile acordate in bani sau in 
natura, cardul Compliments® poate fi nominal 
sau nenominal si se poate reincarca oricand 
cu suma de bani stabilita de companie. 

Cardul Compliments® poate fi utilizat pentru 
achizitionarea de bunuri si servicii in reteaua 
magazinelor partenere care cuprinde atat maga-
zine clasice, cat si magazine online, insa nu 
poate fi utilizat pentru retragerea efectiva a sume-
lor de bani existente.

I. Ce sunt cardurile cadou?
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Cardul Compliments® este destinat utilizarii de 
catre clientii Edenred Romania (persoane juridice) 
atat in scopul acordarii lor drept cadouri catre 
proprii angajati in scop social, cat si in scopuri 
de marketing (de exemplu prin acordarea lor 
mai departe catre proprii clienti, ca premii in 
cadrul unor concursuri publicitare etc.) sau de 
protocol (de exemplu prin acordarea lor catre 
furnizori sau alti parteneri de afaceri cu anumite 
ocazii).
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Cardurile Compliments® pot fi acordate drept 
cadouri de catre companii propriilor salariati cu 
orice ocazie. In cazul in care sunt acordate de 
Craciun, Paste, 1 Iunie in beneficiul copiilor 
minori ai salariatilor si 8 Martie (in beneficiul 
salariatelor), acestea sunt deductibile la 
calculul impozitului pe profit si sunt scutite de 
la plata contributiilor sociale, in limita sumei 
de 150 lei/beneficiar/eveniment.

De asemenea, partenerii de afaceri sau 
colaboratorii in campanii de marketing, 
desfasurate in scopul realizarii de venituri, pot 
beneficia de carduri cadou.

In anumite limite prevazute de lege, cardurile 
cadou sunt deductibile pentru compania care 
le acorda la calculul impozitului pe profit si sunt 
scutite de la plata contributiilor sociale.

III.Cine poate primi carduri cadou?

27



1) Cardurile Compliments® pot fi acordate de
companii propriilor salariati cu orice ocazie si pot fi 
incarcate cu orice suma. In cazul in care sunt acordate 
de Craciun, Paste, 1 Iunie (in beneficiul copiilor minori 
ai salariatilor) si 8 Martie (in beneficiul 
salariatelor), in limita sumei de 150 lei/beneficiar/
eveniment cardurile Compliments® beneficiaza de 
deductibilitate la calculul impozitului pe profit si sunt 
scutite de la plata contributiilor sociale.

Pentru suma de 150 lei/beneficiar/eveniment acordata 
salariatilor pe carduri cadou Compliments® la 
evenimentele enumerate mai sus nu se datoreaza 
impozit pe venit si nici contributii sociale (nici la 
nivel de angajat si nici la nivel de angajator), cheltuielile 
aferente fiind totodata deductibile la nivelul companiei 
care acorda cardurile Compliments®, in limita a 2% 
aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile 
(Art. 21 alin. (3) lit. c) din Codul Fiscal).

Contravaloarea cardurilor Compliments® 
acordate propriilor salariati cu alte ocazii si/sau in alte 
limite decat cele mentionate mai sus 
reprezinta, ca regula generala, un beneficiu la nivelul 
salariatilor respectivi, fiind astfel subiect 
de impozit pe venit cu retinere la sursa in cota de 16% 
la nivelul salariatilor si de contributii sociale (atat la 
nivelul angajatului, cat si la nivelul angajatorului).

IV.Avantajele companiei
care acorda carduri cadou
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2) Cardurile Compliments® acordate in cadrul
unor actiuni de protocol in relatia cu partenerii 
de afaceri, persoanelor fizice sau juridice sunt 
deductibile in limita a 2% din profit (Art. 21 alin. 
(3) lit. a) din Codul Fiscal).

Daca o companie acorda cardurile 
Compliments® pentru scopuri de protocol catre 
persoane fizice, in afara unei relatii de angajare, 
in cazul in care sumele sunt incadrate in 
categoria « Alte venituri », atunci compania 
trebuie sa calculeze, sa retina si sa plateasca 
catre bugetul de stat impozitul pe venit in cota 
de 16%.

Atunci cand sunt acordate unei persoane 
juridice, sumele disponibile pe cardurile 
Compliments® ar trebui tratate drept venit 
impozabil din perspectiva impozitului pe profit la 
persoana juridica primitoare. 

Aceasta este raspunzatoare pentru cheltuirea lor 
si le poate distribui mai departe unor persoane 
fizice/juridice sau le poate folosi pentru 
cumpararea de bunuri sau servicii pentru 
societate.
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3) Cardurile Compliments® acordate in campanii de
marketing sau in scopul stimularii vanzarilor sunt 
deductibile, putand fi incadrate in categoria cheltuielor 
efectuate in scopul realizarii de venituri (Art. 21 alin. (2) lit. 
d) din Codul Fiscal).

In cazul in care cardurile Compliments® sunt primite de 
catre persoane fizice (altele decat salariatii proprii), spre 
exemplu ca premii pentru castigarea unor concursuri, 
pe baza cunostintelor, abilitatii si perspicacitatii 
participantilor, sau in cadrul unei loterii publicitare cu 
tragere la sorti, organizate conform legii, atunci sumele 
primite in baza acestor carduri fi incadrate la nivelul 
persoanelor fizice in categoria veniturilor din premii din 
perspectiva impozitului pe venit. In acest caz, cheltuielile 
pot fi integral deductibile (Art. 21 alin. (2) lit. d), i) din 
Codul Fiscal) si separat, veniturile pot fi neimpozabile la 
nivelul persoanei fizice in limita a 600 de lei/premiu (Art. 
77 alin. (4) lit. a) din Codul Fiscal)

Pentru sumele care depasesc valoarea de 600 de lei se 
aplica impozitul pe venit de 16%, cu retinere la sursa, 
asupra diferentei rezultate dintre suma acordata si 
plafonul de 600 lei.

Cardurile Compliments® acordate in campanii de 
marketing, studiul pietei, reclama si publicitate, sau 
ca si premii, sunt deductibile, putand fi incadrate in 
categoria cheltuielor efectuate in scopul realizarii de 
venituri (Art. 21 alin. (2) lit. d) din Codul Fiscal).

In cazul in care se retine impozitul de 16% pe 
cardurile cadou acordate persoanelor fizice, in situatiile 
prezentate, societatea comerciala are obligatia depunerii 
Declaratiei 205 “Declaratie informativa privind impozitul 
retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa”, 
pe beneficiari de venit.
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Simplu, inovator si usor de cheltuit

Siguranta – cardul foloseste elemente specifice de 
securitate, banda magnetica, cod PIN, astfel incat 
posibilitatea de fraudare sa fie minimizata. Totodata, 
cardurile pot fi inlocuite in cazul in care au fost pierdute, 
furate sau deteriorate

Usor de utilizat, similar unui card bancar

Libertate de utilizare – cardul Compliments® este 
acceptat ca modalitate de plata in peste 3 000 de 
magazine din Romania, de toate tipurile, cat și pentru 
achiziții din magazine virtuale partenere de pe Internet

Facilitati fiscale – suma aferenta cardurilor 
Compliments® este scutita de la plata contributiilor 
sociale individuale, doar in cazurile si in limitele 
mentionate in lege

Uz universal – cardurile Compliments® pot fi folosite 
pentru achizitionarea de produse si servicii dintr-o gama 
variata de produse si servicii: imbracaminte, 
incaltaminte, flori, carti, cosmetice, electronice si 
electrocasnice etc.

Beneficio Club® - comunitatea online a utilizatorilor 
cardului Compliments® cu acces la oferte speciale 
pentru posesorii cardurilor

Serviciu de Suport Clienti cu acces la informatii despre 
soldul contului, solicitare de blocare card in caz de 
pierdere, furt sau deteriorare

Adresa de web dedicata beneficiarilor Compliments® 
www.complimentscard.ro 
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care primesc carduri cadou
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VI.Inregistrarea in contabilitate
a operatiunilor legate de carduri cadou

401
„Furnizori“ 

% 

5328
„Alte valori“ 

628
„Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti“ 

4426
„T.V.A. deductibila” 

401
„Furnizori” 

5121
„Conturi banci in lei“ 

623
„Analitic protocol sau analitic reclama si publicitate” 

5328
„Alte valori“ 

a) achizitionarea
 cardurilor cadou de la

 unitatile emitente si inregistrarea
 costului producerii cardurilor

 pe baza
 facturii de livrare:

b) decontarea contravalorii
cardurilor cadou

 catre unitatile emitente:

c) includerea pe cheltuieli
 a contravalorii cardurilor cadou
 pentru protocol sau marketing:

6458
„Cheltuieli cu caracter social” 

5328
„Alte valori“ 

c ) includerea pe cheltuieli a contravalorii
 cardurilor cadou acordate salariatilor:

1



Cardurile Compliments® sunt recunoscute ca oferind o 
mare libertate de alegere si avand uz universal.

Cardurile cadou pot fi folosite daca:

   Magazinul la care se intentioneaza cheltuirea carduri-
lor face parte din reteaua de afiliati a unitatii emitente

   Tranzactia minima acceptata este de 10 lei. 
Tranzactia maxima este suma incarcata pe card

   Cardurile Compliments® nu permit retragerea de 
numerar la bancomate
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cardurilor cadou



Cardurile cadou inregistrate pe linia cheltuielor sociale 
sunt scutite de impozitul pe venit, precum si de 
contributiile sociale, cu conditia ca suma acordata sa 
se incadreze in limitele prevazute de Codul Fiscal (Art. 
55 alin. (4) lit. a))

Contravaloarea cardurilor cadou achizitionate de la 
unitatea emitenta, inclusiv valoarea producerii de 
carduri stabilita prin contractul cu unitatea emitenta se 
achita exclusiv prin transfer bancar si inainte de 
distribuirea cardurilor cadou catre beneficiar
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IX.Intrebari frecvente
Care este valabilitatea tichetelor?
Tichetele de masa si tichetele cadou sunt 
valabile pana la sfarsitul anului calendaristic 
in care sunt emise.
Spre exemplu, toate tichetele de masa si 
cadou emise pe parcursul anului 2014 sunt 
valabile si pot fi cheltuite pana la 31.12.2014. 
In ultimele luni ale anului, Edenred emite 
tichete cu valabilitate prelungita pana la 
sfarsitul anului imediat urmator. Spre 
exemplu, daca veti comanda tichete de 
masa sau cadou dupa data de 15 
noiembrie 2014, acestea vor fi valabile pana 
la 31.12.2015.

Am mai multi angajati cu jumatate de 
norma carora doresc sa le ofer tichete 
de masa. 
Cum calculez numarul de tichete pe 
care le pot acorda acestora?
Conform Legii 142/1998, tichetele de masa 
se acorda pentru fiecare zi lucrata. 
Indiferent de numarul de ore care figureaza 
in contractul individual de munca al 
angajatului respectiv, acesta poate primi 1 
tichet de masa pentru fiecare zi lucrata.
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Am mai multi angajati cu jumatate de norma care 
au un contract de munca si cu o alta firma. 
Pot sa le ofer acestora tichete?
Angajatii care sunt incadrati cu contract de munca la mai 
multe societati au posibilitatea de a primi tichete de la 
angajatorul unde au declarata functia de baza.

Angajatii mei imi returneaza tichete expirate. 
Ce pot face cu ele?
Conform contractului incheiat cu Edenred, puteti returna 
tichetele expirate, nedeteriorate, in maxim 30 de zile de la 
data de valabilitate inscrisa pe ele, in cazul tichetelor de masa 
si tichetelor cadou. 

Contravaloarea tichetelor de masa si tichetelor cadou 
returnate se va constitui ca avans la urmatoarea 
dumneavoastra comanda de tichete. 

Care este valoarea nominala la care 
pot comanda tichete?
Tichetele de masa au o valoare nominala reglementata prin 
Ordine ale Ministrului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, care 
se indexeaza semestrial in functie de indicele preturilor la 
Marfurile Alimentare. Aceasta este valoarea maxima pentru 
care beneficiati de deductibilitate la calculul impozitului pe profit 
si de scutire de la plata taxelor social-salariale si social-patron-
ale. Tichetele de masa pot fi acordate exclusiv 
angajatilor.

Tichetele cadou au valori unitare de 10, 20, 30, 40 si 50 de lei si 
au un comportament fiscal diferit in functie de destinatie. In 
conditiile in care ele sunt utilizate pentru cheltuieli de 
marketing, reclama, publicitate, studiul pietei, contravaloarea 
tichetelor cadou trebuie sa se incadreze in bugetul de 
marketing. Atunci cand tichetele cadou sunt folosite ca 
instrument de protocol, plafonul maxim pana la care ele sunt 
deductibile pentru compania care le acorda este de 2% din 
Profit.

IX. Intrebari frecvente
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Care este legislatia in vigoare in domeniul tichetelor?
Tichetele de masa sunt reglementate prin Lege organica 
referitoare la acordarea acestora. Legea 142/1998 prevede 
atat conditiile de acordare, cat si obligativitatea unitatilor 
emitente de a asigura buna circulatie a acestor tichete. 
De asemenea, Ordonanta de Urgenta a Guvernului, cu 
nr.58/2010 si normele de aplicare a acesteia prevad obligatiile 
fiscale care revin salariatului care beneficiaza de aceasta 
forma de venit.

Tichetele cadou sunt reglementate prin Lege organica (Legea 
193/1996) si prin prevederile Legii 571/2003 privind Codul 
Fiscal si normelor de aplicare a acesteia. Tichetele de vacanta 
sunt reglementate prin Ordonanta de Urgenta nr.8/2009, prin 
normele de aplicare a acesteia, precum si prin prevederile 
OUG nr.58/2010 privind completarea si modificarea Codului 
Fiscal.

Care sunt impozitele asociate tichetelor?
Modificarile recente aduse regimului fiscal al tichetelor de 
masa si tichetelor de vacanta nu au implicatii asupra 
sarcinii fiscale a companiei care acorda acest tip de 
beneficiu propriilor salariati.

Tichetele de masa si tichetele de vacanta sunt in continuare 
deductibile la calculul impozitului pe profit (16%) si sunt scu-
tite de la plata taxelor si contributiilor sociale atat pentru 
angajat, cat si pentru angajator.

Singura modificare adusa regimului celor doua tipuri de 
tichete este impozitarea la nivelul salariatului a sumei 
aferente valorii nominale cu cota de 16%.

Tichetele cadou sunt incadrate in categoria avantajelor 
salariale, indiferent de evenimentul cu ocazia caruia se acorda 
si indiferent de suma, prin completarea punctului 70 din 
normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal .
OUG nr.58/2010 si normele de aplicare a acesteia nu prevad 
mentinerea altor facilitati fiscale pentru tichetele cadou 
acordate in baza fondului de cheltuieli sociale (pentru 
salariati). 

IX. Intrebari frecvente
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Este influentata modalitatea de calcul a deducerii 
personale de baza de impozitarea tichetelor?
Deoarece deducerea personala este stabilita in functie de 
venitul brut lunar din salarii, realizat la functia de baza si 
pentru ca valoarea nominala a tichetelor este asimilata 
acestor venituri, rezulta ca incepand cu luna iulie 2010, din 
punct de vedere al impozitului pe venit, contravaloarea 
tichet-elor de masa, de cadouri, acordate potrivit legii, se 
include in venitul brut lunar din salarii in functie de care se 
stabileste deducerea personala.

Pot alege in calitate de companie sa suport impozitul 
de 16% in locul angajatului meu?
Cum legea nu prevede imposibilitatea suportarii impozitului 
de catre angajator, puteti acoperi aceasta suma.

Exista insa riscul ca impozitul sa fie calculat prin procedeul 
sutei marite, intrucat contravaloarea tichetelor ar reprezenta 
valoarea neta a avantajului primit de angajat, neputandu-se 
retine efectiv 16% din valoarea tichetelor. 

Exista, de asemenea, riscul ca in acest caz suma impozitului 
suportata de angajator in numele angajatului sa fie vazuta ca 
un alt avantaj in natura oferit angajatilor, distinct de tichetele 
de masa si impozitat in consecinta (supus impozitului pe venit 
si contributiilor sociale).

IX. Intrebari frecvente
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