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CODUL FISCAL
TABEL COMPARATIV pentru TITLUL III - IMPOZITUL PE VENIT
urmare modific rilor aduse de OUG nr. 92/2014*

Forma Codului fiscal f r modific rile aduse de
OUG nr. 92/2014

Forma Codului fiscal dup modific rile aduse de
OUG nr. 92/2014
În vigoare începând cu 13 februarie 2015

Art.
III
pct.

1
ART. 75, alineatul (2) se modific :
ART. 75 Definirea veniturilor din premii i din jocuri
de noroc
"(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele încasate
(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind câ tigurile
ca
urmare a particip rii la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip
realizate ca urmare a particip rii la jocuri de noroc,
inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor jack-pot, definite conform normelor metodologice."
metodologice.
ART. 76 se modific :
2
ART. 76 Stabilirea venitului net din premii i din jocuri
"ART. 76 Stabilirea venitului net din premii
de noroc
Venitul net este diferen a dintre venitul din premii i suma
Venitul net este diferen a dintre venitul din premii sau
i suma reprezentând venit reprezentând venit neimpozabil."
din jocuri de noroc
neimpozabil.
ART. 77 Re inerea impozitului aferent veniturilor din ART. 77, alineatele (2) i (4) se modific :
3
premii i din jocuri de noroc
"(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin re inerea la
(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin re inerea
la surs , cu o cot de 25% aplicat asupra venitului net. surs , cu o cot de 1% aplicat asupra tuturor sumelor încasate
Venitul net se calculeaz la nivelul câ tigurilor realizate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc. Veniturile
din jocuri de noroc care dep esc echivalentul a 15.000 euro se
într-o zi de la acela i organizator sau pl titor.
impoziteaz cu 16%, iar veniturile care dep esc echivalentul a
100.000 euro se impoziteaz cu 25%.
............................................................................
...........................................
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(4) Nu sunt impozabile veniturile ob inute din premii i
(4) Nu sunt impozabile veniturile ob inute din premii, în bani
din jocuri de noroc, în bani i/sau în natur , sub valoarea i/sau în natur , sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în
sumei neimpozabile stabilit în sum de 600 lei, realizate sum de 600 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu."
de contribuabil:
a) pentru fiecare premiu;
b) pentru câ tigurile din jocuri de noroc, de la acela i
organizator sau pl titor într-o singur zi.
ART.77, dup alin.(6) se introduc trei noi alineate, (7), (8) i (9):
"(7) Nu sunt impozabile la surs veniturile realizate de c tre
persoanele fizice ca urmare a particip rii la jocuri de noroc la
distan (on-line), slot-machine, lozuri i festivaluri de poker.
(8) Persoanele fizice care ob in venituri din jocurile de noroc
prev zute la alineatul (7) au obliga ia de a depune declara ia
privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare
an fiscal, pân la data de 25 mai inclusiv a anului urm tor celui de
realizare a venitului. Organul fiscal competent are obliga ia de a
stabili impozitul datorat, aferent venitului încasat din jocurile de
noroc, pe baza declara iei privind venitul realizat din jocuri de
noroc, prin emiterea deciziei de impunere.
(9) Cota de impunere pentru veniturile din jocuri de noroc
prev zute la alineatul (7) este de 1% pentru sumele de pân la
echivalentul a 14.999 euro, 16% pentru sumele cuprinse între
15.000 - 99.999 euro i 25% pentru sumele care dep esc
echivalentul a 100.000 euro. Organizatorul de jocuri de noroc
prev zute la alineatul (7) are obligativitatea de a p stra o eviden
nominal a persoanelor fizice care au ob inut venituri din jocuri de
noroc mai mari de 15.000 euro i a le declara organului fiscal
competent, pân la 25 mai inclusiv a anului urm tor, celui de
realizare a venitului."
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ART. 93 Obliga ii declarative ale pl titorilor de
venituri cu re inere la surs
(2) Pl titorii de venituri, cu regim de re inere la surs a
impozitelor, au obliga ia s depun o declara ie privind
calcularea
i re inerea impozitului pentru fiecare
beneficiar de venit la organul fiscal competent, pân în
ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru
anul expirat.

ART.93, dup alin. (2) se introduce un nou alineat, (3):

5

"(3) Prin excep ie de la prevederile alineatului (2), pl titorii de
venituri din jocuri de noroc cu re inere la surs au obliga ia de a
depune, pân în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent
pentru anul precedent, o declara ie centralizatoare privind
veniturile totale pl tite, precum i impozitele totale calculate,
re inute i virate la bugetul general consolidat al statului, f r a
men iona datele de identificare a beneficiarilor de venit."

ART. XI din OUG nr. 92/2014
(1) Articolele I - V din prezenta ordonan de urgen intr în vigoare în termen de 45 de zile de la data public rii în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(2) În termen de 30 de zile de la data intr rii în vigoare a articolelor I - V din prezenta ordonan a de urgen , Guvernul va aproba
prin hot râre normele metodologice de aplicare a acesteia.
*OUG Nr. 92 / 2014 pentru reglementarea unor m suri fiscal-bugetare i modificarea unor acte normative a fost publicat în

Monitorul Oficial nr. 957 din 30 decembrie 2014
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