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INTRODUCERE

Prezentul ghid se adresează contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din
premii  și  jocuri  de noroc atât  din România, cât  și  din străinătate,  și  care au obligația  să
declare veniturile și să plătească impozite la bugetul general consolidat.

1. VENITURI DIN PREMII
Veniturile  din  premii  cuprind veniturile  din  concursuri,  sumele primite  ca urmare a

participării  la  Loteria  bonurilor  fiscale,  precum și  din  promovarea  produselor/serviciilor  ca
urmare a practicilor comerciale.

În această categorie se cuprind venituri în bani și/sau în natură, ca de exemplu:
a) venituri sub formă de premii de orice fel, acordate oamenilor de cultură, știință și

artă la gale, simpozioane, festivaluri, concursuri naționale sau internaționale, concursuri pe
meserii sau profesii;

b)  venituri  sub  formă  de  premii  în  bani  și/sau  în  natură  acordate  sportivilor,
antrenorilor,  tehnicienilor  și  altor  specialiști  prevăzuți  în  legislația  în  materie,  pentru
rezultatele obținute la competiții sportive interne și internaționale, altele decât:

-  veniturile  acordate  contribuabililor  care  sunt  considerate  venituri  din  salarii  și
asimilate salariilor;

- veniturile plătite de entitatea cu care aceștia au relații generatoare de venituri din
salarii potrivit cap. III al titlului IV din Codul fiscal.

Premiile  de tipul  unor bonusuri  care sunt acordate salariatilor  nu sunt incadrate la
venituri din premii din punctul de vedere al impozitarii. Acestea sunt asimilate veniturilor de
natura salariala.

 Nu sunt venituri impozabile următoarele:
a)  materialele  publicitare,  pliantele,  mostrele,  punctele  bonus  acordate  cu  scopul

stimulării vânzărilor;
b) reducerile comerciale de preț acordate persoanelor fizice, altele decât cele acordate

contribuabililor care sunt considerate venituri din salarii și asimilate salariilor.

1.1. Stabilirea venitului net din premii

Venitul net este diferența dintre venitul din premii și suma neimpozabilă de 600 lei.
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1.2.  Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii

Veniturile sub formă de premii se impun prin  reținere la sursă,  cu o cotă de 10%
aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu. 

Impozitul  se calculează,  se reține  și  se plătește  de către  plătitorul  de  venituri  din
premii.

Impozitul calculat și reținut în momentul plății este impozit final.
Impozitul pe venit astfel calculat și reținut se plătește la bugetul de stat până la data

de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.
Notă: Pentru veniturile din premii nu se datorează contribuții sociale și TVA.

2. VENITURI DIN JOCURI DE NOROC

Veniturile  din  jocuri  de  noroc  cuprind  toate  sumele  încasate,  bunurile  și  serviciile
primite, ca urmare a participării la jocuri de noroc, indiferent de denumirea venitului sau de
forma în care se acordă, inclusiv cele de tip jack-pot.

În  scopul  delimitării  veniturilor  din  premii  de  veniturile  din  jocuri  de  noroc, sunt
considerate câștiguri de natura jocurilor de noroc cele acordate participanților la joc de către
orice persoană juridică autorizată să exploateze astfel de jocuri de noroc, conform legislației
în materie.

2.1 Stabilirea venitului net din jocuri de noroc

Veniturile din jocuri de noroc se impun prin  reținere 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:

Tranșe de venit brut
- lei -

Impozit
- lei -

până la 66.750, inclusiv 1%

peste 66.750 - 445.000, inclusiv 667,5 + 16% pentru ceea ce depășește suma de 66.750

peste 445.000 61.187,5  +  25%  pentru  ceea  ce  depășește  suma  de
445.000
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Pentru veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de
noroc la distanță sau on-line, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009
privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, impozitul datorat se determină
și se reține la sursă la fiecare transfer din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau
similar.

Nu sunt impozabile veniturile obținute în bani și/sau în natură ca urmare a participării
la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri 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.

2.2. Determinarea impozitului aferent veniturilor din jocuri de noroc

Obligația  calculării,  reținerii  și  plății  impozitului  revine  organizatorilor/plătitorilor  de
venituri.

Impozitul calculat și reținut în momentul plății este  impozit final și nu se depune
declarația unică.

Impozitul pe venit astfel calculat și reținut se plătește la bugetul de stat până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Notă:  Pentru  veniturile  din  jocuri  de  noroc  nu  se  datorează  contribuții
sociale și TVA.

3. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA DECLARAȚIEI UNICE

Persoanele  fizice  cu  domiciliul  în  România  și  persoanele  fizice  nerezidente  care  au
declarat centrul intereselor vitale în România care realizează venituri din premii și jocuri de
noroc din străinătate au obligația să le declare în România și să depună Declarația unică
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privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de
25 mai, inclusiv, a anului următor celui în care s-au realizat veniturile. 

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru
care există obligația depunerii declarației unice vor completa câte o secțiune pentru fiecare
categorie și sursă de venit, utilizând și "Anexă nr. .... la Declarația unică privind impozitul pe
venit  și  contribuțiile  sociale  datorate  de persoanele  fizice",  care se atașează la  declarația
unică. 

Declarația  se  completează  pe  surse  de  venit,  de  către  contribuabil  sau  de  către
împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat potrivit legii, înscriind corect, complet și
cu  bună-credință  informațiile  prevăzute  de  formular,  corespunzătoare  situației  fiscale  a
contribuabilului. 

3.1.  Transformarea  unităților  monetare  proprii  fiecărui  stat  în  moneda
națională

 Sumele înscrise în “Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate  de  persoanele  fizice”  -  Cap.I  Secțiunea  2  “Date  privind  impozitul  pe  veniturile
realizate din străinătate” se exprimă în moneda națională a României.  

Veniturile realizate  din  străinătate  de  persoanele  fizice  în  anul  fiscal  de  raportare,
precum și impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unități monetare proprii fiecărui
stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de
Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului. 

Veniturile din străinătate, precum și impozitul aferent, exprimate în unități monetare
proprii  statului  respectiv,  dar  care nu sunt cotate de Banca Națională a României,  se vor
transforma astfel: 
a) din moneda statului de sursă într-o valută de circulație internațională, cum ar fi  dolari
S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din țara de sursă; 
b) din valuta de circulație internațională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al
acesteia,  comunicat  de  Banca  Națională  a  României,  din  anul  de  realizare  a  venitului
respectiv.

Pentru  cursul  valutar  puteți  accesa  site-ul  web  al  Băncii  Naționale  a  României:
www.bnr.ro sau accesând următorul link: http://www.bnr.ro/Home.aspx.

5

http://www.bnr.ro/
http://www.bnr.ro/Home.aspx


20212021
Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din

premii și jocuri de noroc

Direcția Generală de Asistență pentru Contribuabili

3.2. Creditul fiscal extern

Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru același venit și în decursul aceleiași
perioade impozabile,  sunt supuși impozitului  pe venit atât pe teritoriul României,  cât și în
străinătate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului
plătit în străinătate.

Contribuabilii  persoane  fizice  rezidente  care  realizează  un  venit  și  care,  potrivit
convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, poate fi impus în
celălalt stat, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda
scutirii, respectivul venit va fi scutit de impozit în România. Acest venit se declară în România
și se înscrie în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de
persoanele fizice,  până la data de 25 mai, inclusiv,  a anului  următor celui  de realizare a
venitului.

Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
a) se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România

și statul străin în care s-a plătit impozitul;
b) impozitul plătit  în străinătate, pentru venitul obținut în străinătate, a fost efectiv

plătit  de persoana fizică;  
c) venitul pentru care se acordă credit fiscal face parte din categoria venituri din premii

și jocuri de noroc.
Plata impozitului în străinătate se dovedește printr-un document justificativ, eliberat de

autoritatea competentă a statului străin respectiv,  sau de către plătitorul  de venit/agentul
care reține la sursă impozitul în situația în care autoritatea competentă a statului străin nu
eliberează un astfel de document. 

Pentru veniturile pentru care nu se realizează reținerea la sursă, impozitul  plătit  în
străinătate  de  persoana  fizică  se  dovedește  printr-un  document  justificativ,  eliberat  de
autoritatea competentă a statului străin, sau prin copia declarației fiscale sau a documentului
similar depusă/depus la autoritatea competentă străină însoțită de documentația care atestă
plata  acestuia,  în  situația  în  care  autoritatea  competentă  a  statului  străin  nu  eliberează
documentul justificativ.

Creditul  fiscal  extern  se  acordă  la  nivelul  impozitului  plătit  în  străinătate,  aferent
venitului din sursa din străinătate, dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit
datorat în România, aferentă venitului impozabil din străinătate. 
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3.3. Modul de depunere al declarației unice

Declarația unică se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:
1. prin  mijloace  electronice  de  transmitere  la  distanță,  în  conformitate  cu

prevederile legale în vigoare, respectiv:
- prin intermediul serviciului „Spațiul Privat Virtual” (SPV);
- pe site-ul www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată. 

2.  în  format  hârtie,  direct  la  registratura  organului  fiscal  sau  prin  poștă,  prin
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire

Organul fiscal competent pentru primirea declarației unice este:
a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are

domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită
de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor
persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale
sau poate fi  descărcat de pe site-ul Agenției  Naționale de Administrare Fiscală,  la adresa
www.anaf.ro. 

Formularul "Anexa nr. ......... la formularul 212 ”Declarație unică privind impozitul pe
venit  și  contribuțiile  sociale  datorate de persoanele  fizice"  se depune numai împreună cu
declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.
  

3.4.  Termenul de depunere a declarației unice

Declarația  unică  privind  impozitul  pe  venit  și  contribuțiile  sociale  datorate  de
persoanele  fizice,  se  depune  până  la  data  de  25  mai  inclusiv  a  fiecărui  an,  de  către
persoanele fizice care au obligația declarării veniturilor din premii și jocuri de noroc realizate
din străinătate.

3.5. Rectificarea declarației unice

Declarația  unică  privind  impozitul  pe  venit  și  contribuțiile  sociale  datorate  de
persoanele fizice care obțin venituri  din  premii  și  jocuri  de noroc realizate din străinătate
poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu
corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative în
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condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
și completările ulterioare.

Declarația rectificativă se întocmește pe același formular. 
Declarația  rectificativă  se  completează  înscriindu-se  toate  datele  și  informațiile

prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială.
Veniturile  necuprinse în  declarația  inițială  se declară  prin  depunerea unei declarații

rectificative.
Declarația rectificativă se utilizează pentru:
- corectarea impozitului pe venit;
- modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;
-  modificarea  unor  date  referitoare  la  categoria/sursa  veniturilor  sau  a  nivelului

acestora, potrivit legii;
- corectarea altor informații prevăzute de formular.

3.6. Modalitatea de obținere a declarației unice

Declarația unică precum și  instrucțiunile de completare se pot  descărca de pe site-ul
ANAF:  www.anaf.ro, secțiunea: Asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de
completare sau accesând următorul link:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/
declararea_obligatiilor_fiscale/toate_formularele/  .  

De  asemenea,  formularul  împreună  cu  instrucțiunile  se  pot  obține și  de  la  sediile
unităților fiscale.

Pentru  completarea  declarației  unice,  contribuabilii  au  la  dispoziție  program  de
asistență. Acesta este pus la dispoziția contribuabililor gratuit și poate fi descărcat de pe
site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la următorul link:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Instructiuni_D_212_OPANAF_14_2021.pdf.

4. SANCȚIUNI
Nedepunerea  „Declarației  unice  privind  impozitul  pe  venit  și  contribuțiile  sociale

datorate de persoanele fizice”, până la data prevăzută în legislația fiscală, se sancționează cu
amendă cuprinsă între 50 și 500 lei1. 

1. Art. 336 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
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Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau
comunicării  procesului-verbal  jumătate  din  minimul  amenzii,  agentul  constatator  făcând
mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. 

5. INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Informații detaliate se pot obține: 
- accesând pagina de Internet, www.anaf.ro;
- telefonic, la Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la

numărul de telefon: 031.403.91.60;
- la birourile de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

6. LEGISLAȚIA FISCALĂ ȘI MATERIALE INFORMATIVE
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările

ulterioare;
Calendarul obligațiilor fiscale pe anul 20  21  ;
Ghiduri elaborate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.
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