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 LOTERIA BONURILOR FISCALE
m�sur� pentru combaterea evaziunii fiscale �i încurajarea

cump�r�torilor 
de a solicita bonurile fiscale în vederea fiscaliz�rii veniturilor

operatorilor economici

      
În data de 13 aprilie 2015 se organizeaz� o extragere ocazional� a Loteriei bonurilor

fiscale, la care particip� bonurile fiscale emise între  
2 februarie - 28 martie 2015, fond de premiere - 1.000.000 lei.

Pentru anul 2015, urm�toarea extragere lunar� are loc în luna iulie 2015.

Extragerile sunt organizate de c�tre Compania Na�ional� "Loteria Român�" - S.A, sunt publice �i
sunt efectuate în prezen�a Comisiei pentru supravegherea efectu�rii extragerilor, din care fac parte
câte un reprezentant al Ministerului Finan�elor Publice, al Agen�iei Na�ionale de Administrare
Fiscal�, respectiv al Companiei Na�ionale "Loteria Român�" - S.A.
Rezultatul extragerilor se consemneaz� într-un proces-verbal care se transmite Ministerului
Finan�elor Publice �i Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, aparat central, în prima zi
lucr�toare dup� data extragerii. Procesul-verbal se posteaz�, în termen de 24 de ore de la momentul
comunic�rii, pe site-ul Ministerului Finan�elor Publice �i al Agen�iei Na�ionale de Administrare
Fiscal� pentru o perioad� de minimum 30 de zile. Costurile aferente organiz�rii �i desf��ur�rii
extragerilor sunt suportate de c�tre Compania Na�ional� "Loteria Român�" - S.A.

    
Cum se organizeaz� �i în ce const� loteria bonurilor fiscale?

� LUNAR �i const� în extragerea aleatorie de numere, astfel:
    a) un num�r cuprins în intervalul dintre 1 �i 999 inclusiv, reprezentând valoarea total� a bonului
fiscal f�r� subdiviziunile leului, inclusiv TVA. Num�rul reprezentând valoarea total� a bonului fiscal
rezult� în urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse între 0 �i 9;
    b) un num�r reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferent� lunii sau intervalului calendaristic,
dup� caz, pentru care se organizeaz� Loteria bonurilor fiscale.
� La extragerile lunare particip� bonurile fiscale emise în luna calendaristic� anterioar� organiz�rii

extragerii.
� Extragerea se realizeaz� în prima duminic� dup� data de 15 a fiec�rei luni, pentru luna anterioar�.

� OCAZIONAL
    - cu ocazia s�rb�torilor legale;
    - în situa�iile în care la extragerile lunare nu exist� câ�tig�tori dou� luni consecutive;
    - în alte situa�ii stabilite prin ordin al ministrului finan�elor publice.
� La extragerile ocazionale particip� bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior

organiz�rii extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finan�elor publice.
� Extragerea se realizeaz� dup� minimum 15 zile de la sfâr�itul intervalului calendaristic pentru

care se organizeaz� Loteria bonurilor fiscale.

Loteria bonurilor fiscale const� în extragerea aleatorie de numere, în vederea acord�rii
de premii în bani, persoanelor fizice rezidente �i nerezidente în România, de�in�toare
de bonuri fiscale care atest� cump�rarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României.
Sumele de bani acordate reprezint� premii în în�elesul art. 75 din Codul fiscal.



Care bon fiscal este considerat câ�tig�tor?

Bonul fiscal care îndepline�te cumulativ urm�toarele condi�ii:
a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care func�ioneaz� în
conformitate cu OUG nr. 28/1999 privind obliga�ia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare;
b) sunt lizibile toate informa�iile obligatorii, a�a cum sunt prev�zute de OUG nr.
28/1999 nr. 28/1999, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare;
c) are valoarea total� exprimat� în moned� na�ional�, egal� cu valoarea extras�;
d) a fost emis în ziua extras�;
e) nu are men�ionat niciun cod de înregistrare fiscal� al cump�r�torului.

 Revendicarea premiilor  se face în termen de maximum 30 de zile de
la data extragerii, prin depunerea: 
- bonului fiscal câ�tig�tor, în original, la orice unitate teritorial� a           
  Agen�iei  Na�ionale de Administrare Fiscal�, 
- copia actului de identitate sau a pa�aportului titularului bonului
- cerere 

Lista persoanelor care au revendicat premiile se transmit la Agen�ia Na�ional� de
Administrare Fiscal� de c�tre unit��ile teritoriale, în termen de 10 zile de la depunerea
cererilor, urmând ca plata câ�tigurilor s� se fac� de c�tre Ministerul Finan�elor Publice,
în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor.
   

!La solicitarea titularului bonului fiscal, unitatea teritorial� a Agen�iei Na�ionale de
Administrare Fiscal� unde a fost depus originalul bonului fiscal câ�tig�tor elibereaz� o
copie care poart� men�iunea "conform cu originalul".

     În vederea determin�rii valorii câ�tig�toare pentru un bon fiscal, dup�
centralizarea situa�iei bonurilor fiscale câ�tig�toare revendicate în termen, se împarte
fondul lunar de premiere la num�rul total al bonurilor fiscale câ�tig�toare revendicate în
termen, iar suma astfel ob�inut� se rotunje�te la leu în favoarea câ�tig�torului.
     În cazul în care într-o lun� calendaristic� nu exist� câ�tig�tori, fondul de premiere
se reporteaz� pentru extragerea urm�toare.

BAZA LEGAL�:
- O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor        
fiscale
- OMFP nr. 106/2015 pentru organizarea unei extrageri     
ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale

 Material informativ elaborat la data de 19.03.2015


