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Jocuri de noroc caracteristice cazinourilor 

1 AXA DE LICENŢA 

422.798 lei/an  - pentru primul an, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost 

aprobată; - pentru anii următori, cu 10 zile înainte de 
expirarea anului precedent; 

 
95.000 euro/an 

2 TAXA AUTORIZARE BUCURESTI 

pentru fiecare masă: 267.030 lei /an -  se plăteşte în 4 rate 
trimestriale egale, astfel: A.pentru primul trimestru - până la 

data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care 
documentaţia a fost aprobată; 

B.pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a 
ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 

septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor; 

60.000 euro/an 

3 IN ALTE LOCATII DECAT BUCURESTI 

pentru fiecare masă: 133.515 lei /an  se plăteşte în 4 rate 
trimestriale egale, astfel: A.pentru primul trimestru - până la 

data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care 
documentaţia a fost aprobată; 

B.pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a 
ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 

septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor; 

30.000 euro/an 

4 CAPITAL SOCIAL minim 1.000.000 lei 
 

5 GARANŢII 

44.505 lei pentru fiecare masă de joc din incinta cazinoului, 
dar nu mai mult de 778.838 lei la nivelul unui singur 

organizator 

10.000 euro pentru fiecare masă de 
joc dar nu mai mult de 175.000 euro 

6 NUMAR MINIM MESE IN BUCURESTI 

numărul minim de mese speciale de joc din cadrul locaţiei în 
care se organizează activitatea de tip cazinou este de: 12 în 

municipiul Bucureşti, dintre care cel puţin două mese de 
ruletă 
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7 
NUMAR MINIM MESE IN ALTE LOCATII 

DECAT BUCURESTI 

10 în alte locaţii decât în municipiul Bucureşti, dintre care cel 
puţin două mese de ruletă  

8 IMPOZIT PROFIT 
16% din profitul impozabil dar nu mai putin de 5% aplicat 

veniturilor înregistrate  

9 TAXA INTRARE IN CAZINOU 50 lei/zi 
 

10 IMPOZIT PE VENIT DIN PREMII 

Nu sunt impozabile veniturile obținute 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 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. 
Plătitorii de venituri din jocuri de noroc, cu reținere la sursă, 

au obligația să depună o declaraţie privind calcularea şi 
reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la 

organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie, 
inclusiv, a anului curent pentru anul expirat. 

 

 

 


