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LEGE
pentru modificarea si completarea unor acte normative privind acordarea

voucherelor de vacanta
9

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Art.I - Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr.599 din 13 iulie 2018, cu modificarile 
si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
„Art.2. - (1) in sensul prezentei legi, biletele de valoare care pot fi acordate sunt: tichete 
de masa, tichete cadou, tichete de cre?a, tichete culturale.
(2) in in^elesul prezentei legi, cu exceppa cazurilor in care se prevede in mod expres 
altfel, utilizarea termenilor bilet de valoare, ticket de masa, ticket cadou, ticket de 
cre§d, ticket cultural, va fi interpretata ca facand referire atat la hiletele de valoare pe 
suport hartie, cat §i la hiletele de valoare pe suport electronic.”

2. Capitolul VI, alcatuit din articolele 24 - 27 se abroga.
3. Alineatele (5) - (7) ale articolul 28, se abroga.
4. Alineatul (1) al articolului 31 va avea urmatorul cuprins:

„ (1) Tichetele de masa prevazute de prezenta lege nu se acorda personalului care 
heneficiaza de indemnizape de hrana §i potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri puhlice, cu modificarile p completarile 
ulterioare.”

5. Alineatul (3) al articolului 31 se abroga.
6. Alineatul (1) al articolului 33 va avea urmatorul cuprins:

„ (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, tichetele de masa, tichetele cadou,si 
tichetele de cre§a emise in temeiul Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de 
masa, cu modificarile §i completarile ulterioare, al Legii nr. 193/2006 privind 
acordarea tichetelor cadou §i a tichetelor de cre§a, cu modificarile ulterioare, sunt §i 
raman valahile pana la expirarea datei de valahilitate inscrise pe acestea.”

7. La articolul 34 litera a) se abroga.
8. Articolul 34^ se abroga.
9. Alineatul (2) al articolului 36 se abroga.



ART. II Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
110 din 24 februarie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza 
dupa cum urmeaza:

1. Alineatele (2),(2^),(2‘'), (4) si (8) ale articolului 1 se modifica si vor avea 
urmatorul cuprins:

" (2) Institutiile §i autoritatile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pet. 30 
din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pet. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si 
de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe 
langa institutiile publice, precum si operatorii eeonomici, astfel cum sunt defmiti de 
Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea diseiplinei fmanciare la nivelul 
unor operator! economic! la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt 
actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, 
aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile 
ulterioare, acorda, in limita sumelor prevazute in buget alocate cu aceasta destinatie, 
incepand cu 1 ianuarie 2022, o singura indemnizatie de vacanta sau o singura prima 
de vacanta, dupa caz, doar sub forma de vouchere, in cuantumul unui salariu de baza 
minim brut pe tara, garantat in plata, pentru un salariat.

(2^) Expresia "voucher de vacanta" va fi interpretata ca facand referire la voucherul de 
vacanta pe suport electronic.

(2‘*)Angajatorul stabileste, in conditiile alin. (2), cand acorda voucherele de vacanta, 
de comun acord cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii 
salariatilor, dupa caz.

(4) Nivelul maxim al sumelor ce vor fi acordate salariatilor sub forma de vouchere de 
vacanta de catre alti angajatori decat cei prevazuti la alin. (2) reprezinta 
contravaloarea a unui salariu de baza minim brut pe tara, garantat in plata, pentru un 
salariat, in decursul unui an fiscal. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in 
plata este cel stabilit in conditiile legii.

(8)Prestarea serviciilor achizitionate de catre unitatile afiliate prin intermediul 
voucherelor de vacanta se face in structuri de primire turistice, autorizate de institutia 
publica centrala responsabila in domeniul turismului.”
2. AlineatuI (1) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
” (1) - Voucherele de vacantape suport electronicse emit numai de catre unitatile 
autorizate de Ministerul Finantelor, denumite in continuare unitati emitente.”
3. AlineatuI (2) al articolului 2 se abroga
4. Alineatele (5) si (6) ale articolului 3 se abroga.
5. AlineatuI 8 al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

” (8) - Valoarea nominala a voucherelor de vacanta acordata angajatilor pe suport 
electronic nu poate sa fie diminuata in niciun mod.”



6. Dupa alineatul (8) al articolului 3 se introduce un non alineat, alin. (9), cu 
urmatorul cuprins:

” (9) Sumele corespunzatoare voucherelor de vacanta acordate angajatilor de catre alti 
angajatori decat cei prevazuti la art.l alin. (2) sunt scazute din impozitul pe profit in 
cazul intreprinderilor, impozitul pe venit in cazul microintreprinderilor si din 
impozitul specific pentru persoanele juridice romane care desfasoara activitati 
corespunzatoare codurilor CAEN: 5510 - "Hoteluri si alte facilitati de cazare 
similare", 5520 - "Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata", 
5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 
5610 - "Restaurante", 5621 - "Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente", 
5629 - "Alte servicii de alimentatie n.c.a.", 5630 - "Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor" in limita unui salariu de baza minim brut pe tara, garantat in plata.”

7. Articolul 4 alineatele (1) si (l^)se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
” (1) Operatorii economici cu activitate de turism din Romania, autorizati de 
institutia publica centrala responsabila in domeniul turismului, conform 
Ordonantei Guvernului m. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii 
de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legeanr. 
755/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, care detin structuri de primire 
turistice clasificate si/sau agentii de turism licentiate si care accepta vouchere de 
vacanta ca modalitate de plata, se denumesc, in mod conventional si in intelesul 
prezentei ordonante de urgenta, unitati afiliate.

(1^) Institutia publica centrala responsabila in domeniul turismului va transmite 
unitatilor emitente lista cu unitatile afiliate.”

8. Alineatul (1) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

” (1) Constitute contraventie si se sanctioneaza cu 7 puncte - amenda acceptarea 
de catre unitatea afiliata de vouchere de vacanta de la alte persoane decat titularul 
voucherului de vacanta sau rudele de gradul I ale titularului."

Art. Ill - Alineatul (4) al articolului 26 din Legea nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

” (4) Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, ordonatorii de credite acorda, 
obligatoriu, o indemnizatie de vacanta sub forma voucherelor de vacanta pe suport 
electronic.”

Art. IV - Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei Partea I, nr.688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile 
si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La alineatul (3) al articolului 25, lit.c) se modifica si va avea urmatorul 

cuprins:
„ (3) c)cheltuielile reprezentand tichetele de masa si vouchere de vacanta 
acordate de angajatori, potrivit legii. Cheltuielile cu voucherele de vacanta, in 
limita a unui salariu de baza minim brut pe tara, garantat in plata, se scad din 
impozitul pe profit datorat. Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe 
profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reporteaza in urmatorii 7 ani



consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii 
acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe 
profit.”

2. Dupa alineatul (1’) al articolului 56, se introduc doua noi alineate, alin. 
(1*) si (1^), cu urmatorul cuprins:
” (1*) Microintreprinderile care efectueaza cheltuieli cu voucherele de vacanta 
potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.8/2009 privind 
acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr.94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, scad sumele 
aferente voucherelor de vacanta acordate salariatilor, in limita a 1.450 
lei/an/salariat din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru 
trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.
(1^) Sumele care nu sunt scazute potrivit prevederilor alin.(l^) din impozitul 
pe veniturile microintreprinderilor datorat se reporteaza in trimestrele 
urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive. Scaderea acestor 
sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat, in urmatoarele 
28 de trimestre consecutive, se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, in 
aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile 
microintreprinderilor.”
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