






 

Anexa nr.2 
 

INSTRUCŢIUNI 
de completare a formularului 105 “Declaraţie privind taxele de organizare şi 

exploatare a jocurilor de noroc”, cod 14.13.03.14/j 
 
 I. DEPUNEREA DECLARAŢIEI 
 
 Formularul 105 “Declaraţie privind taxele de organizare şi exploatare a 

jocurilor de noroc” se completează şi se depune de către organizatorii de jocuri de noroc, 
cărora le revin, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind 
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, obligaţiile de plată la bugetul de stat cuprinse 
în Nomenclatorul privind taxele de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc, prevăzut în 
Anexa nr.3. 

Sumele înscrise în declaraţie nu cuprind diferenţele de taxe stabilite prin deciziile 
emise de organul fiscal ca urmare a acţiunilor de inspecţie fiscală. 

 
1. Termenul de depunere a declaraţiei: 

1.1. Taxele aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc: 
1.1.1. Pentru taxele prevăzute la poziţiile 1 şi 2 din Nomenclator, 

datorate de către Compania Naţională “Loteria Naţională“ S.A, anual, până la 
data de 25 martie, inclusiv, pentru anul în curs.  

1.1.2.  Pentru taxele prevăzute la poziţiile 3-7 din Nomenclator, 
anual, după cum urmează: 
  1.1.2.1.  Pentru primul an de funcţionare, până la data de 25, 

inclusiv, a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; 
 1.1.2.2. Pentru următorii ani, cu 10 zile înainte de expirarea anului           

    precedent. 
1.2. Taxele aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc: 

 1.2.1. Pentru taxele prevăzute la poziţiile 8 şi 9 din Nomenclator, 
datorate de către   Compania Naţională “Loteria Naţională“ S.A., anual,  până la 
data de 25 martie,  inclusiv, pentru anul în curs. 

  1.2.2.  Pentru taxele prevăzute la poziţiile 10, 13 şi 14 din 
Nomenclator, lunar, după cum urmează: 

 1.2.2.1. până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în 
care documentaţia a fost aprobată, pentru prima lună de funcţionare; 

 1.2.2.2. până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare, pentru 
celelalte perioade. 

  1.2.3. Pentru taxele prevăzute la poziţiile 11 şi 12 din 
Nomenclator,  trimestrial, după cum urmează: 

 1.2.3.1. pentru primul trimestru de funcţionare, până la 
data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care documentaţia a fost 
aprobată; 
  1.2.3.2. pentru celelalte trimestre, până la data de 25, 

inclusiv, a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 
septembrie şi 25  decembrie) pentru trimestrul următor. 

 
 2. Organul fiscal competent: 
  Declaraţia privind taxele de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc se 

depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor 
de impozite şi taxe.  

 



 

 3. Mod de depunere: 
 Formularul 105  “Declaraţie privind taxele de organizare şi exploatare a 

jocurilor de noroc”  se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, cu 
codificarea informaţiei prin cod de bare sau prin mijloace electronice de transmitere la 
distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care poate fi 
descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau poate fi distribuit, 
la cerere, de unităţile fiscale. 

  Pentru declararea unei obligaţii de plată, pentru aceeaşi perioadă de 
raportare, nu se  utilizează simultan mai multe metode de depunere a declaraţiilor fiscale. 

 În situaţia în care, contribuabilul a utilizat pentru aceeaşi obligaţie de plată şi 
aceeaşi perioadă de raportare mai multe metode de depunere, va fi înregistrată prima 
declaraţie depusă, conform legii.  

 În situaţia în care, în declaraţia privind taxele de organizare şi exploatare a 
jocurilor de noroc privind o perioadă de raportare, depusă la organul fiscal competent, nu 
au fost cuprinse toate taxele pentru care este prevăzută, conform legii, obligaţia declarării 
şi plăţii acestora, pentru taxele nedeclarate iniţial, plătitorul depune o declaraţie referitoare 
la aceeaşi perioadă de raportare. Data depunerii acestui formular se stabileşte în 
conformitate cu prevederile legale. 

 Corectarea obligaţiilor declarate eronat în formular se face prin depunerea 
formularului 710 "Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r, conform procedurii în vigoare. 

 
 II. COMPLETAREA DECLARAŢIEI 
  

1. Perioada de raportare 
În rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia (de 

exemplu: 01 pentru luna ianuarie,  03 pentru trimestrul I, 12 pentru an).  
Anul pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere 

(de exemplu: 2010). 
 
2. Secţiunea A “Date de identificare a plătitorului” 
În caseta “Cod de identificare fiscală” se completează codul de identificare fiscală 

atribuit conform legii, contribuabilului, organizator de jocuri de noroc, înscriindu-se cifrele cu 
aliniere la dreapta. 

În rubrica "Denumire" şi cele privind adresa, se înscriu denumirea contribuabilului şi 
datele privind adresa domiciliului fiscal. 

3. Secţiunea B “Date privind creanţa fiscală” 
Pentru fiecare din poziţiile din Nomenclatorul privind taxele de organizare şi 

exploatare a jocurilor de noroc se completează în acelaşi formular, câte un tabel generat cu 
ajutorul programului de asistenţă, înscriindu-se în rândurile corespunzătoare (rd.1 şi rd.3 şi, 
după caz, rd.2) sumele reprezentând obligaţiile stabilite în perioada de raportare la care se 
referă declaraţia, în conformitate cu prevederile legale şi instrucţiunile de mai jos. 

Coloana “Denumire creanţă fiscală”: se înscrie denumirea obligaţiei de plată 
conform Nomenclatorului privind taxele de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc, 
prevăzut în Anexa nr.3, datorată în perioada de raportare. 

Coloana  “Suma” : 
Rândul 1 “Suma datorată”: se înscrie suma reprezentând taxa datorată în 

perioada de raportare, conform legii. 
Pentru poziţiile 1-7 şi 8-9 din Nomenclator, se completează anual, cu suma datorată 

anticipat, potrivit prevederilor art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 



 

 Pentru poziţiile 11 şi 12 din Nomenclator, se completează, trimestrial, cu 
suma datorată, potrivit prevederilor art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 

 Pentru poziţia 10 din Nomenclator, se înscrie, lunar, suma datorată potrivit 
prevederilor art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea 
şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi celor de la punctul 1.II. lit. C din Anexa la 
ordonanţă. 

 Pentru prima lună, se va înscrie suma rezultată din aplicarea procentului de 
5% din încasările estimate la data depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei, 
dar nu mai puţin de suma minimă prevăzută la punctul 1.II. lit. C din Anexa la ordonanţă. 

 Pentru lunile următoare, se vor înscrie sumele cumulate de la începutul 
perioadei de valabilitate a autorizaţiei, reprezentând 5% din încasările realizate, dar nu mai 
puţin decât suma declarată în luna precedentă. 

 Pentru poziţia 13 din Nomenclator se completează astfel: 
  Rândul “Suma datorată”: se înscrie, lunar, suma datorată potrivit prevederilor 

art.14 din ordonanţă, precum şi celor de la punct 1.II. lit. F din Anexa la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.  

 Pentru prima lună, se va înscrie taxa fixă pentru fiecare sală de joc, iar în 
situaţia în care operatorul economic deţine mai multe săli de joc autorizate, se înscrie taxa 
fixă cumulată la nivelul organizatorului. 

 Pentru lunile următoare, se vor înscrie sumele cumulate de la începutul 
perioadei de valabilitate a autorizaţiei, reprezentând 5% din valoarea nominală a 
cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională „Imprimeria Naţională”- S.A., care se 
achită în avans la Trezoreria Statului, înainte de achiziţionarea acestora, cumulate cu taxa 
fixă anuală. 

 Pentru poziţia 14 din Nomenclator, se înscrie, lunar, suma datorată potrivit 
prevederilor art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea 
şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi a celor de la punctul 1.II. lit. G din Anexa la 
ordonanţă. 

 Pentru prima lună, se va înscrie suma rezultată din aplicarea procentului de 
20% din încasările estimate la data depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei, 
dar nu mai puţin de suma minimă prevăzută la punctul 1.II. lit. G din Anexa la ordonanţă. 

 Pentru lunile următoare, se vor înscrie sumele cumulate de la începutul 
perioadei de valabilitate a autorizaţiei, reprezentând 20% din încasările realizate, dar nu 
mai puţin decât suma declarată în luna precedentă. 

 Rândul 2 “Suma datorată anterior” se completează numai pentru poziţiile 
10, 13 şi 14 din Nomenclatorul privind taxele de organizare şi exploatare a jocurilor de 
noroc, după cum urmează: 

 Pentru prima lună se va înscrie cifra „0” (zero). 
 Pentru lunile următoare, se vor înscrie sumele înscrise în Rândul 1 „Suma 

datorată” din declaraţia lunii precedente. 
 
Rândul 3 “Suma de plată” se  completează astfel: 
 - pentru poziţiile 1-9, 11 şi 12 din Nomenclator, se preia suma înscrisă la 

rândul 1“Suma datorată” din formular; 
- pentru poziţiile 10, 13 şi 14 din Nomenclator, se înscrie suma reprezentând 

diferenţa dintre suma înscrisă la rândul 1 „Suma datorată” şi suma înscrisă la rândul 2 
„Suma datorată anterior”. În situaţia în care rezultă valoare negativă, se va înscrie cifra 
„0”(zero). 



  

                            Anexa  nr.3 
 
 

Nomenclatorul privind taxele de organizare şi 
 exploatare a jocurilor de noroc 

 
Nr. 
crt. 

Denumire creanţă fiscală Temei legal 

1 Taxa aferentă licenţei de organizare a 
jocurilor de noroc pentru jocurile loto 

2 Taxa aferentă licenţei de organizare a 
jocurilor de noroc pentru pariuri mutuale 

art.14 alin.(2) lit.c)  din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind 
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
şi pct. 1.I. lit. A şi B din Anexa la ordonanţă 

3 Taxa aferentă licenţei de organizare a 
jocurilor de noroc pentru pariuri în cotă fixă

4 
Taxa aferentă licenţei de organizare a 
jocurilor de noroc pentru jocuri de noroc 
caracteristice activităţii cazinourilor 

5 
Taxa aferentă licenţei de organizare a 
jocurilor de noroc pentru jocuri tip slot-
machine 

6 
Taxa aferentă licenţei de organizare a 
jocurilor de noroc pentru jocurile bingo 
desfăşurate în săli de joc 

7 

Taxa aferentă licenţei de organizare a 
jocurilor de noroc pentru jocurile bingo 
organizate prin intermediul sistemelor 
reţelelor de televiziune 

art.14 alin.(2) lit.a)  din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind 
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
şi pct. 1.I. lit. C-G din Anexa la ordonanţă 

8 Taxa aferentă autorizaţiei de exploatare a 
jocurilor de noroc pentru jocurile loto 

9 Taxa aferentă autorizaţiei de exploatare a 
jocurilor de noroc pentru pariuri mutuale 

art.14 alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea 
şi exploatarea jocurilor de noroc şi pct. 1.II. 
lit. A şi B din Anexa la ordonanţă 

10 Taxa aferentă autorizaţiei de exploatare a 
jocurilor de noroc pentru pariuri în cotă fixă

art.14 alin.(2) lit.b) (iii) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind 
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
şi pct. 1.II. lit. C din Anexa la ordonanţă 
 



  

11 

Taxa aferentă autorizaţiei de exploatare a 
jocurilor de noroc pentru jocuri de noroc 
caracteristice activităţii cazinourilor 

art.14 alin.(2) lit.b) (i)  din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind 
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
şi pct. 1.II. lit.D (i) şi (ii) din Anexa la 
ordonanţă  

12 
Taxa aferentă autorizaţiei de exploatare a 
jocurilor de noroc pentru jocuri tip slot-
machine 

art.14 alin.(2) lit.b) (i) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind 
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
şi pct. 1.II. lit.E din Anexa la ordonanţă 

13 
Taxa aferentă autorizaţiei de exploatare a 
jocurilor de noroc pentru jocurile bingo 
desfăşurate în săli de joc 

art.14 alin.(2) lit.b) (ii) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind 
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
şi pct. 1.II. lit.F din Anexa la ordonanţă 

14 

Taxa aferentă autorizaţiei de exploatare a 
jocurilor de noroc pentru jocurile bingo 
organizate prin intermediul sistemelor 
reţelelor de televiziune 

art.14 alin.(2) lit.b) (iii) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind 
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
şi pct. 1.II. lit.G din Anexa la ordonanţă 

 



  

Anexa nr. 4 

 

 

 

CARACTERISTICI 
de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului 

 

1. Denumire: 105 “Declaraţie privind taxele de organizare şi exploatare a jocurilor de 

noroc”, cod 14.13.03.14/j; 

2. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi 

editare. Formularul se completează şi se editează cu ajutorul programului de asistenţă, 

asigurat gratuit, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; 

3. Se utilizează la declararea taxelor de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc; 

4. Se completează şi se depune de contribuabilii care datorează taxele de organizare şi 

exploatare a jocurilor de noroc, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc; 

5.  Circulă:     - 1 exemplar  la organul fiscal competent:   

 - în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii, cu codificarea           

informaţiei prin cod de bare; 

    - în format electronic. 

- 1 exemplar la contribuabil. 

6.  Se arhivează la organul fiscal:  

  - formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului;                                                 

  - formatul electronic, în arhiva de documente electronice.   

 

 

 




