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Tichete de masă

Facilitățile acordate de patron

Tichete de masă Cheltuieli pentru hrană conform 
modului stabilit de Guvern

Art. 24 (19’1) a CF

Art. 24 (19) a CF

Legea 166 din 21.09.2017 cu 
privire la tichetele de masă Hotărîrea 144 din 26.02.2004 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de 
stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de 
angajator pentru transportul, hrana şi studiile 
profesionale ale angajatului

Reieșind din art.3 alin.3 a Legii cu privire la tichetele 
de masă se permite doar o singură opțiune din aceste 

facilități



Tichete de masă
Analiza comparativă a tichetelor de masă și compensării 

cheltuielilor pentru hrană

Asemănări:

• acordarea facilităților este facultativă

• din valoarea permisă de legislație nu se calculează:
-contribuții de asigurări de stat obligatorii
-prime de asigurare obligatorie de asistență medicală
-impozit pe venit din salariu

• se permite deducerea cheltuielilor suportate în scopuri fiscale 
în limitele și modul stabilit de legislație



Tichete de masă
Analiza comparativă a tichetelor de masă și compensării 

cheltuielilor pentru hrană
Diferențe:

Criteriu Tichetele de masă Hrana

Valoarea permisă Art.4 alin.1
între 35 și 45 de lei pe zi (in 
proiect nominal*nr. orelor
lucrate/8)

Art.7 
35 lei fără TVA pe zi

Condiții față de salariu Art.3 alin.1
este interzisă reducerea 
salariului la acordarea 
tichetelor de masă

Art.6 
salariul mediu lunar brut >
sau = ¾ din salariu mediu 
lunar pe economie

Condiții față de angajați Art.3 alin.2
pot fi acordate numai 
salariaților ce au locul de 
muncă de bază (in proiect 6 
ore pe zi)

Art. 9 a) 
Ordin intern cu aprobarea
listei angajațiilor asigurați 
cu hrană



Tichete de masă

Analiza comparativă a tichetelor de masă și compensării cheltuielilor 
pentru hrană

Criteriu Tichetele de masă Hrana

Numărul de zile 
de acordare

Pentru fiecare zi lucrată conform tabelelor de 
pontaj pe luna precedente (in proiect nu mai
putin de 4 ore)

Numărul zilelor efectiv lucrate 
pe parcursul lunii curente

Condiții speciale 
de acordare

Contractul încheiat cu operatorul tichetelor 
de masă

Contractul pentru prestarea 
serviciilor de catering sau 
documente ce confirmă costul

Utilizarea Art.6, la unități comerciale sau de alimentație
publică. Se interzice folosirea tichetelor 
pentru:
-procurarea altor produse decît alimentare
-procurarea articolelor din tutun, alcoolice, a 
vinului și a berii
-schimbul contra mijloace bănești în numerar

Hrană asigurată de 
întreprindere



Tichete de masă
Calcularea economiei fiscale la utilizarea tichetelor de masă

Salariu brut (lunar)

în MDL

Fără tichete de masă
Contravaloarea tichetelor 

în salariu
Cu tichete de masă

5300 6526 5300

Contribuții sociale angajat (6%) 318 392 318

Medicina angajat (4.5%) 239 294 239

Impozit angajat 382 580 382

Tichete de masă acordate (lunar) 900

număr 20,00 valoare 45

Total venit net angajat (lunar) 4361 5261 5262

19,39%

Contribuții sociale angajator (23%) 1219 1501 1219

Medicina angajator (4.5%) 239 294 239

Total cost angajator (lunar) 6758 8321 7658

Total cost angajator (anual) 81090 99848 91890

1795

Valoarea economiilor angajatorului pentru tichetele de masă 
acordate unui angajat (lunar)

663

Valoarea economiilor angajatorului pentru tichetele de masă 
acordate unui angajat (anual)

7958

Număr de angajați 25

Valoarea economiilor totale anuale 198 945



Tichete de masă
Cheltuieli și TVA

• Valoarea nominală a tichetelor de masă nu constituie obiect
impozabil cu TVA

• Serviciile prestate de operatorii tichetelor de masă se
impozitează cu TVA la cota-standard. TVA și cheltuielile de
acordare sunt deductibile

• Valoarea nominală a tichetelor de masă prezintă cheltuieli
deductibile (art. 95 a CF și art. 7 a Legii cu privire la tichetele
de masă)



Tichete de masă
Tichete de masă ca instrument de plată

• sunt personalizate și nu se transmit la persoane terțe

• în momentul primirii la casierie se tratează ca alte
instrumente de plată

• sunt valabile 6 luni de la emiterea

• nu se acordă rest de bani la tichetul de masă (art. 14)

• în cazul în care valoarea achiziției este mai mică decît
valoarea tichetului, unitățile comerciale/de alimentație
publică înregistrează alte venituri operaționale, și suma
această nu va reprezenta obiect a impunerii cu TVA



Tichete de masă
Tichete de masă electronice comporativ cu carduri bancare

• banii pe cardul cu tichete de masa electronice sunt
limitati cu durata de valabilitate (6 luni)

• nu poate fi retras numerarul la ATM-uri din cardul cu
tichete de masa electronice

• carduri cu tichete de masa electronice pot fi utilizate doar
in unitatile comerciale/de alimentatie publica ce au
incheiat contractul cu operatorul tichetelor de masa
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