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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

PRECIZÃRI
pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanþa Guvernului nr. 14/1997
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
Pentru aplicarea unitarã a taxei de 20% datoratã pentru jocurile de noroc organizate pe teritoriul României, în
conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 130/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70
din 18 aprilie 1997,
Ministerul Finanþelor emite urmãtoarele precizãri:
1. Începând cu data de 1 septembrie 1997, pentru toate precum ºi instrucþiunile de completare sunt redate în
categoriile de jocuri de noroc organizate pe teritoriul anexele la prezentele precizãri.
României, s-a instituit o taxã de 20%, calculatã asupra
Aceste formulare se prezintã sub formã de foi volante,
încasãrilor totale realizate din exploatarea acestor jocuri. numerotate, ºnuruite ºi parafate, urmând a fi înregistrate la
Prin noþiunea de încasãri totale se înþelege totalul veniorganele fiscale înainte de a fi completate.
turilor realizate din organizarea jocurilor de noroc, calculate
3. Reflectarea în contabilitate a operaþiunilor privind înreca diferenþã între totalul rulajului încasãrilor pentru fiecare
gistrarea
încasãrilor supuse taxei se face astfel:
joc ºi totalul premiilor acordate jucãtorilor, în limitele prevãa) încasarea sumelor în lei ºi valutã:
zute de lege.
5311 ”Casa în leiÒ = 708 ”Venituri din activitãþi diverseÒ
2. Formularele pe baza cãrora se determinã totalul
analitic ”jocuri
de norocÒ Only
încasãrilor realizate
exploatarea
jocurilor de noroc,
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d) plata efectivã a taxei:
446 ”Alte impozite, taxe ºi = 5121 ”Conturi în bãnci
vãrsãminte asimilateÒ
în leiÒ.

5314 ”Casa în valutãÒ = 708 ”Venituri din activitãþi
diverseÒ analitic ”jocuri de
norocÒ
b) achitarea premiilor:
658 ”Alte cheltuieli = 5311 ”Casa în leiÒ analitic ”jocuri
de exploatareÒ
de norocÒ
658 ”Alte cheltuieli = 5314 ”Casa în valutãÒ analitic
de exploatareÒ
”jocuri de norocÒ
c) taxa de 20% calculatã la baza de impozitare:
635 ”Cheltuieli cu alte impozite, = 446 ”Alte impozite,
taxe ºi vãrsãminte
taxe ºi
asimilateÒ
vãrsãminte asimilateÒ

4. Sumele reprezentând taxa de 20% datoratã pentru
jocurile de noroc se varsã la bugetul de stat în contul
nr. 20170130, deschis la toate trezoreriile statului, iar pentru municipiul Bucureºti, în contul nr. 601730, deschis la
filialele Bãncii Comerciale Române Ñ S.A. din municipiul
Bucureºti, cu excepþia sectoarelor unde funcþioneazã
trezorerii ale statului.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 16 septembrie 1997.
Nr. 9.634.

ORGANIZATOR: Societatea Comercialã ............................
Data: ..................................
SITUAÞIA ZILNICÃ A ÎNCASÃRILOR LA MESELE DE JOC

Masa
de joc
1

Contravaloarea jetoanelor Contravaloarea jetoanelor
la începutul jocului
la sfârºitul jocului

Diferenþa

Total
încasãri

Numerar

valutã
(dolari S.U.A.)

lei

Valutã
(dolari S.U.A.)

lei

valutã
(dolari S.U.A.)

lei

valutã
(dolari S.U.A.)

lei

valutã
(dolari S.U.A.)

lei

2

3

4

5

6=4-2

7=5-3

8

9

10=6+8

11=7+9

TOTAL ZI:

Curs: 1 dolar S.U.A. = ................. lei
...........................

...........................

14-50-3
...........................

Director,
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INSTRUCÞIUNI

privind completarea formularului ”Situaþia zilnicã a încasãrilor la mesele de jocÒ (cod 14-50-3),
pentru activitatea de cazinou
coloana se completeazã cu suma reprezentând col. 4 x
cursul de schimb al Bãncii Naþionale a României al dolarului S.U.A. din ziua respectivã.
Col. 6. Ñ diferenþa dintre valoarea în valutã a jetoanelor (chips) la deschidere ºi valoarea în valutã a jetoanelor
(chips) la închidere.
Col. 7. Ñ idem col. 6, exprimat în lei.
Col. 8. Ñ suma în valutã, numerar, aflatã la masa de
joc; în cazul operãrii în lei, se completeazã cu 0 (zero).
Col. 9. Ñ suma în lei, numerar, aflatã la masa de joc;
în cazul operãrii în valutã, se transformã col. 8 în lei la
cursul de schimb al Bãncii Naþionale a României al dolarului S.U.A. din ziua respectivã.
Col. 10. Ñ total încasãri în valutã (col. 6 + col. 8); în
cazul operãrii în lei, se completeazã cu 0 (zero).
Col. 11. Ñ total încasãri în lei (col. 7 + col. 9); în
cazul operãrii în valutã, se completeazã cu suma reprezentând transformarea sumei în valutã din col. 10 la cursul de
schimb al Bãncii Naþionale a României al dolarului S.U.A.
din ziua respectivã.
3. Nu circulã, fiind document de înregistrare contabilã.
4. Se arhiveazã în compartimentul contabilitate, împreunã cu documentele justificative ºi cu notele contabile.

Formular format A4, cu regim special specific activitãþii
de cazinou.
1. Serveºte ca document de înregistrare în contabilitate
a încasãrilor de la mesele de joc.
2. Se întocmeºte zilnic de cãtre compartimentul de contabilitate, pe baza documentelor primare de închidere a
jocurilor.
Col. 1. Ñ tipul ºi numãrul mesei de joc exploatate: de
exemplu: AR1 = masa de ruletã 1; BJ1 = masa Black
Jack 1 etc.
Col. 2. Ñ valoarea jetoanelor (chips) la deschiderea
jocurilor în dolari S.U.A., atunci când operarea se face în
valutã; în cazul operãrii în lei, se completeazã cu 0 (zero).
Col. 3. Ñ valoarea jetoanelor (chips) la deschiderea
jocurilor în lei; când se opereazã în valutã (dolari S.U.A.),
suma reprezintã transformarea valutei în lei la cursul de
schimb al Bãncii Naþionale a României din ziua respectivã
(col. 2 x cursul B.N.R. al dolarului S.U.A. din ziua respectivã).
Col. 4. Ñ valoarea jetoanelor (chips) la închiderea
jocurilor în valutã (dolari S.U.A.); când se opereazã în lei,
coloana se completeazã cu 0 (zero).
Col. 5. Ñ valoarea jetoanelor (chips) la închiderea
jocurilor în lei; când se opereazã în valutã (dolari S.U.A.),

ORGANIZATOR: Societatea Comercialã ............................
Luna .................................. anul ...............................
CENTRALIZATORUL LUNAR AL ÎNCASÃRILOR LA MESELE DE JOC

1 dolar S.U.A. = ............. lei
Încasãri
Ziua
1

Plãþi premii

Total încasãri

valutã

lei

valutã

lei

valutã

lei

2

3

4

5

6=2-4

7=3-5

TOTAL
LUNÃ:

14Ð50Ð3/a
............................

............................
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Compression by CVISION
Technologies’ PdfCompressor.Contabil-ºef,
For Evaluation Purposes Only

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 259 bis
INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Centralizatorul lunar al încasãrilor la mesele de jocÒ (cod 14-50-3/a)
Formular format A4, cu regim special specific activitãþii
de cazinou.
1. Serveºte la:
Ñ stabilirea bazei de impozitare a încasãrilor din activitatea de cazinou;
Ñ înregistrarea în contabilitate a veniturilor ºi cheltuielilor de exploatare a meselor de joc;
2. Se întocmeºte în compartimentul financiar-contabil, în
douã exemplare:
Ñ un exemplar se arhiveazã la nota contabilã;
Ñ un exemplar se arhiveazã într-un dosar separat, în
cadrul compartimentului.
Col. 1. Ñ ziua de desfãºurare a jocurilor.
Col. 2. Ñ încasãri în valutã (dolari S.U.A.), în cazul
operãrii în valutã; atunci când rezultatul a fost pozitiv, suma
se preia din formularul ”Situaþia zilnicã a încasãrilorÒ, rândul
”TotalÒ Ñ col. 10.

Col. 3. Ñ idem col. 2, în lei; suma se ia din formularul
”Situaþia zilnicã a încasãrilorÒ, rândul ”TotalÒ Ñ col. 11.
Col. 4. Ñ plãþi premii în valutã (dolari S.U.A.), în cazul
operãrii în dolari S.U.A., atunci când rezultatul zilei a fost
negativ (pierdere), rândul ”TotalÒ Ñ col. 10.
Col. 5. Ñ idem col. 4, în lei, rândul ”TotalÒ Ñ col. 11.
Col. 6. Ñ încasãri în valutã, cumulat de la începutul
lunii.
Exemplu: la data de 5 a lunii se cumuleazã încasãrile
în valutã (dolari S.U.A.) Ñ col. 2. pentru zilele de 1, 2, 3,
4 ºi 5 ale lunii, din care se scad zilele cu minus din
perioada respectivã.
Col. 7. Ñ idem col. 6, în lei.
Rândul ”TotalÒ = rând de control
Total col. 2 Ñ Total col. 4 = Total col. 6
Total col. 3 Ñ Total col. 5 = Total col. 7
3. Nu circulã, fiind document de înregistrare contabilã.

ORGANIZATOR: Societatea Comercialã ........................................
DEÞINÃTORUL SPAÞIULUI: Societatea Comercialã .....................
Sala din: ............................................................................................
SITUAÞIA ÎNCASÃRILOR PE LUNA ........................................ ANUL .....
Nr.
crt.

Indexul contoarelor
la început

Seria
maºinii

0

1

Indexul contoarelor
la sfârºit

Diferenþã
indexuri contoare

intrãri

ieºiri

intrãri

ieºiri

intrãri

ieºiri

2

3

4

5

6=4Ñ2

7=5Ñ3

Sold
impulsuri

Preþ
impuls

8=6Ñ7

9

Încasãri
Ñ lei Ñ
10=8x9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
TOTAL:

14-50-1/a
Întocmit,

ORGANIZATORUL
............................
............................

Director,

.......................

DEÞINÃTORUL SPAÞIULUI
...................................
...................................

Director,

TOTAL LEI .................................,
din care: organizatorul .........% = .......... lei
deþinãtorul spaþiului ............% = ............lei

...........................................

Contabil-ºef,
.......................
Contabil-ºef,
...........................................
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INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Situaþia încasãrilor pe luna ...................................... anul .............
pentru activitatea din exploatarea jocurilor electronice cu câºtiguri (cod 14-50-1/a)
Formular format A4, cu regim special pentru activitatea
de exploatare a aparatelor electronice cu câºtiguri.
1. Serveºte la centralizarea încasãrilor din exploatarea
aparatelor electronice cu câºtiguri.
2. Se întocmeºte lunar de cãtre compartimentele financiar-contabile ale organizatorilor de jocuri de noroc ºi/sau
ale partenerilor, în cazul contractelor de asociere.
Col. 0 Ñ numãrul de ordine din salã al aparatului.
Col. 1 Ñ seria maºinii, conform anexei la licenþã.
Col. 2 Ñ indexul contorului de intrãri din prima zi a lunii
(anexa nr. 4 la Hotãrârea Guvernului nr. 130/1997 Ñ
col. 2).
Col. 3 Ñ indexul contorului de ieºire din prima zi a lunii
(anexa nr. 4 la Hotãrârea Guvernului nr. 130/1997 Ñ
col. 3).

Col. 4 Ñ indexul contorului de intrãri la sfârºitul ultimei
zile a lunii (anexa nr. 4 la Hotãrârea Guvernului
nr. 130/1997 Ñ col. 4)
Col. 5 Ñ indexul contorului de ieºire la sfârºitul ultimei
zile a lunii (anexa nr. 4 la Hotãrârea Guvernului
nr. 130/1997)
Col. 6 Ñ intrãri în luna de raportare (col. 4 Ñ col. 2)
Col. 7 Ñ ieºiri (premii) cãtre jucãtori (col. 5 Ñ col. 3)
Col. 8 Ñ sold impulsuri (col. 6 Ñ col. 7)
Col. 9 Ñ preþul unui impuls
Col. 10 Ñ încasãri din exploatarea jocului în lei
(col. 8 x col. 9)
3. Se întocmeºte în douã exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
4. Se arhiveazã în compartimentul contabilitate la nota
contabilã.

ORGANIZATOR ...................................
Data ......................................................

FORMULAR CU REGIM SPECIAL INTERN

SITUAÞIA

încasãrilor zilnice la sala de bingo
1. Încasãri din vânzarea cartoanelor:
Nr.

Cartoane

Numãrul

Valoarea

0

1

2

3

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Cartoane
Cartoane
Cartoane
Cartoane
Cartoane
Cartoane
Cartoane
Cartoane

de
500 lei
de 1.000 lei
de 1.500 lei
de 2.000 lei
de 3.000 lei
de 5.000 lei
de 10.000 lei
de ..............

1.9

TOTAL VÂNZÃRI:

Explicaþii: Total 1.9, coloana 3 = Suma (rând 1.1 Ñ rând 1.8)

2. Premiile acordate:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Premii de linie
Premii de bingo
Premii speciale
Cartoane nule ºi gratuite
Fond de rezervã

2.6

TOTAL PREMII:

Explicaþii: Total 2.6, coloana 2 = Suma (rând 2.1 Ñ rând 2.5)

3.

TOTAL ÎNCASÃRI:

14-50-2
Explicaþii: Total 3, coloana 2 = rând 1.9 col. 3 Ñ rând 2.6 col. 2

Director,
Compression by CVISION
Technologies’ PdfCompressor. Casier,
For Evaluation Purposes Only
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ORGANIZATOR ...................................
Data ......................................................

FORMULAR CU REGIM SPECIAL INTERN

SITUAÞIA

încasãrilor lunare la sala de bingo ....................................

1. Încasãri din vânzarea cartoanelor:

Nr.
crt.

1.

Indicator

Valoarea

Încasãri din vânzarea cartoanelor

2. Premiile acordate:

Nr.
crt.

Indicator

2.1
2.2
2.3
2.4

Premii
Premii
Premii
Premii

2.5

TOTAL PREMII:

Valoarea

de linie
de bingo
acumulate
speciale

Explicaþii: Total 2.5, coloana 2 = Suma (rând 2.1 Ñ rând 2.4)

3.

TOTAL ÎNCASÃRI:

14-50-2/a

Explicaþii: Total 3, coloana 2 = rând 1 coloana 2 Ñ rând 2.5 coloana 2

Director,

Casier,

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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INSTRUCÞIUNI

de completare a formularelor
”Situaþia încasãrilor zilnice la sala de bingo ......Ò (cod 14-50-2)
”Situaþia încasãrilor lunare la sala de bingo ......Ò (cod 14-50-2/a)
În baza raportului zilnic de gestiune jocuri, prevãzut în
Hotãrârea Guvernului nr. 130 din 18 aprilie 1997, se întocmeºte situaþia încasãrilor zilnice de la sala de bingo, de
cãtre casier, într-un registru de evidenþã, care trebuie sã
fie vizat ºi aprobat de cãtre administraþia financiarã.
Aceastã situaþie se întocmeºte în douã exemplare, dintre care un exemplar rãmâne la casierul general, iar un
exemplar la compartimentul contabilitate.
Situaþiile zilnice vor fi înregistrate în Registrul de casã
de cãtre casierul general al societãþii comerciale.

Pe baza situaþiilor zilnice se va stabili valoarea totalã a
încasãrilor lunare, în douã exemplare, de cãtre casierul
general, care trebuie sã poarte semnãtura directorului ºi a
casierului.
Unul dintre exemplare va fi depus la compartimentul
contabilitate, pentru stabilirea rezultatelor financiare lunare,
iar un exemplar rãmâne la casier.
Toate documentele se vor îndosaria la actele de casã,
care vor fi pãstrate conform normelor legale în vigoare.
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