Vouchere
de vacanță
Edenred

1 ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANȚĂ
Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale trebuie să acorde
vouchere de vacanță în limita a 1.450 lei / lucrător / an.

Pentru a pune în aplicare această prevedere, instituțiile și autoritățile
publice trebuie să prindă în buget această sumă.
 Voucherele de vacanță au rolul de a oferi lucrătorilor o perioadă de odihnă în
care aceştia să îşi poată reface capacitatea de muncă şi să îşi
îmbunătăţească productivitatea.
 Voucherele și cardurile de vacanță pot fi utilizate în rețeaua de unități turistice
partenere, pentru a achiziționa pachete turistice (minimum o noapte de
cazare) exclusiv pe teritoriul României.
 Voucherele de vacanță au perioadă de valabilitate 1 an de la data emiterii.
Valabilitatea suportului card pentru voucherele electronice este de 4 ani.
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VOUCHERELE DE VACANȚĂ EDENRED

Cele mai avantajoase servicii pentru instituții publice și lucrători
Simplitate și flexibilitate

Avantaje fiscale importante

 Libertate de alegere a
voucherelor de vacanță pe
suport card sau hârtie

 Economie de 37 % datorită
facilităţilor fiscale:

 Voucherele de vacanță pe
card se reîncarcă prin
câteva clickuri prin
platforma My Edenred;
 Valabilitatea cardului pentru
voucherele de vacanță este
de 4 ani;
 Grupare pe sedii de livrare şi
departamente.

 Scutire de la plata taxelor
sociale salariale şi
patronale

 Deductibilitate de la plata
impozitului pe profit;
 Asistență dedicată din
partea Edenred și
consultanță fiscală în
parteneriat cu TaxHouse.

Cea mai extinsă rețea de
unități turistice partenere
 Voucherele de vacanță
pot fi utilizate pe teritoriul
României, în rețeaua de
unități turistice partenere,
cu acoperire națională
100%: hoteluri, pensiuni,
baze de tratament
balnear și agrement etc

 Oferte speciale dedicate
beneficiarilor de vouchere
de vacanță Edenred
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3 CE SUNT VOUCHERELE DE VACANȚĂ ELECTRONICE?


Voucherul de vacanță pe card Edenred este o alternativă modernă şi sigură la voucherele de vacanță pe hârtie, fiind dezvoltat sub licenţa
MasterCard® şi prevăzut cu CIP și cod PIN.



Ca şi voucherele de vacanță pe hârtie, cardul de vacanță poate fi folosit pentru achizționarea de pachete turistice complete, la unitățile turistice
partenere



Spre deosebire de cardurile bancare, cardul de vacanță Edenred nu poate fi folosit pentru retrageri de numerar de la bancomat sau transferuri de
fonduri, ori pentru a achiziționa pachete turistice în afara României, conform legii voucherelor de vacanță



Cardul este valabil 4 ani de la emiterea acestuia

AVANTAJE PENTRU COMPANII

AVANTAJE PENTRU ANGAJAȚI

www.ticketvacantacard.ro
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MY EDENRED
Utilizatorii cardului Edenred au acces gratuit la
platforma online și aplicația mobilă MyEdenred,
unde pot vizualiza în permanenţă:

 Suma disponibilă pe card

 Istoricul tranzacțiilor
 Ultimele alimentări ale cardului
 Valabilitatea sumelor încărcate
 Blocare card în caz de pierdere/ furt
 Aflare cod PIN
Beneficiarii cardului Edenred
pot suna la numărul dedicat 021 301 33 66.
Aplicaţia mobilă My Edenred este disponibilă gratuit
pentru utilizatorii de carduri Edenred.

4 LEGISLAŢIE ŞI CADRU FISCAL VOUCHERELOR DE VACANȚĂ
Acordarea

Valoarea voucherelor

Utilizarea

 Acordarea voucherelor de vacanță are loc
în conformitate cu prevederile O.U.G.
nr.8/2009, modificată și completată ulterior,
şi a normelor metodologice;

 Instituțiile publice trebuie să
acorde vouchere de vacanță în
limita a 1450 lei/an/lucrător;

 Voucherele de vacanță pot fi utilizate
în unitățile turistice afiliate, conform
legislației, aflate pe teritoriul
României, pentru a achiziționa servicii
de cazare, alimentaţie publică,
transport, tratament balnear,
agrement etc. Beneficiarii pot alege
să achiziționeze servicii turistice de la
orice operator economic cu
activitate de turism în România,
autorizat conform legii. Pachetele de
servicii turistice trebuie să conţină în
mod obligatoriu minimum o noapte
de cazare;

Sumele aferente

Impozitarea

 Sumele aferente voucherelor de
vacanţă sunt scutite de taxele
sociale salariale și patronale și
beneficiază de 100% deductibilitate
la plata impozitului pe profit;

 Voucherele de vacanță se
impozitează cu 10%,
cotă corespunzătoare impozitului
pe venit, plătibil de angajat.
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CEA MAI MARE REȚEA DE COMERCIANŢI PARTENERI
DIVERSITATE. ACOPERIRE 100% LA NIVEL NAŢIONAL

# Extindem în permanenţă numărul de unități
turistice partenere, pentru confortul beneficiarilor
de vouchere și carduri de vacanță.
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EDENRED ROMANIA
Referent în servicii preplătite B2B2C
1 milion de utilizatori

Lider naţional în servicii
preplătite pentru
companii

Cea mai mare rețea de
comercianți parteneri:

65000

de unități partenere
cu acoperire 100% națională

35 000 de companii client

Primul emitent de tichete de
masă electronice și vouchere de
vacanță pe card
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GRUPUL EDENRED
De ce să alegi un lider?
44 milioane de
beneficiari

Lider mondial
în tichete
de servicii
preplătite

Activ în
45 de ţări

770 000 companii şi
organizaţii client

1,5 milioane
de
comercianți
parteneri

Peste 8000
de angajați
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CONTACT
Name Surname
name.surname@edenred.com

Name Surname
name.surname@edenred.com
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