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PRoIECT 

Referat de aprobare  

a proiectului de ordin privind modificarea și 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 

Prin Legea nr.30/2022 din 25 februarie 2022 pentru modificarea şi completarea 
art.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi 
exploatarea jocurilor de noroc şi pentru completarea art.20^2 alin.(3) din Legea 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, s-a reglementat că un procent de 98,8% din 
taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a 
autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces prevăzută la alin. (4), 
precum şi din celelalte taxe prevăzute în Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc se constituie venit 
la bugetul de stat, iar un procent de 1% din aceste taxe se constituie ca venit al 
Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi 0,2% ca venit al Comitetului Naţional 
Paralimpic. 

Procedura de administrare a creanţelor, inclusiv schimbul de informaţii necesar, se 
stabileşte prin ordin comun al ministrului finanţelor şi ministrului sportului, care se 
elaborează la propunerea ANAF. 

Legea stabilește, de asemenea, că sumele datorate Comitetului Olimpic şi Sportiv 
Român şi Comitetului Naţional Paralimpic se declară în declaraţia fiscală depusă la 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pe un rând distinct, iar plata acesteia se 
realizează într-un cont de venituri deschis la Trezoreria Statului la dispoziţia 
Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului Naţional Paralimpic. 

Având în vedere prevederile menționate, se impune modificarea și completarea 
Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.587/2016, după 
cum urmează: 

1. Modificarea și completarea Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat 
prin completarea acestuia cu două noi poziții: 

Taxă datorată Comitetului Olimpic şi Sportiv Român; 

Taxă datorată Comitetului Naţional Paralimpic. 

2. Modificarea și completarea corepunzătoare a Instrucțiunilor de completare a 
formularului 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”. 

Faţă de cele de mai sus, s-a întocmit proiectul de ordin alăturat, cu ale cărui 
prevederi, dacă sunteţi de acord, vă propunem a-l semna. 

 

 

 


