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IMPOZITAREA VENITURILOR DIN JOCURI DE NOROC 
obţinute pe teritoriul României 

 
(Legea 227/2015 privind Codul fiscal şi de normele metodologice date în aplicare 

prevăzută de H.G. 1/2016) 
 

 
CARE SUNT  

veniturile  
din  

jocuri de noroc? 

Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele încasate, bunurile şi 
serviciile primite, ca urmare a participării la jocuri de noroc, indiferent 
de denumirea venitului sau de forma în care se acordă, inclusiv cele 
de tip jack-pot. 

Sunt considerate câştiguri de natura jocurilor de noroc cele acordate 
participanţilor la joc de către orice persoană juridică autorizată să 
exploateze astfel de jocuri de noroc, conform legislaţiei în materie. 

[articol 108 alineat (3) Cod fiscal şi punctul 32 alineat (2) din 
norme şi OUG 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor 
de noroc, cu modificările şi completările ulterioare.] 

IMPOZITAREA 
veniturilor  

din  
jocuri de noroc 

 

Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reţinere la sursă. Impozitul 
datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem 
de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un 
organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc: 
 __________________________________________________________ 

|   Tranşe de venit brut   |            Impozit            | 

|          - lei -         |            - lei -            | 

|__________________________|_______________________________| 

| până la 66.750, inclusiv | 1%                            | 

|__________________________|_______________________________| 

| peste 66.750 - 445.000,  | 667,5 + 16% pentru ceea ce    | 

| inclusiv                 | depăşeşte suma de 66.750 lei  | 

|__________________________|_______________________________| 

| peste 445.000            | 61.187,5 + 25% pentru ceea ce | 

|                          | depăşeşte suma de 445.000 lei 

|__________________________|_______________________________| 
[articol 110 alineat (2) Cod fiscal] 
Nu sunt impozabile veniturile obţinute în bani şi/sau în natură ca 
urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, 
cluburilor de poker, slot-machines şi lozuri, sub valoarea sumei 
neimpozabile de 66.750 lei inclusiv, realizate de contribuabil pentru 
fiecare venit brut primit. 
    Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la 
fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obţinut venitul 
respectiv. 
    În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depăşeşte plafonul 
neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct 
faţă de veniturile obţinute din participarea la alte tipuri de jocuri de 
noroc. 
[articol 110 alin. (4) litera b) Cod fiscal] 

Obligaţiile 
organizatorului  

de jocuri de 

 Calcularea şi reţinerea impozitului aferent veniturilor din jocuri de 
noroc; 

 Declararea impozitului reţinut în formularul 100 „Declaraţie privind 
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noroc obligaţiile de plată la bugetul de stat"; 
 Plata impozitului pe venit astfel calculat şi reţinut la bugetul de stat 

până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost 
reţinut 

 Depunerea anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, 
pentru anul anterior, la organul fiscal competent a  unei declaraţii 
informative referitoare la fiecare venit brut, pentru fiecare 
contribuabil, respectiv a formularului 205. 

[articol 110 alineat (3) şi (6), articol 132 alineat (2) Cod fiscal]  

 
SE  EXCEPTEAZĂ DE LA  

REŢINEREA IMPOZITULUI LA SURSĂ: 
Veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de 

noroc la distanţă şi festivaluri de poker 
 

Obligaţiile 
persoanelor 

fizice 

Depunerea declaraţiei privind venitul realizat - formular 200 
distinct, pe fiecare venit, la organul fiscal de domiciliu, pentru fiecare 
an fiscal până la 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.  
[articol 110 alineat (7) şi (8), articol 122 alineat (3) Cod fiscal] 

Cota de 
impozitare 

Impozitul anual datorat pentru veniturile din jocuri de noroc se 
determină prin aplicarea următorului barem de impunere asupra 
fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau 
plătitor de venituri din jocuri de noroc: 
 __________________________________________________________ 
|   Tranşe de venit brut   |            Impozit            | 
|          - lei -         |            - lei -            | 
|__________________________|_______________________________| 
| până la 66.750, inclusiv | 1%                            | 
|__________________________|_______________________________| 
| peste 66.750 - 445.000,  | 667,5 + 16% pentru ceea ce    | 
| inclusiv                 | depăşeşte suma de 66.750 lei  | 
|__________________________|_______________________________| 
| peste 445.000            | 61.187,5 + 25% pentru ceea ce | 
|                          | depăşeşte suma de 445.000 lei"| 
|__________________________|_______________________________| 

[articol 110 alineat (10) Cod fiscal] 

Stabilirea 
impozitului 

Organul fiscal de domiciliu are obligaţia de a stabili impozitul datorat, 
aferent venitului încasat din jocurile de noroc, pe baza formularului 200 
privind venitul realizat, prin emiterea deciziei de impunere. 
[articol 110 alineat (9) Cod fiscal] 

Termen de plată 
a impozitului 

60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere 

[articol 110 alineat (11) Cod fiscal] 

 Obligaţiile 
organizatorului  

de jocuri de 
noroc 

 Transmiterea către fiecare jucător a informaţiilor referitoare la 
fiecare venit brut, primit în cursul anului fiscal, până în ultima zi a 
lunii februarie a anului curent pentru anul precedent, în formă 
scrisă; 

 Depunerea anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, 
pentru anul anterior, la organul fiscal competent a  unei declaraţii 
informative referitoare la fiecare venit brut, pentru fiecare 
contribuabil, respectiv a formularului 205. 

    [articol 110 alineat 12, art. Cod fiscal]  
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