
c2b”b(,6
iJtk €ź

n „tP

ZGŁOSZENIE
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM -ZGt.OSZENIE-ZMiAN-YDANCH!

ustawy z dnia 23 maja 2016 r. O zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw

(tytut projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia zgodnie Z jego treścią udostępnioną w BiuletynieInformacji Publicznej lub informacją zamieszczoną w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów albo ministrów)

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

1. Nazam-1-nazwisko
Stowarzyszenie Menedżerów Firm Działających w Zakresie Rozrywki, Komunikacji i Kultury
2. Adres siedzibyladres..miejsca zamieszkania!
ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa
3 Adres do korespondencji I adres e-mail
uL Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, e-mail: zbenbenekstowarzyszenierkik.pI
B. WSKAZANIE ÓSB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMiOTU WYMIENiC)NEGO W CZ$CI A W PRACACHNAD PROJEKTEM

Lp. Imię i nazwiska Adres

Zbigniew Benbenek
2

Krzysztof Dabrowski
3

4

5

C. dis POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKNIEM IN1RESU BĘDĄCEGO PEDMIOTEM
OCHRONY

W związku z udostępnieniem w Biuletynie Informacji Publicznej RCL projektu z dnia 23 maja 2016 r. o zmianie
ustawy o grach hazardowych i innych ustaw (dalej: „projekt ustawy”), Stowarzyszenie, stosownie do art. 7 ust. 4
pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa wskazuje interes,
który w odniesieniu do danej regulacji zamierza chronić, oraz rozwiązanie prawne, o którego uwzględnienie
będzie zabiegać.

Stowarzyszenie będzie zabiegać o uwzględnienie następującego rozwiązania prawnego:
1) zmianę art. 1 pkt 15 projektu ustawy w ten sposób, by usunąć z niego zapis wprowadzający do ustawy

hazardowej art. l5bb oraz
2) uchylenie art. 2 projektu ustawy wprowadzającego zmiany w art. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy z dnia 26

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ad. 1.
Projekt ustawy wprowadza do ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych nowy art. l5bb w
brzmieniu następującym: Podmiot urządzający gry hazardowe na podstawie koncesji na prowadzenie kasyna
gry jest obowiqzany przeprowadzać wszystkie transakcje wynikające z gier urządzanych w kasynie gry za
pośrednictwem rachunku płatniczego lub instrumentu płatniczego, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011
r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 11916 oraz z 2015 r. 1764, 1830 i 1893).
Zgodnie z lakoniczną treścią uzasadnienia, Artykuł zobowiązuje do przeprowadzania transakcji w kasynach gry,
zwiqzanychz urządzanymi w nim grami, za pośrednictwem rachunku płatniczego lub instrumentu płatniczego w

? 2.



rozumieniu ustawy o usługach płatniczych. Zapewni to kontrolę legalności środków pieniężnych.

W ocenie Stowarzyszenia projektowane rozwiązanie ignoruje okoliczność, iż stosownie do treści art. 2 pkt 1 lit.
i) w Zw. z art. 8 ust. la ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu („ustawa GlIF”), podmiot prowadzący kasyno gry reje5truje wszystkie transakcje zakupu lub

sprzedaży żetonów o wartości stanowiącej co najmniej równowartość 1.000 euro. Z kolei zgodnie z art. 9c

ustawy GlIF, identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji

publicznie dostępnych stosuje się przy wejściu klienta do kasyna gry, niezależnie od wartości żetonów

zakupionych do gry.
Zatem istnieją już skuteczne przepisy dotyczące kontroli legalności środków pieniężnych w kasynach gry, które

bezpośrednio odnoszą się da kasyn gry poprzez 15-krotne obniżenie „normalnej” wartości progowej w zakresie

rejestracji transakcji w kasynach (standardowo jest to próg 15.000 euro), a w przypadku tzw. środków

bezpieczeństwa finansowego w postaci identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów kasyn — całkowicie

uniezależniają obowiązki w tym zakresie od wartości zakupionych żetonów. Dowodem na skuteczność

istniejących w tym zakresie rozwiązań jest liczba 23 108 zarejestrowanych i przesianych do Generalnego
Inspektora Informacji Finansowej transakcji w kasynach gry w 2015 r. przez 4 spółki, będące członkami
wspierającymi Stowarzyszenia (Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A., Bingo Centrum Sp. Casino Sp. z
o.o., Finkorp Sp. z o.o.) a także liczba 13 kontroli przestrzegania przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu
pieniędzy przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Służby Celnej, w wyniku których, poza incydentalnymi
przypadkami, nie stwierdzono żadnych uchybień. Skoro istnieją niezwykle restrykcyjne przepisy w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu „dedykowane” do działalności kasyn gry, skoro
przeprowadzone niezwykle częste kontrole nie wykazują w tym zakresie żadnych uchybień, nie sposób uznać
wprowadzonego obowiązku przeprowadzania wszystkich transakcji wynikajqcych z gier urzqdzanych w kasynie
gry za pośrednictwem rachunku płatniczego lub instrumentu płatniczego za służącego „kontroli legalności
środków pieniężnych”.
W ocenie Stowarzyszenia zapis ten slużyć ma wyłącznie sparaliżowaniu operacyjnej działalności kasyn gry, być
może postrzeganych jako konkurencyjne wobec planowanej (kosztownej) ekspansji salonów gier na
automatach. Wskazuje na to okoliczność, że proponowane rozwiązanie nie obejmuje salonów gier, a także, że
— wedle naszej wiedzy - nie jest stosowane w żadnym kasynie na świecie. Każdy, kto choćby pobieżnie
orientuje się na czym polega gra w kasynie (a chyba to minimum, czego można tego oczekiwać od autorów
projektu) wie, że zanim dojdzie do końcowego rozstrzygnięcia (wygranej lub przegranej) w trakcie gry dokonuje
się mnóstwa operacji, w tym gotówkowo — żetonowych. Konieczność przeprowadzania „wszystkich transakcji”
przelewem czy kartą przyniesie trudne do przewidzenia konsekwencje, włącznie z unikaniem przez klientów
takiego miejsca, w którym utrudnia się im grę i traktuje się ich jak obywateli drugiej kategorii.
Przede wszystkim jednak, obowiązkowe włączenie w system gry w kasynie zewnętrznego podmiotu (banku czy
innej instytucji finansowej), który nie będzie przecież odpowiadał (bo nigdy się na to nie zgodzi) za skutki
błędów dla operatora czy gracza w przypadku np. nieprawidłowej wpłaty czy wypłaty, niedokonania wpłaty czy
wypłaty w terminie, etc. byłoby przejawem nieodpowiedzialności ustawodawcy, lub co gorsza, świadomym
działaniem na szkodę podmiotów prywatnych. Już teraz uzgadnianie treści regulaminów gier trwa miesiącami;
po wprowadzeniu nowego czynnika niezwykle komplikującego określenie choćby trybu składania i
rozpatrywania reklamacji czy roszczeń, procedurę tego rodzaju być może w ogóle uniemożliwi.
Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie uważa, iż projektowany art. lSbb ustawy hazardowej narusza
prawo operatorów kasyn do prowadzenia działalności w przewidywalnych i możliwych do spełnienia
warunkach, dlatego wnioskujemy o zmianę art. 1 pkt 15 projektu ustawy w ten sposób, by usunąć z niego zapis
wprowadzający do ustawy hazardowej art. l5bb.

Ad. 2.
Jeszcze gorzej, od omówionego wcześniej przepisu art. lSbb, Stowarzyszenie ocenia projekt opodatkowania
wygranych w kasynie gry poprzez wprowadzenie w art. 2 projektu ustawy zmiany w art. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a



itawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z uzasadnieniem: Zmiany
wprowadzone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych moją na celu ujednolicenie sposobu
obejmowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wygranych w grach hazardowych. Uprzednio objęte
zwolnieniem wygrane w kasynach gry oraz w groch bingo pieniężne i fantowe podlegać będą identycznemu
obowiązkowi podatkowemu jak wygrane w pozostałych grach hazardowych. Wysokość kwoty wolnej od
opodatkowania jest analogiczna do przyjętej w stosunku do pozostałych gier.
W praktyce oznacza to obowiązek pobrania i przekazania na rachunek urzędu skarbowego, przez operatora
kasyna, zryczałtowanego podatku dochodowego (10%) od wygranych w grach hazardowych, jeżeli jednorazowa
wartość tych wygranych przekracza 2280 zł.
Na wstępie należy przypomnieć, dlaczego wygrane w kasynach (bingo pieniężne i fantowe można pominąć,
gdyż w praktyce nie miały okazji zaistnieć lub miały marginalne znaczenie), w przeciwieństwie do np. wygranych
w grach liczbowych, zakładach wzajemnych czy loteriach promocyjnych nie są opodatkowane. Po pierwsze,
wynika to z najwyższej stawki podatku od gier (50%), której podlegają gry urządzane w kasynach (art. 74 pkt 5
ustawy hazardowej) w porównaniu do stawki podatku innych gier (loterie fantowe i gry bingo fantowe — 10%,
loterie pieniężne — 15%, gry liczbowe — 20%, zakłady wzajemne 2,5% albo 12%, turniej pokera — 12%). Ponieważ
podstawę opodatkowania podatkiem od gier w kasynach gry tworzą de facto przegrane graczy (art. 73 ust. 1
pkt 7 I 9 ustawy hazardowej) w praktyce oznacza to, że kwota przeznaczona przez gracza na grę w kasynie jest
już w pewnym sensie opodatkowana stawką 50% (polowa przegranej odprowadzana jest od razu do budżetu
Państwa w formie podatku od gier, z drugiej połowy operator kasyna oplaca koszty prowadzonej działalności).
Wprowadzenie opodatkowania wygranych w oczywisty sposób „zmniejszy” kwotę, którą dysponuje gracz (o
jaką wartość o tym w dalszej części, gdyż nie będzie to bynajmniej 10%).
Przykładowo i w uproszczeniu (dla lepszego zobrazowania przyjmijmy, że jest tylko jeden klient w kasynie, który
skiada dwie wizyty w miesiącu): gracz, który dysponując kwotą 10.000 zł uzyskał w danym dniu wygraną 20.000
zł (jako wygraną liczymy różnicę między wplatami I wygranymi, co nie jest oczywiste, o czym w dalszej części
stanowiska Stowarzyszenia). Kasyno pobiera zryczałtowany podatek w wysokości 2.000 zł. Kasyno przegrało
20.000 zł (0 zł podatku od gier), gracz ma do dyspozycji 28.000 zł (10.000 własnych środków + 20.000 wygrana —

2.000 zryczałtowany podatek od wygranej). Następnego dnia gracz przegrywa 28.000zł. Podstawa
opodatkowania kasyna (na koniec miesiąca) wynosi -20.000 + 28.000 = 8.000 zł, podatek od gier wynosi 4.000 zł
(50% podstawy). Razem budżet Państwa zyskał więc w danym miesiącu 6.000 zł (zamiast 5.000 zł, gdyby klient
nie płacił podatku od wygranej). Zatem Z punktu widzenia operatora oznacza to „przesunięcie” kolejnej części
środków graczy przeznaczonych na grę do budżetu (10% podatek), czyli - podniesienie efektywnego
opodatkowania kasyna gry w wysokości co najmniej 1.000 zł, czyli o co najmniej 20% (1.000/5.000 x %). Zatem
proponowane rozwiązania będą miały skutki odpowiadające wprowadzeniu podatku od gier na poziomie od
minimum 70% do 100%. Nie trzeba być wybitnym znawcą psychologii graczy, by domyślić się, jak będzie reakcja
klientów na takie rozwiązanie.
Należy w tym miejscu odnieść się do argumentu, że przecież wygrane w pozostałych rodzajach gier są
opodatkowane. Jak wskazano wcześniej, odmiennie jest ukształtowana podstawa opodatkowania podatkiem
od gier urządzanych w kasynach (dochód), i wg najwyższej w Polsce stawki z naddatkiem rekompensującej brak
opodatkowania wygranych. Co jednak najistotniejsze, całkowicie odmienny jest sposób gry w grach
cylindrycznych lub w karty — nie jest to jednorazowe skreślenie kuponu i oczekiwanie na rezultat (jak w grach
liczbowych, zakładach wzajemnych czy loterii pieniężnej) lecz zazwyczaj intensywna I regularna gra, w której
wygrane w jednym dniu przeplatają się z przegranymi w następnym, przy czym zarówno wygrane, jak I
przegrane (w przeciwieństwie do innych gier) z reguły przekraczają próg 2.280 zł i dotyczą niemal wszystkich
graczy w kasynie, a nie wąskiej grupy szczęśliwców, jak w totolotku. O ile w grach liczbowych, czy zakładach
wzajemnych, obowiązkiem zapłaty podatku objętych jest wąska grupa kilku procent graczy, o tyle w kasynie gry
będą to niemal wszyscy, a na pewno wszyscy, od których zależy rentowość kasyn. W takim trybie, w jakim
uczestniczy się w grach w kasynie, wprowadzenie opodatkowania wygranych radykalnie obniży możliwości
finansowe graczy; będzie to potężna bariera zniechęcająca graczy do gry w kasynach, skutkująca wypchnięciem



ich do szarej strefy, gdzie jak wiadomo, takiego podatku nie będzie.
Wspomniany wzrost efektywnego opodatkowania kasyn wynikający z wprowadzenia zryczałtowanego
podatku od wygranych błyskawicznie wyeliminuje działające kasyna gry z rynku. A i to przy „optymistycznym”
założeniu, że opodatkowane będą „jednorazowe” wygrane uzyskane w danym dniu, a nie np. w danym
momencie (takich „momentów” w trakcie gry może być przecież kilkadziesiąt w trakcie jednej wizyty gracza w
kasynie).
Po pierwsze, z wskazanych wcześniej przyczyn wynikających ze specyfiki gier prowadzonych w kasynie (bardzo
duża liczba wygranych i przegranych, ich wysoka wartość, regularność gry), znaczna część graczy od razu
przeniesie się do szarej strefy (przewidujemy żywiolowy renesans szulerni z ruletą i pokerem znanych z lat 70-
tych i 80-tych). Po drugie, ci którzy pozostaną (w tych kilku legalnych ka5ynach, które przetrwają), zostaną tym
podatkiem wydrenowani w postępie geometrycznym. Zryczałtowany podatek od wygranej nie uwzględnia
bowiem wcześniejszych, ani późniejszych przegranych, jest zatem podatkiem niezwykle agresywnym przy tego
typu intensywnych grach, jak urządzane w kasynie.
Spowoduje to drastyczne skurczenie się bazy dochodowej kasyn, które przecież już obecnie balansują na
minimalnej marży rentowności. Oczekiwany w Ocenie Skutków Regulacji efekt nowych regulacji w postaci
wzrostu dochodów budżetowych z tytułu podatku od gier wynikajqcy m.in. ze zwiększonej aktywności graczy wlegalnym segmencie rynku, poprzez skanalizowanie graczy w legalnym segmencie rynku gier hazardowych,przynajmniej jeśli chodzi o dochody z kasyn nie tylko nie zostanie osiągnięty, ale przyniesie dokładnie odwrotnyskutek - skutecznie „skanalizuje” graczy w nielegalnym segmencie rynku gier hazardowych. Kasyna gry staną siętak nieatrakcyjne dla graczy (podatek od wygranych) i operatorów (obrót bezgotówkowy, obowiązki płatnika wzakresie poboru i odprowadzania podatku od wygranych), że po prostu przestaną istnieć.
W związku z tym już jedynie dla porządku należy podnieść, że ustawa hazardowa nie zawiera definicji wygranej.Przyjęta w tym zakresie praktyka (na potrzeby np. wydawania imiennych zaświadczeń o wygranych), wynikająca
w większości z uzgodnionego z właściwym naczelnikiem urzędu celnego, który nadzoruje dane kasyno, wyglądaróżnie w różnych kasynach — gdzieniegdzie jest to wartość wypłaty (np. na automacie), gdzie indziej — różnicam. kwotami wpłat i wypłat. W tym kontekście nałożony na podmiot prowadzący kasyno gry obowiązek płatnikazryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych (czyli podmiotu, który własnym majątkiem odpowiadaza nieprawidłowo pobrany podatek), wprowadza regulacje przewidziane w przepisach podatkowych dla sytuacjijednoznacznych, przewidywalnych i wykonalnych na podmioty działające w warunkach, w których rzetelnewykonanie tych obowiązków może być niemożliwe.

Dlatego Stowarzyszenie uważa, iż projektowany art. 2 projektu ustawy wprowadzający zmiany w art. 21 ust. 1pkt 6 I 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych narusza prawo operatorówkasyn do prowadzenia działalności w przewidywalnych i możliwych do spełnienia warunkach, dlategownioskujemy o jego usunięcie.

D. ZALĄCZONE DOKUMENTY

Odpis z KRS
2

3

4

5



Pouczenie:
I Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego formularza

zgloszenia (art. 7 ust. G ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia pra

wa) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz

projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080)), W nowym urzędowym formularzu zgłoszenia

należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając również dane, które zachowały swoją aktualność

2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjne) oraz w

sytua
cji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy lub

projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach.

3. W części D formularza, stosownie do okoliczności. uwzględnia się dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 5

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a także pełnomocnic

twa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywne

go lub projektu założeń projektu ustawy.
4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych dotyczą

cych wniesionego zgłoszenia.

* Jeżet zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej W procesie

stanowienia prawa, treść Zgłoszenie zmiany danych” skreśla się.
Niepotrzebne skreślić.




