
Dziennik Ustaw Nr 181 — 13698 — Poz. 1411

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór deklaracji podatkowej dla po-
datku od gier: 

1) POG-4 — deklaracja dla podatku od gier przezna-
czona dla wszystkich podatników podatku od gier
z wy∏àczeniem podatników prowadzàcych salony
gry bingo pieni´˝ne, stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia;

2) POG-4/A — za∏àcznik do deklaracji POG-4 dla po-
datku od gier przeznaczony dla podatników pro-
wadzàcych kasyna gry, salony gier na automatach
oraz urzàdzajàcych zak∏ady wzajemne, loterie pie-
ni´˝ne, a tak˝e podatników prowadzàcych gry te-

lebingo i wideoloterie, stanowiàcy za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia;

3) POG-4/C — za∏àcznik do deklaracji POG-4 dla po-
datku od gier przeznaczony dla podatników urzà-
dzajàcych gry liczbowe, stanowiàcy za∏àcznik nr 3
do rozporzàdzenia;

4) POG-4/D — za∏àcznik do deklaracji POG-4 dla po-
datku od gier przeznaczony dla podatników urzà-
dzajàcych gr´ bingo fantowe i loteri´ fantowà, sta-
nowiàcy za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia;

5) POG-4/R — za∏àcznik do deklaracji POG-4 dla po-
datku od gier przeznaczony dla podatników urzà-
dzajàcych gry na automatach o niskich wygranych
i op∏acajàcych podatek od gier w formie zrycza∏to-
wanej, stanowiàcy za∏àcznik nr 5 do rozporzàdze-
nia.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklara-
cji podatkowych dla podatku od gier (Dz. U. Nr 207,
poz. 1302).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 paêdziernika 2009 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 paêdziernika 2009 r.

w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla podatku od gier

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479, z 2007 r. Nr 50,
poz. 331 i Nr 192, poz. 1380 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97
i Nr 168, poz. 1323.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 28 paêdziernika 2009 r. (poz. 1411)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4
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Za∏àcznik nr 5
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