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OpANAF nr. 1053/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau reţinere la sursă - MO nr. 0209 din 22 Martie 2016
Având în vedere prevederile art. 101 şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013
privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 şi pentru abrogarea
Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Articolul I
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat“ se modifică şi se completează după cum urmează:
a) poziţiile 66 - 68 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Nr.
Denumirea creanţei fiscale
Temeiul legal
crt.
art. 14 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu
Taxa pentru obţinerea licenţei
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările
„66. de organizare a jocurilor de
ulterioare; art. 13 alin. (1) lit. b) şi c) din Normele metodologice de punere în aplicare a
noroc
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea
jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016

67.

Taxa anuală pentru obţinerea
autorizaţiei de exploatare a
jocurilor de noroc

art. 14 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările
ulterioare; art. 13 alin. (1) lit. b) şi c) din Normele metodologice de punere în aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea
jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016

art. 13 alin. (4) şi art. 14 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
Taxa de acces pentru jocurile de 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi
68.
completările ulterioare; art. 13 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de punere în
noroc
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi
exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016“
b)după poziţia 69 „Contribuţie individuală la bugetul de stat“ se introduc două noi poziţii, poziţiile 70 şi 71, cu următorul
cuprins:
Nr.
Denumirea creanţei fiscale
Temeiul legal
crt.
pct. 3 lit. C din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
„70. Taxa de viciu
art. 13 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016

71. Taxa pentru videoloterie

pct. 3 lit. A din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 13 alin. (3) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016“

2. Anexa nr. 4 „Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod
14.13.01.99/bs“ se modifică după cum urmează:
a)la capitolul I „Depunerea declaraţiei“, punctul 1 „Termenul de depunere a declaraţiei“, subpunctul 1.1 „Lunar, pentru
obligaţiile de plată reprezentând:“, litera f) va avea următorul cuprins:
f)taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcţie de realizări, taxa de acces pentru jocurile de noroc, taxa pentru
videoloterie;“;

b)la capitolul I „Depunerea declaraţiei“, punctul 1 „Termenul de depunere a declaraţiei“, subpunctul 1.3 „Alte termene“, litera
e) va avea următorul cuprins:
e)până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligaţii de plată: impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor
acordate pe baza contractelor civile; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; taxa pentru obţinerea licenţei de organizare a
jocurilor de noroc; taxa anuală pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de viciu, vărsăminte din profitul net al regiilor
autonome; dividende de virat la bugetul de stat de către autorităţile publice centrale;“;

c)la capitolul II „Completarea declaraţiei“, punctul 3 „Secţiunea B «Date privind creanţa fiscală», subpunctul 3.2.3, alineatul
(2) va avea următorul cuprins:
(2) Obligaţiile prevăzute la poziţiile 66-68 şi 70-71 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se
declară de către operatorii economici organizatori de jocuri de noroc, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit Normelor metodologice de punere în aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
111/2016.

Pentru obligaţiile prevăzute la poziţiile 66-68 şi 70-71 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în
anexa nr. 3 la ordin, completarea declaraţiei se face astfel:
Rândul 1 «Suma datorată» - se înscrie suma reprezentând taxa pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc,
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taxa anuală pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces pentru jocurile de noroc, taxa de
viciu, respectiv taxa pentru videoloterie, datorate în perioada de raportare.
Rândul 3 «Suma de plată» - se preia suma înscrisă la rândul 1 «Suma datorată
Articolul II
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare,
Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale
ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Eugen-Dragoş Doroş
Bucureşti, 17 martie 2016.
Nr. 1.053.

