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D E C I Z I A nr. 193/28.04.2016
privind solutionarea contestatiei depuse de SC X SRL, înregistrată la

DGRFP Timişoara sub nr. .../14.01.2016.

D.G.R.F.P. Timişoara, Serviciul Soluţionare Contestaţii 2, a fost sesizat
asupra contestaţiei depuse de SC X SRL, CUI ..., înregistrată la O.R.C. sub
nr. ..., din ..., jud. Hunedoara, reprezentată de RCLîn calitate de administrator.

SC X SRL contestă Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale
stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale nr. .../16.11.2015 şi vizează suma
totală de ...lei, reprezentând:

Dobandă taxa de viciu slotmachine în sumă de ...lei;
Penalitate taxa de viciu slotmachine în sumă de ...lei.
Contestaţia este depusă în termenul legal prevăzut de art. 207 din

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, Republicată, privind Codul de procedură
fiscală.

Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.205,
art.206 şi art.209 alin.1 lit.a din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, Direcţia generală regională a finanţelor publice Timişoara
este investită să se pronunţe asupra contestaţiei.

I. Prin contestaţia formulată petenta arată faptul că TAXA VICIU a fost
instituită prin OUG 92/2014 care modifică şi completează OUG 77/2009, prin
introducerea aliniatului (5) la art. 14 din OUG 77/2009 cu urmatorul cuprins:
"Taxele speciale ce trebuie reţinute şi/sau achitate de către organizatorii
licenţiaţi din domeniul jocurilor de noroc sunt prevăzute la pct. 4 din anexa la
prezenta ordonanţă de urgenţa".

Continut art. Anexa
"Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot machine:

400 euro/post autorizat/an, care se achită de organizator odată cu taxa de licenta".
Termenul de plata al taxei de licenta al SC X SRL, era 20.08.2015.
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În data de 09.06.2015 se publica în M.O. Legea 124/2015 care aprobă şi
modifică OUG 92/2014, în ceea ce priveste TAXA DE VICIU intervine
urmatoarea modificare:

,,(4) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii jocului tip
slot-machine, astfel cum este definit la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) şi (iii) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
au obligaţia de a achita taxa de viciu în tranşe trimestriale, odată cu plata
autorizaţiei."

Termenul de plata al autorizatiei este trimestrial, respectiv 25.06.2015.
Petentul susţine că nu a avut cunostinţă despre cuantumul sumei şi despre

faptul ca O.N.J.N. va emite decizii cu privire la aceasta taxa. In data de
25.06.2015, a facut un calcul estimativ, având în vedere că nu deţinea la aceea
data nici un indiciu concret cu privire la modul de calcul al taxei de viciu, şi a
achitat o suma estimativă de ... lei, chit. nr. .../25.06.2015. Ulterior la data de
20.07.2015 (conform rezoluţiei înscrise pe decizia nr..../24.06.2015 şi semnată
de inspector ONJN ...) a intrat în posesia informaţiei legată de suma datorată şi a
achitat diferenţă în data de 22.07.2015 cu chit. ....

II. Organele fiscale din cadrul AJFP Hunedoara au consemnat
urmatoarele:

Prin Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în urma
corecţiilor evidenţei fiscale nr. .../16.11.2015 s-a diminuat obligaţia înregistrată
eronat în sumă totală de ... lei, cu obligaţia corectată în sumă totală de ...lei,
motivele de fapt fiind: Recalculare accesorii din 14.10.2015 la taxa de viciu în
urma diminuării obligaţiei scadente la data de 25.06.2015 conform procedurii de
simulare.

III. Luând în considerare constatările organelor fiscale, motivele invocate
de contestator, reglementările legale în vigoare pentru perioada verificată şi
documentele existente la dosarul cauzei, se reţin următoarele:

SC X SRL, CUI ..., înregistrată la O.R.C. sub nr. ..., are sediul în ..., jud.
Hunedoara, reprezentată de RCL în calitate de administrator.

În fapt, contestaţia a fost formulată împotriva obligaţiilor fiscale stabilite
în urma corecţiilor evidentei fiscale, respectiv la obligaţia înregistrată eronat în
sumă totală de ... lei, au fost calculate diferenţe în minus în sumă totală de ... lei,
rezultând o obligatie de plată corectată în sumă de ...lei.

Prin contestaţia formulată petenta susţine că nu datorează dobânzile şi
penalităţile de întârziere, motivat de faptul că nu a avut cunostinţă despre
cuantumul sumei datorate şi despre faptul ca O.N.J.N. va emite decizii cu privire
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la aceasta taxă, cât şi faptul că nu deţinea nici un indiciu concret cu privire la
modul de calcul al taxei de viciu.

În drept, sunt aplicabile prevederile art. 10 şi art.14 alin. (1) şi alin.(2) lit.
b) din OG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc,
unde se stipulează:

”ART. 10
(1) Jocurile de noroc se clasifică după cum urmează:
e) jocurile tip slot-machine: - jocuri tradiţionale - de trei tipuri, respectiv:
(i) slot-machine dacă evenimentele sunt organizate în prezenţa fizică a

participanţilor prin intermediul maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor specifice,
care vor fi operate în locaţii specializate în care se poate desfăşura activitatea
de jocuri de noroc, iar câştigul este nelimitat şi depinde de hazard;

ART. 14
(1) Nivelul taxelor pentru eliberarea licenţelor de organizare a jocurilor de

noroc, a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc şi al taxei de acces
prevăzute la art. 13 alin. (4), precum şi nivelul minim al capitalului social
subscris şi vărsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de
urgenţă şi pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Taxele aferente activităţilor din domeniul jocurilor de noroc se plătesc
de către operatorii economici organizatori, după cum urmează:

b) taxa anuală aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc:
(v) pentru jocurile de noroc tip slot-machine, taxa se datorează pentru

fiecare mijloc de joc şi 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;”

De asemenea, Legea nr. 124 din 29 mai 2015 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, la art. II alin. 4,
prevede:

„4) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii jocului tip
slot-machine, astfel cum este definit la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) şi (iii) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
au obligaţia de a achita taxa de viciu în tranşe trimestriale, odată cu plata
autorizaţiei.”

Iar în anexa din acelaşi act normativ la pct. 3 litera C şi pct. 4, se
precizează cuantumul acestei taxe, astfel:
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„ANEXĂ
3.Taxe speciale
C. (i) Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot-machine

prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) şi pentru videoloterie (VLT): 400
euro/post autorizat/an, care se achită de organizator odată cu taxa de
autorizare

4. Valoarea în lei atât a taxelor pentru jocuri de noroc, cât şi a garanţiilor
stabilite în moneda euro se determină prin transformarea sumelor exprimate în
echivalent euro pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi
lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene. Acest curs se utilizează pe toată durata anului următor. ”

Aşadar conform precizărilor legale invocate se reţine faptul că fiecare
operator economic organizator de jocuri tip slot-machine are obligaţia de a plăti
o taxă anuală aferentă taxei de viciu pentru jocurile de noroc pentru fiecare
mijloc de tip slot-machine în cuantum de 400 euro/post autorizat/an, valoarea în
lei a taxelor pentru jocuri de noroc, stabilite în moneda euro fiind determinată
prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro pe baza cursului de
schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul
precedent.

De asemenea, se mai reţine faptul că taxa de viciu se achită de organizator
odată cu taxa de autorizare şi se plateşte anticipat până la data de 25 inclusiv a
ultimei luni din trimestru, pentru trimestrul urmator.

Având în vedere cadrul legal precizat se reţine faptul SC X SRL, avea
obligaţia de a plăti taxa aferentă activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
pentru trimestrul III - 2015 până la data de 25.06.2015 şi cunoştea sau trebuia să
cunoască cuantumul acesteia pentru fiecare mijloc de joc/trimestru.

Din analiza dosarului contestatiei se reţin următoarele aspecte:
Prin Decizia privind taxa de viciu pentru jocurile de noroc tip slot

machine emisă de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc sub nr.... din
24.06.2015 se stabileste, în conformitate cu Legea 124/2005 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, obligaţie de plată în
sumă de ... lei reprezentând taxa de viciu scadentă la data de 25.06.2015.

Ulterior, prin Decizia nr.... din data de 09.07.2015, Oficiul National pentru
Jocuri de Noroc modifică în minus Deciziea nr.... din 24.06.2015 privind taxa de
viciu pentru jocurile de noroc tip slot machine cu suma de ... lei, astfel că la
scadenţa din 25.06.2015, SC X datorează cu titlu de taxa de viciu, suma de ...lei
(... lei – ... lei).

Prin Decizia de calcul accesorii nr.... din data de 14.10.2015, se instituie
accesorii la taxa de viciu în sumă de ... lei, calculate la obligaţia principală de ...
lei, scadentă la data de 25.06.2015.
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Din verificarea fisei plătitorului, la obligaţia 539 "taxa de viciu pentru
jocurile de noroc se constată că obligaţia de plată, iniţială, în sumă de ... lei,
scadentă la 25.06.2015 se stinge parţial în data de 25.06.2015 (O.P. ...) şi
integral în data de 22.07.2015 (O.P. ...).

În data de 16.11.2015, la cererea petentei, înregistrată la AJFP Hunedoara
în data de 27.10.2015 sub nr. ..., se recalculează accesoriile la taxa de viciu din
Decizia de calcul accesorii nr.... din data de 14.10.2015 şi se emite Decizia de
impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale
prin care se diminuează obligaţia iniţială de ... lei, cu suma de ... lei, astfel că
suma ramasă de plată în urma recalculării este de ...lei, reprezentând accesorii la
taxa de viciu.

În drept, prevederile art.120 alin.(3) din OG.92/2003 republicată,
precizează: "În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea Declaraţiilor
sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele
stabilite iniţial, se datorează dobânzi pentru suma datorată după corectare ori
modificare, începând cu ziua imediat urmatoare scadenţei şi până la data
stingerii acesteia inclusiv",

Se reţine că, prin contestaţia formulată, petenta nu contestă modul de
calcul al accesoriilor în sumă de ...lei, care fac obiectul prezentei contestaţii,
limitânduse doar la faptul că accesoriile respective sunt percepute ilegal.

Întrucât, argumentele de fapt şi de drept prezentate de petentă în
susţinerea contestaţiei, împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale
stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale nr. .../16.11.2015, emisă de AJFP
Hunedoara – Serv./biroul/comp. evidenţă pe plătitor persoane juridice,
referitoare la suma totală de ...lei, nu sunt în măsură a schimba soluţia fiscală
aplicată de către organele fiscale, se vor aplica prevedeile pct. 11.1 lit. a) din
Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, aprobate prin O.P.A.N.A.F. nr. 2906/2014, care
prevăd că: “ Contestaţia poate fi respinsă ca: a) neîntemeiată, în situaţia în care
argumentele de fapt şi de drept prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de
natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;”

Având în vedere cele mai sus prezentate, urmează a se dispune
respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de SC X SRL, împotriva
Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în urma corecţiilor
evidenţei fiscale nr. .../16.11.2015, referitoare la suma totală de ...lei.

Pentru considerentele mai sus prezentate, în temeiul O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, în baza referatului nr. .../ se

D E C I D E :
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1. Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de SC X SRL,
împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în urma
corecţiilor evidenţei fiscale nr. .../16.11.2015, referitoare la suma totală de ...lei,
reprezentând:

Dobandă taxa de viciu slotmachine în sumă de ...lei;
Penalitate taxa de viciu slotmachine în sumă de ...lei.

2. Prezenta decizie se comunică la:
- SC X SRL;

- A.J.F.P. Hunedoara cu aplicarea prevederilor pct.7.6.
din O.A.N.A.F. nr.3741/2015.

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac
şi poate fi atacată potrivit prevederilor legale, la Tribunalul Hunedoara sau
Tribunalul Timiş, în termen de 6 luni de la primirea prezentei.

DIRECTOR GENERAL


