MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia Generală de Legislaţie Cod Procedură Fiscală
Reglementări Nefiscale şi Contabile

REFERAT DE APROBARE
În data de 30.01.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.81,
Ordonanţa Guvernului nr.10/2015, act normativ prin care a fost reglementată organizarea
Loteriei bonurilor fiscale, cu scopul diminuării evaziunii fiscale prin cointeresarea, implicarea
şi responsabilizarea cetăţenilor în fiscalizarea veniturilor realizate de comercianţi din
vânzarea bunurilor şi prestarea serviciilor direct către populaţie, şi care a fost aprobat cu
modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015.
Potrivit prevederilor actului normativ mai sus menţionat, Loteria bonurilor fiscale poate
fi organizată atât lunar, cât şi ocazional. Conform dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr.10/2015, la extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna
calendaristică anterioară organizării extragerii. Totodată, la extragerile ocazionale pot
participa, în conformitate cu prevederile art. 4 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.10/2015,
bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin
ordin al ministrului finanţelor publice.
Conform art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, Ministerul Finanţelor
Publice stabileşte fondul anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, precum şi
repartizarea lunară a acestuia.
În data de 19 ianuarie 2017 a fost aprobat Ordinul ministrului finanțelor publice
nr.152/2017 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale,
repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2017, precum şi pentru
organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale, act normativ care
reglementa:
•
stabilirea fondului anual de premiere pentru extragerile Loteriei bonurilor fiscale
aferente anului 2017, la nivelul sumei de 14.000.000 lei;
• repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei
bonurilor fiscale aferente anului 2017, la nivelul sumei de 1.000.000 lei pentru fiecare
extragere, fond care se majorează în condițiile legii, cu sumele necesare rotunjirii valorii
câștigului aferent unui bon fiscal;
• organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale în data de 16
aprilie 2017, intervalul calendaristic în care sunt emise bonurile fiscale care pot participa la
extragere fiind 23 ianuarie - 31 martie 2017, respectiv în data de 24 decembrie 2017,
intervalul calendaristic în care sunt emise bonurile fiscale care pot participa la extragere fiind
1 aprilie - 8 decembrie 2017;
În condițiile în care la momentul elaborării actului normativ menționat anterior, nu era
aprobată Legea bugetului de stat pe anul 2017, s-a prevăzut stabilirea ulterioară a
cuantumului fondului de premiere alocat pentru fiecare extragere ocazională, prin ordin al
ministrului finanțelor publice, cu cel puțin 15 zile înaintea extragerii, pentru a respecta
prevederile referitoare la limitele lunare de cheltuieli impuse de Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

În data de 16 februarie 2017 a fost aprobată Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.
6/2017. În acest context, prezentul proiect de ordin stabilește fondul de premiere pentru
extragerile ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale, aferente anului 2017, care vor fi
organizate cu prilejul sărbătorilor de Paște și de Crăciun, la nivelul sumei de 1.000.000 lei
pentru fiecare extragere, acesta urmând a fi majorat cu sumele necesare rotunjirii valorii
câştigului aferent unui bon fiscal, în condiţiile legii.
Faţă de cele de mai sus, s-a întocmit prezentul proiect de ordin pentru modificarea
art. 4 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr.152/2017 privind stabilirea fondului anual de
premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare
aferente anului 2017, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei
bonurilor fiscale, pe care îl supunem spre aprobare.

