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Szanowny Panie Ministrze,

W zwi4zku z reasumpcja, decyzji Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie

projektu nowelizacji ustawy o grach hazardowych1,Stowarzyszenie Pracodawców i

Pracowników Firm Bukmacherskich reprezentuj4ce podmioty gospodarcze urz4dzaj4ce

zakady bukmacherskie w oparciu o zezwolenia udzielone przez Ministra Finansów,

uprzejmie prosi o przyjçcie nastçpujcych uwag i wniosków.

Stowarzyszenie w pelni popiera d4enie Rz4du do likwidacji szarej strefi w grach

hazardowych oferowanych w Internecie. Skuteczno tych dziaaii w zdecydowanej

mierze za1ee bçdzie od prawidlowego doboru rozwizañ prawnych oraz sposobu ich

stosowania przez regulatora rynku. W naszej ocenie takiego kryterium nie speInia

projektowany w nowelizacji ustawy, Rejestr Stron i Usug Niedozwolonych. Tym samym

zaakceptowana na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 23.03.2010r. decyzja o usuniçciu

z projektu w/w nowelizacji przepisów dotyczcych przedmiotowego Rejestru bya w

pelni uzasadniona.

Maj4c na uwadze wprowadzone zmiany do projektu nowelizacji ustawy hazardowej,

niezbçdne jest wypracowanie rozwizaii prawnych, które zastpi projektowany Rejestr

i umoliwi osi4gniçcie zakiadanych w nowelizacji celów. Jak ju kilkakrotnie

wskazywa1imy, przewidywane w ustawie hazardowej ograniczenia i zakazy s moliwe

do wyegzekwowania w oparciu o wspódziaanie regulatora rynku i legalnie

dziaajcych na tym rynku podmiotów gospodarczych. W zwizku z tym Stowarzyszenie

tak silnie akcentuje konieczno poszukiwania rozwizañ prawnych i ekonomicznych,

ktOre zdynamizuj4 aktywno gospodarcz legalnych operatorów bukmacherskich. Nie

chodzi tu w adnej mierze o stymulowanie dodatkowego rynkowego popytu na usftgi

bukmacherskie, lecz o ,,przejçcie” istniej4cego ju zapotrzebowania na te usugi ze sfery

nielegalnej. Wzrost przychodów legalnych operatorów podatkowych jest prost4 drog4

do zwiçkszenia wpywów podatkowych z tego segmentu rynku. W tym celu niezbçdne

jest pilne wprowadzenie prawnych moz1iwoci oferowania zakladów bukmacherskich w

Internecie dia legalnych operatorów oraz weryfikacja obowi4zuj4cego w tym segmencie

rynku systemu podatkowego.

‘Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, Dz. U. z 2009r. Nr 201, poz. 1540
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W ocenie naszego Stowarzyszenia pilne przekazanie do notyfikacji przez Komisjç
Europejsk projektu nowelizacji ustawy hazardowej jest koniecznym warunkiem
przyspieszenia dugo oczekiwanych przez legalnych operatorów bukmacherskich
pozytywnych rozwi4zañ prawnych. Poszukiwanie alternatywnych rozwizañ do RSiUN
w ramach odrçbnego projektu legislacyjnego, wydaje sic w tej sytuacji w pelni
uzasadnione.

Panie Ministrze,

Stowarzyszenie Pracodawców i PracownikOw Firm Bukmacherskich z uwag odnosi sic
do planowanych prac midzyresortowej Grupy Roboczej, której zadaniem jest
okre1enie skutecznych mechanizmów egzekwowania zakazu organizowania gier
hazardowych w sieci Internet. Przyjçte na rzdowym spotkaniu roboczym w dniu
17.03.2010r. zobowizanie Ministra Finansów do podjçcia prac analitycznych w
zakresie uelastycznienia systemu opodatkowania gier organizowanych w sieci Internet,
jest równie istotne dia osi4gniçcia zakadanego uporzdkowania sytuacji w tym
segmencie rynku. Ze swojej strony pragniemy zgosié gotowo merytorycznego
wsparcia projektowanych prac. Jednoczenie ponawiamy probç o wyznaczenie
spotkania z przedstawicielami naszego Stowarzyszenia, na którym przedstawimy
propozycje rozwizañ regulacyjnych zapewniaj4cych skuteczne przeciwdzialanie
nielegalnemu hazardowi w Internecie.

Z wyrazami szacunku,
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