Organizacja loterii: Biuro Grzegrzółka&Ko www.grzegrzolka.pl i www.loteria.org.pl
Informacja dla podmiotów organizujacych loterie fantowe i grę bingo fantowe
Biuro Grzegrzółka & Ko informuje organizatorów loterii fantowych i gier w bingo fantowe, że od 18 grudnia 2014
roku nastapiła zmiana w przepisach w zwiazku z zmiana ustawy o grach hazardowych z dnia 7 listopada 2014
roku.
A. Ogólne zasady organizacji loterii fantowej i gry bingo fantowe:
Ogólna wartość wygranych w loterii fantowej oraz grze bingo fantowe nie może być niższa niż 30 % łacznej ceny
przeznaczonych do sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze (art. 18 ust. 2 ustawy o grach
hazardowych).
B. Szczegółowe przepisy organizacji małej loterii fantowej i gry bingo fantowe:
Loterie z pula nagród nie przekraczajaca kwoty bazowej - na podstawie art. 7a i 71.1a ustawy o grach
hazardowych:
W przypadku małych loterii fantowych i małej gry bingo fantowe skoro maksymalna wartość puli wygranych nie
może być wyższa niż 3.785,38 zł, to maksymalna łaczna cena przeznaczonych do sprzedaży losów lub innych
dowodów udziału w grze nie może przekraczać kwoty 12 618 zł. Organizatorem tego typu loterii może
być dowolna osoba prawna, fizyczna lub podmiot nie posiadajacy osobowości prawnej. Sprzedaż losów małej
loterii fantowej jest zwolniona z podatku od gier.
Loterie z pula nagród powyżej kwoty bazowej i nie przekraczajaca 15 krotności kwoty bazowej - na podstawie art.
7b i 71.1a ustawy o grach hazardowych:
Ten typ loterii moga urzadzać wyłacznie organizacje pożytku publicznego. W przypadku małych loterii fantowych i
małej gry bingo fantowe skoro maksymalna wartość puli wygranych nie może być wyższa niż 15 x 3.785,38 zł =
56.780,70 zł, to maksymalna łaczna cena przeznaczonych do sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w
grze nie może przekraczać kwoty 189.269 zł. Sprzedaż losów małej loterii fantowej nie jest zwolniona z podatku
od gier.
Organizatorzy ww. loterii fantowych i gier bingo fantowe musza złożyć kompletne zawiadomienie co najmniej na
30 dni przed rozpoczęciem loterii do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego.
Złożenie zgłoszenia nie wiaże się z obowiazkiem uiszczenia opłaty.
Elementy zgłoszenia o zamiarze organizacji takiej loterii fantowej lub gry bingo fantowe stanowia: 1) określenie
rodzaju gry, 2) nazwę i status prawny podmiotu występujacego z wnioskiem, a w przypadku spółek handlowych
również numer w Krajowym Rejestrze Sadowym aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, 3) dane
osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu
tożsamości) osób zarzadzajacych podmiotem oraz reprezentujacych podmiot zgłaszajacy, 4) określenie obszaru,
na którym planowane jest urzadzenie gry, 5) określenie czasu, w którym planuje się urzadzenie gry, 6) dokładne
wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urzadzanej gry, 7) określenie planowanej wielkości
sprzedaży losów lub kartonów, 8) zobowiazanie wypłacalności nagród, 9) oświadczenie o legalności źródeł
pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub innego majatku przeznaczonego na urzadzenie
loterii fantowej lub gry bingo fantowe, 10) oświadczenie o niezaleganiu z zapłata podatków stanowiacych dochód
budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne,
11) wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu, 12) oświadczenie osób fizycznych zarzadzajacych
podmiotem oraz reprezentujacych podmiot zgłaszajacy, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
Organizatorzy loterii fantowych i gier bingo fantowe, których wartość puli nagród nie przekracza, tzw. kwoty
bazowej musza załaczyć do ww. zgłoszenia regulamin gry.
Na organizatorów nałożono obowiazek informowania organu celnego o każdorazowej zmianie treści takiego
regulaminu, w ciagu 3 dni od dokonania zmiany. Powiadomienie o zmianie składa się do tego samego organu, do
którego złożono pierwotne zgłoszenie.
Regulamin takich gier musi być zgodny z ustawa o grach hazardowych, bowiem urzadzanie gier hazardowych w
oparciu o regulamin niezgodny z ustawa podlega sankcjom z ustawy Kodeks karny skarbowy.
Opracowano na podstawie informacji dla podmiotów organizujących loterie fantowe i gry bingo fantowe oraz na podstawie ustawy o zmianie
ustawy o grach hazardowych z dnia 7 listopada 2014 roku.
Praktyczne linki związane z organizacją loterii fantowej i gry bingo fantowej:
http://loteria.org.pl/mala-loteria-fantowa-opp-jaka-pula-nagrod/
http://loteria.org.pl/mala-loteria-fantowa-zglosic/
http://loteria.org.pl/druk-zdrapek-losow-wymagania/
http://loteria.org.pl/portfolio-view/uslugi/

