Informacja dla podmiotów organizujących „małe” loterie fantowe
lub „małą” grę bingo fantowe.
W związku z nowelizacją ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201, poz.1540 ze zm.), Dyrektor Izby Celnej informuje,
że z dniem 30 marca 2012 r. organizatorzy loterii fantowych oraz gry bingo fantowego, w których wartość puli wygranych nie
przekracza kwoty bazowej (o której mowa w art. 70 ustawy) w roku 2012 wysokości 3.560,83 zł., podlegają obowiązkowi
dokonania zgłoszenia (z odpowiednimi załącznikami) Naczelnikowi Urzędu Celnego (wg właściwości miejscowej) 30 dni przed
taką loterią.
Złożenie zgłoszenia jest bezpłatne, natomiast brak dokonania zgłoszenia podlega karze pieniężnej !

 UWAGA: Co rozumiemy pod pojęciem loterii fantowej i gry bingo fantowe?
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2009 , Nr 201, poz. 1540 ze zm.) loteria fantowa i gra bingo fantowe
zaliczana jest do gier losowych, a więc do gier o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od
przypadku, a warunki gry określa regulamin. Ich ustawowa definicja brzmi:
- loterie fantowe, to gry losowe w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a
podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;
- gry bingo fantowe, to gry losowe w których uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry
zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;

 UWAGA: Co rozumiemy przez pojęcie ”małej” loterii fantowej lub „małej” gry bingo fantowe?
Za „małą” loterię fantową lub „małą” grę bingo fantowe uznajemy taką, w których wartość puli nagród nie przekracza tzw. kwoty
bazowej, która jest corocznie wyliczana przez GUS, a w roku 2012 wynosi 3.560,83zł. – chodzi tu o wartość wszystkich nagród,
a nie kwotę, jaką planuje się pozyskać w ramach takiej gry. Dodatkowo podkreślić należy, iż najważniejszym wyróżnikiem gier
fantowych jest to, że całość dochodu z ich organizacji musi być przeznaczona na cel społecznie użyteczny, w
szczególności dobroczynny.
Od dnia 14 lipca 2011 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z dnia 29 czerwca 2011 r., Nr 134, poz.
779), organizatorzy „małych” gier fantowych nie muszą już uzyskiwać zezwoleń na ich organizację, a wystarczającym dla ich
legalnego organizowania jest złożenie przez nich odpowiedniego zgłoszenia co najmniej na 30 dni przed taką loterią.

 UWAGA: Co należy załączyć do zgłoszenia o zamiarze organizacji „małej” loterii fantowej lub „małej” gry bingo
fantowe?
Zgłoszenie o zamiarze organizacji „małej” loterii fantowej lub „małej” gry bingo fantowe powinno zawierać treść żądania,
wskazanie osoby, od której pochodzi oraz jej adres (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedzibę albo miejsce prowadzenia
działalności), a także:
1) określenie rodzaju gry,
2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym
Rejestrze Sądowym aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości)
osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający,
4) określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry,
5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie gry,
6) dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej gry,
7) określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów,
8) zobowiązanie wypłacalności nagród,
9) regulamin gry,
10) oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub innego majątku
przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe,
11) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek
na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne,
12) wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu,
13) oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający, że nie były skazane
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
14) oświadczenie osoby nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej tę grę o znajomości przepisów ustawy w zakresie
odpowiednio loterii fantowych lub gry bingo fantowe.

Regulamin gry musi być zgodny z ustawą, ponieważ urządzanie gier hazardowych w oparciu od regulamin niezgodny z ustawą
podlega sankcjom z ustawy karnej skarbowej. Należy pamiętać, że regulamin takiej gry musi koniecznie zawierać:
1) nazwę gry,
2) nazwę podmiotu urządzającego grę,
3) wskazanie organu, któremu złożono zgłoszenie,
4) obszar, na którym będzie urządzana gra, oraz miejsce i termin losowania nagród,
5) liczbę losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży,
6) cenę jednego losu lub kartonu,
7) sposób prowadzenia gry,
8) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry,
9) terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów lub kartonów,
10) cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry,
11) sposób i termin ogłaszania wyników,
12) miejsce i termin wydawania wygranych,
13) tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń,
14) liczbę i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny
przeznaczonych do sprzedaży losów lub kartonów.
Regulamin gry, co prawda nie podlega zatwierdzeniu przez organy celne, ale organizatorzy zobowiązani są do informowania
organu celnego o każdorazowej zmianie treści takiego regulaminu, w ciągu 3 dni od dokonania zmiany. Powiadomienie o zmianie
składa się do tego samego organu, do którego złożyło się pierwotne zgłoszenie.
Przykładowy wzór zgłoszenia urządzania loterii fantowej/gry bingo fantowe znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa
Finansów www.mf.gov.pl w zakładce Gry hazardowe/ Zasady urządzania tzw. małych loterii fantowych i gry bingo fantowe
obowiązujące od dnia 14 lipca 2011 r.

 UWAGA: Zwolnienia z obowiązków podatkowych oraz informacyjnych.
Urządzanie loterii fantowych lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej (w roku
2012 wynosi ona 3.560,83 zł), jest wolne od obowiązku:
- uiszczania opłat przewidzianych w art. 68-69 ustawy o grach hazardowych,
- uiszczania podatku od gier, ponieważ urządzający nie są podatnikami podatku od gier w rozumieniu art. 71 ust. 1 ustawy,
- składania deklaracji podatkowych oraz rozliczenia wyniku finansowego, wymienionych w art. 75 ust. 1 i 9 ustawy,
- prowadzenia ewidencji podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2 i
4 ustawy.



UWAGA: A co po zakończeniu loterii lub gry bingo fantowe?

Urządzający loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w terminie 30 dni od dnia zakończenia loterii fantowej lub gry bingo,
sporządza i przesyła do właściwego naczelnika urzędu celnego informacje dotyczące przeprowadzonej loterii fantowej lub
gry bingo fantowe (§ 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę
Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz. U. Nr 226, poz. 1820 ze zm.), zawierające:
- wykaz wydanych wygranych rzeczowych wraz z określeniem ich wartości;
- określenie wysokości kwot przekazanego dochodu z gry na cele społecznie użyteczne, w szczególności dobroczynne;
- zestawienie ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej,
- zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych i daty wystawienia zaświadczeń.

 UWAGA: Inne uwagi
Ogólna wartość wygranych w loterii fantowej lub grze bingo fantowe nie może być niższa niż 30% łącznej ceny
przeznaczonych do sprzedaży losów, natomiast wartość wygranej w loterii fantowej nie może być niższa od ceny losu lub
innego dowodu udziału w grze.
Bardzo ważnym obowiązkiem jest zabezpieczenie losów lub innych dowodów udziału w takiej grze oraz kartonów do gry
bingo fantowe przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem,
otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury
papieru. Podmiot urządzający loterię fantową i grę bingo fantowe jest obowiązany zgłaszać pisemnie właściwemu Naczelnikowi
Urzędu Celnego zamiar zniszczenia losów, kartonów lub innych dowodów udziału w takiej grze co najmniej na 7 dni przed
planowanym terminem przeprowadzenia tych czynności. Czynność zniszczenia podlega kontroli.
Osoby zarządzające podmiotem urządzającym loterie fantowe lub bingo fantowe lub osoby reprezentujące taki podmiot nie
mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ((na żądanie Urzędu Celnego
należy przedstawić aktualne zaświadczenie)
Więcej informacji na stronie internetowej Służby Celnej: www.mf.gov.pl w zakładce Ministerstwo Finansów/Gry hazardowe
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