
Fiscalitatea tichetelor cadou 
 
Scopul utilizarii 
tichetelor cadou 

Deductibilitate la calculul 
impozitului pe profit 

Cine pot fi beneficiarii ? Cum se impoziteaza la beneficiarii tichetelor cadou Cine are obligatia 
calcularii, retinerii si 

platii la bugetul de stat a 
impozitului pe venit 

Campanii de 
marketing,  studiul 
pieţei, promovarea pe 
piaţă, reclamă şi 
publicitate 
 

100% deductibile la calculul 
impozitului pe profit daca: 

- sunt efectuate în scopul 
popularizarii firmei, produselor sau 
serviciilor 
- sunt acordate cu scopul 
stimularii vânzarilor; 
- exista o justificare a utilizarii 
acestora 
- sunt incluse in bugetul de 
venituri si cheltuieli 

Cf art. 21 alin. (2) lit. d) si i) din Codul 
fiscal 

- persoane fizice (nu pot fi 
salariatii firmei care le 
acorda !) 
 

16% asupra venitului brut * 
Cf art. 78 alin. (2) din Codul fiscal 

Entitatea care le acorda 

- persoane juridice Tichetele cadou primite reprezinta un venit, dar in acelasi timp, utilizarea tichetelor 
cadou va reprezenta o cheltuiala, neavand implicatii semnificative pe impozitul pe profit. 

- nu este cazul  

Protocol 
(cadouri, trataţii şi 
mese acordate 
partenerilor de afaceri, 
în scopul afacerii) 
 

Sunt deductibile in limita unei cote de 
2% aplicată asupra diferenţei rezultate 
dintre totalul veniturilor impozabile şi 
totalul cheltuielilor aferente veniturilor 
impozabile, altele decât cheltuielile de 
protocol şi cheltuielile cu impozitul pe 
profit 
Cf art. 21 alin. (3) lit. a) din Codul 
fiscal 

- persoane fizice (nu pot fi 
salariatii firmei care le 
acorda !) 

 

16% asupra venitului brut * 
Cf art. 78 alin. (2) din Codul fiscal 
 

Entitatea care le acorda 

- persoane juridice Tichetele cadou primite reprezinta un venit, dar in acelasi timp, utilizarea tichetelor 
cadou va reprezenta o cheltuiala, neavand implicatii semnificative pe impozitul pe profit 

- nu este cazul  

Cheltuieli sociale 

Deductibilitate limitata la 2% din 
cheltuielile cu salariile  
Cf art. 21 alin. (3) lit. c) din Codul 
fiscal 
 
Angajatorul nu datoreaza 
contributiile obligatorii (CAS, CASS, 
somaj, etc). 
Cf art 12 alin. 2) din Legea 193/2006 
si art. si 296^5 din Codul fiscal 
 

Salariatii unitatii care le 
acorda 

Sunt impozabile la calculul impozitului pe venit chiar daca: 
- sunt acordate sub formă de cadouri oferite de angajatori în beneficiul copiilor 

minori ai angajaţilor cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a 
sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite 
angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie 

- valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, 
nu depăşeşte 150 lei 

Cf art. 55 alin. (3) din Codul fiscal pct. 70 lit. (i) de la Titlul III „Impozitul pe venit” din 
HG 44/2004, cu modificarile ulterioare. 
Valoarea nominala a tichetelor cadou intra in categoria avantajelor primite de salariati si 
se includ in veniturile salariale brute luate in calcul la calculul deducerii personale 
(calculul este asemantor cu calculul impozitului in cazul acordarii tichetelor de masa si 
tichetelor vacanta). 
Sumele primite sub forma de tichete cadou nu se iau in calcul la stabilirea contributiilor 
datorate de catre salariat si angajator. (Cf art 12 alin. 2) din Legea 193/2006, si art. 
296^15 din Codul fiscal) 

Entitatea care le acorda 
(angajatorul) 

*Calcul venit brut din tichete cadou (tichetul cadou fiind valoarea neta) 
Impozit = Venit brut X Cota de impozit  
Venit net = Venit brut – impozit = Venit brut – Venit brut X Cota impozit = Venit brut X (1-Cota impozit) 
Venit brut = Venit net /(1-Cota impozit) 


