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Decontare cheltuieli efectuate pentru servicii turistice, pe anul 2020 la CN CFR SA

Decontare cheltuieli efectuate pentru anul 2020 de salariaţii proprii (şi membrii de familie ai acestora
–soț, soţie, copil minor sau aflat în întreţinerea părintelui- dacă pachetul de servicii turistice este unul
familial) pentru servicii turistice de odihnă şi/sau tratament, inclusiv transportul pe perioada concediului
atunci cand acesta (transportul) este inclus în pachetul de servicii turistice, în proportie de 50 % din
contravaloarea acestora (cheltuielilor), dar nu mai mult de 1.000 lei/salariat.
Pentru decontarea acestor cheltuieli, salariaţii proprii vor prezenta o solicitare de decontare a
sumelor cheltuite/plătite (cerere scrisă cu viza organizaţiei de sindicat pentru membrii de sindicat ai
acesteia, dupa caz) însoțită de:
a)
facturi fiscale (exemplar original) emise pe numele salariatului şi/sau al soţului/soţiei acestuia de
agenţii de turism, de hoteluri şi pensiuni turistice şi de unitătif baze de tratament şi întocmite în
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
b)
documente care să ateste efectuarea plăţii integrale a facturii de către salariat sau soţul/soţia
acestuia (chitanţă, bon fiscal, extras de cont bancar, exemplar original),
c)
nu sunt acceptate spre decontare serviciile turistice achitate integral cu tichete de vacanta. În cazul in
care documentele justificative atesta plata partiala a contravalorii serviciilor turistice de odihnă şi/sau
tratament cu tichete de vacanta, decontarea se va realiza in limita a 50 % din suma achitata in bani, dar nu
mai mult de 1 OOO lei,
d)
in cazul rezervarilor on-line la unitati hoteliere din tara si/sau strainatate care nu pot emite facturi
pentru pachetul de servicii turistice, se va accepta dovada rezervarii efectuate insotite de dovada platii (
extras bancar),
e)
in cazul sejurului efectuat in strainatate documentele vor fi traduse de traducator autorizat,
Pentru perioada concediului de odihna se pot accepta pentru decontare facturile pentru servicii
turistice de cazare la unitatea hoteliera /unitatea de cazare împreuna cu facturi si bonuri fiscale pentru
servicii de masa, emise de alta unitate din zona/localitatea in care sa efectuat cazarea, in aceeasi perioada a
sejurului. ln aceasta situatie unitatea de cazare va specifica daea a asigurat serviciile de masa (a asigurat
masa în sistem dcmipensiune/pensiune completă sau a asigurat doar mic dejun sau a asigurat doar
cazare),
g)
copie confomă cu originaJul a cererii de concediu aprobată potrivit reglementărilor interne ale CFR
SA,
h)
declaraţie pe proprie răspundere a salariaţilor din care să reiasă că au beneficiat de serviciile
menţionate în factura fiscală.
Decontarea sumelor pentru servicii turistice si/sau de tratament se va efectua în functie de
lichiditatile existente, pana la 31.12.2020.
În cazul salariaţilor soţ/soţie, angajaţi la unităţi feroviare din cadrul Ministerului
Transporturilor,lnfrastructurii si Comunicatiilor ,care depun cereri de acordare a reducerii c/valorii serviciilor
turistice de odihnă şi/sau tratament în care documentele fiscale în original au fost depuse de soţ/soţie la
unitatea în care îşi desraşoară activitatea. celălalt membru de familie beneficiar poate depune la unitatea în
care îşi desfăşoară activitatea, copii legalizate conform cu originalul sau copii certificate conform cu originalu]
de subunitatea deţinătoare aJe acestor documente.
În cazul în care salariaţii efectuează mai multe sejururi în perioada concediului de odihnă (spre
exemplţf,care: bilet de tratament + sejur la mare+sejur la munte) se vor accepta la decontare mai multe
facturi fiscale emise de mai multe unităţi turistice. cu condiţia ca decontarea să fie solicitată pentru perioada
de concediu de odihnă aşa cum rezultă din cererea/cererile de concediu aprobată /aprobateşi
prezentată/prezentate în copie confomă cu originalul potrivit reglementărilor interne ale CFR SA, iar
solicitarea de decontare să fie făcută o singură dată până la data de 3 I .12.2020.

