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Jocurile la distanță de tip: cazinou, pariuri în cotă fixă, pariuri mutuale, pariuri în contrapartidă, 
jocuri bingo şi keno precum si tombola 

1 TAXA DE LICENŢA 

Intre 26.703 -  534.060 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; 

In functie de cifra de afaceri : 
pana la 500.000 euro/an -  6.000 euro; 
 500.001-1.000.000 euro-24.000 euro; 
1.000.001-5.000.000euro-60.000 euro; 

5.000.001-10.000.000 - 96.000 euro; 
peste 10.000.000 euro-120.000 euro 

2 TAXA AUTORIZARE 

16% din veniturile din jocuri de noroc, estimate pentru primul 
an de autorizare, dar nu mai puţin de: 445.050 lei sau 16% din 

veniturile realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt 
definite, efectuata lunar, pentru toată perioada de licențiere, 

începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea 
rezultatelor estimate. 

In primul an de autorizare, nu mai 
putin de 100.000 euro 

3 CAPITAL SOCIAL minim 1.000.000 lei 
 

4 GARANŢII 445.050 lei 100.000 euro 

5 IMPOZIT PROFIT 
16% din profitul impozabil iar pentru jocuri tip cazinou nu mai 

putin de 5% aplicat veniturilor înregistrate  

6 IMPOZIT PE VENIT DIN PREMII 

Nu sunt impozabile la sursă, veniturile realizate de către 
persoanele fizice ca urmare a participării la aceste jocuri de 

noroc. fiecare organizator/plătitor de venituri are 
următoarele obligații: 

-  transmiterea către fiecare contribuabil a informaţiilor 
referitoare la fiecare venit brut, primit în cursul anului fiscal, 
până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul 

precedent, în formă scrisă; 
   - să depună anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului 

curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o 
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declaraţie informativă referitoare la fiecare venit brut, pentru 
fiecare contribuabil. 

 


