
 
 

 

 
 

NOUTATEA LEGISLATIVA: Nr. 001 05.01.2023 

Bacsisul reglementat de la 01.01.2023 

CADRUL LEGAL: 

 

 Legea 376 / 23.12.2022 pentru modificarea si completarea OUG 28 / 1999 (MO 1255 / 27.12.2022) 

 OUG 28 / 1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice 

fiscale cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

Definitie 
OUG 28 / 1999 

Bacsis = Prin bacșiș se înțelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar 
de client, în plus față de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor 
prestate de către operatorii economici care desfășoară activități 
corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 — «Restaurante», 5630 — «Baruri și 
alte activități de servire a băuturilor».  

  

Evidenta bacsisului 
Art. 23 alin (2), (5) si (6) 
OUG 28 / 1999  

Obligatoriu pe bon fiscal indiferent de modalitatea de incasare, apare pe bon ca 
un articol distinct “Bacsis” 
Exceptie: livrarea produselor la domiciliul clientilor 

  

Tratament TVA  
Art. 23 alin (1) OUG 28 / 
1999 

Nu este asimilat unei livrari de bunuri / servicii, deci nu se aplica TVA la bacsis. 

  

Obligatiile agentului 
economic 
Art. 23 alin (3)-(4) si (7) 
OUG 28 / 1999 

 emite o nota de plata, inainte de a emite bonul fiscal, cu rubrici destinate alegerii 
de catre client a nivelului bacsisului intre 0%-15% din valoarea consumatiei 
sau o valoare absoluta 

 interzicerea conditionarii livrarii de acordare a bacsisului 

 emiterea bonului fiscal cu mentiunea distincta a valorii bacsisului 

 emiterea facturilor fiscale la cererea clientului cu evidentierea distincta a 
bacsisului  

  

Inregistrarea 
bacsisului de entitatea 
platitoare (clienti) 
Art. 23 alin (7) OUG 28 / 
1999  

“cheltuieli de protocol” deductibil fiscal in conformitate cu art. 25 Cod fiscal privind 
impozitul pe profit 

  

Inregistrarea 
bacsisului de catre 
operatorii economici 
care efectueaza livrari 
de bunuri / servicii  
Art. 23 alin (8) OUG 28 / 
1999 

Pe cont de datorii cu analitic distinct  
 
Exemplu : 411 = 421.analitic « bacsis »  

  

Destinatia bacsisului 
Art. 23 alin (8) OUG 28 / 
1999 

Destinat integral salariatilor, pe baza unei evidente nominale conform Procedurii 
interne privind modalitatea de distributie 



 

Tratamentul fiscal al 
bacsisului pentru 
operatorii economici 
Art. 23 alin (9)-(10) OUG 
28 / 1999 

 bacsisul nu este venit pentru operatorii economici 

 distributia bacsisului nu este cheltuiala 

 sumele incasate de salariati din distributia bacsisului nu sunt venituri 
asimilate salariului, se recunosc drept « venituri din alte surse » neputandu-se 
incadra fiscal ulterior in venituri salariale  

  

Impunerea sumelor 
primite de salariati din 
atributia  
Art. 23 alin (10) OUG 28 
/ 1999 

Impozit in cota de 10%  conform Titului lV capitolul X art. 115 Cod fiscal 
 
Nu se aplica prevederile Titulului V « Contributii sociale », deci la aceste sume nu 
se datoreaa CAS si CASS. 

  

Optiune pentru livrarea 
produselor la 
domiciuliul clientilor  
Art. 23 alin (11) OUG 28 
/ 1999 

Evidentierea bacsisului pe bonul fiscal, adaptandu-se formularitica specifica 
domeniului. 

  

Contraventie si 
sanctiuni  
Art. 10 lit j) si Art. 11 lit 
a) ) OUG 28 / 1999 

Nerespectarea prevederilor Art. 23 se sanctioneaza cu amenda 2000 – 4000 lei. 

 
 
 
 
 
 
 
Adriana Badiu, CCF, CECCAR, CAFR  
Managing Partner  
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Reguli de confidentialitate: Prezentul document  constituie o informatie confidentiala si este distribuit de 3B EXPERT CONSULT SRL . Documentul 
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