
5. PODATEK OD GIER HAZARDOWYCH

5.1. Podstawowe za³o¿enia

Podatek ten zosta³ wprowadzony ustaw¹ z dnia 9 listopada 2009 r.

o grach hazardowych (ugh) w celu uregulowania rynku jednorêkich ban-
dytów, kasyn do pokera i koœci, salonów bingo i tym podobnych. Co w tym
wszystkim robi¹ podmioty III sektora? Otó¿ wiele z nich organizuje loterie
fantowe w celach charytatywnych. Jest to bardzo efektywna forma zbierania
œrodków, zazwyczaj w ramach dzia³alnoœci odp³atnej. Uczestnicy loterii –
pragn¹cy wesprzeæ dzia³alnoœæ danej organizacji dobroczynnej – kupuj¹
losy, zyskuj¹c mo¿liwoœæ wygrania fantów. Œrodki w ten sposób zgroma-
dzone zostaj¹ wykorzystane na dzia³alnoœæ statutow¹ jednostki. Warto przy-
pomnieæ, ¿e dzia³alnoœæ tego typu mo¿e byæ prowadzona jedynie w obrêbie
celów zawartych w statucie i w udppw (patrz „cele wspierane czynnie” –
podrozdz. 1.3.2), dzia³añ spo³ecznych spó³dzielni socjalnej (podrozdz. 1.2.7)
lub w ramach dzia³alnoœci gospodarczej, je¿eli jednostka j¹ prowadzi.

Loterie fantowe mog¹ organizowaæ wszystkie wymienione tu podmioty,
poza stowarzyszeniami zwyk³ymi i m³odzie¿owymi klubami sportowymi,
które nie mog¹ prowadziæ dzia³alnoœci statutowej odp³atnej ani gospo-
darczej. To w tych formach bowiem mo¿na zorganizowaæ sprzeda¿ losów.

Podstaw¹ opodatkowania w wypadku loterii fantowych jest suma wp³y-
wów uzyskanych od sprzeda¿y losów, a przy grze w bingo fantowe – wartoœæ
minimalna kartonów u¿ytych do gry (art. 73 ust. 1 pkt 1, 6 ugh). Stawk¹ po-
datku jest w obu przypadkach 10% podanej kwoty (art. 74 pkt 1).

Ewidencjê podstaw opodatkowania, obrotu ¿etonami i kartonami oraz
inne rejestry (art. 78 ust. 1 ugh) ustala minister w³aœciwy do spraw finansów
publicznych, na podstawie art. 78 ust. 2 tej¿e ustawy. Obecnie wzory ewi-
dencji okreœla rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r.

111



w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadz¹ce dzia³al-

noœæ w zakresie gier hazardowych, zawieraj¹ce w za³¹cznikach szczegó³owe

wzorce dokumentacji przychodów i obrotów w ró¿nych rodzajach gier.

W odniesieniu do interesuj¹cych nas tu rodzajów gier hazardowych ten¿e akt

prawny stanowi, ¿e podmioty urz¹dzaj¹ce loterie fantowe lub gry bingo fan-

towe, w dokumentacji umo¿liwiaj¹cej rozliczenie wyniku finansowego,

okreœlaj¹ kwoty przychodów ze sprzeda¿y losów, kartonów do gry lub in-

nych dowodów udzia³u w grze z podzia³em na okresy miesiêczne, wartoœæ

otrzymanych lub zakupionych nagród oraz wartoœæ wydanych nagród (§ 10).

Z kolei wzory deklaracji podatkowych, do których sk³adania podatnicy –

organizatorzy gier hazardowych – s¹ zobligowani na podstawie art. 75

ust. 1 ugh, ustala tak¿e minister odpowiedzialny za finanse publiczne, zgod-

nie z art. 76 tej¿e ustawy. Aktualnie obowi¹zuje rozporz¹dzenie Ministra

Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji

podatkowej dla podatku od gier (Dz.U. poz. 853). Deklaracje dla podatku od

gier wyró¿nia symbol POG.

5.2. Preferencje dla podmiotów ekonomii spo³ecznej

W ustawie brak zwolnieñ dla jednostek III sektora – musz¹ one rozliczaæ

podatek tak jak wszystkie inne podmioty wymienione w art. 7 ust. 1 ugh

(osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj¹ce oso-

bowoœci prawnej). Loterie takie musz¹ byæ zg³aszane do Urzêdu Celno-

-Skarbowego, jeœli ³¹czna wartoœæ puli nagród nie przekroczy kwoty

bazowej, okreœlonej w art. 70 tej¿e ustawy. Zgodnie z nim kwota bazowa dla

danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciêtnego miesiêcznego

wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku,

w drugim kwartale roku poprzedniego, og³oszonego w obwieszczeniu Pre-

zesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym G³ównego

Urzêdu Statystycznego. Zg³oszenie powinno nast¹piæ najpóŸniej na 30 dni

przed rozpoczêciem loterii.

Loterie, w których wartoœæ puli nagród – czyli suma wartoœci wszystkich

fantów, jakie bior¹cy udzia³ w loterii mog¹ otrzymaæ w zamian za zakup
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losu – przekroczy podan¹ wy¿ej kwotê bazow¹, wymagaj¹ zezwolenia na-

czelnika urzêdu celno-skarbowego.

Dla organizacji po¿ytku publicznego przewidziano tu jedn¹ preferencjê –

zawart¹ w art. 7 ust. 1b:

Loterie fantowe oraz gry bingo fantowe, w których wartoœæ puli wygra-

nych jest wy¿sza od kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, oraz nie prze-

kracza piêtnastokrotnoœci tej kwoty, mog¹ byæ urz¹dzane przez organizacjê

po¿ytku publicznego po dokonaniu ich zg³oszenia. Zg³oszenia dokonuje siê

nie póŸniej ni¿ 30 dni przed dniem rozpoczêcia tej loterii lub gry. £¹czna

wartoœæ puli wygranych w loteriach fantowych lub w grze bingo fantowe

organizowanych przez organizacjê po¿ytku publicznego w oparciu o zg³o-

szenia, nie mo¿e przekroczyæ w ci¹gu roku kalendarzowego trzydziesto-

krotnoœci kwoty bazowej, o której mowa w art. 70.

Tak wiêc z organizacji po¿ytku publicznego zdjêto obowi¹zek uzys-

kiwana zezwolenia od naczelnika USC, jeœli ³¹czna wartoœæ puli nagród nie

przekroczy piêtnastokrotnoœci sumy bazowej co do jednej loterii i trzy-

dziestokrotnoœci kwoty bazowej wszystkich zorganizowanych w danym

roku kalendarzowym loterii.

Dotyczy: dowolnego podmiotu III sektora posiadaj¹cego status organiza-

cji po¿ytku publicznego i organizuj¹cego loterie i bingo fantowe w ramach

dzia³alnoœci odp³atnej lub gospodarczej (nie dotyczy wiêc stowarzyszeñ

zwyk³ych i m³odzie¿owych klubów sportowych – patrz podrozdz. 5.1).

Preferencje dla podmiotów ekonomii spo³ecznej
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