
Pentru  anul 2017, cursul valabil la 03.10.2016, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este de  4,4505 lei/euro 

 

 

 

Pariurile mutuale 

 
1 

 
TAXA DE LICENŢA 

200.273 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; 

 
45.000 euro/an 

 
 

2 

 
 

TAXA AUTORIZARE 

16% din veniturile din jocuri de noroc, estimate pentru 
primul an de autorizare, dar nu mai puţin de: 400.545 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 90.000 euro 

3 CAPITAL SOCIAL minim 1.000.000 lei 
 

4 GARANŢII 

31.154 lei pentru activitatea operatorului economic 
organizator de pariuri şi câte 445 lei pentru fiecare punct de 
lucru (agenţie) în care acesta îşi desfăşoară activitatea, dar 

nu mai mult de 445.050 lei la nivelul unui singur organizator 

7.000 euro + câte 100 euro pentru 
fiecare agenţie dar nu mai mult de 
100.000 euro la nivelul unui singur 

organizator 

5 NUMAR MINIM SPAŢII 

pentru activitatea de pariuri, numărul minim de spaţii în care 
poate fi exploatată activitatea de acelaşi operator economic 

este de 15 
 

6 NUMAR MINIM TERMINALE 
pentru activitatea de pariuri, numărul minim de terminale 
specializate în dotarea unui operator economic este de 30  
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7 
DOTARE TEHNICA MINIMALA 

PENTRU:   

 
A. LOCATIA CENTRALA 

sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi 
raportare contabilă a pariurilor efectuate, compus din 

server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare 
pentru urmărirea pariurilor efectuate, sistem de transmisie 

de date (internet, radio, telefon etc.) 

 

 
 

 
B. PUNCT DE LUCRU 

agenţie: minimum un terminal specializat pentru emiterea şi 
înregistrarea pariurilor, o imprimantă pentru emiterea 

biletelor pariate, sistem de transmisie de date către locaţia 
centrală 

 

8 IMPOZIT PROFIT 16% din profitul impozabil  
 

9 IMPOZIT PE VENIT DIN PREMII 

Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reţinere la sursă. 
Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin 

aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui 
venit brut primit de un participant, de la un organizator sau 

plătitor de venituri din jocuri de noroc: 
Tranşe de venit brut - lei -                   Impozit - lei - 

până la 66.750, inclusiv                            1% 
peste 66.750 – 445.000,inclusiv              667,5 + 16%  

                 pentruceea ce depăşeşte suma de 66.750 lei   
peste 445.000                                         61.187,5 + 25%  

                         pentru ceea ce depăşeşte  suma de 445.000 lei 
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. 

 

 

 


