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În acest număr:

Act normativ cu privire la domeniul jocurilor de
noroc organizate si exploatate in Romania
La data 9 iunie 2015 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.
407, Partea I, Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri
fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative (“Legea nr.
124/2015”) care va intra in vigoare la data de 12 iunie 2015.
Acest act normativ cuprinde o serie de prevederi importante pentru
domeniul jocurilor de noroc organizate si exploatate in Romania,
principalele modificari fiind prezentate pe scurt in continuare.
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1.

Modificari specifice jocurilor de noroc

Referitor la conditiile pentru obtinerea licentei de
organizare a jocurilor de noroc, noul text de lege
defineste expres notiunea de masuri administrative
care, daca au fost aplicate / sunt in curs de aplicare
persoanei juridice solicitante sau reprezentantilor
acesteia, determina respingerea cererii de eliberare a
licentei. Aceste masuri administrative sunt anularea,
revocarea sau suspendarea licentei sau autorizatiei.
In cazul jocurilor de noroc la distanta, pentru a se obtine
licenta de organizare impusa de lege, operatorii trebuie
sa detina un cont bancar, deschis in mod necesar la o
banca din Romania, pentru depozitarea fondurilor
jucatorilor.

•
•
•

calcularea, retinerea si plata impozitului aferent
premiilor acordate;
transmiterea, pana in ultima zi a lunii februarie, catre
fiecare contribuabil, a informatiilor privind fiecare
venit brut primit in cursul anului;
depunerea pana in ultima zi a lunii februarie a anului
curent, pentru anul anterior, o declaratie informativa
privind fiecare venit brut, pentru fiecare contribuabil.

Operatorii economici care detin licenta, dar doresc
incetarea activitatii:
•
•

au obligatia efectuarii unei inspectii fiscale pana la
data expirarii ultimei autorizatii;
pot solicita o noua licenta doar dupa un interval de
12 luni de la expirarea autorizatiei/ultimei autorizatii.

Legea impune si o serie de masuri tranzitorii. Astfel,
Comitetul de Supraveghere al Oficiului Naţional pentru
Jocuri de Noroc („ONJN”) poate acorda drept de
organizare si exploatare a jocurilor de noroc la distanta,
pana la data de 31 decembrie 2015, in conditii mai putin
riguroase decat cele aplicabile in mod obisnuit. Printre
aceste conditii, se numara si:

In ceea ce priveste taxele aferente activitatii jocurilor de
noroc, principalele modificari sunt urmatoarele:
•

Taxa aferenta licentei de organizare a jocurilor de
noroc
Pentru jocurile tip tombola – 5.000€;
Pentru jocurile de videoloterie - 50.000€.

•
•

•

Taxa aferenta autorizatiei de exploatare a jocurilor
de noroc
Pentru jocurile de noroc la distanta Clasa 1 si
Clasa a 3-a, taxa aferenta autorizatiei de
exploatare nu poate fi mai mica de 100.000€;
Pentru jocurile tip tombola (joc traditional) taxa
aferenta autorizatiei de exploatare este de
16% din veniturile din jocuri de noroc.

•

Taxe speciale
Pentru videoloterie - 3% aplicata asupra
venitului din jocurile de noroc ale operatorului
licentiat;
Taxa de acces pentru jocurile de noroc
caracteristice cazinourilor - 50 de lei;
Taxa de acces pentru jocurile de noroc
caracteristice cluburilor de poker - 30 de lei;
Taxa de viciu se va aplica si pentru
videoloterie si in toate cazurile se va plati
impreuna cu taxa de autorizare.

•
•
•

depunerea documentelor doveditoare ale societatii,
deschiderea unui cont bancar pentru depozitarea
banilor jucatorilor la o banca din Romania,
software-ul utilizat pentru desfasurarea jocurilor de
noroc la distanta a fost certificat de catre un
laborator specializat,
punerea la dispozitie a datelor privitoare la cifra de
afaceri a companiei si un plan de afaceri,
punerea la dispozitie a listei contractelor pe care
societatea le-a incheiat cu procesatorul de plati,
platforma de joc, auditor, certificator si afiliati, chiar
daca acestia nu detin in prezent licenta in Romania.

De asemenea, o prevedere importanta vizeaza situatia
celor care desfasoara jocuri de noroc la distanţă in
Romania, fara licenta sau autorizatie de jocuri de noroc,
pana la data de maximum 90 de zile de la data intrarii in
vigoare a Legii nr. 124/2015. Aceasta conduita nu va fi
considerata infractiune daca organizatorii respectivi
platesc taxele de licenta pentru perioada in care au
operat si taxa de autorizare in cuantum de 20% din
veniturile realizate, astfel cum sunt definite de lege.
2. Noutati relevante in ceea ce priveste campaniile
promotionale
Potrivit Legii nr. 124/2015, organizarea de catre
operatorii economici de actiuni de promovare a bunurilor
si serviciilor comercializate, daca denumirea actiunii de
promovare induce clientilor ideea participarii la un joc de
noroc sau daca modalitatea efectiva de desfasurare a
acesteia contravine prevederilor legale, este interzisa.
De asemenea, se instituie obligativitatea obtinerii
avizului ONJN numai in situatia in care actiunea
promotionala a unui operator economic implica
utilizarea unor denumiri, mijloace sau modalitati de
atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc.
3. Noutati cu privire la obligatii fiscale si taxe
aferente activitatiilor desfasurate
Conform noilor prevederi, organizatorii de jocuri de
noroc/platitorii de venituri au urmatoarele obligatii:
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Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele
menționate în acest buletin informativ, vă rugăm să
ne contactați.
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Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la
Romania@deloittece.com sau să vizitați pagina web:
www.deloitte.com/ro/tax-alerts
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