
Instrukcja wypełniania formularza GL-1, wersja nr 19.12.01 z dnia 17.12.2019 r. 1/4 

Instrukcja wypełniania wniosku o rejestrację urządzenia losującego, 

urządzenia do gier oraz automatu do gier na formularzu GL-1 

 

Elektroniczny formularz GL-1 składa się z kilku części, których pola oznaczone kolorem 

seledynowym wymagają wypełnienia przez wnioskodawcę w celu rejestracji urządzenia 

losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier. Pozostałe pola na formularzu, oznaczone 

kolorem szarym są zablokowane. W nagłówku formularza GL-1 wnioskodawca zobowiązany 

jest podać aktualne i pełne numery identyfikacyjne: 

 

pole nr 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wnioskodawcy składający się z 10 cyfr (bez 

wpisywania spacji i myślników);  

 

pole nr 2. Regon wnioskodawcy (składający się z 14 cyfr). W przypadku posiadania 

krótszego nr REGON należy go uzupełnić zerami na końcu numeru, tak aby pełen numer 

składał się z 14 cyfr.  

 

Część A – Miejsce składania wniosku (organ, do którego adresowany jest wniosek) 

W polu nr 6 elektronicznego formularza GL-1 należy z rozwijanej listy wybrać właściwego 

naczelnika urzędu celno-skarbowego. 

 

Część B – Dane wnioskodawcy (dane identyfikacyjne: nazwa i adres); 

Uwaga: uległ zmianie format kodu pocztowego z „12345” na „12-345” we  wszystkich polach 

typu kod pocztowy. 

 

Część C – Koncesja, zezwolenie lub decyzja zatwierdzająca - numer i data wydania koncesji, 

zezwolenia lub decyzji zatwierdzającej lokalizację salonu gier na automatach; 

 

Część D – Dane urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier; 

W polu 20. Rodzaj urządzenia wg art. 4 ustawy - należy zaznaczyć znakiem x kwadrat 

odpowiadający rodzajowi urządzenia służącego do urządzania gry: 

 

1. automat do gier  2.urządzenie losujące   3.urządzenie do gier 

  

W polu nr 28. NIP producenta należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej producentów 

automatów do gier posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Natomiast w przypadku automatów wyprodukowanych przez inne niż ww. podmioty, pole nr 

28 nie wymaga wypełnienia. 

 

W polu 33. ID miejsca urządzania gier - należy podać unikatowy numer ID nadany przez 

system KRAG.  

Numer musi być poprzedzony literowym oznaczeniem ośrodka gier (kasyna, salonu gier na 

automatach lub miejsca losowania nagród w loterii promocyjnej lub audioteksowej): dla 

kasyna gry należy podać literkę K i numer właściwy dla danej lokalizacji np. K123456789, 

dla salonu gier na automatach (monopol państwa) literkę S i numer właściwy dla danej 

lokalizacji np. S123456789, natomiast w przypadku miejsca przeprowadzenia losowania 

nagród w loterii promocyjnej lub audioteksowej należy podać L0.  

 

W polu nr 34. Ważny od - należy podać datę planowanego rozpoczęcia eksploatacji 

urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier w miejscu przyszłej 

eksploatacji (opisanym w części D.3.) 

 

Część E – Informacja o załącznikach (w formularzu elektronicznym pola z tej części są 

zablokowane); 

 

Część F – Oświadczenie i podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę (w wersji 

elektronicznej wnioskodawca uzupełnia tylko pola 47. Imię, 48. Nazwisko, 49. Data 

wypełnienia, natomiast podpis w polu 50. wymagany jest na wniosku oryginalnym); 

 

Część G – Rejestracja urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu (w formularzu 

elektronicznym pola są zablokowane, dedykowane dla operatora); 

 

Część H - Adnotacje organu. 
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Elektroniczna wysyłka wniosku o rejestrację urządzenia losującego, urządzenia do gier 

lub automatu do gier na formularzu GL-1 do systemu KRAG 

 

Wypełnione elektroniczne wnioski GL-1 (lub zgłoszenia GL-2) w formie plików 

nazwa_zgłoszenia.xls, wysyłane są przez wnioskodawcę jako załączniki do wiadomości  

e-mail na adres systemu KRAG krag@krag.mf.gov.pl . Pliki te mogą być przygotowane 

zarówno w MS Excel jak i w OpenOffice, wymagany jest natomiast zapis wniosku w 

formacie Skoroszytu programu MS Excel 97-2003 pod nazwą niezawierającą polskich 

znaków i znaków specjalnych. Dla celów technicznych zaleca się rozpoczynanie nazwy 

zgłoszenia od numeru NIP właściciela urządzenia losującego, urządzenia do gier lub 

automatu. Po wstępnej weryfikacji zgłoszeń, system generuje do nadawcy odpowiedź z 

informacją o poprawności przekazanych wniosków.  

Jeżeli wiadomość zawierała poprawnie uzupełnione wnioski GL-1 (lub zgłoszenia GL-2), to 

wnioskodawca jest o tym informowany (Przykład 1.), a zgłoszenia są skierowane do 

repozytorium - bazy zgłoszeń oczekujących na weryfikację danych z dokumentem 

oryginalnym i właściwy import danych do systemu KRAG.  

 
K.R.A.G v2017.10.06  

 
LP:1 
 Nadawca: test15@xyz 
 Temat: Wysyłka załączników - wnioski GL-1 i zgłoszenia GL-2 
 
 Załącznik: g2_przeniesienie.xls (GL-2)  

 
 Załącznik: g2_przywrocenie.xls (GL-2)  

 
 Załącznik: g2_wycofanie.xls (GL-2)  

 
 Załącznik: g2_wycofanie_zawieszonego.xls (GL-2)  
 

 Załącznik: g2_zawieszenie.xls (GL-2)  
 

 Załącznik: g1_rejestracja.xls (GL-1)  
 
 OK: GL-1 wstawiono 1 formularz(e/y) do repozytorium dokumentów  
  Dokumenty oczekują na rozpatrzenie. 
 OK: GL-2 wstawiono 5 formularz(e/y) do repozytorium dokumentów  
  Dokumenty oczekują na rozpatrzenie. 
 
 Raport z dnia: 2017-09-27 08:05:01 (1) 

 

Przykład 1. Automatyczna odpowiedź systemu KRAG na e-mail nadawcy, dotycząca weryfikacji dokumentów GL-1 i GL-2 z wynikiem 

poprawnym. 

mailto:krag@krag.mf.gov.pl
mailto:test15@xyz
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Import danych do systemu jest możliwy do wykonania jedynie przez uprawnionego operatora 

w miejscu składania wniosku (właściwy urząd celno-skarbowy), który jest w posiadaniu 

oryginałów wniosków (lub zgłoszeń).  

W jednej wiadomości e-mail można załączyć wiele wniosków GL-1 lub zgłoszeń GL-2. 

Jeżeli, w którymś z wniosków wystąpią błędy, system odrzuci wszystkie 

wnioski/zgłoszenia. Nadawca zobowiązany jest dokonać poprawek w błędnych 

wnioskach/zgłoszeniach i wysłać ponownie, zarówno te poprawione, jak i pozostałe 

odrzucone wcześniej wnioski/zgłoszenia. 

Data elektronicznego wpływu wniosków o rejestrację nie stanowi daty wszczęcia 

postępowania w sprawie poświadczenia rejestracji. System KRAG jest systemem 

wspomagającym, służącym zautomatyzowaniu działań prowadzonych w obszarze rejestracji 

urządzeń losujących, urządzeń do gier lub automatów do gier i nie jest systemem 

teleinformatycznym organu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.). W świetle 

powyższego dla wniosków GL-1 i zgłoszeń GL-2 zastosowanie ma przepis art. 165 § 3 a nie 

przepis art. 165 § 3b ustawy Ordynacja podatkowa, tj. datą wszczęcia postępowania na 

żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej (forma 

pisemna). 

 

Poniżej przedstawiam przykładową odpowiedź e-mail generowaną przez system, zawierającą 

komunikaty o błędach we wnioskach GL-1 lub w zgłoszeniach GL-2 przesłanych na 

formularzu elektronicznym. 

 
  K.R.A.G v2017.10.06 
 
 Lp:1 
 Nadawca:   Jan Nowak <jan.nowak@xyz.pl> 
 Temat:        Wniosek GL-1 
 
  Załącznik:    Kopia gl1_v201700925_Test.xls (GL-1) [0]  
                     puste pola: 16, 
                     błędny format numerycznego pola: 33, 
 
 
  ERROR:       Wycofanie wszystkich formularzy 
 
 Raport z dnia: 2017-09-27 08:10:01 (1) 

 

  
Przykład 2. Przykładowa treść odpowiedzi e-mail wygenerowana przez system KRAG, zawierająca komunikaty o błędach 

we wniosku GL-1 lub w zgłoszeniu GL-2. 

mailto:jan.nowak@

