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Firm Bukmacherskich

(w org Qt?iZ((Cji I

Warszawa, dnia 15.11.2009r.

MINISTER FINANSOW
ul. wiçtokrzyska 12
00-9 16 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

W zwi4zku z pismem z dnia 13 listopada 2009r. o sygn. SC/17014/2/2009/AC
Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich (dalej:
Stowarzyszenie ) zglasza nastçpujce uwagi do projektu nowelizacji ustawy o grach
hazardowych oraz niektórych innych ustaw z uprzejm prob o ich uwzglçdnienie w
projekcie przedmiotowej nowelizacji.

Stowarzyszenie ocenia pozytywnie inicjatywç regulatora rynku gier i zakladów
wzajemnych dotyczca sformulowania w ustawie o grach hazardowych warunków
prawnych do legalnego przyjmowania zakladów wzajemnych w sieci Internet na
podstawie zezwoleñ udzielanych przez ministra waciwego do spraw finansów
publicznych. Zgodnie z naszym stanowiskiem do Zalozeñ projektu ustawy o grach
liczbowych i hazardowych przedstawionym Ministrowi Finansów w pimie z dnia
30.10.2009r., legalizacja zakladów wzajemnych w Internecie umoliwi podjçcie przez
legalne firmy bukmacherskie rywalizacji o rynek z zagranicznymi bukmacherami
dzialaj4cymi w naszym kraju bez zezwolenia.

Majc jednak na uwadze caoksztaIt rozwizañ Iegislacyjnych okreIajcych warunki
urz4dzania zakladów bukmacherskich, zawartych w projekcie ustawy o grach
hazardowych oraz w projekcie opiniowanej nowelizacji, nalezy jednoznacznie
stwierdzié, iz jest to pakiet przepisów prawa korzystnych wycznie dia dziaIajcych w
naszym kraju bez zezwolenia zagranicznych bukmacherów internetowych. Niniejsze
stanowisko naszego Stowarzyszenia jest w peni uprawnione w wiet1e nastçpujcych
faktów:

Po pierwsze, zaproponowana w projekcie ustawy o grach hazardowych stawka podatku
od gier dia zakhdów bukmacherskich wysokoci 50% od dochodów ( przychody -

wygrane ) odbiega na tyle drastycznie od rozwizañ stosowanych we wszystkich
krajach dopuszczajcych legalne funkcjonowanie hazardu (najwysza stawka w Europie
to 15% od tej samej podstawy opodatkowania ), ze adna zagraniczna firma
bukmacherska oferujqca obecnie swoje zakiady na terenie naszego kraju nie wystpi o
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zezwolenie Ministra Finansów przewidziane w projekcie omawianej nowelizacji ustawy.
Firmy te w krajach, w których otrzymaly zezwolenie na przyjmowanie internetowych
zakladów bukmacherskich s obcizone podatkiem od gier w wysokoci od 2% do 5% i
nie zaakceptuj rozwi4zania podatkowego zaproponowanego w naszej ustawie o grach
hazardowych. Szef SIuby Celnej Pan Jacek Kapica odpowiedzialny w Ministerstwie
Finansów za obszar gier I zak{adów wzajemnych jest w pelni wiadomy takiej reakcji
bukmacherów internetowych, co potwierdzil w wywiadzie udzielonym dia Polskiej
Agencji Prasowej w dniu 27.10.2009 r. stwierdzajc: legalizacja hazardu w
Internecie w Poisce nie przynioslaby ±adnych wplywów do bud±etu, bo wiakiciele
stron internetowych z grami hazardowymi I tak placiliby podatki w rajach
podatkowych a nie w kraju. W jego opinil hazard internetowy jest najczçciej
rejestrowany wIcz.nie w rajach podatkowych i Jiberalizacja poiskich przepisów dot. e
hazardu nie zmienilaby tego. “....

Natomiast sam fakt legalizacji w Poisce internetowych zakladów bukmacherskich
zostanie przez te firmy wykorzystany do kontynuacji na terenie naszego kraju
procederu oferowania internetowych uslug bukmacherskich w oparciu o unijn
dyrektywç swobody wiadczenia uslug oraz zasadç równego traktowania podmiotow
dzialajcych na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Dia legalnie dzialaj4cych w kraju
firm bukmacherskich prawne mo1iwoci oferowania zakladów bukmacherskich w
Internecie s bez znaczenia, gdy przy 50% stawce podatku od gier i tak nie s one
wstanie kontynuowa dzia{aInoci gospodarczej.

Po drugie, wprowadzona na posiedzeniu Rady Ministrów poprawka do art. 29 projektu
ustawy o grach hazardowych dopuszczajca reklamç wizerunkow podmiotów
oferujcych zakady wzajemne w ramach sponsoringu jest rozwizaniem szczególnie
korzystnym dia zagranicznych bukmacherów internetowych, którzy nie odprowadzaj
podatków w naszym kraju. Na1ey zauway, iz w/w rzqdowa poprawka do projektu
ustawy obejmuje wszystkie podmioty urzdzajce zakiady wzajemne bez wskazania
naszego kraju i Ministra Finansów jako wiaciwych dia posiadanego zezwolenia. Tym
samym zagraniczni bukmacherzy nie ponoszc kosztów podatkowych dzia1a1noci
bukmacherskiej w naszym kraju, otrzymaj prawn moliwo rekiamy w oparciu o
sponsoring poiskich klubów pilkarskich. Przedmiotowe rozwizanie legislacyjne
spotçguje i przyspieszy trwaj4c od kilku lat patologiç po1egajc4 na ,,wypieraniu” z
rynku legalnych firm bukmacherskich przez zagranicznych bukmacherów, którzy
wykorzystuj na naszym rynku przewagç promocyjn i znikome koszty operacyjne.
W ocenie naszego Stowarzyszenia interes krajowych klubów pilkarskich, które w
ramach zawartych z zagranicznymi bukmacherarni umów sponsorskich uzyskuj
dochody w wysokoci ok. 50 mm zi rocznie, nie moze bye traktowany przed interesem
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budetu Pañstwa i prawami podmiotów, które paq w kraju podatki i tworz miejsca
pracy.

Rzdowa poprawka do art. 29 projektu ustawy o grach hazardowych bytaby w pelni
uzasadniona gdyby odnosila sic wyl4cznie do podmiotów urzdzajcych zakiady
wzajemne na podstawie zezwolenia udzielonego przez ministra wtaciwego do spraw
finansów publicznych.

W trakcie prac nad projektem ustawy o grach hazardowych Rzd wielokrotnie
podkre1al aspekt spoleczny zwizany z regu1owan dzialaInoci gospodarcz i
koniecznoé zapewnienia petnej ochrony osób niepelnoletnich przed negatywnymi
skutkami, które mog wynikaé z udziatu w grach hazardowych. Wobec tego
proponujemy wprowadzenie do niniejszej nowelizacji ustawy rozwizania
legislacyjnego, które zgIosi1imy w ramach opiniowania zalo2eñ do ustawy o grach
liczbowych I hazardowych po1egajcego na wprowadzeniu obowi4zku wstçpnej
rejestracji graczy internetowych w ,,naziemnych” punktach bukmacherskich w celu
weryfikacji ich petno1etnioci i wydania kodów dostçpu do oferty w Internecie.
Jest to propozycja, która powinna zosta zaakceptowana w trakcie procedury
notyfikacyjnej, gdy jest uzasadniona wzglçdami spotecznymi oraz proporcjonalna do
zamierzonego celu.

Reasumujc, w ocenie Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników Firm
Bukmacherskich do proj ektu opiniowan ej nowelizacji ustawy zglaszamy nastçpujce
uwagi i poprawki:

1. Obnienie stawki podatkowej podatku od gier dia firm bukmacherskich z 50% do
max 25% od dochodu (przychody-wygrane) - jako warunek podstawowy do
zaistnienia legalnego rynku zakladów wzajemnych w Internecie. Wnioskowana
stawka podatku od gier i tak bçdzie najwysz w Europie.

2. Jednoznaczne przes4dzenie w art. 29 ustawy o grach hazardowych, i
dopuszczenie rekiamy wizerunkowej w ramach przedsiçwziç5 sponsorskich
dotyczy wyt4cznie podmiotów, które urzqdzaj w kraju zakiady wzajemne w
oparciu o zezwolenie udzielone przez ministra wtaciwego do spraw finansów
publicznych.

3. Wprowadzenie obowizku wstçpnej rejestracji w ,,naziemnych” punktach
bukmacherskich graczy zainteresowanych ofert internetow4 w celu weryfikacji
petnoletnioci graczy.
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Stowarzyszenie Pracodawców I Pracowników Firm Bukmacherskich p0 raz kolejny
wyraa zdecydowany sprzeciw wobec sposobu I trybu prowadzonych konsultacji
spolecznych dotyczcych opracowywanych przez Rzd regulacji prawnych dia zakadów
bukmacherskich.
Umieszczenie na stronach internetowych Ministerstwa Finansów w dniu 13.11.2009r.
pisma skierowanego do organizacji zrzeszajcych pracodawców i pracowników
dotyczcego zaopiniowania projektu niniejszej nowelizacji ustawy, z terminem na
zgloszenie uwag do dnia 15.11.2009r., jednoznacznie wiadczy o braku zainteresowania
ze strony Ministra Finansów jakimikolwiek konsultacjami.
Na przykladzie przedstawionej nowelizacji ustawy wyranie wida5 jak planowane
rozwizania legislacyjne mog powodowaé efekty odwrotne do zamierzonych. Przyjçcie
nowelizacji ustawy w zaproponowanej wersji bez uwzglçdnienia wniosków naszego
Stowarzyszenia spowoduje, ze przedstawione w Ocenie Skutków Regulacji cele
budetowe i spoleczne nie maj adnych szans na realizacjç.

Z wyrazami szacunku w imienlu Stowarzyszenia,
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