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 SUBIECT: BILETE DE VALOARE 

MONITORUL OFICIAL nr. 24/ 9 ianuarie 2019 Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea 
biletelor de valoare 

 intrare in vigoare: 9 ianuarie 2019 (cu excepția voucherelor de vacanță) 

 
Potrivit Legii nr. 165/2018, în categoria biletelor de valoare se 
includ: tichete de masă, tichete de creșă, tichete cadou, 
vouchere de vacanță, tichete culturale. 

1. Tratamentul fiscal. Regimul fiscal aplicabil biletelor de 
valoare este (atât pentru beneficiari, cât și pentru 
angajatori/plătitori de venituri) cel prevăzut de Codul fiscal. În 
ce privește regimul fiscal al tichetelor culturale, acestea 
reprezintă cheltuieli cu deductibilitate limitată pentru 
angajator/plătitor de venituri (conform art. 25 alin. (3) lit. b) 
pct. 3 C.fisc) și avantaje în natură la stabilirea impozitului pe 
venit pentru beneficiari (conform art. 76 alin. (3) C.fisc). 
2. Regimul de utilizare a biletelor de valoare. Biletele de 
valoare pot fi folosite doar în unitățile afiliate și exclusiv pentru 
achiziționarea produselor/serviciilor prevăzute de lege. Unui 
salariat i se pot acorda concomitent mai multe categorii de 
bilete de valoare. 
3. Valabilitatea biletelor de valoare. Biletele de valoare, cu 
excepția tichetelor de masă, sunt valabile un an de la data 
emiterii/alimentării.  

Tichetele de masă sunt valabile în anul calendaristic în care 
au fost emise/alimentate prima dată, cu excepția celor emise 
în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie ce pot fi utilizate până 
la 31 decembrie anul următor. 

4. Modul de acordare a biletelor de valoare. Angajatorii 
stabilesc împreună cu organizațiile sindicale/reprezentanții 
salariaților:  
- achiziționarea de bilete de valoare cu una sau mai multe 
unități emitente, 
- clauze privind acordarea acestor bilete,  
- clauze privind încheierea contractelor cu unitățile emitente.  

5. Evidența biletelor de valoare. Angajatorii au obligația de 
a organiza evidența proprie a biletelor de valoare, atât pentru 
cele emise pe suport hârtie, cât și pentru cele pe suport 
electronic, conform anexelor la această hotărâre de guvern.  

Evidența și gestionarea mișcării biletelor de valoare pe suport 
hârtie se face la valoarea nominală a acestora, de către 
persoane împuternicite de către conducerea angajatorilor, a 
unităților emitente. Evidența tranzacțiilor cu bilete de valoare 
pe suport electronic se face de către unitățile emitente prin 
intermediul unui sistem informatic care să permită stocarea 
datelor pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. 

Angajatorii și unitățile emitente au obligația de a pune la 
dispoziția organelor de control documentele solicitate în 
acțiunea de control. 

6. Reguli speciale pentru angajatori.  
6.1. Angajatorii au obligația de a evidenția în bugetele proprii, 
în poziții distincte de cheltuieli, sumele necesare acoperirii 
valorii nominale a biletelor de valoare. Pentru determinarea 
acestor sume, se au în vedere: (i) valoarea nominală a 
biletului de valoare, (ii) numărul biletelor de valoare, (iii) 
numărul de salariați, iar în cazul tichetelor de masă/tichetelor 
de creșă se iau în calcul și numărul de zile lucrătoare/numărul 
de luni aferente perioadei pentru care se acordă. 

6.2. În cazul tichetelor de masă, nu se consideră zile lucrate: 
(i) zilele de concediu de odihnă, (ii) zilele libere plătite în cazul 
unor evenimente familiale deosebite, zilele festive și de 
sărbătoare legală, (iii) zilele de delegare/detașare în afara 
localității, (iv) zilele de concediu pentru incapacitate 
temporară de muncă, zilele de absență de la muncă.  

6.3. Nu se acordă tichete de masă personalului care 
beneficiază de indemnizație de hrană conform Legii-cadru nr. 
153/2017. 

6.4. Pentru salariații a căror durata zilnică a timpului de 
muncă depășește 8 ore (regim de tură), numărul de zile 
pentru care se acordă tichete de masă se calculează 
împărțind numărul de ore în care salariatul a fost prezent la 
lucru la 8 ore, iar fracțiile rezultate se consideră zi prezență la 
lucru cu condiția ca totalul zilelor rezultat să nu depășească 
numărul de zile lucrătoare din luna respectivă. 

6.5. În cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial 
sau în cazul cumulului de funcții, biletele de valoare (cu 
excepția tichetelor cadou și tichetelor culturale) se acordă de 
către angajatorii unde se află funcția de bază. Dacă nu se 
poate stabili unde este funcția de bază, beneficiarul va alege 
angajatorul care îi va acorda biletele de valoare și va anunța, 
în maxim 10 zile lucrătoare, ceilalți angajatori asupra opțiunii. 

7. Intrare în vigoare. Abrogări. Prevederile HG nr. 
1.045/2018 nu se aplică voucherelor de vacanță până la data 
de 1 ianuarie 2021, dată la care se abrogă HG nr. 215/2009 
aprobarea Normelor metodologice privind acordarea 
voucherelor de vacanță. HG nr. 1.045/2018 abrogă, la data 
intrării în vigoare:  
- HG nr. 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă; și  
- HG nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea 
tichetelor cadou și a tichetelor de creșă. 

 


