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CODUL FISCAL 

TABEL COMPARATIV pentru TITLUL (cinci) V Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele   firmelor 
străine înfiinţate în România urmare modificărilor aduse de OUG nr. 92/2014* 

Forma Codului fiscal fără modificările aduse de 
OUG nr. 92/2014 

Forma Codului fiscal după modificările aduse de 
OUG nr. 92/2014 

În vigoare începând cu 13 februarie 2015 

ARTICOLUL 115   Venituri impozabile obţinute din România 
    (1) Veniturile impozabile obţinute din România, indiferent dacă 
veniturile sunt primite în România sau în străinătate, sunt: 
p) venituri obţinute la jocurile de noroc practicate în România, de la 
fiecare joc de noroc, obţinute de la acelaşi organizator într-o singură 
zi de joc; 

ARTICOLUL 115 alineatul (1), litera p) se modifică: 
 
 
 
    "p) venituri obţinute la jocurile de noroc practicate în România, pentru toate sumele 
încasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc." 

ARTICOLUL 116    Reţinerea impozitului din veniturile impozabile 
obţinute din România de nerezidenţi 
    (1) Impozitul datorat de nerezidenţi pentru veniturile impozabile 
obţinute din România se calculează, se reţine şi se plăteşte la bugetul 
de stat de către plătitorii de venituri. 
    (2) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote 
asupra veniturilor brute: 
c) 25% pentru veniturile obţinute din jocuri de noroc, prevăzute la 
articolul 115 aliniatul (1) litera p); 

ARTICOLUL 116 alineatul (2), litera c) se modifică: 
 
 
 
 
 
 
    "c) 1% pentru veniturile obţinute din jocuri de noroc, prevăzute la articolul 115 aliniatul 
(1) litera p), cu excepţia jocurilor de noroc prevăzute la articolul 77 aliniatul (7)." 

ARTICOLUL XI din OUG nr. 92/2014: 
   (1) Articolele I - V din prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a articolelor I - V din prezenta ordonanţa de urgenţă, Guvernul va aproba prin hotărâre normele 
metodologice de aplicare a acesteia. 

*OUG Numar 92 / 2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial  NR. 957 din 
30 decembrie 2014 
Material informativ elaborat la data de 16.01.2015                      


