Cardul Gusto Pass

Cel mai iubit beneficiu extrasalarial din România

Ce este cardul Gusto Pass?
Se poate să oferi mai mult cu mai puțin? Sigur că da, dacă alegi să le dăruiești angajaților
tăi cardul de masă Gusto Pass. Beneficiul extrasalarial numărul 1 în România este o metodă
perfectă de a-ți răsplăti echipa, optimizând totodată bugetul companiei.
Cardul Gusto Pass le permite utilizatorilor să se bucure mai des de o masă delicioasă în
oraș sau acasă, chiar și când restul salariului este alocat cheltuielilor de zi cu zi. Este un
beneficiu ușor și sigur de acordat, de administrat și de folosit, care aduce avantaje pentru
tine și angajații tăi deopotrivă:

Avantajele Gusto Pass pentru
angajați:

Avantajele
angajator:

• Cardul cu tichete de masa oferă
flexibilitatea sumelor cheltuite - angajatul
va achita cumpărăturile, în limita sumei
disponibile pe card, fără a face calcule
raportat la valoarea unui tichet de masă
(în acest caz, bon de masă electronic), care
poate fi pană la 20.01 lei / zi lucrată.

•

Tichetele de masă sunt, în primul rând, o
modalitate de a oferi mai multă putere
de cumpărare angajatului, la un cost
al companiei mai redus decât dacă
salariatului i s-ar oferi aceeași sumă în
bani.

•

Este simplu și sigur de acordat - îl
comanzi o singură dată și îl încarci
lunar, atunci când dorești. Sumele intră
instantaneu pe cardurile angajaților, fără
că aceștia să vină personal pentru a ridica
tichetele.

•

Compania va înmâna cardul angajatului,
iar sumele vor fi virate de Sodexo în fiecare
lună, la aceeași dată. Responsabilitatea
încărcării sumelor aferente numărului
de zile lucrate de angajați este a
companiei Sodexo, așadar timpul dedicat
administrării se scurtează.

•

Tichetele electronice se bucură de același
regim fiscal precum cele tipărite - 100%
deductibilitate și exceptare de la plata
taxelor salariale pentru sumele acordate,
conform Legii 165/2018.

•

Gusto Pass Card este mai convenabil
decât echivalentul în bani - fiind scutit de la
plata contribuțiilor sociale și deductibil de
la plata impozitului pe profit, e un beneficiu
cu 37% mai valoros decât aceeași sumă
acordată în bani.

• E acceptat de parteneri din toată țara
- angajații tăi vor putea folosi cardul în
restaurante, cofetării, fast food-uri și
cafenele, plătind contactless. Poate fi
utilizat și pentru livrări de la restaurantele
preferate. Descoperă aici rețeaua vastă
a partenerilor Sodexo Gusto Pass.
• Plata prin Gusto Pass Card se poate face
contactless, fără a se introduce codul PIN
dacă valoarea cumparaturilor este până în
100 lei. Cardurile reprezintă varianta prin
care te asiguri că acest beneficiu e folosit
în deplină siguranță de angajații tăi.
• Angajații au la dispoziție și plata cu
telefonul, prin aplicațiile Sodexo Pay (de
pe Android) sau Apple Pay (de pe iOS).
• Angajații știu oricând ce sumă au pe card,
ce tranzacții au efectuat și de ce oferte
speciale pot beneficia de la comercianți,
prin aplicația MySodexo, disponibilă pe
iOS și Android.

Gusto

Pass

pentru

Tichetele electronice - beneficii extra-salariale cu acelasi regim
fiscal precum cele pe hartie, pe un suport mai comod.

20.01 lei

100 lei

100%

4

Valoarea unui tichet de
masa electronic (bon
de masa electronic),
care poate fi pana la
20.01 lei / zi lucrata.

Gust Pass Card
prezinta tehnologia
Contactless
si astfel pot fi
efectuate plati fara
a se introduce codul
PIN, daca valoarea
cumparaturilor este
pana in 100 lei.

Daca oferi angajatilor
tichete de masa in
format electronic, ca
de exemplu un card
de masa de la Sodexo,
beneficiezi de 100%
deductibilitate si
exceptare de la plata
taxelor salariale pentru
sumele acordate,
conform Legii
165/2018.

Sistemul Gusto Pass
reuneste urmatorii
4 participanti:
clientul (compania ta),
angajatii tai, locatiile
in care se pot utiliza
tichetele Sodexo,
MasterCard si baca
acceptatoare.

Echipa ta este cea mai prețioasă resursă pe care te
bazezi pentru a obține rezultatele dorite. Arată-le
angajaților cât de mult îi prețuiești - oferă-le cardul
Gusto Pass!

