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INTRODUCERE
Tichetele de masă au fost introduse şi sunt acordate în baza Legii nr. 142/1998 din 13 iulie 1998 privind 
acordarea tichetelor de masă.
Tichetul de masă reprezintă suma de bani ce poate fi utilizată de salariat pentru achitarea mesei sau 
achiziţionarea de produse alimentare, sumă scutită de plata impozitului pe venitul sub formă de salariu, şi 
deductibilă la calculul impozitului pe profit datorat de angajator, până la o limită indexată semestrial. 
Companiilor care au datorii restante către bugetul de stat nu pot acorda tichete de masă salariaţilor.

CADRUL LEGAL
Tichetele de masă sunt reglementate de următoarele acte normative:
1. Legea nr. 142/1998 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr. 260 din 13 iulie 1998;
Modificari si completari ale legii sau în legătura cu aceasta  au fost aduse de:  ORDINUL nr. 137/1999 din 
12 martie 1999;  ORDINUL nr. 455/1999 din 3 august 1999; ORDINUL nr. 85/2000 din 1 februarie 2000; 
ORDINUL nr. 540/2000 din 31 iulie 2000; ORDINUL nr. 25/2001 din 17 ianuarie 2001; ORDINUL nr. 
500/2001 din 18 iulie 2001; ORDINUL nr. 46/2002 din 30 ianuarie 2002; ORDINUL nr. 344/2002 din 5 
august 2002; ORDINUL nr. 42/2003 din 7 februarie 2003; ORDINUL nr. 346/2003 din 16 iulie 2003; 
ORDINUL nr. 52/2004 din 2 februarie 2004; ORDINUL nr. 408/2004 din 27 iulie 2004;  ORDINUL nr. 
33/2005 din 28 ianuarie 2005; ORDINUL nr. 542/2005 din 18 iulie 2005; ORDINUL nr. 89/2006 din 3 
februarie 2006; ORDINUL nr. 145/2006 din 1 martie 2006 ;  ORDINUL nr. 586/2006 din 31 iulie 2006 ; 
OUG nr. 5/2006 din 14 februarie 2007 ;  ORDINUL nr. 148/2007 din 26 februarie 2007 ;  ORDINUL nr. 
651/2007 din 16 iulie 2007 aprobata de Legea nr. 154/2007 din 6 iunie 2007;  ORDINUL nr. 64/2008 din 
31 ianuarie 2008
2. HG nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea 
tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 1999;
3. OUG nr. 79/2001 din 31 mai 2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii 
cu caracter financiar, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 297 din 7 iunie 2001. Aceasta 
ordonanta a fost modificata de Legea nr. 59/2002 şi OG nr. 29/2004 .
4. HG nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor si obligatiilor donatorilor de sânge, publicata in 
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 820 din 05 octombrie 2006;
5. OMF nr. 140/1999 din 18 februarie 1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea 
functionarii unitatilor emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor 
de masa, modificat si completat prin OMFP nr. 1863/2004, OMFP nr. 66/2001, OMFP nr. 300/2003,  OMFP 
nr. 623/2003, OMFP nr. 250/2004, OMFP nr. 220/2005, OMFP nr. 1835/2005,OMFP nr. 845/2005, OMFP 
nr. 1154/2005   OMEF nr. 414/2007 din 8 iunie 2007  
6. Codul fiscal al României, aprobat prin Legea nr. 571/2003, publicata in Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 112 din 6 februarie 2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

PREVEDERI GENERALE Legea 142/1998 si HG 5/1999
Pot primi tichete de masă: 
– salariaţii din cadrul societatilor comerciale,
– salariaţii din sectorul bugetar,
– salariaţii regiilor autonome,
– salariaţii unităţilor cooperatiste,
– angajaţii în baza contractelor individuale de muncă a celorlalte persoane juridice sau fizice.

Alocaţia este suportată integral pe costuri de către angajator, şi se acordă în limita prevederilor bugetului 
de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unităţile din sectorul bugetar, şi în limita bugetelor de 
venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

Tichetul de masă este valabil numai dacă are inscris numărul sub care a fost inseriat de către unitatea 
emitentă şi dacă cuprinde, cel puţin, următoarele menţiuni:
    a) numele si adresa emitentului;
    b) valoarea nominala a tichetului de masa;
    c) date referitoare la perioada de valabilitate;
    d) interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari sau de produse alcoolice;

                  Salvează un copac. Citeşte online. 
                  Nu printa dacă nu este strict necesar.                                                                                                                             !  apasă CTRL şi 3 pentru zoom optim ! apasă  CTRL şi f pentru căutare cuvânt !

http://www.codfiscal.net/
http://www.copaculdehartie.ro/


CodFiscal.NET

    e) spatiu pentru inscrierea numelui si a prenumelui salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de 
masa;
    f) spatiu destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care tichetul de masă a fost utilizat.

Tichetele de masă se distribuie lunar, angajatorul distribuie salariatului  un numar de tichete de masă 
corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face distribuirea. Salariatul poate 
utiliza, lunar, un numar de tichete de masă cel mult egal cu numarul de zile in care este prezent la lucru 
in unitate. limita legală1 = 28-31 tichete/luna. 

ASPECTE FISCALE INIŢIALE CONEXE
Potrivit art. 8 din Legea 142/1998  sumele corespunzatoare tichetelor de masă acordate de angajator:
- sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în limitele valorii nominale indexate (limita legală2 = 
valoarea nominala indexata),
- sunt scutite de plata impozitului pe venitul sub forma de salariu.
- nu se iau in calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor si obligatiilor care se 
determina in raport cu venitul salarial.

Art. 15 din OUG nr. 79/2001 prevede că (1) Angajatorii care înregistrează obligaţii bugetare neachitate la 
scadenta, dar pentru care au obţinut înlesniri la plata acestora de la Ministerul Finanţelor Publice, 
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau ale 
administraţiei publice locale, după caz, pot acorda salariaţilor tichete de masa, în condiţiile legii, începând 
cu luna următoare celei în care şi-au achitat obligaţiile bugetare restante sau au obţinut înlesniri la plata 
acestora.
  (2) Începând cu luna în care înregistrează obligaţii bugetare restante sau pierd înlesnirile la plata 
acestora angajatorii nu mai pot acorda tichete de masă salariaţilor pe perioada în care înregistrează 
obligaţii bugetare restante, în condiţiile legii. 

ASPECTE FISCALE DIN CODUL FISCAL SI NORME 
Impozitul pe profit
Cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii, sunt cheltuieli cu 
deductibilitate limitată la calculul impozitului pe profit, potrivit art. 21 alin. (3) lit. e) din Codul Fiscal. 
Normele CF nu cuprind precizări suplimentare la lit. e), dar cadrul legal este complet prin coroborarea cu 
prevederile legale privind limitele (valorea nominală indexată şi număr maxim lunar) stabilite prin Legea 
nr. 148/1998 (şi alte prevederi legale specifice: ex. OG nr. 26/1994 pentru norme hrană militari şi 
poliţişti). 

Impozitul pe venit
Veniturile angajaţilor din tichetele de masă şi drepturile de hrană acordate de angajatori, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare, nu sunt considerate venituri salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului 
pe venit, potrivit art. 55 alin. (4) lit. b) din Codul Fiscal. 

La pct. 82 din Normele Codului Fiscal sunt precizate tipurile de venituri asimilate drepturilor de hrană:
    - alocatia individuala de hrana acordata sub forma tichetelor de masa, primita de angajati si suportata 
integral de angajator, potrivit legii;
    - alocatiile zilnice de hrana pentru activitatea sportiva de performanta, interna si internationala, 
diferentiata pe categorii de actiuni;
    - contravaloarea hranei, alimentelor sau numerarul acordat sportivilor pentru asigurarea alimentatiei 
de efort necesare in perioada de pregatire;
    - drepturile de hrana in timp de pace, primite de personalul din sectorul de aparare nationala, ordine 
publica si siguranta nationala;
    - alte drepturi de aceasta natura primite potrivit actelor normative specifice, cum ar fi: alocatia de 
hrana zilnica pentru personalul navigant si auxiliar imbarcat pe nave; alocatia zilnica de hrana pentru 
consumurile colective din unitatile bugetare si din regiile autonome/societatile comerciale cu specific 
deosebit; alocatia de hrana acordata donatorilor onorifici de sange; alocatia de hrana pentru consumurile 
colective din unitatile sanitare publice si altele asemenea. 
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VALOAREA NOMINALĂ INDEXATĂ  - 1999-2008

PERIOADA VALOAREA 
NOMINALA 
INDEXATA

Pentru semestrul I 1999 16.000 LEI
Pentru semestrul II 1999 49.000 LEI
Pentru semestrul I 2000, începând cu luna martie 22.000 LEI
Pentru semestrul II 2000, începând cu luna septembrie 28.000 LEI
Pentru semestrul I 2001, începând cu luna martie 34.000 LEI
Pentru semestrul II 2001, începând cu luna septembrie 41.000 LEI
Pentru semestrul I 2002, începând cu luna martie 45.000 LEI
Pentru semestrul II al anului 2002, începând cu luna septembrie 50.000 LEI
Pentru semestrul I 2003, începând cu luna martie 53.000 LEI
Pentru semestrul II 2003, începând cu luna septembrie 58.000 LEI
Pentru semestrul I 2004, începând cu luna marti 61.000 LEI
Pentru semestrul II 2004, începând cu luna septembrie 65.000 LEI
Pentru semestrul I 2005, începând cu luna martie 68.000 LEI
Pentru semestrul II 2005, începând cu luna septembrie 7 LEI
Pentru semestrul I 2006, începând cu luna martie 7 LEI
In perioada semestrului I 2006, începând cu data 05 martie 7,15 LEI
Pentru semestrul II 2006, începând cu luna septembrie 7.41 LEI
Pentru semestrul I 2007, începând cu luna martie 7,41 LEI
Pentru semestrul al II-lea 2007, începând cu luna septembrie 7,56 LEI
Pentru semestrul I 2008, începând cu luna martie 7,88 LEI

în anexă:
- Legea nr. 142/1998 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masă (consolidata si actualizata 06 
februarie 2008)
- HG nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor 
de masa
- extras din OUG nr. 79/2001

LEGEA nr. 142/1998 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa

NOTĂ ACT:
Textul initial a fost publicat: in MOf. al Romaniei nr. 260 din 13 iulie 1998. 
Act actualizat pana la data de: 6 februarie 2008
Modificari si completari ale legii sau în legătura cu aceasta  au fost aduse de:  ORDINUL nr. 137/1999 din 12 martie 
1999;  ORDINUL nr. 455/1999 din 3 august 1999; ORDINUL nr. 85/2000 din 1 februarie 2000; ORDINUL nr. 540/2000 
din 31 iulie 2000; ORDINUL nr. 25/2001 din 17 ianuarie 2001; ORDINUL nr. 500/2001 din 18 iulie 2001; ORDINUL nr. 
46/2002 din 30 ianuarie 2002; ORDINUL nr. 344/2002 din 5 august 2002; ORDINUL nr. 42/2003 din 7 februarie 2003; 
ORDINUL nr. 346/2003 din 16 iulie 2003; ORDINUL nr. 52/2004 din 2 februarie 2004; ORDINUL nr. 408/2004 din 27 
iulie 2004;  ORDINUL nr. 33/2005 din 28 ianuarie 2005; ORDINUL nr. 542/2005 din 18 iulie 2005; ORDINUL nr. 
89/2006 din 3 februarie 2006; ORDINUL nr. 145/2006 din 1 martie 2006 ;  ORDINUL nr. 586/2006 din 31 iulie 2006 ; 
OUG nr. 5/2006 din 14 februarie 2007 ;  ORDINUL nr. 148/2007 din 26 februarie 2007 ;  ORDINUL nr. 651/2007 din 16 
iulie 2007 aprobata de Legea nr. 154/2007 din 6 iunie 2007;  ORDINUL nr. 64/2008 din 31 ianuarie 2008
Verificare stare act: 31-martie-2008

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ART. 1
    (1) Salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor 
cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, 
denumite in continuare angajator, pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa, suportata 
integral pe costuri de angajator.
    (2) Tichetele de masă se acorda in limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa caz, ale bugetelor locale, pentru unitatile din 
sectorul bugetar, si in limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.
    ART. 2
    (1) Tichetele de masă se emit de catre unitatile cu activitate specializata in domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite in 
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continuare unitati emitente, sau de catre angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete.
    (2) Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor. 
Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Finantelor, astfel incat sa se asigure dezvoltarea 
concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta lege.
    (3) Unitatile care emit tichete de masă sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei acestora in conditii de 
siguranta.
    (4) Fiecare tichet de masă este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si daca 
cuprinde, cel putin, urmatoarele mentiuni:
    a) numele si adresa emitentului;
    b) valoarea nominala a tichetului de masa;
    c) date referitoare la perioada de valabilitate;
    d) interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari sau de produse alcoolice;
    e) spatiu pentru inscrierea numelui si a prenumelui salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de masa;
    f) spatiu destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care tichetul de masă a fost utilizat.
    ART. 3
    (1) Valoarea nominala a unui tichet de masă nu poate depasi suma de 15.000*) lei la data aplicarii prevederilor prezentei legi.
    (2) Valoarea nominala a unui tichet de masa, prevazuta la alin. (1), se indexeaza semestrial cu indicele preturilor de consum, 
inregistrat la marfurile alimentare, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica.
    (3) In cazul in care din aplicarea prevederilor alin. (2) rezulta o valoare nominala indexata a unui tichet de masă mai mica decat 
ultima valoare nominala indexata, pentru perioadele urmatoare valoarea nominala a tichetului de masă ramane nemodificata.
ADNOTARE
    Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de articolul unic din OUG nr. 5 din 14 februarie 2007 , publicata in MOf. nr. 129 din 22 februarie 
2007.
*)  ORDINUL nr. 137 din 12 martie 1999 , publicat in MOf. nr. 122 din 24 martie 1999, prevede:
    "Pentru semestrul I 1999 valoarea nominala indexata a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 alin. (2), (4) si 
(5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 
5/1999 , este de 16.000 lei."
     ORDINUL nr. 455 din 3 august 1999 , publicat in MOf. nr. 392 din 18 august 1999, prevede:
    "Pentru semestrul II 1999 valoarea nominala indexata a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 alin. (3), (4) si 
(5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 
5/1999 , este de 19.000 lei."
     ORDINUL nr. 85 din 1 februarie 2000 , publicat in MOf. nr. 74 din 21 februarie 2000, stabileste:
    "Pentru semestrul I 2000, începând cu luna martie valoarea nominala indexata a unui tichet de masa, stabilita potrivit 
prevederilor art. 31 alin. (3) teza a doua, alin. (4) si (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor 
de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999 , este de 22.000 lei."
     ORDINUL nr. 540 din 31 iulie 2000 , publicat in MOf. nr. 380 din 15 august 2000, stabileste:
    "Pentru semestrul II 2000, începând cu luna septembrie 2000 valoarea nominala indexata a unui tichet de masa, stabilita potrivit 
prevederilor art. 31 alin. (3) teza a doua, alin. (4) si (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor 
de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999 , este de 28.000 lei."
     ORDINUL nr. 25 din 17 ianuarie 2001 , publicat in MOf. nr. 52 din 31 ianuarie 2001, prevede:
    "Pentru semestrul I 2001, începând cu luna martie valoarea nominala indexata a unui tichet de masa, stabilita potrivit 
prevederilor art. 31 alin. (3) teza a doua, alin. (4) si (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor 
de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999 , este de 34.000 lei."
     ORDINUL nr. 500 din 18 iulie 2001 , publicat in MOf. nr. 438 din 6 august 2001, prevede:
    "Pentru semestrul II 2001, începând cu luna septembrie 2001 valoarea nominala indexata a unui tichet de masa, stabilita potrivit 
prevederilor art. 31 alin. (3) teza a doua alin. (4) si (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de 
masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999 , este de 41.000 lei."
     ORDINUL nr. 46 din 30 ianuarie 2002 , publicat in MOf. nr. 122 din 15 februarie 2002, stabileste:
    "Pentru semestrul I 2002, începând cu luna martie valoarea nominala indexata a unui tichet de masa, stabilita potrivit 
prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a, alin. (4) si (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de 
masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999 , este de 45.000 lei."
     ORDINUL nr. 344 din 5 august 2002 , publicat in MOf. nr. 594 din 12 august 2002, stabileste:
    "Pentru semestrul II al anului 2002, începând cu luna septembrie, valoarea nominala indexata a unui tichet de masa, stabilita 
potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a, alin. (4) si (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea 
tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999 , este de 50.000 lei."
     ORDINUL nr. 42 din 7 februarie 2003 , publicat in MOf. nr. 86 din 11 februarie 2003, prevede:
    "Pentru semestrul I 2003, începând cu luna martie valoarea nominala indexata a unui tichet de masa, stabilita potrivit 
prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a, alin. (4) si (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de 
masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999 , este de 53.000 lei."
     ORDINUL nr. 346 din 16 iulie 2003 , publicat in MOf. nr. 543 din 29 iulie 2003, prevede:
    "Pentru semestrul II 2003, începând cu luna septembrie valoarea nominala indexata a unui tichet de masa, stabilita potrivit 
prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a, alin. (4) si (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de 
masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999 , este de 58.000 lei."
     ORDINUL nr. 52 din 2 februarie 2004 , publicat in MOf. nr. 120 din 10 februarie 2004, stabileste:
    "Pentru semestrul I 2004, începând cu luna martie valoarea nominala indexata a unui tichet de masa, stabilita potrivit 
prevederilor art.31 alin. (3) teza a II-a, alin. (4) si (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de 
masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999 , este de 61.000 lei."
     ORDINUL nr. 408 din 27 iulie 2004 , publicat in MOf. nr. 709 din 5 august 2004, stabileste:
    "Pentru semestrul II 2004, începând cu luna septembrie, valoarea nominala indexata a unui tichet de masa, stabilita potrivit 
prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a, alin. (4) si (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de 
masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999 , este de 65.000 lei."
     ORDINUL nr. 33 din 28 ianuarie 2005 , publicat in MOf. nr. 119 din 7 februarie 2005, prevede:
    "Pentru semestrul I 2005, începând cu luna martie, valoarea nominala indexata a unui tichet de masa, stabilita potrivit 
prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a, alin. (4) si (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de 
masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999 , este de 68.000 lei."
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     ORDINUL nr. 542 din 18 iulie 2005  publicat in MOf. nr. 687 din 1 august 2005, prevede:
    "Pentru semestrul II 2005, începând cu luna septembrie valoarea nominala indexata a unui tichet de masa, stabilita potrivit 
prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a si alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de 
masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999 , si prevederilor art. 1, 3 si 6 din OUG a Guvernului nr. 47/2005  privind unele 
masuri care trebuie luate pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004  privind denominarea monedei nationale, este de 7 lei."
     ORDINUL nr. 89 din 3 februarie 2006  publicat in MOf. nr. 130 din 10 februarie 2006 prevede ca:
    "Pentru semestrul I 2006, începând cu luna martie, valoarea nominala indexata a unui tichet de masa, stabilita potrivit 
prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a si alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de 
masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999 , si prevederilor art. 1, 3 si 6 din OUG a Guvernului nr. 47/2005  privind unele 
masuri care trebuie luate pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004  privind denominarea monedei nationale, aprobata cu 
modificari prin Legea nr. 256/2005 , este de 7 lei (RON)."
     ORDINUL nr. 145 din 1 martie 2006  publicat in MOf. nr. 199 din 2 martie 2006, prevede ca:
    "In perioada semestrului I 2006, începând cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, valoarea nominala indexata a unui tichet 
de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a doua si alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind 
acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999 , precum si prevederilor Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 18/2006  pentru completarea art. 3 din OUG a Guvernului nr. 59/2005  privind unele masuri de natura fiscala si 
financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004  privind denominarea monedei nationale este de 7,15 lei."
     ORDINUL nr. 586 din 31 iulie 2006  publicat in MOf. nr. 675 din 7 august 2006, prevede ca:
    "Pentru semestrul II 2006, începând cu luna septembrie, valoarea nominala indexata a unui tichet de masa, stabilita potrivit 
prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a si alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de 
masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999 , precum si prevederilor art. 3 alin. (2) din OUG a Guvernului nr. 59/2005 
privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004  privind denominarea monedei 
nationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2006 , cu completarile ulterioare, este de 7,41 lei."
    Conform art. 1 din ORDINUL nr. 148 din 26 februarie 2007 , publicat în MOf. nr. 159 din 6 martie 2007, pentru semestrul I 2007, 
începând cu luna martie, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a şi alin. 
(4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
5/1999 , prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2006  pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 59/2005  privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004  privind 
denominarea monedei naţionale şi prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2007  pentru completarea art. 3 din Legea 
nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de masă, se menţine la nivelul ultimei valori nominale indexate de 7,41 lei.
     Art. 1 din ORDINUL nr. 651 din 16 iulie 2007 , publicat în MOf. nr. 499 din 25 iulie 2007 prevede că pentru semestrul al II-lea 
2007, începând cu luna septembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-
a şi alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 5/1999 , ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2006  pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 59/2005  privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004  privind 
denominarea monedei naţionale şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2007  pentru completarea art. 3 din Legea nr. 
142/1998  privind acordarea tichetelor de masă, este de 7,56 lei.
     ORDINUL nr. 64 din 31 ianuarie 2008 , publicat în MOf. nr. 93 din 6 februarie 2008 prevede că:
    "Pentru semestrul I 2008, începând cu luna martie, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 
alin. (3) teza a II-a şi alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 , ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2006  pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 59/2005  privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
348/2004  privind denominarea monedei naţionale, aprobată prin Legea nr. 187/2006 , şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 5/2007  pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de masă, aprobată prin Legea nr. 
154/2007 , este de 7,88 lei."

    ART. 4
    Angajatorul care achizitioneaza direct de la o unitate emitenta necesarul de tichete de masă achita atat contravaloarea nominala 
a tichetelor de masa, cat si costul imprimatului reprezentand tichetul de masa.
    ART. 5
    (1) Angajatorul distribuie salariatilor tichetele de masa, lunar, in ultima decada a fiecarei luni, pentru luna urmatoare.
    (2) In conditiile prevazute la alin. (1), angajatorul distribuie, pe salariat, un numar de tichete de masă corespunzator numarului 
de zile lucratoare din luna pentru care se face distribuirea.
    ART. 6
    (1) Salariatul poate utiliza, lunar, un numar de tichete de masă cel mult egal cu numarul de zile in care este prezent la lucru in 
unitate.
    (2) Tichetele de masă pot fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare.
    (3) Salariatul poate utiliza intr-o zi maximum doua tichete de masa. In cazul in care activitatea se desfasoara la puncte de lucru 
situate in afara localitatilor, iar aprovizionarea cu produse alimentare nu se poate face zilnic, salariatul poate utiliza numarul de 
tichete de masă corespunzator perioadei in care se afla la punctul de lucru respectiv.
    (4) Tichetele de masă pot fi utilizate in unitati de alimentatie publica, cantine-restaurant, bufete, cu care unitatile emitente au 
contractat prestarea serviciilor respective.
    (5) In cazurile in care suma corespunzatoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mica decat valoarea nominala a 
tichetelor de masa, utilizarea acestora este considerata integrala. Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul de masa.
    ART. 7
    (1) Angajatorul, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu 
reprezentantul salariatilor, stabilesc de comun acord unitatea emitenta a tichetelor de masă cu care vor contracta prestarea 
serviciilor corespunzatoare.
    (2) Unitatile emitente au obligatia de a transmite angajatilor lista unitatilor de alimentatie publica corespunzatoare retelei 
utilizate, la care salariatii pot folosi tichete de masa. La stabilirea acestor unitati vor fi avute in vedere calitatea serviciilor si un nivel 
cat mai redus al preturilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.
    (3) Decontarea tichetelor de masă intre unitatile de alimentatie publica si unitatile emitente ale tichetelor de masă se face numai 
prin intermediul unitatilor bancare. Acelasi regim de decontare se va aplica si in cazul relatiei dintre angajator si unitatea emitenta.
    (4) Sumele derulate prin operatiunile cu tichetele de masă de catre unitatile emitente ale acestora nu pot fi utilizate pentru 
reinvestirea in alte scopuri.
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    ART. 8
    (1) Sumele corespunzatoare tichetelor de masă acordate de angajator, in limitele valorii nominale prevazute la art. 3, sunt 
deductibile la calculul impozitului pe profit, iar pentru salariat sunt scutite de plata impozitului pe venitul sub forma de salariu.
    (2) Sumele prevazute la alin. (1) nu se iau in calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor si obligatiilor 
care se determina in raport cu venitul salarial.
    ART. 9
    Salariatul are obligatia sa restituie angajatorului, la finele fiecarei luni, precum si la incetarea contractului individual de munca, 
tichetele de masă neutilizate.
    ART. 10
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie 
considerate infractiuni:
    a) comercializarea de catre salariati si de catre unitatile de alimentatie publica a tichetelor de masă contra unei fractiuni de pret 
sau a altor produse decat cele alimentare;
    b) utilizarea de catre salariati a unui numar de tichete de masă mai mare decat numarul de zile in care sunt prezenti la lucru in 
unitate.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, iar cele prevazute 
la alin. (1) lit. b), cu amenda de la 200.000 lei la 500.000 lei.
    ART. 11
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 10, precum si aplicarea amenzilor contraventionale se fac de catre personalul 
imputernicit al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al directiilor generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului 
Bucuresti.
    ART. 12
    Prevederile art. 10 si 11 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 **) privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare.
ADNOTARE
     **) Legea nr. 32/1968  privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor a fost abrogata de art. 51 din ORDONANTA nr. 2 din 12 
iulie 2001 , publicata in MOf. nr. 410 din 25 iulie 2001.

    ART. 13
    In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi in MOf. al Romaniei, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va elabora norme 
de aplicare, aprobate prin hotarare a Guvernului.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 5 mai 1998, cu respectarea prevederilor 
art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

        p. PRESEDINTELE CAMEREI
              DEPUTATILOR
          PAULA MARIA IVANESCU

                p. PRESEDINTELE SENATULUI
                  MIRCEA IONESCU-QUINTUS

                         ---------

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 5/1999 din 14 ianuarie 1999
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea 
tichetelor de masă

NOTĂ ACT:
Actul a fost publicat în MOf.  nr. 26 din 25 ianuarie 1999. 
Actul a fost modificat şi completat de:  Legea nr. 259/19-iulie-2007 (alin. (1) al art. 27 şi anexa nr. 3 au fost abrogate)
Verificat stare act: 31-martie-2008

      În temeiul art. 13 din Legea nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de masa,

  Guvernul României hotărăşte:
    ART. 1
  Se aproba Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de masa, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
  (1) În anul 1999, prevederile normelor menţionate la art. 1 se aplica experimental, urmând ca, pe baza concluziilor rezultate, 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor sa facă, dacă este cazul, propuneri pentru modificarea şi completarea în 
mod corespunzător a acestora.
  (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Finanţelor vor prezenta 
Guvernului, pana la data de 15 decembrie 1999, raportul privind aplicarea experimentala a normelor care fac obiectul prezentei 
hotărâri.
    ART. 3. - Criteriile privind autorizarea functionarii unităţilor emitente care pot desfasura activitate specializată în domeniul 
acordării tichetelor de masă vor fi aprobate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al 
ministrului finanţelor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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            PRIM-MINISTRU
             RADU VASILE

                 Contrasemnează:
                 ----------------
         Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
              Alexandru Athanasiu

               Ministrul finanţelor,
               Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                   NORME
de aplicare a Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de masa

    CAP.1
  Angajatori
    ART. 1
  (1) Angajatorii, persoane juridice sau fizice prevăzute la art. 1 din Legea nr. 142/1998 , stabilesc, împreună cu organizaţiile 
sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz, contractarea achiziţionării tichetelor de masă cu una sau mai 
multe unităţi emitente.
  (2) Contractarea achiziţionării tichetelor de masă se face ţinând seama de dispersia punctelor de lucru ale angajatorilor, de unităţile 
de alimentaţie publica - cantine-restaurant, bufete şi magazine alimentare, denumite în continuare unităţi de alimentaţie publica -, 
cu care unităţile emitente încheie direct contracte de prestări de servicii, precum şi de calitatea serviciilor şi de costul acestora oferit 
de unităţile de alimentaţie publica utilizate de unităţile emitente.
    ART. 2
  Angajatorii, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz, vor stabili prin 
contractele colective de munca clauze privind acordarea alocaţiei individuale de hrana sub forma tichetelor de masa, care sa 
prevadă:
  a) numărul salariaţilor din unitate care pot primi lunar tichete de masa, precum şi valoarea nominală a tichetului de masa, în limita 
celei prevăzute de lege, ţinând seama de posibilităţile financiare proprii ale angajatorilor;
  b) numărul de zile lucrătoare din luna pentru care se distribuie tichete de masă salariaţilor;
  c) criteriile de selecţie privind stabilirea salariaţilor care primesc tichete de masa, ţinând seama de condiţiile concrete de lucru în 
care îşi desfăşoară activitatea unele categorii de salariaţi, de priorităţile socioprofesionale şi de alte elemente specifice activităţii.
    ART. 3
  Contractul pentru achiziţionarea tichetelor de masa, încheiat între angajator şi unităţile emitente, va cuprinde clauze referitoare la:
  a) necesarul anual, semestrial sau trimestrial de tichete de masă şi eşalonarea pe luni a acestuia;
  b) costul imprimatului reprezentând tichetul de masa;
  c) condiţiile în care tichetele de masă neutilizate de către salariaţi se restituie unităţii emitente de către angajatori;
  d) unităţile de alimentaţie publica utilizate de unităţile emitente, la care salariaţii pot folosi tichetele de masa;
  e) condiţiile privind responsabilităţile părţilor şi rezilierea contractului;
  f) alte clauze considerate necesare de către părţi.
    ART. 4
  Angajatorii care acorda tichete de masă salariaţilor vor cuprinde în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate potrivit legii, într-o 
poziţie distinctă de cheltuieli, denumita "Tichete de masa", sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masa, potrivit 
celor convenite cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.
    ART. 5
  Pentru instituţiile publice tichetele de masă pot fi acordate în limita sumelor prevăzute distinct cu aceasta destinaţie în bugetele de 
venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite, la articolul bugetar "Tichete de masa".
    ART. 6
  Sumele reprezentând costul imprimatelor contractate cu unitatea emitenta şi primite de către angajator se suporta de către 
angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituţiilor publice, aceste sume se suporta de la articolul bugetar "Alte cheltuieli 
materiale".
    ART. 7. - La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masă se iau în calcul: valoarea 
nominală a tichetului de masa, convenită de partenerii sociali, numărul de salariaţi încadraţi cu contract individual de munca care vor 
beneficia de tichete de masă şi numărul de zile lucrătoare aferente perioadei pentru care se acorda tichetele de masa.
    ART. 8
  Valoarea nominală înscrisă pe tichetul de masă nu poate depăşi valoarea stabilită potrivit art. 3 din Legea nr. 142/1998 .
    ART. 9
  Angajatorii distribuie salariaţilor tichetele de masa, lunar, în ultima decada a fiecărei luni pentru luna următoare, cu respectarea 
stricta a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 . Tichetele de masă nu pot fi distribuite de angajatori, dacă aceştia, la 
data stabilită pentru distribuire, nu au achitat unităţii emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor de masă achiziţionate, 
inclusiv costul imprimatelor reprezentând tichetele de masa.
    ART. 10
  În cazul în care punctele de lucru ale salariaţilor, prevăzute în  contractele individuale de munca, sunt situate în afară localităţii în 
care angajatorul îşi are sediul, iar aprovizionarea cu produse alimentare nu se poate efectua zilnic, salariaţii în cauza, cu confirmarea 
scrisă a angajatorului, pot utiliza un număr de tichete de masa, ţinând seama de condiţiile concrete de conservare a alimentelor şi 
de perioada în care se afla la punctele de lucru respective.
    ART. 11
  Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează distribuirea 
şi nu pot considera utilizat mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrata din luna pentru care s-a efectuat distribuirea. Nu 
se considera zile lucrate perioadele în care salariaţii:
  a) îşi efectuează concediul de odihna, potrivit Legii nr. 6/1992  privind concediul de odihna şi alte concedii ale salariaţilor şi, 
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respectiv, potrivit contractelor colective de munca;
  b) beneficiază de zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 6/1992 , precum şi 
de zile festive şi de sărbătoare legale, sau de alte zile libere acordate conform contractelor colective de munca;
  c) potrivit dispoziţiilor legale, sunt delegaţi sau detasati în afară localităţii în care îşi au locul permanent de munca şi primesc 
indemnizaţie zilnica sau lunară de delegare sau de detaşare;
  d) se afla în concediu pentru incapacitate temporară de munca, sunt absenţi de la locul de munca ori se afla în alte situaţii stabilite 
de angajator împreună cu organizaţiile sindicale sau, după caz, cu reprezentanţii  salariaţilor.
    ART. 12
  Angajatorii sunt obligaţi sa organizeze o evidenta proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 1, 1a) şi 1b) la 
prezentele norme.

    CAP. 2
  Salariaţi
    ART. 13
  În perioada de aplicare experimentala a prezentelor norme, anul 1999, nominalizarea salariaţilor cărora li se acorda tichete de 
masă se face trimestrial.
    ART. 14
  Salariaţii care au primit tichete de masă nominale sunt singurele persoane îndreptăţite sa utilizeze maximum doua tichete de masă 
pe zi lucrătoare sau, după caz, un număr de tichete stabilit potrivit art. 10, în zilele lucrătoare în care sunt prezenţi la lucru şi în 
exclusivitate pentru achitarea unei mese sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.
    ART. 15
  Numărul de tichete utilizate de un salariat într-o luna este cel mult egal cu numărul de zile lucrătoare în care este prezent la lucru 
în unitate şi nu poate depăşi numărul de zile lucrate, potrivit art. 11, stabilit de angajator.
    ART. 16
  Se interzice salariatului:
  a) utilizarea tichetelor de masă pentru achiziţionarea altor produse decât cele alimentare;
  b) primirea unui rest de bani la tichetul de masa, în cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate este mai 
mica decât valoarea nominală a tichetului de masa;
  c) comercializarea tichetelor de masă în schimbul unor sume de bani;
  d) utilizarea unui număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile lucrate, stabilite potrivit art. 11. Contravaloarea 
tichetelor de masă utilizate în plus, inclusiv costul imprimatelor acestora, se recuperează de către angajator din drepturile salariale 
cuvenite salariaţilor respectivi pentru munca prestată în luna în care tichetele de masă au fost utilizate.
    ART. 17
  Salariatul poate utiliza tichetele de masă pe baza legitimatiei de serviciu, vizata la zi, numai în unităţile de alimentaţie publica cu 
care angajatorul/unitatea emitenta are încheiate contracte, în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 .
    ART. 18
  La sfârşitul fiecărei luni, la data stabilită de angajator sau la data desfacerii contractului individual de munca, salariatul are obligaţia 
sa restituie angajatorului tichetele de masă neutilizate în cursul lunii respective.

    CAP. 3
  Unităţi emitente
    ART. 19
  Potrivit Legii nr. 142/1998 , unităţile emitente, persoane juridice  înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990  privind societăţile comerciale, 
republicată, pot desfasura activitatea specifica de acordare a tichetelor de masă numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată 
de Ministerul Finanţelor potrivit criteriilor elaborate în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 , aprobate prin ordin 
al ministrului finanţelor.
    ART. 20
  În vederea desfăşurării activităţii specializate, unitatea emitenta utilizează unităţi de alimentaţie publica, cantine-restaurant, 
bufete, magazine alimentare, cu care încheie direct contracte pentru prestarea serviciilor respective.
    ART. 21
  Unităţile emitente înscriu în factura de livrare a tichetelor de masa, în vederea decontării de către angajator:
  a) numărul de ordine dintr-o serie continua, care caracterizează cronologia emisiei de tichete de masă a unităţii emitente, din care 
cea corespunzătoare numărului de tichete livrate angajatorului;
  b) preţul unitar al imprimatului reprezentând tichetul de masă sau valoarea totală a imprimatelor;
  c) valoarea nominală a unui tichet de masă imprimata pe acesta, din seria livrata;
  d) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de masă livrat;
  e) numărul contului bancar distinct şi denumirea băncii la care îşi are deschis contul unitatea emitenta.
    ART. 22
  Unităţile emitente sunt obligate:
  a) sa deschidă conturi sau subconturi bancare distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente 
valorii nominale a tichetelor de masa, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor de masă achiziţionate 
în baza contractelor încheiate cu aceştia şi rambursarea către unităţile de alimentaţie publica utilizate de sume, în exclusivitate 
pentru decontarea valorii nominale a tichetelor de masă prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitenta şi unităţile 
de alimentaţie publica respective; închiderea acestor conturi sau subconturi bancare se face numai după ce unitatea emitenta face 
dovada organului bancar ca valoarea nominală a tichetelor de masă emise şi încasate de unitatea emitenta a fost decontată integral 
unităţilor de alimentaţie publica utilizate;
  b) sa organizeze o evidenta operativă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 2, 2 a) şi 2 b) la prezentele 
norme, şi sa transmită date centralizatoare Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale sau, după caz, Ministerului Finanţelor.
    ART. 23
  În cazul în care la unităţile emitente se constata ca nu s-a organizat evidenta operativă prevăzută la art. 22 lit. b), în cazul 
nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanţelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia de 
funcţionare, precum şi în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a unor încălcări ale prevederilor Legii nr. 142/1998 
în activitatea desfasurata de unitatea emitenta, Ministerul Finanţelor poate dispune suspendarea ori, după caz, retragerea 
autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în cauza.
    ART. 24
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  Imprimatul reprezentând tichetul de masă emis de unitatea emitenta trebuie sa conţină următoarele elemente obligatorii:
  a) seria numerică într-o ordine crescatoare, corespunzătoare numărului de tichete de masă comandat de către angajator în baza 
contractului de achizitionare a tichetelor de masa;
  b) date care definesc angajatorul:
  * denumirea şi sediul;
  * numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;
  * codul fiscal;
  c) valoarea nominală a tichetului de masa, în cifre şi în litere, care este înscrisă de angajator în comanda ferma transmisă unităţii 
emitente;
  d) perioada de valabilitate a tichetului de masa;
  e) spaţiul pentru înscrierea numelui şi prenumelui salariatului îndreptăţit sa utilizeze tichetul de masa;
  f) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de tigari şi produse alcoolice, precum şi alte interdicţii stabilite prin contractul 
încheiat între angajator şi unitatea emitenta;
  g) denumirea şi sediul unităţii emitente;
  h) spaţiul destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii de alimentaţie publica la care salariatul a utilizat tichetul de masa.
    ART. 25
  Tichetele de masă primite de unităţile de alimentaţie publica de la salariaţi şi achitate de către unităţile emitente, precum şi 
tichetele de masă neutilizate de salariaţi şi returnate de către angajator unităţii emitente se păstrează de către aceasta o perioada 
stabilită potrivit dispoziţiilor legale.

    CAP. 4
  Unităţi de alimentaţie publica utilizate de unităţile emitente
    ART. 26
  În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente, potrivit art. 20, unităţile de alimentaţie publica au 
următoarele obligaţii:
  a) sa respecte interdicţiile prevăzute pentru salariaţi la art. 16 lit. a)-c);
  b) sa completeze pe versoul fiecărui tichet de masă nominal utilizat de salariat data primirii tichetului de masă şi sa aplice ştampila 
unităţii de alimentaţie publica ce a primit tichetul de masa;
  c) sa distribuie salariaţilor produse alimentare, fără a diminua valoarea nominală a tichetului de masă cu eventuale sume rezultate 
din contractele lor încheiate cu unităţile emitente;
  d) sa prezinte unităţii emitente la termenele stabilite prin contract, tichetele de masă primite, datate şi stampilate, în vederea 
decontării, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 142/1998 ;
  e) alte obligaţii stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente.

    CAP. 5
  Dispoziţii finale
    ART. 27
  (1) Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind emiterea, achiziţionarea şi utilizarea tichetelor de masă este prevăzută în 
anexa nr. 3 la prezentele norme. Modul de înregistrare şi evidenta contabila se face cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 
82/1991 , cu modificările ulterioare.   abrogat
  (2) Tichetele de masă gestionate de către angajatori, de unităţile emitente şi unităţile de alimentaţie publica utilizate de unităţile 
emitente sunt bilete de valoare.
  (3) Evidenta miscarii tichetelor de masă se tine la valoarea nominală imprimata pe acestea.
  (4) Gestionarea tichetelor de masă se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către conducerea unităţilor 
angajatoare, respectiv a unităţilor emitente şi a unităţilor de alimentaţie publica utilizate de unităţile emitente.
    ART. 28
  Modelul tichetului de masa, cu elementele obligatorii care se imprima pe acesta, este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.
    ART. 29
  În vederea monitorizarii aplicării experimentale în anul 1999, angajatorii şi unităţile emitente vor transmite lunar, pana la finele 
celei de-a doua decade a lunii următoare, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale informări privind desfăşurarea activităţii de 
acordare a tichetelor de masa, anexând în copie formularele prevăzute la art. 12 şi, respectiv, la art. 22 lit. b).
  Angajatorii vor preciza în informări şi elemente referitoare la: profilul de activitate al unităţii; rezultatul exerciţiului financiar; 
numărul total de salariaţi; câştigul salarial mediu pe unitate; câştigul salarial al salariaţilor cărora li s-au acordat tichete de masa, 
precum şi situaţia socio-profesională a acestora; motivatia eventualelor fluctuatii în rândul salariaţilor cărora li s-au acordat tichete 
de masa.
    ART. 30
  (1) Pentru fundamentarea stabilirii numărului maxim de salariaţi care vor putea beneficia de tichete de masă după perioada de 
aplicare experimentala a prezentelor norme, unităţile emitente autorizate de Ministerul Finanţelor vor prezenta în informarile 
transmise Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale în cursul anului 1999 situaţia privind angajatorii potenţiali care solicita contractarea 
achiziţionării tichetelor de masa.
  (2) La stabilirea angajatorilor unităţile emitente vor analiza gradul de rentabilitate a activităţii desfăşurate de aceştia, potrivit 
realizarilor din bugetele de venituri şi cheltuieli ale anului anterior şi ale anului în curs, precum şi prevederilor bugetului de venituri şi 
cheltuieli proiectat pentru anul următor.
    ART. 31
  (1) Valoarea nominală indexata a unui tichet de masă se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, semestrial, 
în raport cu indicele preţurilor de consum la mărfurile alimentare, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica.
  (2) Pentru semestrul I 1999, valoarea nominală indexata a unui tichet de masă se stabileşte prin înmulţirea valorii nominale 
maxime a unui tichet de masa, de 15.000 lei, cu indicele creşterii preţurilor de consum înregistrat la mărfurile alimentare, calculat ca 
raport între nivelul mediu realizat al acestui indice pe semestrul II 1998 fata de media aceluiaşi indice înregistrat pe semestrul I 
1998.
  (3) Pentru semestrul II al anului 1999, indicele creşterii preţurilor de consum la mărfurile alimentare se stabileşte ca raport între 
nivelul mediu realizat al acestui indice pe semestrul I 1999 şi nivelul mediu al acestui indice realizat în semestrul II 1998. În 
continuare aceasta formula de calcul va fi adaptată corespunzător.
  (4) Ţinând seama de datele calendaristice la care se comunica indicii realizaţi ai preţurilor de consum de către Comisia Nationala 
pentru Statistica, valoarea nominală a unui tichet de masa, valabilă în ultima luna a semestrului, se va utiliza şi pentru următoarele 
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doua luni ale semestrului următor.
  (5) Valoarea nominală indexata a unui tichet de masă se va rotunji din 1.000 în 1.000 de lei şi se va publica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.
    ART. 32
  Angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 , pot achizitiona, tipari 
şi distribui tichete de masa, cu respectarea prevederilor art. 28, numai salariaţilor proprii, încadraţi cu contract individual de munca. 
În acest caz, angajatorii respectivi sunt obligaţi sa asigure evidenta, circulaţia şi păstrarea tichetelor de masa, astfel încât sa poată 
face dovada cheltuielilor efectuate în acest scop, în vederea aplicării prevederilor art. 8 din Legea nr. 142/1998 .
    ART. 33
  Unităţile emitente pot conveni cu angajatorii ca numele şi prenumele salariaţilor, beneficiari de tichete de masa, sa fie completate 
de una dintre cele doua părţi.
    ART. 34
  Nu beneficiază de prevederile Legii nr. 142/1998  salariaţii care, potrivit unor dispoziţii legale, au dreptul la masă gratuita, la 
diurna, la indemnizaţie sau la alocatie de hrana.
    ART. 35
  În cazul cumulului de funcţii, tichetele de masă pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariaţii în cauza îşi au funcţia de 
baza, potrivit legii.
    ART. 36
  Angajatorii, unităţile emitente şi unităţile de alimentaţie publica utilizate de unităţile emitente au obligaţia de a pune la dispoziţie 
organelor de control toate documentele necesare bunei desfasurari a acţiunilor de control, sub sancţiunile prevăzute de dispoziţiile 
legale.
    ART. 37
  Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Finanţelor pot emite precizări în aplicarea prezentelor norme.
    ART. 38
  Anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a), 2b), 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA 1
la norme
--------
            SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de masă achiziţionate, utilizate şi returnate de către angajatori în luna ... anul .....

Denumirea angajatorului .........................
Adresa:
localitatea .........., str. ......... nr. ......,
sectorul ........., judeţul .....................
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .......
Codul fiscal .....................................

--------------------------------------------------------------------------------
|    |Denumirea|            | Conform raportului|Tiche-|Tiche-|Stocul|Observaţii
|    |unităţii/|            |contractual: anga- |tele  |tele  |final |numărul şi
|    |unităţi- |            |jator - unitate    | de   | de   | de   |data docu-
|    |lor      |            |     emitenta      |masa  |masa  |tiche-|mentului
|    |emitenta/|            |-------------------|dis-  |retur-|te de |de decon-
|Nr. |emitente,|            |Con- |Achi-|Seriile|tri-  |nate  | masă |tare a ti-
|crt.|numărul  |            |trac |zi-  |tiche- |buite |unita-|      |chetelor
|    |şi data  |            |tat  |ti-  |telor  |sala- |tii   |      |de masă  
|    |contrac- |            |     |onat |de masa|riati-|emi-  |      |cu unita-
|    |tului    | Explicaţii |     |     |achizi-|lor   |tente |      |tea emi-
|    |încheiat |            |     |     |tiona- |      |      |      |tenta şi
|    |pentru   |            |     |     |te:    |      |      |      |valoarea
|    |achiziti-|            |     |     |(de la |      |      |      |nominală
|    |onarea   |            |     |     |.......|      |      |      |a acestora
|    |tichete- |            |     |     |la ...)|      |      |      |         
|    | lor de  |            |     |     |       |      |      |      |         
|    | masă    |            |     |     |       |      |      |      |         
|----|---------|------------|-----|-----|-------|------|------|------|----------
| 1. |........ |- Numărul   |     |     |       |      |      |      |         
|    |         |  tichetelor|     |     |       |      |      |      |         
|    |         |  de masă   |     |     |       |      |      |      |         
|    |         |- Valoarea  |     |     |       |      |      |      |         
|    |         |  nominală  |     |     |       |      |      |      |         
|    |         |  totală a  |     |     |       |      |      |      |         
|    |         |  tichetelor|     |     |       |      |      |      |         
|    |         |  de masă   |     |     |       |      |      |      |         
| 2. |........ |- Numărul   |     |     |       |      |      |      |         
|    |         |  tichetelor|     |     |       |      |      |      |         
|    |         |  de masă   |     |     |       |      |      |      |         
|    |         |- Valoarea  |     |     |       |      |      |      |         
|    |         |  nominală  |     |     |       |      |      |      |         
|    |         |  totală a  |     |     |       |      |      |      |         
|    |         |  tichetelor|     |     |       |      |      |      |         
|    |         |  de masă   |     |     |       |      |      |      |         
|----|---------|------------|-----|-----|-------|------|------|------|----------
|    | TOTAL:  |- Numărul   |     |     |       |      |      |      |         
|    |         |  tichetelor|     |     |       |      |      |      |   x      
|    |         |  de masă   |     |     |       |      |      |      |   x     
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|    |         |            |     |     |       |      |      |      |         
|    |         |- Valoarea  |     |     |       |      |      |      |         
|    |         |  nominală  |     |     |       |      |      |      |         
|    |         |  totală a  |     |     |       |      |      |      |         
|    |         |  tichetelor|     |     |       |      |      |      |         
|    |         |  de masă   |     |     |       |      |      |      |    x    
--------------------------------------------------------------------------------

  Conducătorul unităţii,                     Conducătorul compartimentului
 .........................                       financiar-contabilitate,
                                               ...........................

ANEXA 1a)
la norme
---------
            SITUAŢIA ANALITICA
a tichetelor de masă distribuite salariaţilor de către angajatori în luna ... anul .....

Denumirea angajatorului .........................
Adresa:
localitatea .........., str. ......... nr. ......,
sectorul ........., judeţul .....................
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .......
Codul fiscal .....................................

-------------------------------------------------------------------------------
|    | Numele şi  |         | Numărul de |Numărul| Seria |        |Numărul de   
|    | prenumele  |         |zile lucra- |tiche- |tiche- |        |zile lucrate
|    |salariatului| Codul   |toare stabi-|telor  |telor  |        |stabilit   
|    |beneficiar  |numeric  |lite potri- |de masa|de masa|        |potrivit art.
|Nr. |    al      |personal |vit art. 11 |dis-   |dis-   |        |11 din       
|crt.|tichetelor  |         |din Normele |tri-   |tri-   |        |Normele de  
|    |de masă     |         |de aplicare |buite  |buite  | Semna- |aplicare a
|    |            |         |a Legii nr. |nomi-  |nomi-  | tura   |Legii nr.  
|    |            |         | 142/1998   |nal    |nal    | salari-| 142/1998  
|    |            |         |            |       |(de la | atului |           
|    |            |         |            |       |...... |        |           
|    |            |         |            |       |la ...)|        |           
|----|------------|---------|------------|-------|-------|--------|-------------
|    |            |         |            |       |       |        |           
|    |            |         |            |       |       |        |           
|    |            |         |            |       |       |        |           
|----|------------|---------|------------|-------|-------|--------|-------------
|    | TOTAL:     |   x     |            |       |       |   X    |           
|-------------------------------------------------------------------------------

  Conducătorul unităţii,                     Conducătorul compartimentului
 .........................                       financiar-contabilitate,
                                               ...........................

    ANEXA 1b)
la norme
--------

            SITUAŢIA ANALITICA
a tichetelor de masă returnate de salariaţi angajatorilor în luna ... anul .....

Denumirea angajatorului .........................
Adresa:
localitatea .........., str. ......... nr. ......,
sectorul ........., judeţul .....................
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .......
Codul fiscal .....................................
--------------------------------------------------------------------------------
|    | Numele şi  |         | Numărul  |   Seria  |         |Semnatura persoanei
|    |prenumele   |         |tichetelor|tichetelor|         |împuternicite de   
|Nr. |salariatului|  Codul  |de masă   | de masă  | Semna-  |angajator sa       
|crt.|beneficiar  |numeric  |returnate |returnate | tura    |primească tiche-  
|    |    al      |personal |    de    |          | salari- |tele de masă       
|    |tichetelor  |         |salariat  |          | atului  |returnate          
|    |de masă     |         |          |          |         |                   
|----|------------|---------|----------|----------|---------|-------------------
|    |            |         |          |          |         |                   
|    |            |         |          |          |         |                   
|----|------------|---------|----------|----------|---------|-------------------
|    | TOTAL:     |   x     |          |          |   x     |         x 
|-------------------------------------------------------------------------------

  Conducătorul unităţii,                     Conducătorul compartimentului
 .........................                       financiar-contabilitate,
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                                               ...........................

ANEXA 2
la norme  
---------
                    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de masă emise de unitatea emitenta în semestrul .... anul .....

Denumirea unităţii emitente .....................
Adresa:
localitatea .........., str. ......... nr. ......,
sectorul ........., judeţul .....................
Numărul autorizaţiei de funcţionare .............
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .......
Codul fiscal .....................................
--------------------------------------------------------------------------------
|   |                   |  |         |             din care:
|---|-------------------|--|---------|-----------------------------------------
|   |                   |  | Total   |Luna I|Luna a|Luna a|Luna a|Luna a|Luna a
|Nr.|                   |U.|semestrul|      | II-a | III-a| IV-a | V-a  | VI-a
|crt|  Explicaţii       |M.| ......  |      |      |      |      |      |      
|   |                   |  |---------|------|------|------|------|------|-------
|   |                   |  | c  | v  | c| v |c | v |c | v |c | v |c | v |c | v
|   |                   |  | a  | a  | a| a |a | a |a | a |a | a |a | a |a | a
|   |                   |  | n  | l  | n| l |n | l |n | l |n | l |n | l |n | l
|   |                   |  | t  | o  | t| o |t | o |t | o |t | o |t | o |t | o
|   |                   |  | i  | a  | i| a |i | a |i | a |i | a |i | a |i | a
|   |                   |  | t  | r  | t| r |t | r |t | r |t | r |t | r |t | r
|   |                   |  | a  | e  | a| e |a | e |a | e |a | e |a | e |a | e
|   |                   |  | t  | a  | t| a |t | a |t | a |t | a |t | a |t | a
|   |                   |  | e  |    | e|   |e |   |e |   |e |   |e |   |e |  
|   |                   |  | a  |    | a|   |a |   |a |   |a |   |a |   |a |  
|---|-------------------|--|----|----|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|----
| 1.|Tichete de masă    |  |    |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  
|   |achiziţionate şi   |  |    |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  
|   |decontate de anga- |  |    |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  
|   |jatori, conform    |  |    |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  
|   |anexei nr. 2a)     | x|    |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  
| 2.|Tichete de masă    |  |    |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  
|   |returnate de către |  |    |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  
|   |angajatori ca neu- |  |    |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  
|   |tilizate de salari-|  |    |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  
|   |aţi în unităţile de|  |    |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  
|   |alimentaţie publica|x |    |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  
| 3.|Tichete de masă    |  |    |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  
|   |decontate unităţi- |  |    |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  
|   |lor de alimentaţie |  |    |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  
|   |publica, conform   |  |    |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  
|   |anexei nr. 2b)     |x |    |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  
|-------------------------------------------------------------------------------
  Cantitate = numărul total de tichete de masa.

  Conducătorul unităţii emitente,            Conducătorul compartimentului
 ................................                financiar-contabilitate,
                                               ...........................

    ANEXA 2a)
la norme
----------

            SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de masă pe angajatori în luna .... anul .....

Denumirea unităţii emitente .....................
Adresa:
localitatea .........., str. ......... nr. ......,
sectorul ........., judeţul .....................
Numărul autorizaţiei de funcţionare .............
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .......
Codul fiscal .....................................
--------------------------------------------------------------------------------
|   |            |       |Numărul|Seriile| Valoa-| Valoa-|Numa-|Numa-| Numărul
|   |            |       |tiche- |tiche- | rea   | rea   |rul  |rul  |şi data   
|   |            |       |telor  |telor  | nomi- |tiche- | şi  |ti-  |documen-  
|   | Denumirea  | Codul |de masa|de masa| nala  |telor  |data |che- |tului de  
|   |  angaja-   | fiscal|achizi-|achizi-|a unui |de masa|actu-|telor|returnare,
|   |  torilor   |       |tionate|tionate|tichet |achizi-|lui  | de  |în care sa
|Nr.|            |       |       |de la  |  de   |tionate|de a-|masa |se speci-
|crt|            |       |       |...... | masă  |(col.3 |chi- |re-  |fice seri-
|   |            |       |       |la ...)|       |x col.5|ziti-|tur- |ile ti-   
|   |            |       |       |       |       |       |onare|nate |chetelor  
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|   |            |       |       |       |       |       |şi de| de  |de masă   
|   |            |       |       |       |       |       |de-  |către|returnate
|   |            |       |       |       |       |       |con- |anga-|          
|   |            |       |       |       |       |       |tare |jator|          
|   |            |       |       |       |       |       |a ti-|     |          
|   |            |       |       |       |       |       |che- |     |          
|   |            |       |       |       |       |       |telor|     |          
|   |            |       |       |       |       |       | de  |     |          
|   |            |       |       |       |       |       |masa |     |          
|---|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|----------
| 0 |     1      |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   | 7   |  8  |    9     
|---|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|----------
|   |            |       |       |       |       |       |     |     |          
|   |            |       |       |       |       |       |     |     |          
|   |            |       |       |       |       |       |     |     |          
|------------------------------------------------------------------------------

  Conducătorul unităţii emitente,           Conducătorul compartimentului
 ................................                financiar-contabilitate,
                                               ...........................

ANEXA 2b)
la norme
----------

            SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de masă pe unităţi de alimentaţie publica utilizate de unitatea emitenta în luna .... anul .....

Denumirea unităţii emitente .....................
Adresa:
localitatea .........., str. ......... nr. ......,
sectorul ........., judeţul .....................
Numărul autorizaţiei de funcţionare .............
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .......
Codul fiscal .....................................
--------------------------------------------------------------------------------
|    |              | Numărul| Valoarea| Numărul| Valoarea|        |           
|    |              |tichete-|  totală |tichete-| totală a|        |           
|    |              |lor de  |a tiche- |lor de  |tichete- |        |           
|    | Denumirea    | masă   |telor de | masă   |lor de   | Numărul|           
|Nr. |  unităţii    | primite|  masă   | decon- |  masa,  |şi data |           
|crt.|     de       | de la  | primite | tate   |decontată|documen-| Observaţii
|    | alimentaţie  |salari- |  de la  |de către| unităţii|tului de|           
|    |  publica     | aţi    | salari- |unitatea|de ali-  |decon-  |           
|    |              |        |  aţi    |emitenta|mentatie | tare   |           
|    |              |        |         |        | publica |        |           
|    |              |        |         |        |de către |        |           
|    |              |        |         |        |unitatea |        |           
|    |              |        |         |        |emitenta |        |           
|----|--------------|--------|---------|--------|---------|--------|------------
| 0  |       1      |   2    |    3    |   4    |   5     |   6    |     7     
|----|--------------|--------|---------|--------|---------|--------|------------
|    |              |        |         |        |         |        |           
|    |              |        |         |        |         |        |           
|    |              |        |         |        |         |        |           
|    |              |        |         |        |         |        |           
|-------------------------------------------------------------------------------

  Conducătorul unităţii emitente,            Conducătorul compartimentului
 ................................                financiar-contabilitate,
                                               ...........................

ANEXA 3
la norme aborgată
--------

                  ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE
a operaţiunilor privind emiterea, achiziţionarea şi utilizarea tichetelor de masa

  I. Pentru angajatorii, unităţile emitente şi unităţile de alimentaţie publica, care efectuează operaţiunile de acordare şi utilizare a 
tichetelor de masa

  A. La agenţi economici
     -------------------
  1. În contabilitatea angajatorilor

  a) achiziţionarea tichetelor de masă de la unităţile emitente
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    %        =      401  - cu valoarea totală a facturii de livrare a
  5328/                    tichetelor de masa
 analitic                - cu valoarea totală nominală a tichetelor de masa
 tichete                   achiziţionate
 de masa

   628/x                 - costul imprimatelor (tichete de masa)
   4426                  - T.V.A. deductibilă, aferentă costului
                           imprimatelor

  b) decontarea contravalorii tichetelor de masă către unităţile emitente

  401        =     5121  - cu valoarea totală a facturii

  c) includerea pe cheltuieli a contravalorii tichetelor de masă acordate salariaţilor

   604       =     5328/   - cu valoarea nominală a tichetelor de masă                
                  analitic   acordate  
                  distinct
                  tichete
                  de masa

  d) restituirea de catere salariaţi, la sfârşitul lunii, a tichetelor de masă nefolosite

  5328/       =     758/   - cu valoarea nominală a tichetelor de masa
 analitic         analitic   nefolosite
 distinct         distinct

  e) imputarea tichetelor de masă utilizate de salariaţi într-un număr mai mare decât numărul de zile lucrate

   4282       =      758    - cu valoarea nominală a tichetelor de masă         
                              imputate (inclusiv costul imprimatelor)

  f) returnarea către unităţile emitente a tichetelor de masă nefolosite, pe baza facturii

   411        =      5328/  - cu valoarea totală a facturii reprezentând
                    tichete   valoarea nominală a tichetelor de masa
                    de masa
   5121       =       411   - încasarea valorii facturii privind tichetele de
                              masă returnate.

  2. În contabilitatea unităţilor emitente
  a) procurarea tichetelor de masă tipărite la terţi

     %        =       401   - cu valoarea totală a facturii
   3018/                    - costul de tipărire a tichetelor de masă     
  analitic
  distinct
   4426                     - cu T.V.A. aferentă

  b) plata facturii privind tichetele de masă procurate

    401       =     5121

  c) livrarea către angajatori a tichetelor de masă facturate

    411       =       %      - cu valoarea totală a facturii
                    462/     - cu valoarea nominală a tichetelor de masa
                   analitic    livrate
                   distinct
                    708      - cu valoarea tichetelor livrate, reprezentând                     
                               costul imprimatelor
                   4427      - cu T.V.A. aferentă costului imprimatelor
    5121      =     411      - încasarea valorii facturii privind tichetele de     
                               masă facturate

  d) decontarea către unităţile de alimentaţie publica a valorii tichetelor de masă utilizate

    462/      =     5121     - cu valoarea facturii tichetelor de masa
  analitic                     utilizate (numărul tichetelor de masă utilizate
  distinct                     şi valoarea nominală)

  e) primirea tichetelor de masă neutilizate de la angajator

   462/        =     401     - cu valoarea totală a tichetelor de masa
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 analitic                      neutilizate, restituite conform facturii
 distinct
   401         =     5121    - plata valorii tichetelor de masă restituite de
                               angajator

  3. În contabilitatea unităţilor de alimentaţie publica

   411         =      %      - cu valoarea totală a facturii, inclusiv T.V.A.
                               aferentă
                     707     - cu valoarea nominală a tichetelor de masa
                               primite de la salariaţii angajatorilor
                               (exclusiv T.V.A.)
                     4427    - cu T.V.A. aferentă
   635         =     446/    - cu diferenţa dintre valoarea nominală a
                    analitic   tichetului de masă şi suma corespunzătoare
                    distinct   alimentelor acordate, care se vărsa la bugetul
                               de stat
   5121        =      411    - încasarea valorii tichetelor de masă primite de
                               la salariaţii angajaţilor

  B. La instituţii publice şi organizaţii obşteşti
     ----------------------------------------------
  - procurarea de tichete de masă pe baza
  facturii primite de la unitatea emitenta

    - pentru valoarea imprimatelor                600        =       234
    - pentru valoarea nominală a tichetelor
      de masă                                   159.08*)     =       234
    - plata unităţii emitente                     234        =     700, 117   
                                                                   120 etc.
-----------------
  *) 159.08 - tichete de masa

  - distribuirea în ultima decada a lunii a
    tichetelor de masă către salariaţi, pentru
    luna următoare

    - cu valoarea nominală                       410,417     =     159.08
                                                 420 etc.
    - cu valoarea imprimatelor                   410,417     =      600  
                                                 420 etc.
  - la sfârşitul lunii, restituirea de către
    salariaţi a tichetelor de masă neutilizate    159.08     =     410, 417
                                                                   420 etc.
  - predarea la unităţile emitente a tichetelor
    de masă neutilizate, pe baza de factura         220      =     159.08

  - încasarea de la unităţile emitente a
    contravalorii tichetelor de masa
     restituite                                    700,117   =       220   
                                                   120 etc.
  - la sfârşitul lunii următoare, sumele
    imputate salariaţilor pentru tichetele
    de masă utilizate şi necuvenite (inclusiv
    costul imprimatelor)                              220    =     410, 417
                                                                   420 etc.

  - reţinerea sumelor necuvenite                      230    =     220

  II. Pentru angajatorii care au organizate cantine-restaurant, bufete

  În contabilitatea angajatorului

  a) achiziţionarea tichetelor de masă tipărite la terţi

     %        =      401     - cu valoarea totală a facturii privind tichetele
                               de masă tipărite
   3018/                     - costul de tipărire a tichetelor de masa
  analitic
  distinct
   4426                      - T.V.A. aferentă
 şi conco-
  emitent
   5328/      =      462     - cu valoarea nominală a tichetelor de masa
  analitic
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  distinct

  b) includerea pe cheltuieli a valorii tichetelor de masa

    604/      =     5328/    - cu valoarea nominală a tichetelor de masa
  analitic         analitic    distribuite
  distinct         distinct
    658       =     3018/    - costul tichetelor de masă distribuite
                   analitic
                   distinct

  c) decontarea tichetelor de masă de către cantine-restaurant, bufete

     462      =      481/    - cu valoarea nominală a tichetelor de masa
                   analitic    utilizate de salariaţi
                   distinct
               şi
     481/     =      5121    - cu valoarea nominală a tichetelor de masa
  analitic                     utilizate de salariaţi
  distinct

  d) restituirea de către salariaţi a tichetelor de masă neutilizate către angajator

    5328/      =    758       - cu valoarea nominală a tichetelor de masa
  analitic                      restituite
  distinct

  e) distrugerea tichetelor de masă neutilizate sau neconsumate la termenul stabilit de lege, pe baza procesului-verbal încheiat 
potrivit legii

     462      =     5328/    - cu valoarea nominală a tichetelor de masa
                   analitic    distruse
                   distinct

  f) imputarea tichetelor de masă utilizate de salariaţi într-un număr mai mare decât numărul de zile lucrate

    4282      =      758     - cu valoarea nominală a tichetelor de masa
                               imputate (inclusiv costul imprimatelor)
                           

   

ANEXA 4
la norme
---------

                MODEL DE TICHET DE MASA
                      - fata -
-------------------------------------------------------------------------------
| Denumirea, sediul, codul fiscal                               Valoarea      |
| şi numărul de înmatriculare la                           .>   nominală în   |
| oficiul registrului comerţului                          .     lei (în cifre |
| ale angajatorului care acorda                          .      şi în litere) |
| salariaţilor tichete de masă                          .                     |
|                      ^                               .        Imprimarea    |
|                 -----.------------------------------------    interdicţiei  |
|                 |    .             Se interzice acordarea |   de acordare   |
|                 |    .             unui rest de bani la   |   a unui rest   |
|  Seria          |    .             tichetul de masa.  ......> în bani la    |
|  numerică       |                      *15.000 lei*       |   tichetul de   |
|           <...........             *Cincisprezece mii lei*|   masă          |
|                 |     000004231                           |                 |
|                 |                                         |   Perioada de   |
|  Spaţiu pentru<................                      .......> valabilitate  |
|  înscrierea     |  ┌┐  ------------------------           |   a tichetului  |
|  numelui şi     |  ││                                     |   de masă       |
|  prenumelui     |  └┘Numele şi prenumele                  |                 |
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|  salariatului   |  . Codul numeric personal               |                 |
|  îndreptăţit    |  .                                      |                 |
|  sa utilizeze   |  .   ┌─────────────────────┐            |                 |
|  tichetul de    |  .   │ ||||||||||||||||||| │            |                 |
|  masă şi codul  |  .   └─────────────────────┘            |                 |
|  numeric         --------.--------------------------------                  |
|  personal          .     .                                                  |
|                    .     .    Ca elemente de securitate se pot utiliza:     |
|                    .     .    - microlinii care nu se disting la fotocopiat |
|                    .........> - banda cu reflexe variabile                  |
|                          ....>- codul cu bare al unităţii emitente care     |
|                                 conţine elemente de gestiune a tichetelor   |
|                                 de masă                                     |
|                               - alte elemente de securitate stabilite de    |
|                                 unitatea emitenta                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|

                   MODEL DE TICHET DE MASA
                        - verso -
-------------------------------------------------------------------------------
|                                                                             |
|                                                              Imprimarea în- |
|                         --------------------------------     terdictiilor la|
|                        |                                |    utilizarea ti- |
|                        |                         ----------> chetelor de    |
|                        |  Data                          |    masă de către  |
|                        |                                |    salariaţi      |
| Data la care a fost    |                                |                   |
| utilizat tichetul de <---------                         |                   |
| masa, înscrisă de      |                                |    Spaţiu desti-  |
| unitatea de alimentaţie|                                |    nat aplicării  |
| publica                |                        L.S. ------> ştampilei      |
|                        |                                |    unităţii de    |
|                        |                                |    alimentaţie    |
|                        |                                |     publica       |
|                        |  Unitatea emitenta             |                   |
|                        |                          ---------> Denumirea şi   |
|                         --------------------------------    sediul unităţii |
|                                                              emitente       |
|                                                                             |
|                       NOTA:                                                 |
|                       Ca element de securitate: textele de pe               |
|                       verso sunt imprimate folosind cerneala                |
|                       fluorescenta care îşi schimba culoarea                |
|                      în cazul în care tichetul de masă este                 |
|                       fotocopiat.                                           |
|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|

                        ----------------

extras din OUG nr. 79/2001
(...)
ART. 15
  (1) Angajatorii care înregistrează obligaţii bugetare neachitate la scadenta, dar pentru care au obţinut înlesniri la plata acestora de 
la Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau 
ale administraţiei publice locale, după caz, pot acorda salariaţilor tichete de masa, în condiţiile legii, începând cu luna următoare 
celei în care şi-au achitat obligaţiile bugetare restante sau au obţinut înlesniri la plata acestora.
  (2) Începând cu luna în care înregistrează obligaţii bugetare restante sau pierd înlesnirile la plata acestora angajatorii nu mai pot 
acorda tichete de masă salariaţilor pe perioada în care înregistrează obligaţii bugetare restante, în condiţiile legii.
  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplica şi pentru anul 2001. 
(...)
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