
 

Dziennik Ustaw Nr 13 — 1075 — Poz. 71

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory deklaracji podatkowej dla 
podatku od gier:

1)  POG-5 — deklaracja dla podatku od gier przezna-
czona dla wszystkich podatników podatku od gier 
z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywa-
nym w formie turnieju gry pokera, stanowiąca za-
łącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)  POG-5/A — załącznik do deklaracji POG-5 dla po-
datku od gier przeznaczony dla podatników pro-
wadzących kasyna gry, salony gry bingo pieniężne 
oraz urządzających zakłady wzajemne, loterie pie-
niężne, grę telebingo i loterie audioteksowe, sta-
nowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)  POG-5/C — załącznik do deklaracji POG-5 dla po-
datku od gier przeznaczony dla podatników urzą-
dzających gry liczbowe, stanowiący załącznik nr 3 
do rozporządzenia;

4)  POG-5/D — załącznik do deklaracji POG-5 dla po-
datku od gier przeznaczony dla podatników urzą-
dzających grę bingo fantowe i loterię fantową, sta-
nowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5)  POG-P — deklaracja dla podatku od gier przezna-
czona dla płatników podatku od gier urządzających 
turniej gry pokera, stanowiąca załącznik nr 5 do 
rozporządzenia.

§ 2. Wzory, o których mowa w § 1, mają zastoso-
wanie do rozliczeń podatku od gier przez podatników 
i płatników, począwszy od rozliczeń za styczeń 2010 r., 
z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 129 
ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazar-
dowych, do których mają zastosowanie przepisy do-
tychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
31 stycznia 2010 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. 
w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla podatku od 
gier (Dz. U. Nr 181, poz. 1411 i Nr 226, poz. 1827), które tra-
ci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
na podstawie art. 143 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540), z zastrze-
żeniem art. 129 ust. 1 tej ustawy.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej 
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 27 stycznia 2010 r. (poz. 71)

Załącznik nr 1
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Załącznik nr 2
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Załącznik nr 3
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Załącznik nr 4
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Załącznik nr 5
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