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Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z dnia 29  lipca
1992 r. o grach losowych, zak∏adach wzajemnych
i grach na automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650,
Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061
oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117 i Nr 70, poz. 816) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Podmioty urzàdzajàce gry losowe w kasynach
gry sà zobowiàzane prowadziç rejestr napiwków, zwa-
ny dalej „rejestrem”.

§ 2. 1. Rejestr powinien byç zszyty, a jego karty ko-
lejno ponumerowane.

2. Rejestr zawiera nast´pujàce dane: liczb´ porzàd-
kowà i dat´ wpisu, wartoÊç napiwków zgromadzonych
danego dnia oraz imiona i nazwiska pracowników ka-
syna, którym sà wyp∏acane te napiwki, wraz z warto-
Êcià napiwków wyp∏aconych poszczególnym pracow-
nikom kasyna, datà wyp∏aty napiwku i podpisem od-
bioru.

§ 3. Rejestr przed rozpocz´ciem prowadzenia po-
Êwiadcza si´ we w∏aÊciwym, ze wzgl´du na lokalizacj´
kasyna gry, urz´dzie skarbowym.

§ 4. 1. Wpisy w rejestrze sà dokonywane w j´zyku
polskim i w walucie polskiej.

2. Wpisu do rejestru zgromadzonych przez kasyno
gry napiwków dokonuje si´ codziennie, bezpoÊrednio
po obliczeniu koƒcowego rezultatu gier na sto∏ach.

§ 5. 1. Rejestr przechowuje si´ w kasynie gry.

2. W przypadku urzàdzania gier w wi´cej ni˝ jed-
nym kasynie gry, rejestr prowadzi si´ odr´bnie w ka˝-
dym kasynie gry.

§ 6. Rejestr prowadzi si´ nieprzerwanie przez okres
dzia∏alnoÊci kasyna gry.

§ 7. Rejestr przechowuje si´ przez okres 5 lat od da-
ty wpisu.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 23 li-
stopada 2000 r.

Minister Finansów: J. Bauc
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 31 paêdziernika 2000 r.

w sprawie zasad ewidencjonowania napiwków w kasynach gry.

1051

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 2 listopada 2000 r.

w sprawie podatku od gier. 

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
1992 r. o grach losowych, zak∏adach wzajemnych
i grach na automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650,
Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061
oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117 i Nr 70, poz. 816) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie reguluje zasady obliczania po-
datku od gier, terminy i tryb p∏atnoÊci oraz tryb sporzà-
dzania i przedstawiania organom podatkowym rozli-
czeƒ tego podatku.

§ 2. 1. Podmioty podlegajàce opodatkowaniu po-
datkiem od gier, zwane dalej „podatnikami”, obowià-
zane sà do obliczania i wp∏acania podatku od gier za
okresy dekadowe, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Podatek od gier, z zastrze˝eniem ust. 3, wp∏aca-
ny jest na rachunek w∏aÊciwego urz´du skarbowego

w terminie 13 dni po up∏ywie dekady; za dekad´ uwa-
˝a si´ równie˝ okres od 21 dnia miesiàca do koƒca
miesiàca.

3. Podatnicy urzàdzajàcy gry liczbowe wp∏acajà
podatek od gier w terminie 10 dni od dnia losowa-
nia.

§ 3. 1. Podatnicy sà obowiàzani bez wezwania sk∏a-
daç deklaracj´ na podatek od gier, zwanà dalej „dekla-
racjà”, wed∏ug odr´bnie ustalonego wzoru, za okresy
dekadowe, nie póêniej ni˝ w dniu, w którym up∏ywa
termin p∏atnoÊci podatku okreÊlony w § 2 ust. 2, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Podatnicy, o których mowa w § 2 ust. 3, sà obo-
wiàzani bez wezwania sk∏adaç deklaracj´, wed∏ug od-
r´bnie ustalonego wzoru, za okresy miesi´czne, w ter-
minie 10 dni od dnia zakoƒczenia miesiàca.
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3. Podatnicy prowadzàcy kasyna gry oraz urzàdza-
jàcy gry liczbowe, loterie pieni´˝ne i zak∏ady wzajemne
sk∏adajà wraz z deklaracjà rozliczenie wp∏ywów z po-
szczególnych:

1) rodzajów gier urzàdzanych w kasynie gry,

2) losowaƒ gier liczbowych,

3) serii loterii pieni´˝nych,

4) rodzajów totalizatorów,

5) rodzajów bukmacherstwa.

4. Zobowiàzanie podatkowe powstaje w kwocie
wynikajàcej z deklaracji, chyba ̋ e urzàd skarbowy lub
organ kontroli skarbowej okreÊli je w innej wysoko-
Êci.

§ 4. Podatnicy urzàdzajàcy loteri´ fantowà lub gr´
bingo fantowe, niezale˝nie od obowiàzku z∏o˝enia de-
klaracji, zobowiàzani sà do przedstawienia w∏aÊciwe-
mu urz´dowi skarbowemu rozliczenia wyniku finanso-
wego urzàdzanych gier w terminie 30 dni od dnia za-
koƒczenia gry, okreÊlonego w zezwoleniu.

§ 5. Przepisy § 2 i § 3 ust. 1 nie dotyczà podatników
urzàdzajàcych gr´ bingo pieni´˝ne.

§ 6. 1. Przedsi´biorca b´dàcy p∏atnikiem podatku
od gier, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 29 lip-
ca 1992 r. o grach losowych, zak∏adach wzajemnych
i grach na automatach, sporzàdza i przedstawia rozli-
czenie podatku za pomocà rejestru podatku od gier,
zwanego dalej „rejestrem”.

2. Rejestr powinien byç za∏o˝ony odr´bnie dla ka˝-
dej ze spó∏ek nabywajàcych kartony do gry bingo pie-
ni´˝ne.

3. Rejestr zawiera nast´pujàce rubryki:

1) liczb´ porzàdkowà,

2) dat´ pobrania podatku,

3) wysokoÊç pobranej kwoty podatku,

4) liczb´ i rodzaj sprzedanych kartonów,

5) podpisy upowa˝nionych przedstawicieli podatnika
i p∏atnika,

6) dat´ przekazania pobranej kwoty podatku na rachu-
nek w∏aÊciwego urz´du skarbowego.

§ 7. P∏atnik, o którym mowa w § 6 ust. 1, obowiàza-
ny jest ponadto:

1) sporzàdzaç roczne obliczenie pobranych kwot po-
datku i przedstawiç w∏aÊciwemu urz´dowi skarbo-
wemu do dnia 1 marca nast´pnego roku sprawoz-
danie zawierajàce sumy wp∏at podatku od gier po-
branych od spó∏ek urzàdzajàcych gr´ bingo pie-
ni´˝ne,

2) przechowywaç prowadzone rejestry oraz dowody
przekazania przez okres 5 lat, liczàc od koƒca roku
kalendarzowego, w którym rejestr zamkni´to.

§ 8. Podatnicy sk∏adajàcy deklaracje za okresy de-
kadowe obowiàzani sà do traktowania równie˝ jako de-
kady okresu od dnia 23 listopada 2000 r. do dnia 30 li-
stopada 2000 r.

§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie podatku od gier
(Dz. U. z 1993 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 14, poz. 79
i z 2000 r. Nr 94, poz. 1039).

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 23 li-
stopada 2000 r.

Minister Finansów: J. Bauc
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Egzemplarze bie˝àce i z lat ubieg∏ych oraz za∏àczniki mo˝na nabywaç:
— na podstawie nades∏anego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
— w punktach sprzeda˝y Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie,

al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73 i ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96

Egzemplarze archiwalne — od 1918 r. — ul. Powsiƒska 69/71
od 1996 r. — al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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Informacja o mo˝liwoÊci zakupu wydawnictw Gospodarstwa Pomocniczego
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uprzejmie informuje,
˝e w sprzeda˝y znajdujà si´ nast´pujàce wydawnictwa:

1. Uk∏ad europejski ustanawiajàcy stowarzyszenie mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi
i ich paƒstwami cz∏onkowskimi, z drugiej strony (za∏àcznik do Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38). Cena — 40 z∏.

2. Program badaƒ statystycznych statystyki publicznej na 2000 rok (za∏àcznik do Dz. U. z 1999 r. Nr 77, poz. 863). Cena — 34 z∏.

3. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych (za∏àcznik do Dz. U. z 1996 r.
Nr 58, poz. 263). Cena — 11,90 z∏.

4. WyjaÊnienia do Taryfy celnej — 5 tomów (za∏àcznik do Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 830). Cena — 220 z∏.

5. Konwencja o zakazie prowadzenia badaƒ, produkcji, sk∏adowania i u˝ycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów 
(za∏àcznik do Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 703). Cena — 30 z∏.

6. Przepisy ˝eglugowe na Êródlàdowych drogach wodnych, stanowiàce za∏àcznik do zarzàdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 19 grudnia 1991 r. (za∏àcznik do Monitora Polskiego z 1992 r. Nr 4, poz. 20). Cena — 5,20 z∏.

7. Wymagania dotyczàce wytwarzania materia∏u siewnego (za∏àcznik do Monitora Polskiego z 1996 r. Nr 52, poz. 481).
Cena — 35,33 z∏.

8. Klasyfikacja wyrobów obronnych (KWO) (za∏àcznik do Dz. U. z 1999 r. Nr 26, poz. 231). Cena — 10 z∏.

9. Poprawki do za∏àcznika do Mi´dzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy,wydawania
im Êwiadectw oraz pe∏nienia wacht, 1978 r., sporzàdzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (za∏àcznik do Dz. U. z 1999 r. Nr 30,
poz. 286). Cena — 50 z∏.

10. Zasady metodologiczne badania wskaêników techniczno-ekonomicznych (za∏àcznik do Monitora Polskiego z 1996 r. Nr 84,
poz. 751). Cena — 19 z∏.

11. Umowa o wolnym handlu mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Litewskà (za∏àcznik do Dz. U. z 1996 r. Nr 158, 
poz. 807). Cena — 30 z∏.

12. Protokó∏ dodatkowy nr 4 do Êrodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA) (za∏àcznik do Dz. U. z 1996 r. Nr 158, 
poz. 809). Cena — 44 z∏.

13. Umowa o wolnym handlu mi´dzy Rzeczàpospolità a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi (za∏àcznik do Dz. U. z 1999 r. Nr 63,
poz. 705). Cena — 13 z∏.

14. Umowa europejska dotyczàca mi´dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporzàdzona
w Genewie  dnia 30 wrzeÊnia 1957 r. (tekst jednolity) — 2 tomy (za∏àcznik do Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 287). Cena — 81 z∏. 

Wszyscy zainteresowani tymi wydawnictwami proszeni sà o dokonanie wp∏aty na konto bankowe Wydzia∏u Wydawnictw
i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ABN AMRO BANK S.A. nr 16700004-643991059784
i podanie liczby zamawianych egzemplarzy oraz adresu odbiorcy.

Ponadto wy˝ej wymienione wydawnictwa mo˝na nabywaç w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.
Dowód wp∏aty z okreÊleniem zamawianych tytu∏ów b´dzie traktowany jako zamówienie.


