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Informacje ogólne
Bieżące informacje w zakresie rynku gier hazardowych

Komunikat w sprawie gier na urządzeniu FUTURA: Minister Finansów potwierdza hazardowy
charakter gier.
W dniu 16 grudnia 2019 r. Minister Finansów wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję z 23 września 2019 r. rozstrzygającą, że
gry na urządzeniu FUTURA są grami na automatach w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych.
Tym samym Minister Finansów potwierdził hazardowy charakter gier rozgrywanych na urządzeniach FUTURA.
Decyzja ta jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania.

Zmiana rozporządzenia w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier,
zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania
wygranych
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń losujących,
urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i
wypłacania wygranych.
Zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych, wyłącznie minister właściwy do spraw nansów publicznych, w formie decyzji,
rozstrzyga czy gra na danym urządzeniu jest grą na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.
Opinia jednostki badającej jest jedynie załącznikiem do wniosku o wydanie rozstrzygnięcia. W opinii tej musi znaleźć się informacja, że
służy ona wyłącznie do wydania rozstrzygnięcia przez ministra właściwego do spraw nansów publicznych.
Opinia jednostki badającej dokumentuje przeprowadzenie badania technicznego urządzenia do gier, a jedynym celem sporządzenia
takiej opinii jest konieczność jej załączenia do wniosku o wydanie rozstrzygnięcia o charakterze gier na automatach do gier.
Tym samym, opinia jednostki badającej nie stwierdza hazardowego lub niehazardowego charakteru danej gry i nie może być
traktowana jako rozstrzygnięcie w tym zakresie.
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Osobom nielegalnie urządzającym gry na automatach i posiadającym automaty do gier wbrew przepisom ustawy o grach
hazardowych grozi odpowiedzialność administracyjna określona w ustawie o grach hazardowych oraz odpowiedzialność karna
skarbowa określona w ustawie Kodeks karny skarbowy.

Komunikat w sprawie wydania przez Ministra Finansów, Inwestycji i
Rozwoju decyzji rozstrzygającej charakter gry na urządzeniu FUTURA.
23 września 2019 r., Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał decyzję o hazardowym charakterze gry rozgrywanej na urządzeniu
o nazwie FUTURA.
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju informuje, że została wydana decyzja rozstrzygająca, że gry (urządzane na zasadach
opisanych w decyzji) na urządzeniu o nazwie FUTURA są grami na automatach w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych.
Zgodnie z ustawą o grach hazardowych działalność w zakresie urządzania gier na automatach może być prowadzona po uzyskaniu
koncesji na kasyno gry (art. 6 ust. 1 ustawy), natomiast prowadzenie takiej działalności poza kasynem gry jest objęte monopolem
państwa (art. 5 ust. 1 ustawy). Dodatkowo, przepis art. 15j ustawy o grach hazardowych zakazuje posiadania automatów z wyjątkiem
wskazanych w nim podmiotów.
Osobom nielegalnie urządzającym gry na automatach i posiadającym automaty do gier wbrew przepisom ustawy o grach
hazardowych grozi odpowiedzialność administracyjna określona w ustawie o grach hazardowych oraz odpowiedzialność
karnoskarbowa określona w ustawie Kodeks karny skarbowy.
Pamiętać należy, że jedynie decyzja wydana przez ministra właściwego do spraw nansów publicznych rozstrzyga, czy gra na danym
urządzeniu jest grą na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych (na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy).
 decyzja w sprawie gier na urządzeniu FUTURA (PDF, 1273 kB)

 decyzja z sprawie gier na urządzeniu typu Football Mania (PDF, 337 kB)

Komunikat w sprawie wydania przez Ministra Finansów decyzji rozstrzygającej charakter gry na
urządzeniu typu Football Mania.
Minister Finansów informuje, że została wydana decyzja o niehazardowym charakterze gry na urządzeniu Football Mania, której
zasady i przebieg są opisane w decyzji Ministra Finansów. Rozstrzygnięcie wydane zgodnie z art. 2 ust. 6 i 7 ustawy o grach
hazardowych odnosi się do konkretnego przedsięwzięcia/gry na danym urządzeniu i nie może mieć zastosowania do
zmody kowanych gier/przedsięwzięć. Inne gry o tożsamych lub podobnych nazwach nie są objęte treścią wydanego rozstrzygnięcia i
ich urządzanie może naruszać przepisy ustawy o grach hazardowych. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z
treścią decyzji celem uniknięcia ewentualnej odpowiedzialności karnej skarbowej i administracyjnej.
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 Informator o procedurze pozyskiwania decyzji rozstrzygającej o charakterze gier. (PDF, 744 kB)

Informacja dotycząca wypełnienia obowiązku z art. 35 pkt 21 oraz art. 36 pkt 21 ustawy z dnia 19
listopada 2019 r. o grach hazardowych w związku ze zmianą przepisów dotyczących sporządzania
sprawozdań nansowych.
Zgodnie z art. 35 pkt 21 i art. 36 pkt 21 ustawy o grach hazardowych, wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry oraz
wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych powinien zawierać sprawozdanie nansowe za ostatni rok
obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, a w przypadku spółki rozpoczynającej działalność – oświadczenie o zgodności działania
spółki z przepisami o rachunkowości.
Stosownie do art. 57 ustawy, dokumenty dołączane do wniosków i zawiadomień składa się w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.
Jak wynika z cyt. powyżej art. 57 ustawy, dokumenty dołączane na podstawie art. 35 pkt 21 i art. 36 pkt 21 ustawy do wniosku o
udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry oraz wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych składa się
w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, co jednoznacznie wskazuje na ich papierową formę.
W dniu 1 października 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, które zobligowały podmioty do sporządzania sprawozdań nansowych wyłącznie
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w formie plików JPK. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na mocy art. 8 i art. 10 ustawy zmieniającej, obowiązek sporządzania
sprawozdań w formie elektronicznej dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób zycznych), jak również podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
(ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
Zatem w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 35 pkt 21 i art. 36 pkt 21 ustawy o grach hazardowych, podmioty ubiegające
się o ww. koncesję/zezwolenie powinny dołączyć do wniosku o udzielenie takiej koncesji/zezwolenia wydruki (kopie) stosownych
dokumentów, poświadczone zgodnie z art. 57 ustawy o grach hazardowych.

Informacja dotycząca zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i należnościach celnych
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, o koncesję lub zezwolenie mogą się ubiegać
wyłącznie podmioty, które udokumentują niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz z zapłatą
należności celnych.
Stosownie do art. 35 pkt 17 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie
kasyna gry powinien zawierać m.in. aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu
państwa i należności celnych. Analogiczne zapisy dotyczą wniosków o udzielenie zezwoleń na prowadzenie:
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zakładów wzajemnych (art. 36 pkt 17 ww. ustawy),
loterii fantowej lub gry bingo fantowe (art. 38 pkt 11 ww. ustawy),
loterii promocyjnej (art. 39 pkt 9 ww. ustawy),
loterii audioteksowej (art. 39a pkt 9 ww. ustawy).
Zgodnie z przepisami art. 306e i następnymi zawartymi w Dziale VIIIa „Zaświadczenia" – ustawy Ordynacja podatkowa, organ
podatkowy wydaje zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Natomiast w myśl art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167, z późn. zm.) do wydawania
zaświadczeń stosuje się odpowiednio przepisy Działu VIIIa Ordynacji podatkowej, z tym że odmowa wydania zaświadczenia lub
zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze decyzji w rozumieniu przepisów prawa celnego.
Zgodnie z art. 306a § 4 Ordynacji podatkowej zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy. Zatem złożenie wniosku o
wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości podatkowych nie tworzy po stronie organu
podatkowego ani obowiązku, ani uprawnienia do badania istnienia ewentualnych zaległości z tytułu należności celnych. Wystąpienie
zaległości z tego tytułu nie może mieć wpływu na treść zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości,
podobnie jak nie może prowadzić do odmowy wydania przez organ podatkowy przedmiotowego zaświadczenia.
Mając na uwadze powyższe, w przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w
podatkach oraz w należnościach celnych, naczelnik urzędu skarbowego, powinien wydać odrębne zaświadczenia o:
niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w zakresie zobowiązań podatkowych (formularz ZAS-W),
niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w należnościach celnych (art. 73 ust. 3 Prawa celnego).
Zatem podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji/zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych, dla
potwierdzenia wypełnienia przepisu art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy, powinny legitymować się ww. zaświadczeniami.

Pozytywna opinia rady gminy o lokalizacji kasyna gry
Zgodnie z ustawą o grach hazardowych, wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry powinien zawierać pozytywną
opinię rady gminy o lokalizacji kasyna gry.
Wobec braku jednoznacznego przepisu w ustawie o grach hazardowych przyjmuje się, że podmiot, dla którego wydaje się opinię,
może być wskazany w samej uchwale, w jej uzasadnieniu bądź w piśmie dodatkowym. Uchwała ze względu na jej przedmiotowopodmiotowy charakter, powinna zatem określać dokładną lokalizację ośrodka gier oraz konkretny podmiot, który wystąpił z
wnioskiem o jej wydanie. Opinia nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie ma charakteru ogólnego. Dotyczy sytuacji prawnej
wnioskodawcy i powinna być wydana na wniosek konkretnego podmiotu. Nie jest możliwe posługiwanie się taką uchwałą przez inny
(nie wnioskujący o nią) podmiot, który ubiega się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry.
Takie stanowisko prezentują również sądy administracyjne, m.in. Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z 1 marca 1999 r. wyraźnie
stwierdził, że pozytywna opinia rady gminy o lokalizacji ośrodka gier ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, gdyż określa zarówno
dokładny adres przyszłego ośrodka gier jak i podmiot, który w imieniu własnym złożył wniosek w tym zakresie. W orzeczeniu z 8
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czerwca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w ustnym uzasadnieniu wyroku orzekł m.in., że organ słusznie przyjął,
że opinia Rady Miasta nie jest aktem prawa miejscowego i powinna być każdorazowo wydawana na potrzeby konkretnego
postępowania.
Z wyroku WSA jednoznacznie wynika, że nie można posługiwać się uchwałą rady gminy o lokalizacji kasyna gry – podjętą dla potrzeb
wcześniejszego postępowania, zakończonego wydaniem koncesji lub zezwolenia z uwagi na „skonsumowanie” uzyskanych
dokumentów – na potrzeby zakończonego już postępowania administracyjnego. Wydanie nowej koncesji wymaga wyrażenia
aktualnej opinii rady gminy w tej konkretnej sprawie. W obowiązującym porządku prawnym nie przewidziano instytucji potwierdzania
aktualności uchwał, brakuje także podstawy prawnej do niewyrażania opinii przez radę, nawet jeśli organ ten wielokrotnie miałby
zajmować się wnioskami tego samego podmiotu, dotyczącymi tej samej lokalizacji. Rada gminy może oczywiście podtrzymywać swoje
stanowisko, argumentując swe działanie brakiem zmiany stanu faktycznego i prawnego. Nie może jednak nie podjąć uchwały w tej
sprawie, a na pewno nie może być ona zastąpiona pismem przewodniczącego rady gminy, w którym ten informowałby
wnioskodawcę, że kwestia ta była już przedmiotem obrad organu stanowiącego.
Reasumując, zgodnie z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem sądów administracyjnych, podmiot, który ubiega się o udzielenie
koncesji na kasyno gry, powinien legitymować się indywidualną opinią rady gminy o lokalizacji kasyna gry wydaną na potrzeby
konkretnego postępowania.
Ponieważ wcześniej jako właściwe przyjmowano – wydane w przeszłości – uchwały rad gmin, które pozytywnie opiniowały lokalizację
kasyn a ich aktualność była potwierdzana przez przewodniczącego rady gminy w odrębnym piśmie, jak również realizując zasadę
pogłębiania zaufania do organów administracji państwowej, do uprawomocnienia się wyroku WSA w Warszawie z 8 czerwca 2011 r.
takie uchwały były przyjmowane przez organ.
14 czerwca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od wskazanego wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z 8 czerwca 2011 r. , tym samym orzeczenie WSA uprawomocniło się.
W związku z tym obecnie będą przyjmowane przez organ wyłącznie uchwały o lokalizacji kasyn gry wydane przez rady gmin na
potrzeby konkretnego postępowania.
Odnosi się również do pozytywnej opinii rady gminy o lokalizacji salonu gry bingo pieniężne.

Składanie zabezpieczeń w grach hazardowych

Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej
Termin ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej obejmuje cały okres obowiązywania zezwolenia lub koncesji oraz
dodatkowo - sześciomiesięczny okres na zgłaszanie roszczeń.
Termin na wystąpienie przez bene cjenta z żądaniem zapłaty jest określany odrębnie i wynosi co najmniej 14 dni po upływie okresu
ważności gwarancji. Jednocześnie nie może być taki sam jak termin ważności gwarancji.
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Gwarantem może być wyłącznie:
osoba prawna, która ma siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
oddział banku zagranicznego oraz główny oddział zakładu ubezpieczeń, które prowadzą w Polsce działalność bankową lub
ubezpieczeniową i mają uprawnienie do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych na całym kraju.
Warunkiem złożenia zabezpieczenia jest przekazanie, za pisemnym potwierdzeniem przyjęcia, oryginału gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej organowi, który udziela koncesji lub zezwolenia.

Zabezpieczenia w formie kwoty na rachunku bankowym
Zabezpieczenia pieniężne składane są w walucie polskiej i przechowywane są na rachunku nr: 56 1130 1017 0020 0675 9990 0002.
Jego oprocentowanie na 12.04.2019 r. wynosiło 0.4032 %.
Nazwa posiadacza rachunku: Ministerstwo Finansów, Departament Finansów i Księgowości. Nazwa banku: Bank Gospodarstwa
Krajowego, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.
Warunkiem złożenia zabezpieczenia jest przekazanie dowodu jego wpłaty organowi, który udziela koncesji lub zezwolenia.
Po zwolnieniu zabezpieczenia, kwoty zgromadzone na rachunku są zwracane wraz z odsetkami.

Zabezpieczenia w formie hipoteki na nieruchomości
Od 12 czerwca 2015 r. nie można już składać zabezpieczeń w formie hipoteki.
Dotychczasowe zabezpieczenia są ważne do czasu ich zwolnienia przez Ministra Finansów.

Uwagi końcowe
Zabezpieczenia nansowe, które nie spełniają wymogów prawnych nie będą akceptowane.
W przypadku zabezpieczenia nansowego w grach hazardowych, które nie spełnia określonych warunków, należy je uzupełnić w
terminie wyznaczonym w wezwaniu organu.
Zwolnienie zabezpieczenia następuje na wniosek podmiotu, który je złożył, w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Informacja o odpowiedzialności administracyjnej i karnej z tytułu naruszenia ustawy o grach
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hazardowych
Ministerstwo Finansów informuje, że naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych sankcjonowane jest odpowiedzialnością
administracyjną (kara pieniężna) zgodnie z art. 89 ustawy o grach hazardowych, oraz odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 107111 Kodeksu karnego skarbowego.
Ustawa o grach hazardowych przewiduje nakładanie administracyjnych kar pieniężnych na:
urządzającego gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia – w przypadku gier na
automatach kara ta wynosi 100 tys. zł od każdego automatu, w przypadku gier urządzanych bez dokonania wymaganego
zgłoszenia – do 10 tys. zł, zaś w przypadku gier innych, niż powyższe – 5-krotność opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia;
urządzającego gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia, który
narusza warunki zatwierdzonego regulaminu, udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia lub
prowadzi gry na automatach do gier, urządzeniu losującym lub urządzeniach do gier bez wymaganej rejestracji automatu do
gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gry ̶ w przypadku gier urządzanych na podstawie koncesji lub zezwolenia kara ta
wynosi do 200 tys. zł zaś w przypadku gier urządzanych na podstawie zgłoszenia – do 10 tys. zł;
posiadacza zależnego lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność
gastronomiczna, handlowa lub usługowa, jak również posiadacza samoistnego takiego lokalu, o ile lokal nie jest przedmiotem
posiadania zależnego ̶ w obu przypadkach kara pieniężna wynosi 100 tys. zł od każdego automatu;
dostawcę usług płatniczych, który nie przestrzega zakazu, o którym mowa w art. 15g ustawy o grach hazardowych, tj. zakazu
udostępniania usług płatniczych na stronach internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do
Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą ̶ do 250 tys. zł;
uczestnika gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia ̶ 100% uzyskanej wygranej
niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek;
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, który nie wypełnił obowiązków wynikających z art. 15f ust. 5 ustawy (nieodpłatnego
uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do ww. Rejestru,
nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen internetowych wpisanych do Rejestru do strony
internetowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw nansów publicznych zawierającej komunikat m.in. o lokalizacji
Rejestru, nieodpłatnego umożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z
Rejestru) ̶ kara pieniężna wynosi do 250 tys. zł;
urządzającego grę hazardową, której urządzanie stanowi monopol państwa ̶ do 500 tys. zł.
Zgodnie z art. 107-111 Kodeksu karnego skarbowego, odpowiedzialności karnej skarbowej podlega przykładowo ten:
kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe ̶ kara grzywny do
720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie;
kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze hazardowej ̶ kara grzywny do 120 stawek
dziennych;
kto urządza lub prowadzi grę hazardową bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych
urzędowych zamknięć ̶ kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 2, albo obie te kary
łącznie;
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kto wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych
zamknięć posiada automat do gier ̶ kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie
te kary łącznie;
kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza lub prowadzi loterię fantową, grę bingo fantowe, loterię
promocyjną lub loterię audioteksową ̶ kara grzywny do 240 stawek dziennych;
kto uczestniczy w grze hazardowej, urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub
zezwolenia ̶ kara grzywny do 120 stawek dziennych;
kto, wbrew przepisom ustawy, zleca lub prowadzi reklamę lub promocję gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów
wzajemnych lub gier na automatach, umieszcza reklamę takich gier lub zakładów lub informuje o sponsorowaniu przez
podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów ̶ kara grzywny do 720 stawek dziennych. Tej samej karze
podlega kto czerpie korzyści z reklamy lub promocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier
na automatach zlecanych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy, z umieszczania reklamy wbrew przepisom ustawy albo
informowania o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów;
kto umożliwia osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, udział w grze hazardowej innej niż loteria promocyjna lub fantowa ̶
kara grzywny za wykroczenia skarbowe.

Komunikat w sprawie przygotowania do brexitu w zakresie rynku gier hazardowych w Polsce
Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, akcje (udziały) w spółkach prowadzących działalność
polegającą na urządzaniu gier hazardowych, może nabywać lub obejmować osoba prawna lub spółka niemająca osobowości prawnej,
której siedziba znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Mając na uwadze powyższe i wciąż
niepewny wynik negocjacji umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a co za tym idzie rosnące ryzyko wyjścia tego kraju z
Unii Europejskiej bez umowy, Ministerstwo Finansów informuje, że podmioty z terenu Wielkiej Brytanii nie będą mogły uczestniczyć w
polskim rynku gier hazardowych. W przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wymagana będzie zatem zmiana,
dotychczasowych akcjonariuszy/udziałowców mających siedzibę w Wielkiej Brytanii na osoby zyczne bądź prawne, spełniające
warunki określone w ustawie o grach hazardowych.

Podatek od gier hazardowych
Informacje podstawowe
Gry hazardowe obejmują gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty i gry na automatach.
Gry losowe - to gry, w tym gry urządzane przez internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od
przypadku. Są nimi: gry liczbowe, loterie pieniężne, gra telebingo, gry cylindryczne, gry w kości, gra bingo pieniężne, gra bingo
fantowe, loterie fantowe, loterie promocyjne, loterie audioteksowe.
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Zakłady wzajemne – to zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, które polegają na odgadywaniu:
wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy
od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory;
zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od
umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo.
Przez zdarzenia wirtualne rozumie się generowane komputerowo zdarzenia dotyczące sportowego współzawodnictwa ludzi lub
zwierząt.
Gry w karty - to gry: black jack, poker, baccarat, jeżeli są rozgrywane o nagrody pieniężne lub rzeczowe.
Gry na automatach to:
gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry, które
odpowiadają zasadom gier na automatach urządzane przez internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera
element losowości;
gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające
zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet, organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma
możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy.
Podatek od gier regulują art. 71 – 77 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Podatnicy
Podatnikiem podatku od gier jest:
osoba zyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na
podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych,
podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa,
uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry,
organizacja pożytku publicznego, jeśli wartość puli wygranych loterii fantowych lub gry bingo fantowe przekracza wartość kwoty
bazowej, o której mowa w art. 70;
od 25 listopada 2018 r. również jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej stanowiąca przedsiębiorstwo w spadku
w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby zycznej w okresie od otwarcia
spadku do dnia wygaśnięcia:
1. zarządu sukcesyjnego albo
2. uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o
którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identy kacji podatników i płatników.
Przedmiot opodatkowania
Przedmiotem opodatkowania jest:
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urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe, o których
mowa w art. 7 ust. 1a ustawy o grach hazardowych, oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera,
udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.
Podstawa opodatkowania
Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi:
w loterii pieniężnej, loterii fantowej i grze telebingo - suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów
udziału w grze,
w loterii audioteksowej – przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, organizatora loterii
audioteksowej uzyskany z tej loterii,
w grze liczbowej - suma wpłaconych stawek,
w zakładach wzajemnych - suma wpłaconych stawek,
w grze bingo pieniężne - wartość nominalna kartonów do gry zakupionych przez podmiot urządzający grę,
w grze bingo fantowe - wartość nominalna kartonów użytych do gry,
w grze cylindrycznej, grze w kości i grze w karty, z wyjątkiem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – kwota
stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych,
w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera - kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju,
w grze na automacie – kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wygranych uzyskanych przez
uczestników gier.
Stawki podatku
Stawka podatku od gier wynosi dla:
loterii fantowej i gry bingo fantowe - 10%,
loterii pieniężnej - 15%,
gry liczbowej - 20%,
gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 25%,
gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera 50%,
zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich
urządzanie - 2,5%,
zakładów wzajemnych innych niż dotyczące sportowego współzawodnictwa zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych
wyłącznie na ich urządzanie - 12%.
Obowiązki podatników, składanie deklaracji, obliczanie oraz wpłata podatku
Podatnicy, którzy podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier (z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju
gry pokera) są zobowiązani, bez wezwania, do:
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składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier,
obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego za okresy miesięczne, w terminie do 10.
dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
do obliczenia i zapłaty podatku od gier wstępnie za okresy dzienne, nie później niż w terminie 10 dni od daty losowania.
Do rozliczania podatku od gier służą deklaracje POG-5 wraz z odpowiednimi załącznikami.
Podmiot urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do:
złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier,
obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego
– dla podatku od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
Jako płatnik, podmiot urządzający turniej gry pokera rozlicza podatek od gier w deklaracji POG-P.

Gry hazardowe przez internet
Urządzanie gier hazardowych przez internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem
państwa.

Prowadzenie punktów gier na automatach
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, znowelizowana 1 kwietnia 2017 r., dopuszcza możliwość urządzania gier na
automatach w salonach gier. Jednak zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach poza
kasynem gry objęte jest monopolem państwa. Wykonywanie monopolu państwa przyznano jednoosobowej spółce Skarbu Państwa,
powoływanej lub wskazywanej w tym celu przez Prezesa Rady Ministrów.
Oznacza to, że podmioty prywatne nie mają możliwości urządzania gier na automatach poza kasynami gier.

 Informacje na temat udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry (PDF, 153 kB)

Informator: jak uzyskać koncesję na prowadzenie kasyna gry
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Informacja dotycząca zakazu reklamy i promocji gier hazardowych w Internecie
Ministerstwo Finansów informuje, że zgodnie przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zakazana jest
reklama i promocja gier cylindrycznych, gier w kości, gier w karty, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach (art. 29 ust. 1).
Wyjątkiem od zakazu objęte są zakłady wzajemne organizowane na zasadach określonych w ustawie o grach hazardowych i pod
warunkiem, że udzielono polskiego zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych (w tym w sieci Internet) oraz spełnione są
pozostałe warunki określone w przepisach tej ustawy.
Wykaz legalnych podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych na terytorium RP (w tym w sieci Internet) można
znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/zakladywzajemne-i-gry-hazardowe-przez-internet/.
Szczegółowa de nicja reklamy i promocji została zawarta w ustawie o grach hazardowych (art. 29 ust. 6-9). Zgodnie z przepisami
ustawy reklamą jest m.in. publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych, symboli gra cznych i innych oznaczeń związanych z
grami hazardowymi albo podmiotami urządzającymi te gry, w tym zamieszczanie linków przekierowujących na strony internetowe
podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych. Z kolei przez promocję należy rozumieć m.in. zachęcanie do
uczestnictwa w grach hazardowych, przekonywanie ludzi o zaletach tych gier albo zachęcanie do wstępu do miejsc, gdzie
organizowane są gry hazardowe.
Dodatkowo, za naruszenie zakazu reklamy gier hazardowych przewidziane są sankcje. Odpowiedzialności podlegają podmioty
zlecające lub prowadzące reklamę lub promocję, umieszczające reklamę lub informujące o sponsorowaniu przez podmiot
prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów oraz czerpiące korzyści z reklamy lub promocji (art. 110a Kodeksu
karnego skarbowego).
W związku z powyższym, Ministerstwo Finansów wskazuje na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zamieszczane informacje
w zakresie reklamy i promocji gier hazardowych, dokładne wery kowanie prezentowanych treści oraz sprawdzanie, czy podmiot
świadczący usługi w zakresie gier hazardowych posiada odpowiednie zezwolenie na oferowanie tych usług na terenie Polski.

 Podstawowe informacje na temat zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych (DOCX, 106 kB)

Informator: zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych
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