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I. Ce beneficii pot fi acordate 
angajaților pe lângă salariu?

E

Angajatorii trebuie să acorde o atenție sporită pentru a verifica dacă pentru 
aceste avantaje de natură salarială se datorează impozit pe  venit și 
contribuțiile de asigurări sociale, precum și  să verifice limitele legale în 
cadrul cărora aceste beneficii sunt neimpozabile.

În cadrul acestui material, am analizat cele mai des întâlnite beneficii
salariale și am evaluat impactul fiscal al fiecăruia dintre ele.

Materialul nostru vine în întâmpinarea angajatorilor care doresc să acorde
astfel de beneficii, mai ales în contextul ultimelor modificări aduse
legislației fiscale, care repoziționează principiile de impozitare pentru
multe dintre ele.

În contextul în care nivelul actual ridicat al 
inflației înseamnă pentru angajați un venit real 
mai redus, ne-am propus să trecem în revistă 
beneficiile ce pot fi acordate acestora, pe lângă 
creșteri salariale și bonusuri, ca parte a planului 
de retenție a angajaților.

Context
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Tichete de masă

Vouchere de vacanță

Tichete cadou

Acoperirea serviciilor turistice

Asigurări de sănătate și 
abonamente medicale

Pensii facultative

Indemnizația pentru telemuncă

E

În cadrul materialului am analizat următoarele beneficii 
extra-salariale din perspectiva implicațiilor lor fiscale.

I. Ce beneficii pot fi acordate 
angajaților pe lângă salariu?
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Valoarea nominală maximă a tichetelor de
masă și voucherelor de vacanță se indexează
semestrial.

I. Ce beneficii pot fi acordate 
angajaților pe lângă salariu?

• Se supun numai impozitului pe venit de 10%
• Nu se supun contribuțiilor sociale dacă sunt 

acordate potrivit legii
• Deductibile la calculul impozitului pe profit, dacă 

sunt acordate potrivit legii.

Limită: 30 de lei/tichet de masă/zi 
(ceea ce înseamnă un beneficiu de 
aprox. 630 lei/lună)

Tichete       
de masă

• Se supun numai impozitului pe venit de 10%

• Nu se supun contribuțiilor sociale dacă sunt 
acordate potrivit legii

• Deductibile la calculul impozitului pe profit, dacă 
sunt acordate potrivit legii.

Limită: max. 6 salarii de bază minime 
brute pe țară/an (în 2022 înseamnă 
un beneficiu anual de 15.300 lei)

Vouchere de 
vacanță
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I. Ce beneficii pot fi acordate 
angajaților pe lângă salariu?

• Nu se supun impozitului pe venit și

• Nu se supun contribuțiilor sociale,

dacă sunt oferite angajaților sau copiilor minori ai
acestora, cu ocazia:

-> Paște, Crăciun, 8 martie, 1 iunie

• Deductibile la calculul impozitului pe profit în
limita a 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile
personalului

Limită: 300 lei/persoană/ocazie, la 
nivelul angajatului

Tichete 
cadou

• Poate fi acoperit costul serviciilor turistice și/sau de
tratament, pe perioada concediului

• Nu se supune impozitului pe venit

• Nu se supune contribuțiilor sociale

• Deductibilă la calculul impozitului pe profit în
limita a 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile
personalului.

Limită: un câștig salarial mediu brut
/angajat/an, la nivelul angajatului (în
2022 înseamnă un beneficiu anual de
6.095 lei)

Servicii
turistice
și/sau de 

tratament
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I. Ce beneficii pot fi acordate 
angajaților pe lângă salariu?

• Pentru primele de asigurare și pentru serviciile
medicale furnizate sub formă de abonament
acordate salariaților:
❖ Nu se datorează impozitul pe venit și
❖ Nu se datorează contribuții sociale

• Deductibile la calculul impozitului pe profit

Limită: 400 euro/persoană/an, la 
nivelul angajatului

Asigurări de  
sănătate și 

abonamente 
medicale

• Pentru contribuțiile la un fond de pensii 
facultative suportate pentru angajați:

❖ Nu se datorează impozitul pe venit și
❖ Nu se datorează contribuții sociale

• Deductibilă la calculul impozitului pe profit. 

Limită: 400 euro/persoană/an, la 
nivelul angajatului

Pensii
facultative
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I. Ce beneficii pot fi acordate 
angajaților pe lângă salariu?

• Se pot acorda angajaților care desfășoară
activități în regim de telemuncă, sume pentru
susţinerea cheltuielilor cu utilităţile

• Nu se supun impozitului pe venit și

• Nu se supun contribuțiilor sociale
• Deductibile la calculul impozitului pe profit

Limită: 400 lei/persoană/lună, la 
nivelul angajatului

Indemnizația 
pentru 

telemuncă

Pentru aceste sume nu este necesară
prezentarea documentelor justificative
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II. Avantaje salariale 2022 vs Avantaje 

salariale 2023

20
22

În 2022 se aplică
următoarele plafoane
neimpozabile:

Tichete de masă – max.
30 lei/zi lucrătoare

Vouchere de vacanță – 6
salarii de bază minime pe
țară

Tichete cadou - 300 lei/
persoană/ ocazie

Servicii turistice și/sau
de tratament – un câștig
salarial mediu brut/ an/
angajat

Pensii facultative - 400
euro/ persoană/ an

Asigurări voluntare de
sănătate/ abonamente
medicale - 400 euro/
persoană/ an

Indemnizația pentru
telemuncă – 400 lei/lună

20
23

Din 2023 se introduce un
plafon suplimentar lunar
de 33% din salariul de bază,
pentru avantajele extra-
salariale, ce includ:

Serviciile turistice și/sau
de tratament

Pensii facultative

Asigurări voluntare de
sănătate/ abonamente
medicale

Indemnizația pentru
telemuncă.

Plafonul de 33% cuprinde
și:

Prestaţiile suplimentare
primite în baza clauzei
de mobilitate, în anumite
condiții

Hrana suportată pentru
angajaţii proprii, în
anumite condiții

Cazarea și chiria pentru
spaţiile de cazare/ de
locuit, în anumite condiții

Plafonul de 33% se aplică
suplimentar față de
limitele individuale deja
existente
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