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LIMITE DE DEDUCTIBILITATE  

ALE UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI  

LA CALCULUL PROFITULUI  IMPOZABIL  
[art. 21 aliniatul (3) din Codul fiscal şi punctul 33, 331 şi 35  din H.G. nr. 

44/2004] 
 

   Litera a)  
 CHELTUIELIăDEăPROTOCOLăăînălimitaădeă2% 
 
 Baza de calcul la care se aplica cota de 2%: 
Total venituri - Venituri neimpozabile – Total cheltuieli + cheltuieli cu impozitul 
pe profit + cheltuieli de protocol + cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile. 
 Înăcadrulăcheltuielilorădeăprotocol,ălaăcalcululăprofituluiăimpozabil,ăseăincludăşiă
cheltuielileăînregistrateăcuătaxaăpeăvaloareaăad ugat ăcolectat ăpotrivităprevederiloră
titlului VI din Codul fiscal, pentru cadourile oferiteădeăcontribuabil,ăcuăvaloareăegal ăsauă

mai mare de 100 lei. 
  [punctul 33 din normele metodologice - HG nr. 44/2004] 

 
  

Litera b) aăfostăabrogat ăcuă1ăiunieă2013ăprinăOG nr. 8/2013 
 CHELTUIELIăCUăINDEMNIZA IAăDEăDEPLASARE  
acordat ăsalaria ilorăpentruădeplas riăînăRomâniaăşiăînăstr in tateă(diurna), înălimitaăaă2,5ă
oriă nivelulă legală stabilită pentruă institu iileă publice- sunt cheltuieli deductibile limitat la 

calcululăprofituluiăimpozabilăînăperioadaă1ăianuarieă2004ă- 31 mai 2013. 
 
          Tabel privind nivelul legal al indemnizaţiei de  
                          deplasare în  România în perioada 2004-2015: 
    

Nr. crt. Valoarea 
indemniza iei 

Perioada Bazaălegal  
H.G. nr. 543/1995*, HG nr.1860/2006 

1 10,520 LEI 16 ianuarie 2004 - 31 dec. 
2006 

HG 543/1995ămodificat ăprinăOMFPănr.ă
1817/2004 

2 13 lei/zi 1 ianuarie 2007-27 
ianuarie 2015  

HG nr.1860/2006 

3 17 lei/zi 27ăianuarieă2015ăpân ăînă
prezent 

OMFPănr.ă60/2015ămodific ăanexaălaă
HG nr.1860/2006 

* H.G.ănr.ă543/1995ăaăfostăabrogat ădeăH.G.ănr.ă1860/2006 
 Nivelulălegalăalădiurnelorăpentruăpersonalulăromânătrimisăînăstr in tateăpentruăîndeplinireaă
unor misiuni cu caracter temporar, esteă prev zut înă anexaă nr.ă 1ă laă H.G. nr. 518/1995 privind 
unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor 
misiuni cu caracter temporar, cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.  

 



 Începândă cuă 1ă iunieă 2013ă cheltuielileă cuă diurnaă nuă maiă facă parteă dină
categoria cheltuielilor deductibile limitat!  
[art. 21 aliniatul (3) literab) a fost abrogat cu 1 iunie 2013 prin OG nr. 8/2013 
aprobat ăprinăLegea nr. 168/2013] 
 

Litera c) 
 CHELTUIELIăSOCIALEăînălimitaăuneiăcoteădeăpân ălaă2%,  
 aplicat ăasupraăvaloriiăcheltuielilorăcuăsalariileăpersonalului,ăpotrivităLegiiă
nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modific rileăşiăcomplet rileăulterioare 
 Laă încadrareaă cheltuieliloră socialeă înă aceast ă limit ă deă 2%ă trebuieă
respectat ăurm toareaăordineădeăprioritate: 
 1.ăajutoareleăpentruănaştere; 
 2.ăajutoareleăpentruăînmormântare; 
 3. ajutoarele pentru boli grave sau incurabileăşiăprotezele; 
 4.ă cheltuielileă pentruă func ionareaă corespunz toareă aă unoră activit iă oriă
unit iăaflateăînăadministrareaăcontribuabililor:ăgr dini e,ăcreşe,ăserviciiădeăs n tateă
acordateă înă cazulă boliloră profesionaleă şiă ală accidenteloră deă munc ă pân ă laă
internareaă într-oă unitateă sanitar ,ă muzee,ă biblioteci,ă cantine,ă bazeă sportive,ă
cluburi,ă c mineă deă nefamilişti,ă pentruă şcolileă aflateă subă patronaj,ă precumă şiă alteă
cheltuieliăefectuateăînăbazaăcontractuluiăcolectivădeămunc ; 
 5. cheltuielile cu ticheteleădeăcreş ăacordateădeăangajatoră înăconformitateă
cuălegisla iaăînăvigoare;ă 
 6.ă cheltuielileă cuă cadouriă înă baniă sauă înă natur ă oferiteă copiiloră minoriă şiă
salaria ilor,ăinclusivăticheteleăcadouăacordateăconformăLegiiănr.ă193/2006;ă 
 7. cheltuielile cu cadouriăînăbaniăsauăînănatur ăacordateăsalariatelor;  
 8.ăcostulăpresta iilorăpentruă tratamentăşiăodihn ,ă inclusivă transportulăpentruă
salaria iiăpropriiăşiăpentruămembriiădeăfamilieăaiăacestora; 
 9.ă cheltuielileă cuă ajutoareă pentruă salaria iiă careă auă suferit pierderiă înă
gospod rie; 
 10.ăcheltuielileăcuăajutorareaăcopiilorădinăşcoliăşiăcentreădeăplasament.  
 
  Tabel privind valoarea nominală a unui tichet de creşă   
       în perioada: semestrul I 2010 - semestrul II 2015 
 
Nr. 
crt. 

Valoarea unui tichet 
deăcreş /lun ă 

Perioada 
semestru/an  

Bazaălegal  
      Legea nr. 193/2006 

1 370 lei semestrul I 2010 începândăcuălunaă
februarie 2010  

OMMFPS nr. 62/2010 
 

2 370 lei semestrul II 2010 începândăcuălunaă
august 2010 

OMMFPS nr. 566/2010 

3 370 lei semestrul I 2011 începândăcuălunaă
februarie 2011 

OMMFPS nr. 159/2011 

4 370 lei semestrul II 2011 începândăcuălunaă
octombrie 2011 

OMMFPS nr. 2204/2011 

5 400 lei semestrul I 2012 începândăcuălunaămaiă
2012 

OMMFPS nr. 821/2012 

  

 



6 400 lei semestrul II 2012 începândăcuălunaă
noiembrie 2012 

OMMFPS nr. 2723/2012 

7 420 lei semestrul I 2013 începândăcuălunaămaiă
2013 

OMMFPS nr. 883/2013 

8 430 lei semestrul II 2013 începândăcuălunaă
noiembrie 2013 

OMMFPS nr. 2210/2013 

9 430 lei semestrul I 2014 începândăcuălunaămaiă
2014 

OMMFPS nr. 699/2014 

10 430 lei semestrul II 2014 începândăcuălunaă
noiembrie 2014 

OMMFPS nr. 2208/2014  

11 440 lei semestrul I 2015 începândăcuălunaămaiă
2015 

OMMFPS nr. 1070/2015 

12 440 lei semestrul II 2015 începândăcuălunaă
noiembrie 2015 

OMMFPS nr. 218570/2015 

           

 Litera d) 
 

         CHELTUIELIăCUăPERISABILIT ILE  înălimiteleăstabiliteăprinăH.G.  
 nr. 831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile 
 de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare, cu  
         modific rileăşiăcomplet rileăulterioare 
                                                                                                                   

Litera e)   
         CHELTUIELIăREPREZENTÂNDăTICHETELEăDEăMAS  
 
 Tabel privind valoarea nominală a unui tichet de masă în     
          perioada: semestrul I 2010 - semestrul II 2015 
 
Nr. 
crt.
 

  

Valoarea 
nominal ăaăunui 
tichet de 
mas /zi 

Perioada           Bazaălegal  
   Legea nr. 142/1998, cu 
modific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare 
   H.G. 5/1999 pentru 
aprobarea Normelor de 
aplicare a Legii nr. 142/1998 
cuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare 

1 8,72 lei semestrulăIă2010ăîncepândăcuălunaămartieă
2010  

OMMFPS nr. 135/2010 

2 8,72 lei semestrul II 2010 începândăcuălunaă
septembrie 2010 

OMMFPS nr. 1112/2010 

3 9 lei  semestrul I 2011 începândăcuălunaămartieă
2011 

OMMFPS nr. 959/2011 

4 9 lei semestrul II 2011 începândăcuălunaă
octombrie 2011 

OMMFPS nr. 2205/2011 

5 9 lei semestrul I 2012 începândăcuălunaămaiă
2012 

OMMFPS nr. 820/2012  

6 9 lei semestrul II 2012 începândăcuălunaă
noiembrie 2012 

OMMFPS nr. 2722/2012 



7 9,35 lei semestrul I 2013 începândăcuălunaămaiă
2013 

OMMFPS nr. 882/2013 

8 9,35 lei semestrul II 2013 începândăcuălunaă
noiembrie 2013 

OMMFPS nr. 2209/2013 

9 9,35 lei semestrul I 2014 începândăcuălunaămaiă
2014 

OMMFPS nr. 698/2014 

10 9,35 lei semestrul II 2014 începândăcuălunaă
noiembrie 2014 

OMMFPS nr. 2207/2014 

11 9,41 lei semestrul I 2015 începândăcuălunaăămaiă
2015 

OMMFPS nr. 1069/2014 

12 9,41 lei semestrul II 2015 începândăcuălunaă
noiembrie 2015 

OMMFPS nr. 2184/2015 
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