
ORDIN  Nr. 1511/512/2022 din 27 iunie 2022

privind aprobarea Procedurii de administrare a creanţelor Comitetului Olimpic
şi Sportiv Român şi ale Comitetului Naţional Paralimpic

 

    În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.  77/2009  privind  organizarea  şi  exploatarea  jocurilor  de  noroc,  aprobată  cu
modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  246/2010,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  ale  art.  10  alin.  (4)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  34/2009  privind
organizarea şi  funcţionarea Ministerului Finanţelor,  cu modificările şi  completările
ulterioare,  şi  ale  art.  7  alin.  (4)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  25/2022  privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului,

 

    ministrul finanţelor şi ministrul sportului emit prezentul ordin.

 

    ART. 1

    Se aprobă Procedura de administrare a creanţelor Comitetului Olimpic şi Sportiv
Român şi ale Comitetului Naţional Paralimpic, prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                              Ministrul finanţelor,

                              Adrian Câciu

                              p. Ministrul sportului,

                              Nicoleta Hancia,

                              secretar general

 



    ANEXĂ

 

                         PROCEDURĂ

de  administrare  a  creanţelor  Comitetului  Olimpic  şi  Sportiv  Român  şi  ale
Comitetului Naţional Paralimpic

 

    1.  Prezenta  procedură  se  aplică  pentru  administrarea  creanţelor  Comitetului
Olimpic  şi  Sportiv  Român reprezentând  1% şi  a  creanţelor  Comitetului  Naţional
Paralimpic  reprezentând  0,2%,  aplicate  asupra  taxelor  percepute  pentru  obţinerea
licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de
noroc, taxei de acces, precum şi asupra celorlalte taxe prevăzute de Ordonanţa de
urgenţă  a  Guvernului  nr.  77/2009  privind  organizarea  şi  exploatarea  jocurilor  de
noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările
şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă.

    2. Sumele reprezentând taxele prevăzute la pct. 1, declarate şi încasate distinct în
conturi de venituri/disponibil, constituie venit al:

    a) bugetului de stat într-un procent de 98,8%;

    b) Comitetului Olimpic şi Sportiv Român într-un procent de 1%;

    c) Comitetului Naţional Paralimpic într-un procent de 0,2%.

    3. Creanţele prevăzute la pct. 2 lit. b) şi c) sunt creanţe bugetare şi se administrează
de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare.

    4. Contribuabilii, organizatori de jocuri de noroc şi operatori economici care deţin
licenţă clasa a II-a pentru desfăşurarea activităţilor conexe în domeniul jocurilor de
noroc, denumiţi în continuare contribuabili, au obligaţia de a calcula, declara şi achita
sumele prevăzute la pct. 2, la termenele stabilite, prin ordonanţa de urgenţă, pentru
achitarea taxelor prevăzute la pct. 1.

    5. (1) Sumele prevăzute la pct. 2 lit. b) şi c) se achită de către contribuabili astfel:

    a) în contul  55.05 "Taxe pentru jocurile  de noroc pentru Comitetul  Olimpic şi
Sportiv Român", codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor, deschis
la unităţile teritoriale  ale Trezoreriei  Statului  care deservesc organul fiscal  central
competent în administrarea contribuabilului - sumele prevăzute la pct. 2 lit. b);

    b)  în  contul  55.06  "Taxe  pentru  jocurile  de  noroc  pentru  Comitetul  Naţional
Paralimpic", codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor, deschis la
unităţile  teritoriale  ale  Trezoreriei  Statului  care  deservesc  organul  fiscal  central
competent în administrarea contribuabilului - sumele prevăzute la pct. 2 lit. c).



    (2) Pentru conturile prevăzute la alin. (1) se generează coduri IBAN fără secvenţă.

    (3)  Sumele  prevăzute  la  pct.  2  lit.  a)  se  achită  în  conturile  de  venituri
corespunzătoare taxelor care sunt datorate, potrivit ordonanţei de urgenţă.

    6. În ultima zi lucrătoare a lunii, unităţile Trezoreriei Statului transferă în contul
50.05.38 "Disponibil  din taxe  pentru jocurile  de  noroc  al  Comitetului  Olimpic  şi
Sportiv Român" şi, respectiv, în contul 50.05.39 "Disponibil din taxe pentru jocurile
de  noroc  al  Comitetului  Naţional  Paralimpic",  deschise  pe  numele  Comitetului
Olimpic şi Sportiv Român şi, respectiv, pe numele Comitetului Naţional Paralimpic la
unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului ale organelor fiscale la care acestea sunt
înregistrate fiscal,  sumele colectate în contul prevăzut la pct.  5 alin. (1) lit.  a)  şi,
respectiv, în contul prevăzut la pct. 5 alin. (1) lit. b).

    7. Transferul sumelor se efectuează din contul 55.05 "Taxe pentru jocurile de noroc
pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român" şi,  respectiv, din contul 55.06 "Taxe
pentru jocurile de noroc pentru Comitetul Naţional Paralimpic", codificate cu codul
de  identificare  fiscală  atribuit  Trezoreriei  Statului  (8609468),  la  nivelul  soldului
creditor al conturilor respective.

    8.  Sumele  colectate  de  Comitetul  Olimpic  şi  Sportiv  Român  şi,  respectiv,  de
Comitetul Naţional Paralimpic în conturile prevăzute la pct. 6 se transferă de titularii
conturilor respective în conturile proprii deschise pe numele acestora la instituţii de
credit.

    9. Schimbul de informaţii privind administrarea creanţelor prevăzute la pct. 2 lit. b)
şi c) se poate realiza prin protocol de schimb de informaţii încheiat în temeiul art.
70^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare.


