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Obligaţii declarative şi de plată pentru
VENITURILE DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROC
A. Veniturile din premii
Definiţie
Veniturile din premii cuprind veniturile în bani şi/sau în natură din concursuri, sumele
primite ca urmare a participării la Loteria bonurilor fiscale, precum și din promovarea
produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.
Exemple de venituri din premii:
- venituri sub formă de premii de orice fel, acordate oamenilor de cultură, știință și artă
la gale, simpozioane, festivaluri, concursuri naționale sau internaționale, concursuri pe meserii
sau profesii;
- venituri sub formă de premii în bani și/sau în natură acordate sportivilor, antrenorilor,
tehnicienilor și altor specialiști prevăzuți în legislația în materie, pentru rezultatele obținute la
competiții sportive interne și internaționale.
Impozitare
Nu sunt impozabile:
- veniturile din premii obținute în bani și/sau în natură sub valoarea de 600 lei, inclusiv,
realizate pentru fiecare premiu;
- materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul
stimulării vânzărilor.
Veniturile din premii se impozitează, prin reținerea la sursă de către plătitorul de venit,
cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net determinat prin scăderea din venitul brut a
sumei de 600 lei, pentru fiecare premiu.
Impozit pe veniturile din premii = (venitul din premii- 600 lei) x 10%
Obligaţii declarative şi de plată
Calcularea, reținerea, declararea și plata impozitului se face de plătitorul de venituri, în
momentul plății, iar impozitul astfel calculat și reținut este impozit final şi se plătește la
bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.
Declararea impozitului se face de plătitorul de venituri prin:
- formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut, cât şi prin
- formularul 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din
jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, nominal pe fiecare
beneficiar de venit, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.
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B. Veniturile din jocuri de noroc
Definiţie
Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele încasate, bunurile și 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 câștiguri de natura jocurilor de noroc cele acordate participanților la
joc de către orice persoană juridică autorizată să exploateze astfel de jocuri de noroc, conform
legislației în materie (Ordonanței de urgență a Guvernului 77/2009, Legea 246/2010).
Impozitare
Nu sunt impozabile veniturile obținute în bani și/sau în natură obținute ca urmare a
participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și
lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, pentru fiecare venit brut
primit.
Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează de către organizator
sau plătitor de venit, la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obținut venitul
respectiv.
În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depășește plafonul neimpozabil de
66.750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct față de veniturile obținute din
participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.
Barem de impozitare
Tranșe de venit brut
- lei -

Impozit
- lei -

până la 66.750, inclusiv

1% (cu excepţia veniturilor obținute în bani și/sau în natură obținute ca
urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor
de poker, slot-machine și lozuri, care sunt neimpozabile)

peste 66.750 - 445.000,
inclusiv

667,5 + 16% pentru ceea ce depășește suma de 66.750

peste 445.000

61.187,5 + 25% pentru ceea ce depășește suma de 445.000

Veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reținere la sursă de către organizator
sau plătitor, care are obligaţia calculării impozitul datorat la fiecare plată, prin aplicarea
baremului de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant.
Pentru veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la
jocuri de noroc la distanţă sau on-line (jocuri de noroc care se desfăşoară doar prin
intermediul oricărui sistem de comunicaţii: internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi
orice alte sisteme de transmisie), impozitul datorat se determină și se reține la sursă la
fiecare transfer din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau similar.
Obligaţii declarative şi de plată
Calcularea, reținerea, declararea și plata impozitului se face de către organizatorul
/plătitorul de venituri, iar impozitul calculat și reținut în momentul plății este impozit final şi
se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost
reținut.
Declararea impozitului se face prin:
- formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut, cât şi prin
- formularul 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din
jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, nominal pe fiecare
beneficiar de venit, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.
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NOTĂ:
Pentru veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri
de noroc la distanţă şi festivaluri de poker în anul 2017 şi în perioada 01.01-23.03.2018,
impozitul anual datorat se stabileşte de către organul fiscal competent.
Contribuabilii au următoarele obligaţii:

declarării veniturilor realizate în anul 2017 prin:
- „Declarația privind veniturile realizate din România” (formular 200), depusă până la
data de 23 martie 2018, sau
- „Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice”, depusă după data de 23 martie 2018 (termen declarare: până la
data de 31 iulie 2018);

declarării veniturilor realizate în perioada 01.01-23.03.2018 prin „Declaraţia unică
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, până
la data de 15 martie 2019;

plăţii impozitului pe veniturile din jocurile de noroc realizate în anul 2017:
- în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării de către organul fiscal a
deciziei de impunere anuală, dacă decizia de impunere a fost emisă şi comunicată
înainte de data de 9 octombrie 2018;
- până la data de 30 iunie 2019, dacă decizia de impunere a fost emisă şi comunicată
după data de 9 octombrie 2018. Pentru plata cu anticipaţie a sumelor stabilite prin
decizie se acordă o bonificaţie de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral
până la data de 15 decembrie 2018, inclusiv, valoarea bonificaţiei diminuând sumele
de plată;

plăţii impozitului pe veniturile din jocurile de noroc realizate în perioada 01.0123.03.2018 până la data de 15 martie 2019.
Pentru veniturile din premii şi din jocuri de noroc nu se datorează contribuţii sociale
obligatorii.
------------------------------------Baza legală:
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, articolele:
108-110, 132, 133 si normele metodologice date în aplicarea acestora aprobate prin
Hotărârea Guvernului 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţa 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, articolul II alineatele 3 şi 4;
- Ordonanţa de urgenţa 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, articolul V;
- Ordinul ANAF 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate
pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la
sursă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ANAF 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului
anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, cu modificările şi
completările ulterioare.

Material informativ elaborat la data de 23.11.2018
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