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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. 
 
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: 
 
• 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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. 
 
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. 
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 Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele 
menționate în acest buletin informativ, vă rugăm să 
ne contactați. 
 
Alexandru Reff 
Partener, Reff & Asociatii 
+40 21 207 52 48 
 
Silvia Axinescu 
Avocat, Reff & Asociatii 
+40 21 2075 428 
 
Ioana Stanciu 
Avocat, Reff & Asociatii 
+40 (21) 2075 243 
 
Dan Badin 
Partener Coordonator Servicii Fiscale și Juridice 
+ 40 21 207 53 92 
 
Camelia Malahov 
Senior Manager, Taxe 
+40 21 2075 607 
 
Andrei Tercu 
Manager, Taxe 
+40 21 207 56 16 
 
 
Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la 
Romania@deloittece.com sau să vizitați pagina web:  
www.deloitte.com/ro/tax-alerts 
 
 

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a 

întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document. 

 

Aceasta publicatie contine doar informatii generale si Deloitte Touche Tohmatsu Limited si firmele membre sau afiliate (numite impreuna Deloitte Network) nu ofera 

consultanta profesionala sau alte servicii in domeniul contabil, fiscal, juridic, al investitiilor prin intermediul acestei publicatii. Aceasta publicatie nu inlocuieste consultanta sau 

serviciile profesionale si nici nu ar trebui sa fie utilizata ca baza pentru orice decizie sau actiune care v-ar putea afecta finantele sau afacerea. Inainte de a lua orice decizie 

sau de a actiona intr-un mod care v-ar putea afecta finantele sau afacerea, trebuie sa discutati cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi 

raspunzatoare pentru pierderile de orice natura suferite de catre persoanele care se bazeaza pe aceasta publicatie. 

 

Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul 

careia fiecare firma membra este o persoana juridica independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor 

membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre. 

 

Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale - audit, taxe, consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase 

industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme membre, care activeaza in 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si 

priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul celor 200 000 de profesionisti din Deloitte este acela de a 

deveni un standard de excelenta. 

 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă 

rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care 

oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: 

http://www.deloitte.com/deloittelegal. 
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