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Slot-machine – caştig nelimitat 

NR. 
CRT. DENUMIRE EXPLICAȚII EURO 

1 TAXA DE LICENŢA 

89.010 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; 

20.000 euro/an 

2 TAXA AUTORIZARE 

11.571 lei/aparat sau post/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. 

 

2.600 euro/mijloc de joc/an 

3 CAPITAL SOCIAL minim 30.000 lei 
 

4 GARANŢII 

743 lei pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri sau post, după 
caz, al cărei proprietar este organizatorul ori 1.335 lei pentru 

fiecare maşină electronică cu câştiguri sau post, după caz, în cazul în 
care organizatorul o deţine sub o altă formă, după caz, dar nu mai 

mult de 267.030 lei la nivelul unui singur organizator 

167 euro pentru fiecare maşină 
electronică cu câştiguri sau post 

daca organizatorul este proprietar 
ori 300 euro pentru fiecare 

maşină electronică cu câştiguri 
sau post dacă nu e proprietar dar 

nu mai mult de 60.000 euro 
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NR. 
CRT. DENUMIRE EXPLICAȚII EURO 

5 NUMAR MINIM APARATE 

numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelaşi 
operator economic este de 75 de aparate, care pot fi exploatate în 

cadrul aceleiaşi locaţii sau în locaţii diferite. 
 

6 NUMAR MINIM APARATE / SALA 

minimum 20 mijloace de joc in Bucuresti si 12 in alte locatii,  pentru 
spaţiile în care, pe lângă celelalte activităţi care se desfăşoară în 
cadrul incintei respective, altele decât exploatarea de jocuri de 

noroc, se exploatează numai această categorie de mijloace de joc 
 

7 NUMAR APARATE IN SALA PARIURI 
maxim cinci mijloace de joc, pentru locaţiile autorizate pentru 

activitatea de pariuri  

8 INTERCONECTARE 

minimum 50 de mijloace de joc interconectate în sistemul de joc 
"jack-pot", în situaţia în care mijloacele de joc sunt exploatate în cel 

puţin două locaţii 
 

9 
MINIM TERIMINALE 

minimum 2 terminale (posturi) de joc pentru jocurile tip              
slot-machine care sunt construite într-o singură entitate şi la care 

exploatarea se realizează de la mai multe terminale (posturi) de joc 
 

10 IMPOZIT PROFIT 16% din profit impozabil 
 

11 TAXA DE VICIU 

 
 
 

1.780 lei/mijloc de joc/an - care se achită de organizator la 
termenele de plată a taxei de autorizare, pentru trimestrul in curs 

 
 
 

400 euro/m.j./an 
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NR. 
CRT. DENUMIRE EXPLICAȚII EURO 

12 
IMPOZIT PE VENIT DIN JOCURI DE 

NOROC 

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. 
. 
 

 

 


