
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   DECIZIA NR. 9/      01.2013 
 
 
                        privind solutionarea contestatiei formulata de S.C.XXXXX    SRL                         
            
 
 
 
            Directia Generala a Finantelor Publice a judetului xxxx a fost investita in baza art. 209 din 
O.G. nr.92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala cu solutionarea contestatiei formulate de 
S.C. ... SRL impotriva masurilor dispuse prin Decizia de impunere nr..../07.05.2010 privind 
obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala si a Raportului  de inspectie 
fiscala nr. .../07.05.2010, emise de Activitatea de Inspectie de Fiscala, primite de petenta sub 
semnatura in data de 13.05.2010.   
             Contestatia a fost depusa in termenul impus de art.207 din O.G.92/2003 republicata, fiind 
inregistrata sub nr. .../14.06.2010 la Activitatea de Inspectie Fiscala xxxx. Documentatia 
completa a fost tranmisa de Activitatea de Inspectie Fiscala xxxx, la Directia Generala a 
Finantelor Publice a  Judetului xxxx, Biroului de solutionare a contestatiilor, fiind inregistrata sub 
nr...../16.06.2010. 
              Contestatia a fost depusa de petenta prin Cabinetul individual de avocatura .... in baza 
contractului de asistenta juridica din 07.06.2010, avand anexata imputernicirea avocatiala in 
original.  
                Obiectul contestatiei il constituie anularea partiala a masurilor dispuse prin Decizia de 
impunere nr...../07.05.2010, privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia 
fiscala si a Raportului de inspectie fiscala nr....../07.05.2010, emise de Activitatea de Inspectie 
Fiscala xxxx, privind suma totala de xxxxx lei, respectiv:                     
         - xxxx lei taxe datorate anticipat aferente licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc 
         -   xxx lei majorari de intarziere pentru neplata la termen aferente 
 
               Se precizeaza ca organele de inspectie fiscala, la finalizarea controlului, au intocmit si 
transmis Parchetului de pe langa Judecatoria xxxxx, Sesizarea penala nr. ..../26.05.2010, 
impotriva numitului ... domiciliat in..., str. ... nr..., sc. .. et. 3, ap. ..., in calitate de administrator la 
S.C.  ... SRL  cu sediul social la aceasi adresa, pentru savarsirea infractiunii prevazute de art.23. 
alin. 1din OG nr. 77/2009, privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc.Obiectul sesizarii 



...07.05.2010, reprezentand taxe datorate anticipat aferente licentelor pentru exploatarea jocurilor 
de noroc si majorarile de intarziere aferente.           
            Avand in vedere prevederile art. 214, alin.(1), lit.a) din O.G. nr. 92/2003 (R) privind 
Codul de procedura fiscala, organul de solutionare  a contestatiei a suspendat, prin decizie 
motivata, solutionarea cauzei civile pentru suma total� de xxxx lei, reprezentând contravaloarea 
taxelor aferente licen�elor de exploatare în sum� de xxxx lei �i major�ri de întârziere aferente în 
sum� de xxxxx lei, pana la pronuntarea unei solutii definitive pe latura penala.  
            Prin adresa nr.... din 10.01.2013, Serviciul Juridic ne-a  comunicat Rezolutia  din 
22.04.2011 a Parchetului de pe langa Judecatoria ... definitiva, prin care a fost respinsa plangerea 
impotriva solutiei date de procuror in dosarul nr..../x/2010, asa incat sunt indeplinite conditiile 
prevazute de art.214 alin.(3) din O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala, pentru 
solutionarea capatului contestatiei pentru care s-a dispus  suspendarea solutionarii cauzei, prin 
Decizia nr...../12.07.2010 emisa de Directia Generala a Finantelor Publice a  Judetului xxxx. 
                                                                                                                                                            
           I. Contribuabilul solicita anularea partiala a masurilor dispuse prin Decizia de impunere 
nr...../07.05.2010, privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala 
emise de Activitatea de Inspectie Fiscala xxxx, pentru suma de xxxx lei, respectiv:                     
         - xxxxx lei taxe datorate anticipat aferente licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc 
         -   xxxx lei majorari de intarziere pentru neplata la termen aferente 
       In sustinerea contestatiei petenta are in vedere urmatoarele argumente: 
 
          - sub aspect procedural, petenta apreciaza ca organul de inspectie fiscala nu a respectat 
perioada inscrisa in avizul de inspectie fiscala transmis, respectiv 27.04.2006 – 31.03.2010, 
stabilind obligatii suplimentare de plata si dupa aceasta data, respectiv, organul fiscal era obligat 
sa anexeze la Raportul de inspectie fiscala si Procesul verbal de control inopinat nr...../13.04.2010 
pe motiv ca in actul de control se face trimitere la acesta. 
            - se considera ca netemeinica si nelegala decizia organului fiscal in ceea ce priveste 
obligatiile  suplimentare de plata referitoare la taxa pe jocuri de noroc datorata anticipat sau lunar 
pe perioada de valabilitate a licentei de exploatare a jocurilor de noroc, emise in baza            
OUG nr.69/1998, pe motiv ca organul fiscal a interpretat si a aplicat  prevederile legale ale    
OUG 77/2009 si ale HG 870/2009 fara a avea in vedere norma constitutionala prevazuta la       
art. 53, alin. 2,  din Constitutia Romaniei si principiile dreptului fiscal. In  acest sens, orice 
reglementare fiscala trebuie sa asigure predictibilitatea normei pentru exercitiul financiar, in 
raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre agentii economici a unor decizii 
investitionale majore.                                                                           
            - se sustine ca potrivit prevederilor OUG 77/2009 valabilitatea licentelor este 
conditionata de plata taxelor de licentiere in cuantumurile noi, iar neindeplinirea acestei conditii 
atrage nevalabilitatea acestora. Astfel in situatia in care statul nu mai acorda dreptul de organizare 
si exploatare a jocurilor de noroc, perceperea taxelor in cuantumul stabilit de OUG 77/2009 nu se 
mai justifica. 
            - organele de inspectie fiscala au interpretat eronat prevederile art. 12, alin.5 din OUG   
nr. 77/2009, in sensul ca petenta ar mai datora taxa, indiferent de imprejurarea ca mai detine 
licenta ori autorizatia valabila si neconditionata de aspectul organizarii de jocuri de noroc. 
 
          II.  Organele de inspectia fiscala prin Decizia de impunere nr. ..../07.05.2010 privind 
obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala si a Raportului de inspectie 
fiscala nr. ....07.05.2010, au stabilit obligatii suplimentare de plata, contestate de petenta pe cale 



administrativa, in suma totala de xxxx lei  reprezentand: xxxx lei taxe datorate anticipat aferente 
licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc si xxxx lei majorari de intarziere aferente  pentru 
neplata la termen a acestor taxe.                                                                                                                  
 Din verificarea modului de declarare �i achitare a taxei pentru jocuri de noroc datorat� 
pentru licen�ele pentru exploatarea jocurilor de noroc, a rezultat ca societatea a desf��urat 
activit��i de jocuri de noroc exploatând mijloace de joc de tipul slot-machine, pentru care la data 
intr�rii în vigoare a OUG nr. 77/2009 de�inea un num�r de 40 licen�e pentru exploatarea jocurilor 
de noroc, aflate în perioada de valabilitate, licen�e emise în baza prevederilor OUG nr. 69/1998, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i HG nr. 251/1999. 
                 Dupa intrarea în vigoare a prevederilor OUG nr. 77/2009 privind organizarea �i 
exploatarea jocurilor de noroc �i a HG nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a OUG nr. 77/2009, societatea �i-a exprimat op�iunea de continuare a activit��ii de jocuri 
de noroc pentru care de�inea licen�e pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intr�rii 
în vigoare a ordonan�ei men�ionate, pe perioada de valabilitate a licen�elor pentru exploatarea 
jocurilor de noroc, f�r� continuarea activit��ii dup� expirarea perioadei de valabilitate a acestora.  
             Fata de  cele men�ionate , organele de inspec�ie fiscal� constat� c� pentru cele 40 
mijloace de joc, c�rora le sunt atribuibile cele 40 licen�e prezentate în anexa nr. 2 la procesul 
verbal nr. xxxxx/13.04.2010, societatea a continuat exploatarea lor pe perioada de valabilitate a 
licen�elor, f�r� continuarea activit��ii dup� expirarea perioadei de valabilitate, fapt comunicat 
D.G.F.P. xxxx–Activitatea de metodologie �i administrarea veniturilor statului în data de 
25.09.2009 (anexa nr. 6 la procesul verbal nr. .../13.04.2010). 
               Mijloacele de joc prezentate în anexa nr. 2 la procesul verbal nr...../13.04.2010 la 
pozi�iile 1-8 au fost exploatate de societate pân� la data de 02.11.2009, iar cele de la pozi�iile     
9-20 au fost exploatate pân� la data de 05.01.2010, stocarea acestora fiind declarat� D.G.F.P. a 
Jud. xxxx-Activitatea de metodologie �i administrarea veniturilor statului în data de 09.11.2009 �i 
14.01.2010 (anexa nr. 7 la procesul verbal nr. ..../13.04.2010).  
              În ceea ce prive�te mijloacele de joc prezentate în anexa nr. 2 la procesul verbal            
nr. .../13.04.2010 la pozi�iile 21-40, acestea au fost exploatate de societate numai pân� la data de 
10.02.2010. Licen�ele pentru exploatarea jocurilor de noroc pentru aceste mijloace de joc se aflau 
în perioada de valabilitate, respectiv sunt valabile pân� la data de 30.06.2010. 
             În data de 08.02.2010 �i 25.02.2010 în baza facturilor emise �i a contractelor de vânzare 
încheiate, societatea vinde toate mijloacele de joc de�inute în patrimoniu, copii dup� aceste 
documente fiind prezentate la anexa nr. 8 la procesul verbal nr. xxxx/13.04.2010.  
              În baza prevederilor art. 20, alin. 4 din OUG nr. 77/2009 societatea a declarat vânzarea  
mijloacelor de joc la Ministerul Finan�elor Publice cu adresa nr. xxx/10.03.2010 �i confirmarea 
din 15.03.2010 �i D.G.F.P. xxxx-Activitatea de metodologie �i administrarea veniturilor statului 
conform declara�iilor din data de 23.02.2010 �i 10.03.2010 (anexa nr. 9 la procesul verbal nr. 
4302/13.04.2010). 
             Deoarece societatea a continuat exploatarea mijloacelor de joc valabile la data intr�rii în 
vigoare a OUG nr. 77/2009, în baza prevederilor art. 27, alin. 1 din acela�i act normativ, pe 
perioada de valabilitate a licen�elor, aceasta avea obliga�ia s� achite, începând cu data de 
25.09.2009, taxele aferente licen�elor pentru exploatarea jocurilor de noroc în cuantumul �i 
termenele men�ionate în OUG nr. 77/2009. 
             Ca urmare organele de inspec�ie fiscal� au determinat valoarea taxelor aferente licen�elor 
pentru exploatarea jocurilor de noroc neachitate de societate, în cuantumul prev�zut de OUG     
nr. 77/2009, rezultând pentru perioada 01.10.2009-30.06.2010 o taxa neachitat� în sum� total� 
xxxx lei.  



            Modul de determinare a taxei datorate �i neachitate este prezentat în anexa nr. 6 la 
raportul de inspec�ie fiscal�. 
             Taxa total� in suma de xxxx lei stabilit� suplimentar se compune din: 
          - suma de xxxxx lei este aferent� trim. IV 2009 cu termen de plat� în data de 25.09.2009 
          - suma de xxxx lei este aferent� trim. I 2010 cu termen de plat� în data de 28.12.2009 
          - suma de xxxx lei este aferent� trim. II 2010 cu termen de plat� în data de 25.03.2010.  
              Men�ion�m c� în situa�ia în care licen�ele pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile 
la data intr�rii în vigoare a OUG nr. 77/2009 expir� în cursul trimestrului, operatorul economic 
trebuia s� achite integral taxa aferent� trimestrului din care face parte luna în care expir� licen�ele 
pe care le de�ine. 
              Rezult� astfel c� societatea nu a achitat pentru perioada 01.10.2009-30.06.2010 taxele 
aferente licen�elor pentru explotarea jocurilor de noroc în cuantumul �i la termenele prev�zute de 
OUG nr. 77/2009, respectiv suma total� de xxxx lei.  
             Pentru neplata la termen a taxei pentru jocuri de noroc stabilit� suplimentar, organele de 
inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere în sum� total� de xxxx lei. 
             Modul de calcul al major�rilor de întârziere este prezentat în anexa nr. 7 la  raportul de 
inspec�ie fiscal�, calculul acestora fiind efectuat pân� la data de 06.05.2010. 

 
 
          III.   Avand in vedere cele invocate de contribuabil in cuprinsul contestatiei, 

constatarile organului de inspectie fiscala, documentele existente la dosarul cauzei, precum si 
actele normative in vigoare in perioada verificata,  organul de solutionare a contestatiei retine 
urmatoarele: 
                - prin Decizia de impunere nr..../07.05.2010, privind obligatiile fiscale suplimentare de 
plata stabilite de inspectia fiscala, si a Raportului de inspectie fiscala nr....../07.05.2010, emise de 
Activitatea de Inspectie Fiscala xxxx, s-au stabilit obligatii fiscale suplimentare de plata 
contestate de petenta pe cale administrativa in suma totala de xxxx lei  reprezentand: xxxxx lei 
taxe datorate anticipat aferente licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc si xxxx lei 
majorari de intarziere pentru neplata la termen aferente.                                                                                                                   
             - prin contestatia depusa la A.I.F. xxx sub nr.../14.06.2010, petenta solicita anularea in 
parte a Deciziei de impunere nr. .../07.05.2010, si a Raportului de inspectie fiscala 
nr..../07.05.2010, in sensul anularii constatarilor cuprinse in CAP.III  “Constatari fiscale” – punct 
4, Taxa pentru jocuri de noroc, respectiv anularea datoriei bugetare in valoare de xxxxx lei. 
            - prin Decizia nr. .../12.07.2010, emisa de Directia Generala a Finantelor Publice a  
Judetului xxxxx, s-a solutionat contestatia depusa de contribuabil in sensul respingerii ca 
neintemeiata pentru suma de xxxxx lei  reprezentand,  xxxx lei taxa pe jocuri de noroc datorata 
anticipat sau lunar pe perioada de valabilitate a licentei de exploatare a jocurilor de noroc  si xxxx 
lei majorari pentru neplata in termen aferente, respectiv suspendarea solutionarii contestatiei 
pentru suma de xxxx lei, reprezentand  xxxx lei taxa pe jocuri de noroc datorata anticipat sau 
lunar pe perioada de valabilitate a licentei de exploatare a jocurilor de noroc si xxxx lei  majorari 
pentru neplata in termen aferente. 
              - Serviciul Juridic prin adresa nr.... din 10.01.2013 ne-a comunicat Rezolutia  din 
22.04.2011 a Parchetului de pe langa Judecatoria xxxx, definitiva, prin care a fost respinsa 
plangerea impotriva solutiei date de procuror in dosarul nr...../xx/2010, asa incat sunt indeplinite 
conditiile prevazute de art.214 alin.3 din O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul de procedura 
fiscala, pentru solutionarea capatului contestatiei pentru care s-a dispus  suspendarea solutionarii 
cauzei date prin decizia de mai sus. 



 
             Fata de cele de mai sus, urmeaza ca organele de specialitate din cadrul D.G.F.P. a jud. 
xxxxx, sa solutioneze contestatia pentru capatul de cerere suspendat, respectiv pentru suma de 
xxxx lei, reprezentand  xxx lei taxa pe jocuri de noroc datorata anticipat sau lunar pe perioada de 
valabilitate a licentei de exploatare a jocurilor de noroc si xxxxx lei  majorari pentru neplata in 
termen aferente. 
 
           In fapt, 
 
 
            Organele de inspectie fiscala, in baza avizului de inspectie fiscala nr...../15.04.2009 
comunicat societatii, au efectuat la S.C.  .... SRL  inspectia fiscala generala avand ca obiectiv si 
taxa pentru jocuri de noroc pe perioada 27.04.2006 – 31.03.2010. In consecinta organul de 
inspectie fiscala a verificat taxa pentru jocuri de noroc datorata de societate in aceasta perioada in 
ceea ce priveste cuantumul acesteia in functie de legislatia in vigoare la data stabilirii acesteia 
precum si data la care taxa este scadenta.                           
            Avand in vedere ca taxele aferente licentelor de exploatare a jocurilor de noroc se platesc 
anticipat pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (in speta 25 martie) pentru 
trimestrul urmator potrivit art.14, alin. 2 litera b, din OUG 77/2010, societatea datora taxa pentru 
jocuri de noroc aferenta trimestrului II din anul 2010, rezultand astfel ca organele de inspectie 
fiscala au procedat corect la determinarea acesteia respectand perioada pentru care s-a emis 
avizul de inspectie fiscala. Mentionam ca sumele calculate si datorate de societate aveau ca 
termen de  plata data de 26.03.2010. 
             Prin semnarea  procesul verbal nr...../13.04.2010 de control inopinat in care s-a mentionat 
faptul ca un exemplar a fost lasat contribuabilului societatea a confirmat primirea acestuia 
impreuna cu documentele anexate si in consecinta societatea nu poate afirma ca nu s-a facut 
comunicarea, acesta constituie anexa nr. 11 la Raportul de inspectie fiscala nr. .../07.05.2010. 
               Acordarea licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, cu un termen de valabilitate 
de 12 luni de la data eliber�rii, se face odata cu perceperea unor taxe anuale, ale c�ror cuantum �i 
termene de plata sunt stabilite de lege. Prin urmare, legiuitorul acorda ni�te facilit��i, în sensul ca 
nu impune plata integrala �i anticipata a taxei anuale de autorizare, ci stabile�te e�alonarea unei 
p�r�i din aceasta, sub forma unor rate lunare/trimestriale. În acest sens trebuie avut în vedere ca 
respectivele taxe constituie o plata în considerarea unei contraprestatii din partea statului, 
constând în acordarea licen�ei pentru exploatarea jocurilor de noroc, pe o durata limitat� de un an 
de la data eliber�rii. Sub acest aspect, acordand licenta, statul �i-a îndeplinit obliga�ia �i drept 
urmare, este îndrept��it sa pretind� �i sa primeasc� taxele prev�zute de lege.                
                In acest sens, faptul ca din motive care îi sunt imputabile în exclusivitate petentei(in 
speta neachitarea taxelor in cuantumul prevazut de lege), licenta si-a pierdut valabilitatea ori 
titularul licen�ei, din ratiuni proprii, a încetat activitatea de jocuri de noroc nu îi este opozabil� 
statului �i nu poate fi interpretat� drept o cauza de exonerare de la obliga�ia de a achita în 
întregime taxa datorat�. Sus�inerea societatii, în sensul ca, în urma pierderii valabilitatii licen�ei 
ori încet�rii activit��ii de jocuri de noroc, nu s-ar mai justifica plata în continuare a ratelor 
restante este lipsit� de temei legal iar interpretarea si aplicarea prevederilor OUG 77/2009 si HG 
870/2009 de catre organul fiscal nu contravine art. 53 alin. (2) din Constitu�ia Romaniei, privind 
justa a�ezare a sarcinilor fiscale si nici principiilor fiscale invocate de societate.                                     
             Organele de inspectie fiscala  in exercitarea atributiilor ce-i revin privind inspectia 
fiscala, sunt indreptatite sa aprecieze, in limitele atributiilor si competentelor ce ii revin, relevanta 



starilor de fapt fiscale si sa adopte solutia admisa de lege, intemeiata pe constatari complete 
asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza.                                                                                      
              Se mentioneaza ca în situa�ia în care licen�ele pentru exploatarea jocurilor de noroc 
valabile la data intr�rii în vigoare a OUG nr. 77/2009 expir� în cursul trimestrului, operatorul 
economic trebuie s� achite integral taxa aferent� trimestrului din care face parte luna în care 
expir� licen�ele pe care le de�ine. In acest sens s-a  exprimat  si Comisia de autorizare a jocurilor 
de noroc prin adresa nr...../30/09.2009 pentru aplicarea unitara a unor prevederi din Ordonanta de 
urgenta nr.77/2009. 
              Fata de cele de mai sus consideram ca  societatea avea obliga�ia achit�rii sumei de 
140.117 lei, taxe pentru licen�e pentru exploatarea jocurilor de noroc aferente, pentru trim. IV 
2009 si trim.I 2010, pentru care organele de inspectie fiscala au stabilit diferente de  taxe datorate 
�i neachitate pentru trim. IV 2009 în sum� de xxxxx lei,  iar pentru trim. I 2010 in suma de xxxxx 
lei �i a  major�rilor de întârziere aferente în sum� de xxxx lei (calculate pana la data de 
06.05.2010). 
 
            In drept sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale: 
 
           - art. 27, alin. 1 din OUG nr. 77/2009, privind organizarea �i exploatarea jocurilor de 
noroc, potrivit c�ruia: “Licen�ele pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate operatorilor 
economici pân� la data intr�rii în vigoare a prezentei ordonan�e de urgen�� î�i men�in valabilitatea 
pân� la data expir�rii, cu condi�ia pl��ii taxelor aferente autoriza�iilor de exploatare a jocurilor de 
noroc la termenele �i în cuantumul prev�zut de prezenta ordonan�� de urgen��, dar nu mai mult 
decât cuantumurile prev�zute în prezenta ordonan�� de urgen��, constituind în în�elesul prezentei 
ordonan�e de urgen�� autoriza�ii de exploatare a jocurilor de noroc”. 
 
            - art. 12, alin. 5 din OUG nr. 77/2009, privind organizarea �i exploatarea jocurilor de 
noroc, potrivit c�ruia “În situa�ia în care un operator economic nu mai de�ine licen�� de 
organizare a jocurilor de noroc valid�, indiferent de motivul care a generat aceast� stare, 
autoriza�iile de exploatare a jocurilor de noroc emise în favoarea acestuia î�i pierd valabilitatea cu 
aceea�i dat�, iar operatorul economic respectiv este obligat la plata taxelor de autorizare aferente, 
conform prevederilor art. 14”. 
 
            - art. 14, alin. 2, litera b), paragraful (i) din OUG nr. 77/2009, privind organizarea �i 
exploatarea jocurilor de noroc, potrivit c�ruia “Taxele aferente activit��ilor din domeniul jocurilor 
de noroc se pl�tesc de c�tre operatorii economici organizatori, dup� cum urmeaz�:  
              b) taxa anual� aferent� autoriza�iei de exploatare a jocurilor de noroc: 
      (i) pentru jocurile de noroc caracteristice activit��ii cazinourilor �i jocurile tip slot-
machine, taxa se datoreaz� pentru fiecare mijloc de joc �i se pl�te�te în 4 rate trimestriale egale, 
astfel: 
      A. pentru primul trimestru - pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în 
care documenta�ia a fost aprobat�; 
      B. pentru celelalte trimestre - pân� la data de 25 inclusiv a ultimei luni din 
trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie �i 25 decembrie) pentru trimestrul 
urm�tor;” 
            - punctul 1, paragraful II, litera E din ANEXA la OUG nr. 77/2009, privind organizarea �i 
exploatarea jocurilor de noroc, potrivit c�ruia:  
        “1. Taxe anuale percepute pentru activit��ile din domeniul jocurilor de noroc 



          II. Taxe aferente autoriza�iei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale): 
          E. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine:                  8.000 lei”. 
 
            - art. 2, alin. 7 din HG nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a OUG nr. 77/2009, potrivit c�ruia: “În situa�ia în care data aprob�rii în cadrul comisiei 
presupune acordarea autoriza�iei de exploatare a jocurilor de noroc pentru frac�iuni de trimestru, 
respectiv 1 februarie, 1 martie, 1 mai, 1 iunie, 1 august, 1 septembrie, 1 noiembrie, 1 decembrie, 
operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obliga�i s� pl�teasc� taxa de autorizare 
aferent� trimestrului din care face parte luna respectiv�. În continuare, pentru men�inerea 
valabilit��ii autoriza�iei emise în favoarea acestora sunt obliga�i s� respecte termenele prev�zute 
la art. 14 alin. (2) lit. b) �i cuantumurile din anexa la ordonan�a de urgen��, urmând ca 
regularizarea taxei anuale de autorizare s� se efectueze în ultimul trimestru din perioada de 
valabilitate a autoriza�iei de exploatare a jocurilor de noroc”. 
 
             - Anexa 2, punctul I, paragraful 1, 1.2. �i 1.2.3 din OPANAF nr. 1451/2010 potrivit 
c�ruia: 
        I. Depunerea declara�iei 
     Formularul 105 "Declara�ie privind taxele de organizare �i exploatare a jocurilor de 
noroc" se completeaz� �i se depune de c�tre organizatorii de jocuri de noroc c�rora le revin, 
potrivit prevederilor Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea �i 
exploatarea jocurilor de noroc, obliga�iile de plat� la bugetul de stat cuprinse în Nomenclatorul 
privind taxele de organizare �i exploatare a jocurilor de noroc, prev�zut în anexa nr. 3 la ordin, 
denumit în continuare Nomenclator. 
           1. Termenul de depunere a declara�iei: 
         - 1.2.3. pentru taxele prev�zute la pozi�iile 11 �i 12 din Nomenclator, trimestrial, dup� cum 
urmeaz�: 
      - 1.2.3.1. pentru primul trimestru de func�ionare, pân� la data de 25 inclusiv a lunii 
urm�toare celei în care documenta�ia a fost aprobat�; 
      - 1.2.3.2. pentru celelalte trimestre, pân� la data de 25 inclusiv a ultimei luni din 
trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie �i 25 decembrie) pentru trimestrul 
urm�tor”. 
 
               - art. 119, alin. 1 din OG nr. 92/2003, republicat� în anul 2007, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, potrivit c�ruia: ”Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre 
debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de întarziere”; 
               - art. 120, alin. 1 din OG nr. 92/2003, republicat� în anul 2007, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, potrivit c�ruia: “Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 
întarziere, începand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pân� la data stingerii 
sumei datorate, inclusiv”; 
                 - art. 120, alin. 7 din OG nr. 92/2003, republicat� în anul 2007, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, potrivit c�ruia: “Nivelul majorarii de întarziere este de 0,1% pentru 
fiecare zi de întarziere, si poate fi modificat prin legile bugetare anuale”; 
 
          Prin urmare contestatia va fi respinsa. 
 
        Pentu considerentele aratate mai sus in baza art. 211 (5) si a art. 214 (1), lit. a)  din O.G. nr. 
92/2003 (R) : 



 
 
 
                                                          DECIDE 
 
 
 
            Respinge contestatia ca neintemeiata pentru suma de xxxxxx lei reprezentand :  
 
             - xxxx lei taxa pe jocuri de noroc datorata anticipat sau lunar pe perioada de valabilitate a 
licentei de exploatare a jocurilor de noroc   
             -  xxxx lei reprezentand majorari pentru neplata in termen aferente 
 
              Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul xxx in termen de 6 luni de la comunicare. 
 
 
                    Ec..... 
                DIRECTOR EXECUTIV  
 
 
                                                                                                       VIZAT 
                                                                                                Cons.jr...... 
                                                                                             SEF SERV. JURIDIC 
 
 
                                                                                                         VIZAT                                                                                                                                                                 
                                                                                                   Ec...... 
                                                                                      SEF BIROU SOL. CONTESTATII 
 
 
 
 
 
 
Redactat: cons. sup. .....   
 
 
 
 
 
  
                                                
 
 
 


