Tichete cadou 2019: CÃ¢teva aspecte de care sÄƒ È›ineÈ›i c
privind impozitarea lor
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Ce tichete cadou le poate oferi un angajator salariaÈ›ilor sÄƒi? Potrivit legislaÈ›iei de bazÄƒ a acestor tichete (unde avem o le
nouÄƒ din 2019) È™i legii fiscale, se pot oferi astfel de tichete cu diverse ocazii, însÄƒ nu toate sunt neimpozabile la impozit
venit, iar, din perspectiva angajatorului plÄƒtitor de impozit pe profit, doar ce se încadreazÄƒ într-o limitÄƒ fixatÄƒ de Codul
este cheltuialÄƒ deductibilÄƒ. Mai jos, regÄƒsiÈ›i câteva aspecte practice legate de aceste tichete, punctate de un specialist.
Tichetele cadou care pot fi acordate salariaÈ›ilor în mod ocazional, pentru cheltuieli sociale, au ca reglementare de bazÄƒ
Legea nr. 165/2018, intratÄƒ în vigoare chiar la începutul acestui an, dar aceasta se completeazÄƒ È™i cu prevederile fiscale
vigoare (Codul fiscal È™i normele sale de punere în aplicare).
CITEÈ˜TE È˜I
... Se amenajeazÄƒ 76 de noi locuri de parcare în RÄƒzboieni

În aceastÄƒ lege scrie cÄƒ nivelul maxim la care pot ajunge sumele acordate sub formÄƒ de tichete cadou se stabileÈ™te de c
fiecare angajator în parte, cu reprezentanÈ›ii salariaÈ›ilor sau, acolo unde existÄƒ, sindicatul.Practic, fiecare angajator îÈ™i
stabileÈ™te, prin acord cu cei care reprezintÄƒ interesele angajaÈ›ilor, ce acordÄƒ, cum acordÄƒ, când È™i care sunt limitel
Desigur, fiecare, în considerarea bugetului pe care îl are la dispoziÈ›ie.
"Angajatorii, împreunÄƒ cu organizaÈ›iile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu
reprezentanÈ›ii salariaÈ›ilor, stabilesc de comun acord categoriile de bilete de valoare care se acordÄƒ angajaÈ›ilor, frecve
acordÄƒrii acestora, precum È™i valoarea lor, acolo unde este cazul, unitatea emitentÄƒ È™i modalitatea de acordare, pe s
, scrie, mai exact, în lege.
hârtie È™i/sau pe suport electronic"
CITEÈ˜TE È˜I
... LoviturÄƒ pentru piteÈ™teni! Se scumpeÈ™te cÄƒldura

În Codul fiscal, la definirea veniturilor salariale È™i asimilate salariilor, se prevede cÄƒ nu sunt impozabile, în sensul
impozitului pe venit (adicÄƒ la angajat), veniturile sub forma tichetelor cadou, printre altele. Dar condiÈ›ia impusÄƒ pentru
neimpozitare este ca ele sÄƒ se încadreze în 150 de lei pentru fiecare persoanÄƒ în parte, pentru fiecare ocazie în parte.
"Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariaÈ›ilor, cât È™i cele oferite în beneficiul copiilor minori ai
acestora, cu ocazia PaÈ™telui, zilei de 1 iunie, CrÄƒciunului È™i a sÄƒrbÄƒtorilor similare ale altor culte religioase, precu
cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în mÄƒsura în care
, scrie,
valoarea acestora pentru fiecare persoanÄƒ în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depÄƒÈ™eÈ™te
150 mai
lei"
exact, în Codul fiscal.

Reglementarea actualÄƒ permite oferirea de astfel de tichete cu regim neimpozabil, în limita de 150 de lei aplicabilÄƒ fiecÄƒ
salariat, iar, când e vorba de cele acordate pentru 1 iunie, limita de 150 de lei se aplicÄƒ fiecÄƒrui copil al unui angajat; chiar

un angajat fÄƒrÄƒ copii ar putea sÄƒ primeascÄƒ.

CITEÈ˜TE È˜I
... Directorul FinanÅ£elor: ?Bibliotecarii din comune trebuie sÄƒ ajute vârstnicii sÄƒ depunÄƒ declaraÅ£iile onli
prin biblionet?

La impozitul pe profit (la cel aplicabil microîntreprinderilor nu se pune problema), Codul fiscal prevede o deductibilitate
limitatÄƒ a cheltuielilor sociale ale unei firme (aici intrÄƒ È™i tichetele cadou): 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile
personalului. Ce se întâmplÄƒ dacÄƒ se depÄƒÈ™eÈ™te limita aceasta? Expertul contabil atrage atenÈ›ia cÄƒ respectivele s
cadou) nu devin impozabile la angajat.
"MulÈ›i cred cÄƒ dacÄƒ se depÄƒÈ™eÈ™te limita asta, gata - e cheltuialÄƒ nedeductibilÄƒ È™i e impozabil la angajat. Nu
delimitÄƒm regimul de impozitare al angajatorului de cel al angajatului. Ce depÄƒÈ™eÈ™te pentru tine, ca firmÄƒ, plafonu
5%, e cheltuialÄƒ nedeductibilÄƒ".

Putem acorda tichete cadou È™i cu alte ocazii, dar cum?

Codul fiscal nu vine È™i traseazÄƒ situaÈ›iile în care se pot acorda astfel de tichete cadou, ci prevede care sunt ocaziile pentr
care tichetele cadou, acordate în limita de 150 de lei/persoanÄƒ/ocazie sunt neimpozabile la angajat.

ÎnsÄƒ tichete cadou pot fi acordate È™i cu alte ocazii, aÈ™a cum spuneam mai sus, potrivit Legii nr. 165/2018, când s-a stab
comun acord de cÄƒtre angajator cu reprezentanÈ›ii salariaÈ›ilor/sindicatul/prin contract colectiv de muncÄƒ. AÈ™a cum sub
expertul contabil Cristian Rapcencu, dacÄƒ se acordÄƒ tichete pentru alte ocazii, atunci e datorat impozit pentru ele (dar nu È
contribuÈ›ii sociale).
"Firmele îÈ™i pot pune în regulamentul intern cÄƒ, de ziua angajatului, i se dau tichete cadou în valoare de X lei; nu are tre
plafonul acela de 150 de lei aici, putem stabili È™i mai mult. AtenÈ›ie: nu-i daÈ›i bani salariatului, ci tichete cadou în valoa
de X lei, pentru cÄƒ doar aÈ™a se plÄƒteÈ™te impozit È™i nu È™i contribuÈ›ii sociale. AltÄƒ situaÈ›ie: cu ocazia anivers
tichete cadou în valoare de Y lei; aceeaÈ™i treabÄƒ ca mai sus.
Ce înseamnÄƒ destinaÈ›ii È™i evenimente care se încadreazÄƒ în cheltuieli sociale: rÄƒmâne ca fiecare dintre dumneavoast
a susÈ›inut expertul contabil.
stabiliÈ›i, în funcÈ›ie de specificul activitÄƒÈ›ii",

Acesta oferea È™i un contra-exemplu: situaÈ›iile în care se încearcÄƒ acordarea de astfel de tichete în contextul unor teambu
uri. Aici, expertul sublinia cÄƒ devine cam greu de digerat cum toÈ›i salariaÈ›ii au folosit tichetele la acelaÈ™i operator de tu
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