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Legea nr. 376 din 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice 

fiscale. Monitorul oficial nr. 1255 din 27.12.2022 

 

Emitent: PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articolul I 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza 

aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 

din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 

cum urmează: 1. După articolul 22 se introduce un nou articol, art. 23, cu următorul cuprins: 

Articolul 23 

(1) Prin bacşiş se înţelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus 

faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici 

care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 - «Restaurante», 5630 - 

«Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor». Bacşişul nu poate fi asimilat, din punctul de 

vedere al TVA, unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii. 

(2) Pentru operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), bacşişul încasat de la clienţi se 

evidenţiază pe bonul fiscal, indiferent de modalitatea de încasare a acestuia. Prevederile art. 

1 alin. (8) se aplică în mod corespunzător. 

(3) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a înmâna clientului o notă 

de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii 

de către client a nivelului bacşişului oferit, între 0% şi 15% din valoarea consumaţiei. Nota 

de plată trebuie să conţină şi o altă rubrică în care clientul să poată înscrie suma oferită drept 

bacşiş, în valoare absolută, dacă acesta optează pentru acest mod de stabilire a valorii 

bacşişului acordat. 

(4) Este interzis operatorilor economici să condiţioneze, sub orice formă, livrarea de 

bunuri sau prestarea de servicii de acordare a bacşişului. 

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru livrarea produselor la domiciliul 

clienţilor, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) nu au obligaţia de a evidenţia bacşişul pe 

bonul fiscal. 

(6) Bacşişul se evidenţiază distinct pe acelaşi bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile 

prestate şi este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă 

de articol, cu denumirea «bacşiş». 

(7) În situaţia în care, la solicitarea clienţilor, utilizatorii eliberează acestora şi factură, 

bacşişul se evidenţiază distinct şi pe aceasta. Sumele reprezentând bacşiş, astfel evidenţiate 

în factură, se înregistrează în contabilitatea operatorilor economici sau altor entităţi plătitoare 

pe seama cheltuielilor de protocol şi au regimul fiscal al acestora, în limita nivelului de 

deductibilitate stabilită prin Codul fiscal. 
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(8) Sumele provenite din încasarea bacşişului se înregistrează în contabilitatea 

operatorilor economici pe seama conturilor de datorii folosind un analitic distinct şi se 

distribuie integral salariaţilor, pe baza unei evidenţe nominale a acestora. Operatorii 

economici stabilesc, printr-un regulament intern, procedura şi modalitatea de distribuire către 

salariaţi a sumelor provenite din încasarea bacşişului. 

(9) Din punct de vedere fiscal, sumele provenite din încasarea bacşişului de la client de 

către operatorul economic nu pot fi asimilate unui element de natura veniturilor pentru acesta 

din urmă, iar distribuirea acestora către salariaţi nu poate fi asimilată unui element de natura 

cheltuielilor. 

(10) Sumele provenite din încasarea bacşişului de către salariaţi ca urmare a distribuirii 

prevăzute la alin. (8) sunt calificate ca venituri din alte surse şi se supun regimului fiscal 

prevăzut de titlul IV - cap. X din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, nefiindu-le aplicabile prevederile titlului V - Contribuţii sociale obligatorii din 

acelaşi act normativ. Impozitul pe venit datorat de salariat se reţine la sursă la momentul 

distribuirii bacşişului de către plătitorii de venituri şi se achită la bugetul de stat, potrivit art. 

115 din Codul fiscal. Aceste sume nu pot fi reîncadrate fiscal ca venituri salariale sau asimilate 

salariilor. 

(11) În cazul în care pentru livrarea produselor la domiciliul clienţilor, prevăzută la alin. 

(5), se optează pentru evidenţierea bacşişului pe bonul fiscal, prevederile prezentului articol 

sunt aplicabile integral în mod corespunzător, cu posibilitatea adaptării formularisticii 

specifice domeniului. 

2. La articolul 10, după litera ii) se introduce o nouă literă, litera jj), cu următorul cuprins: 

jj) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 23. 

3. La articolul 11 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

a)cele prevăzute la art. 10 lit. i), ş), v) şi jj) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei; 

Articolul II 

Dispoziţiile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 

76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

VASILE-DANIEL SUCIU 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,  

ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU  

Bucureşti, 

23 decembrie 2022. 

 

Nr. 376. 
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