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Gry losowe i zakłady wzajemne w Polsce
i Unii Europejskiej

Historia regulacji gier losowych w Polsce sięga okresu międzywojennego.

W 1920 roku została uchwalona ustawa z dnia 26 marca w przedmiocie urządzania loterji

i założenia Państwowej Loterji Klasowej1. Ustawa została uchylona 18 lipca 1936 roku wraz

z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 9 lipca 1936 roku o monopolu loteryjnym2.

W okresie PRL uchwalono ustawę z dnia 20 maja 1976 roku o grach losowych

i totalizatorach3, obecnie nieobowiązującą. W 1992 roku Sejm pierwszej kadencji uchwalił

ustawę z dnia 29 lipca o grach losowych i zakładach wzajemnych4. Przepisy tej ustawy

i przepisy wykonawcze określają warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności

w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach (są to gry o wygrane

pieniężne lub rzeczowe na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych

i elektronicznych) i gier na automatach o niskich wygranych (są to gry na urządzeniach

mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe,

w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż równowartość 15 euro).

Ustawa zawiera enumeratywnie określony katalog gier i zakładów wzajemnych.

Państwo ma monopol na prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii

pieniężnych, wideoloterii (gra w sieci terminali wideo polegająca na nabyciu losu lub innego

dowodu udziału w grze, przy czym gracz może typować liczby, znaki lub inne wyróżniki –

wygrane są wyłącznie pieniężne) i gry telebingo (nabycie dowodu udziału w grze

zawierającego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub

znaków, przeprowadzana na skalę ogólnokrajową z losowaniem nadawanym jako audycja

telewizyjna – wygrane są pieniężne lub rzeczowe). W tym celu Państwo tworzy

jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

                                                
1 Została zachowana oryginalna pisownia, Dz. U. Nr 31, poz. 180.
2 Dz. U. Nr 55, poz. 398.
3 Dz. U. Nr 19, poz. 122.
4 Tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 4, poz. 27.
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Działalność związana z grami cylindrycznymi (wytypowanie liczb, znaków lub innych

wyróżników, wynik gry ustalany jest za pomocą urządzenia obrotowego – wysokość

wygranej zależy od z góry określonego stosunku wpłaty do wygranej), grami w karty, grami

w kości, grami bingo pieniężnymi, zakładami wzajemnymi, grami na automatach oraz grami

na automatach o niskich wygranych może być prowadzona wyłącznie w formie spółki

akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma swoją siedzibę w Polsce.

Udziałowcami spółek, które prowadzą tę działalność mogą być osoby prawne, spółki

niemające osobowości prawnej, których siedziba znajduje się na terytorium państwa

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Osoby fizyczne i prawne oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające

osobowości prawnej na podstawie zezwolenia mogą prowadzić działalność w zakresie loterii

fantowych, loterii promocyjnych, loterii audioteksowych i gry bingo fantowych.

Gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości mogą być urządzane wyłącznie

w kasynach gry; gry na automatach – w kasynach gry lub w salonach gier na automatach; gry

bingo pieniężne – w salonach gry bingo pieniężne. Gry na automatach o niskich wygranych

mogą być urządzane wyłącznie w punktach gier na automatach o niskich wygranych,

a zakłady wzajemne mogą być przyjmowane wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów

wzajemnych.

Zgodnie z ustawą działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych jest

reglamentowana na podstawie wydawanych zezwoleń, a ponadto określone są limity

lokalizacyjne kasyn gry, salonów gier na automatach i salonów gry bingo pieniężne.

W miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców wolno otworzyć jedno kasyno. Na

każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczba kasyn zwiększa się o jedno.

W miejscowościach liczących do 100 tys. mieszkańców można otworzyć jeden salon gier na

automatach i salon gry bingo pieniężne. Na każde kolejne rozpoczęte 100 tys. mieszkańców

liczba salonów gier zwiększa się o jeden salon.

Punkty gier na automatach o niskich wygranych mogą być usytuowane w lokalach

gastronomicznych, handlowych lub usługowych, oddalonych co najmniej 100 m od szkół,

placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz ośrodków kultu religijnego.

Ustawa nie określa limitu zezwoleń na organizowanie loterii fantowych, loterii

audioteksowych i promocyjnych, gry bingo fantowe oraz zakładów wzajemnych.

Poniższa tabela zestawia obowiązujące opłaty za udzielenie zezwolenia lub koncesji:
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Opłaty za udzielenie zezwolenia lub koncesji

Opłata za udzielenie koncesji lub
zezwolenia na urządzanie gier lub

zakładów wzajemnych

% kwoty
bazowej* Kwota w zł

gier w kasynie gry 13 313 418 807

gry bingo pieniężne 5 327 167 573
89 2 801loterii fantowej, gry bingo fantowe

dla jednego województwa 44 1 369

1 777 55 886zakładów wzajemnych
+ za każdy punkt 9 284

turnieju gry w pokera – –

Opłata za udzielenie zezwolenia
na urządzanie:
loterii promocyjnej
loterii audioteksowej

10 nie mniej
niż 44%
kwoty

bazowej

1 369

* kwota bazowa 3.145,81 zł - kwota, odpowiadająca kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego
w obwieszczeniu Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.

W Polsce wstęp do ośrodków gier oraz do punktów przyjmowania zakładów

bukmacherskich, branie udziału w wideoloteriach i grach na automatach o niskich wygranych

jest dozwolone po ukończeniu 18 lat. W większości krajów Unii Europejskiej wstęp do kasyn

gry dozwolony jest dla osób mających 18 lat. Wymóg 21 lat obowiązuje w Estonii, Litwie

i Belgii. W Szwecji wstęp do kasyna wymaga ukończenia 20 lat5.

Uczestnictwo w grach poza kasynami w większości krajów Unii Europejskiej

wymaga ukończenia 18 lat. Jedynie w Finlandii dolna granica wieku dla grającego wynosi 15

lat. W Belgii wiek dla grających poza kasynami to ukończone 21 lat, tak jak w przypadku gry

w kasynach.

Podstawę opodatkowania podatkiem od gier reguluje art. 42 ustawy o grach

i zakładach wzajemnych. Podstawą opodatkowania jest:

1. w loteriach i grze telebingo – suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych

dowodów udziału w grze;

2. w grach liczbowych – suma wpłaconych stawek;

                                                
5 InfoStat, Tallinn 2009 r.
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 2a. w wideoloteriach – kwota stanowiąca różnicę między kwotą wpłaconą lub zakredytowaną

w pamięci terminala a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier;

3. w grze bingo pieniężne – wartość nominalna kartonów zakupionych przez spółkę;

4. w grze bingo fantowe – wartość nominalna kartonów użytych do gry;

5. w grach cylindrycznych, grach w kości i grach w karty, z wyjątkiem pokera w kasynie, –

kwota stanowiąca różnicę pomiędzy sumą wpłat gotówkowych z tytułu wymiany

żetonów w kasie i na stole gry a sumą wypłaconych z kasy kwot za zwrócone żetony;

6. w grach na automatach – kwota stanowiąca różnicę między kwotą uzyskaną z wymiany

żetonów do gry lub wpłaconą do kasy salonu i zakredytowaną w pamięci automatu lub

wpłaconą do automatu a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier;

7. w pokerze, w którym uczestnicy grają pomiędzy sobą, a kasyno urządza grę – suma

wpływów kasyna z tego tytułu;

8. w zakładach wzajemnych – suma wpłaconych stawek.

Stawki podatku od gier (art. 45 cyt. ustawy)

Nazwa gry Stawka
loterie fantowe i bingo fantowe 10%
zakłady konne 2%
loterie pieniężne 15 %
gry liczbowe 20%
zakłady wzajemne 10%
loterie audioteksowe nie ma
bingo pieniężne 10%
telebingo 15 %
poker w turnieju nie ma
gry w kasynach 45%

W 2008 r. na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych

wydano6:

− 29 zezwoleń na prowadzenie kasyn gry,

− 272 zezwolenia na prowadzenie salonów gier na automatach,

− 3 zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne,

− 44 zezwolenia na prowadzenie działalności w 1.802 punktach

przyjmowania zakładów bukmacherstwa,

− 4 zezwolenia na 1.427 punktów przyjmowania zakładów totalizatora.

                                                
6 Informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów.
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W roku 2008 na podstawie ustawy o grach i zakładach wzajemnych Minister

Finansów wydał 498 decyzji zezwalających na urządzanie loterii promocyjnych oraz 31

decyzji zezwalających na urządzanie loterii audioteksowych. W 2008 roku Minister Finansów

nie wydał żadnej decyzji zezwalającej na urządzanie loterii fantowej i gry bingo fantowe.

W roku 2008 Minister Finansów wydał 24 decyzje odmowne w sprawie udzielenia

zezwolenia na prowadzenie salonu gier na automatach (w tym 11 decyzji wydanych po

uprzednim przeprowadzeniu przetargów organizowanych na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy).

Ponadto Minister Finansów w 2008 r. wydał 2 decyzje odmowne w sprawie udzielenia

zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej.

Na koniec 2008 roku na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na

automatach o niskich wygranych obowiązywało 441 zezwoleń – na tej podstawie

funkcjonowało 22 561 punktów gry na automatach o niskich wygranych.

Poniższa tabela zestawia przychody z gier i zakładów wzajemnych w latach 2005-2007:

Przychody z gier i zakładów wzajemnych w latach 2005-2007 (w tys. zł).

Przychody
Wyszczególnienie

2005 2006 2007

Gry liczbowe 2 345 654 2 251 549 2 6 45 135

Kasyna gry 967 609 1 089 289 1 335 411
Salony gier na
automatach 1 049 738 1 473 466 2067 605

Zakłady wzajemne 665 340 829 970 846 817

Loterie pieniężne 70 316 57 065 136 613

Salony gry bingo
pieniężne 8 707 0 2 239

Punkty gier na
automatach o niskich
wygranych

1 349 996 2 417 472 4 931 358

RAZEM 6 457 358 8 118 811 11 965 178

Przychody
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Wielkość i strukturę przychodów z gier i zakładów wzajemnych w 2008 roku obrazuje

poniższe zestawienie.

20Przychody, dynamika i struktura przychodów z gier i zakładów wzajemnych w roku
2008 r. (w tys. zł)

Rok 2008

Wyszczególnienie
Przychody

Dynamika
przychodów

(rok poprzedni = 100)
Struktura

Gry liczbowe 3 236 759 122,4 18,82

Kasyna gry 1 354 230 101,4 7,87
Salony gier na
automatach 2 914 970 141,0 16,95

Zakłady wzajemne 887 293 104,8 5,16

Loterie pieniężne 200 192 163,9 1,16

Salony gry bingo
pieniężne 3 670 146,5 0,02

Punkty gier na
automatach o niskich
wygranych

8 603 104 173,3 50,02

RAZEM 17 200 218 143,3 100,0

Źródło: Sprawozdanie SGL-l oraz roczna Informacja z działalności podmiotu w punktach
gier na automatach o niskich wygranych na terytorium RP.

W 2008 roku podmioty funkcjonujące na rynku gier i zakładów wzajemnych osiągnęły

łączne przychody w wysokości 17,2 mld zł tj. o 43,3% więcej niż w 2007 roku. Ten wzrost

przychodów, podobnie jak w latach ubiegłych, wynika z wysokiego tempa rozwoju segmentu

rynku gier na automatach o niskich wygranych. W 2008 roku najwyższe tempo wzrostu

przychodów odnotowano w punktach gier na automatach o niskich wygranych – 73,3%.

Pomimo niskiego udziału loterii pieniężnych w strukturze rynku gier i zakładów wzajemnych

(1,16%) duży wzrost przychodów nastąpił również z loterii pieniężnych – 63,9%. Salony gry

bingo pieniężne odnotowały wzrost przychodów o 46,5%, a salony gier na automatach

osiągnęły wzrost przychodów o 41%. Najmniejszy wzrost przychodów osiągnęły kasyna gry

– 1,4%.

W roku 2008 wygrane w grach i zakładach wzajemnych wyniosły

12 235 124 tys. zł. Kwoty należne z tytułu podatku od gier wyniosły w 2008 roku

1.404,8 mln zł i były wyższe niż w 2007 roku o 26,5% (podatek od gier w 2007 roku

wyniósł 1 110,0 mln zł.).
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Ustawa o grach i zakładach wzajemnych od chwili jej uchwalenia była wielokrotnie

nowelizowana. Wobec dynamicznie zmieniającego i rozwijającego się rynku gier liczbowych,

loterii, zakładów wzajemnych i gier hazardowych oraz w związku z pojawieniem się nowych

technologii wystąpiła potrzeba dokonania zmian w zakresie całościowego uregulowania

rynku gier i zakładów wzajemnych. Nowy, rządowy projekt aktu normatywnego (druk

sejmowy nr 2481 z dnia 12 listopada 2009 r.) proponuje następujące zmiany:

– nowe definicje gier i zakładów wzajemnych;

– określenie wszystkich opłat w złotych polskich;

– możliwość odbioru wygranej w grach i zakładach wzajemnych przez przedstawiciela

prawnego;

– ewidencja wypłaconych wygranych przez podmioty urządzające gry hazardowe,

których wartość wynosi co najmniej 20 000 zł;

– zakaz urządzania gier na automatach losowych poza kasynami gry;

– zakaz zawierania zakładów wzajemnych na wyniki gier liczbowych;

– niewydawanie nowych zezwoleń na prowadzenie salonów gier na automatach i

punktów automatów o niskich wygranych;

– podniesienie ryczałtu w okresie wygasania zezwolenia na działalność w zakresie gier na

automatach o niskich wygranych ze 180 euro do 2 000 zł. miesięcznie;

– zakaz urządzania wideoloterii;

– zakaz udziału w grze osób poniżej 18. roku życia oraz sankcje wobec osób

prowadzących ośrodki gier i punkty przyjmowania zakładów wzajemnych oraz osób

prowadzących lokale z automatami;

– dodatkowy limit lokalizacyjny dla kasyn gry – jedno kasyno na pełne 650 tys.

mieszkańców województwa;

– wprowadzenie dopuszczalnej maksymalnej liczby automatów w kasynach (od 5 do 70

sztuk);

– zakaz gry w pokera między graczami w kasynach gry poza turniejami organizowanymi

w tych kasynach;

– wprowadzenie koncesji (obowiązującej na okres 6 lat) na prowadzenie kasyna gry;

– zmiana podstawy opodatkowania z przychodowej na dochodową dla zakładów

wzajemnych;

– możność dokonania zmian w podatkach od gier w trakcie roku podatkowego (podatek

miesięczny);

– wprowadzenie innego sposobu ustalania wysokości opłat: wysokość opłaty będzie

ustalana jako procent kwoty bazowej, z zastrzeżeniem odmiennego sposobu ustalania
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wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej i loterii

audiotekstowej;

– procentowe określenie wysokości opłat (dotychczas - kwotowo);

– dwukrotny wzrost opłaty w stosunku do dotychczasowej wysokości za udzielenie

koncesji na otwieranie kasyn (obecnie 1 mln zł);

– wzrost opłaty z 9% do 50% kwoty bazowej za udzielenie koncesji na otwieranie

punktów przyjmowania zakładów wzajemnych;

– dla nowej formy organizacji gry w pokera w postaci turniejów wysokość opłaty za

udzielenie zezwolenia określono na poziomie 100% kwoty bazowej;

– objęcie 25% podatkiem od gier loterii audiotekstowych i pokera organizowanego

w formie turnieju;

– określenie podstawy opodatkowania dla poszczególnych gier;

– zmiana stawek podatku od gier: dla loterii fantowej, gry bingo fantowe – 10%; dla

loterii pieniężnej – 15%, dla gry liczbowej, zakładów wzajemnych na

współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielonych wyłącznie na ich

urządzanie – 20%, dla gry bingo pieniężne, gry telebingo, zakładów wzajemnych lub

loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego turnieju – 25%; dla gier w kasynach (gry

cylindrycznej, gry w kości, gry w karty z wyłączeniem pokera rozgrywanego w

turnieju, gry na automacie oraz pozostałych zakładów wzajemnych – 50%.

Projekt opłaty za udzielenie zezwolenia lub koncesji

Opłata za udzielenie koncesji lub
zezwolenia na urządzanie gier lub

zakładów wzajemnych

% kwoty
bazowej*

kwota
w zł

 gier w kasynie gry 32 000 1 006 659

 gry bingo pieniężne 5 500 173 020

 loterii fantowej, gry bingo fantowe
dla jednego województwa

100
50

3 146
1 573

 zakładów wzajemnych
 + za każdy punkt

2 000
50

62 916
1 573

 turnieju gry w pokera 100 3 146

 loterii promocyjnej

 loterii audioteksowej

10
nie mniej niż
50 % kwoty

bazowej

1 573

* obecnie kwota bazowa wynosi 3.145,81 zł.
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Proponowane stawki podatku od gier

Nazwa gry Nowa stawka
Zakłady wzajemne na
współzawodnictwo zwierząt* 20 %
Loteria fantowa i gra bingo fantowe 10 %
Loteria pieniężna 15 %
Gra liczbowa 20 %
Loteria audioteksowa 25 %
Poker w turnieju 25 %
Pozostałe zakłady wzajemne * 50 %
Gra bingo pieniężne 25 %
Gra telebingo 25 %
Gry w kasynach gry 50 %

* – została zmieniona podstawa opodatkowania z przychodowej na dochodową
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Ramy prawne organizacji i urządzania gier losowych i zakładów wzajemnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów)

Państwo Organ koncesyjny Monopol
państwowy Rodzaje gier System zezwoleń i

opłaty licencyjne
Podstawa

opodatkowania
i stawki podatkowe

Regulacje prawne gier
on-line Nadzór i kontrola

Austria

Minister Finansów

Gry na automatach za małe
kwoty i o niskie wygrane
regulują kraje federalne.

Casinos Austria
(wszystkie kasyna)

Ossterreichische
Lotterien (loterie,
salony bingo,
wideoloterie)

Dozwolone:
wszystkie formy gier i
zakładów

Zakłady sportowe i zakłady na
wyścigi konne oraz inne formy
zakładów nie są uważane za
gry hazardowe i nie wymagają
licencji. Dla pozostałych form
gier obowiązuje system
pojedynczych licencji z prawnie
ustanowionym okresem
obowiązywania (max. 15 lat).

Licencja może być udzielona
tylko podmiotowi prawnemu
posiadającemu siedzibę w
Austrii.

Wydawanie licencji na
prowadzenie działalności

Zatwierdzanie regulaminów
gier

Licencje dla kasyn są
ograniczone do 12 lokalizacji.

Licencje obowiązują na loterie,
gry liczbowe, gry w kasynach i
na automatach.

Gry hazardowe o niskich
wygranych są regulowane
przez władze stanów
federalnych.

Opłata licencyjna wynosi 16%
sumy stawek za jeden rok.

Loterie pieniężne i gry
liczbowe – 17,5 % od 400
mln € GGR*, a od kolejnej
kwoty – 27,5% plus 16 %
opłaty licencyjnej od sumy
stawek za jeden rok

Loterie elektroniczne i
audiotele – 24% GGR plus
16 % opłaty licencyjnej

Bingo/Keno – 27,5% od
sprzedaży plus 16 % opłaty
licencyjnej

Automaty do gier w kasynie
– 39% od GGR.

Gry w kasynie – 48% od
GGR a w przypadku ruletki
– opodatkowanie zaczyna
się od progresywnej stawki
podatkowej w wys. 35 %.

Automaty do gier (inne niż
w kasynie) – 600-1400 €
miesięcznie od automatu w
zależności od decyzji władz
krajowych

Zakłady sportowe i na
wyścigi konne – 2 % od
sprzedaży

Uzyskana licencja jest
jednocześnie zezwoleniem na
prowadzenie gier on-line. Jest
to tzw. system wyłącznego
dostawcy.

Maks. 800 € na gracza na
tydzień. Płatności są
dozwolone tylko drogą
bankową.

Nielicencjonowane gry
hazardowe on-line są
zakazane.

Urzędy skarbowe i komisarze
państwowi ścigają działania
nielegalne i niezgodne z
ustawą na mocy prawa
administracyjnego i karnego.

Są zobowiązani do zgłaszania
Ministerstwu bez zbędnej
zwłoki wszelkich wykrytych
nieprawidłowości.

Nadzór sprawuje Organ ds.
Gier Hazardowych, który
ustala standardy prawne i
regulacyjne.

Minister Finansów może
żądać dostosowania
działalności do warunków
licencji, może nałożyć karę,
może też cofnąć licencję.

Belgia
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych dla loterii o
zasięgu krajowym i bingo

Dla loterii regionalnych –
władze regionalne

Loteria Krajowa –
publiczna spółka
akcyjna, w którym
jedynym
udziałowcem jest
państwo belgijskie

Dozwolone:
- Loterie i gry
liczbowe
- Zakłady totalizatora
- Automaty do gier
- Gry w kasynach
- Bingo

Loterie o zasięgu krajowym i
bingo – tylko w celach
charytatywnych

Wydawanie licencji na
prowadzenie działalności w
zakresie gier w kasynach i na

GGR – podstawa
opodatkowania

Gry na stołach – 33% do
wysokości 86.5000 €
powyżej tej sumy – 44%

Tylko Loteria Krajowa,
wykonująca monopol
państwowy może oferować
zakłady wzajemne on-line na
podstawie zezwolenia Ministra
Finansów lub zezwolenia władz

Loteria Krajowa podlega
kontroli Ministra Finansów.
Dane z automatów są
codziennie przekazywane do
Krajowej Komisji ds. Gier
Hazardowych drogą
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Państwo Organ koncesyjny Monopol
państwowy Rodzaje gier System zezwoleń i

opłaty licencyjne
Podstawa

opodatkowania
i stawki podatkowe

Regulacje prawne gier
on-line Nadzór i kontrola

Belgia

Krajowa Komisja ds. Gier
Hazardowych przy
Federalnym Ministerstwie
Sprawiedliwości

Ministerstwo Finansów dla
zakładów na wyścigi konne
i zakładów bukmacherskich

Ministerstwo Sportu dla
zakładów na wydarzenia
sportowe

W kawiarniach,
barach, pubach –
automaty do gry, gry
bingo lub kulkowe

Liczba automatów do
gry poza kasynami w
2007 r.: 180 salonów
gry z 5.200
automatami

11.200 bingo w
pubach.

Zakazane są zakłady
bukmacherskie na
wydarzenia oraz
VLTs**.

automatach – pozwolenia są
przyznawane osobom
fizycznym i spółkom mającym
siedzibę w UE.

Zatwierdzanie regulaminów
gier

Dla kasyn i salonów gier
istnieje ograniczenie w postaci
limitów lokalizacyjnych. Może
być w sumie 180 salonów gier,
a w każdym nie więcej niż 27
urządzeń do gry + 3
multimedialne urządzenia na
nie więcej niż 6 terminalach.

Licencje obowiązują na kasyna
gry, salony automatów do gier i
zakłady.

Opłata licencyjna za
prowadzenie kasyna jest stała i
wynosi 17.420 € rocznie oraz
541 € rocznie od automatu do
gry.

Opłata licencyjna za
prowadzenie salonu gier jest
stała i wynosi rocznie 8.363 €,
a opłata za urządzanie gier w
pubach – 113 € od urządzenia
rocznie.

W przypadku zakładów
sportowych, zakłady wzajemne
muszą być zatwierdzone przez
regionalnego Ministra Sportu, a
zakłady na wyścigi konne przez
Ministra Finansów.

Zakłady bukmacherskie na
imprezy sportowe nie
wymagają licencji, gdyż
ustawodawstwo nie reguluje
tego typu zakładów.

Opłaty regionalne są też
pobierane od zakładów

Automaty do gier:
Wartości w €:
0 – 1199999 – 20%
1200000-2499999 – 25%
2500000-3699000 – 30%
3700000-6149000 – 35%
6150000-8649999 – 40%
8650000-12349999 – 45%
12350000 i więcej – 50%

Automaty do gier (inne niż
w kasynach) – rocznie od
automatu:
– 1365 € w Walonii
– 3750 € w Flandrii
– 3570 € w Brukseli

Zakłady sportowe
– 11-15 % od sprzedaży

Loterie i gry liczbowe
(monopol państwa) – nie są
opodatkowane podatkiem
od gier.

lokalnych. Prywatny operator
może jednorazowo
zorganizować zakłady on-line.
Wymaga to zawarcia umowy
serwerowej dla celów
podatkowych i dotyczy głównie
zakładów totalizatora
sportowego.

elektroniczną. Krajowa
Komisja ds. Gier
Hazardowych współpracuje z
policją, prokuraturą i urzędami
skarbowymi. Może zawiesić
lub cofnąć pozwolenie.

Ministerstwo Finansów
monitoruje operatorów gier
hazardowych on-line pod
względem podatkowym.
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Państwo Organ koncesyjny Monopol
państwowy Rodzaje gier System zezwoleń i

opłaty licencyjne
Podstawa

opodatkowania
i stawki podatkowe

Regulacje prawne gier
on-line Nadzór i kontrola

wzajemnych i bukmacherskich.

(20-25% sumy stawek dla
zakładów wzajemnych i 5% dla
zakładów bukmacherskich).

Bułgaria Państwowa Komisja ds.
Gier Hazardowych

Opłaty licencyjne są stałe.

Loterie, zakłady sportowe i
zakłady wzajemne na
wydarzenia – 10% od
sprzedaży

Zakłady na wyścigi konne i
wyścigi psów – 153 € od
każdego zakładu kwartalnie

Gry liczbowe i bingo – 12%
od sprzedaży

Gry na stołach w kasynie –
9.200 € od każdego stołu
kwartalnie

Automaty do gier w kasynie
– 153 € od każdego
automatu kwartalnie

Automaty do gier (poza
kasynami) – 153 € od
urządzenia kwartalnie

Gry on-line nie są uregulowane
ustawą o hazardzie, uważa się
je za zakazane.

Chorwacja Ministerstwo Finansów

Urządzanie loterii,
bingo i prowadzenie
kasyn – spółki
będące własnością
państwa lub
kontrolowane przez
państwo albo
organizacje non-
profit

Dozwolone:
- Loterie,
- lotto,
- keno,
- bingo
- Zakłady wzajemne

Zakazane:
- VLTs

Liczba automatów
poza kasynami w
2007 r.– 9.027

Nie obowiązuje licencja na
urządzanie loterii.

Wymagana jest licencja na
urządzanie zakładów,
prowadzenie kasyn i salonów
gier na automatach.

Loterie i bingo – podatek
VAT od ceny sprzedaży

Zakłady wzajemne, gry w
kasynach i salonach gier na
automatach nie są
opodatkowane.

Gry on-line nie są prawnie
uregulowane, uważa się je za
niedozwolone.

Administracja podatkowa
kontroluje prawidłowość
naliczania i odprowadzania
VAT.

Cypr

Ministerstwo Finansów dla
loterii i zakładów
sportowych

Rządowa Administracja
Okręgu dla automatów do

Loteria Rządowa
(nie ma górnego
limitu operatorów)

Dozwolone:
- Loterie i gry
liczbowe
- Salony automatów
do gier
- Zakłady sportowe

Wydawanie licencji na
prowadzenie działalności

Licencja Loterii rządowej jest
odnawiana co roku.

Zatwierdzanie regulaminów

Zakłady sportowe i zakłady
wyścigów konnych oraz
wszystkie zakłady
bukmacherskie – 10% od
GGR

Gry i zakłady on-line nie są
uregulowane.
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Państwo Organ koncesyjny Monopol
państwowy Rodzaje gier System zezwoleń i

opłaty licencyjne
Podstawa

opodatkowania
i stawki podatkowe

Regulacje prawne gier
on-line Nadzór i kontrola

gier poza kasynami

Nicosia Race Club –
wyłączne prawo do
prowadzenia wyścigów
konnych i udzielania licencji
na zakłady na wyścigi
konne

- Zakłady
bukmacherskie

Zakazane;
- prowadzenie kasyn.

gier

Nie ma górnego limitu
posiadaczy licencji.

Licencjonowane salony gier
(automaty do gier)

 Licencjonowane salony
bukmacherskie.

Opłata licencyjna wynosi 8.543
€.

Loterie – podatek nie jest
odprowadzany zgodnie z
obowiązującym prawem.

Dania Duńska Komisja Gier przy
Ministerstwie Podatków

Danske Spil i
Klasselotteriet w
zakresie
prowadzenia loterii i
zakładów
sportowych oraz
zakładów konnych
(także online)

Dozwolone:
- Loterie i gry
liczbowe
- Zakłady totalizatora
- Automaty do gier
- Gry w kasynach

Zakazane:
- Zakłady
bookmacherskie -
VLTs

Upoważnienia dla Danske Spil
Klasselotteriet wydawane są na
okres do 5 lat

Wydawanie licencji na
prowadzenie działalności –
upoważnień

Zatwierdzanie regulaminów
gier.

Upoważnienie na prowadzenie
automatów do gier można
uzyskać na okres do 5 lat.

Upoważnienie do prowadzenia
kasyna można uzyskać na
okres do 10 lat.

Istnieje limit upoważnień na
kasyna gry.

Loterie – 16% od sprzedaży
Zakłady – 30% od GGR

Duńskie ustawodawstwo nie
rozróżnia gier hazardowych off-
line i gier on-line.

Publiczne organizacje non-
profit Danske Spil i
Klasselotteriet mogą urządzać
loterie on-line.

Duńska Komisja Gier ściśle
nadzoruje rynek gier.

Estonia
Estońska Komisja ds.
Podatków i Ceł przy
Ministerstwie Finansów

Loteria państwowa i
gry liczbowe

Dozwolone:
Wszystkie formy gier
hazardowych.

Przyznawanie licencji na
prowadzenie działalności i
przyznanie licencji na
prowadzenie gier

Zatwierdzanie regulaminów
gier

Organizowanie loterii wymaga
zgody Rządu. Opłata licencyjna
za organizowanie loterii – 51 €
(symboliczna, tylko firmy
będące własnością państwa
mogą urządzać loterie i gry

Podstawy i stopy
podatkowe:

Loterie pieniężne i
audiotele – 18% od
sprzedaży,

Gry liczbowe -–10 % od
sprzedaży,

Zakłady totalizatora
sportowego, zakłady na
wyścigi konne – 5% od
sprzedaży

Gry hazardowe on-line nie są
uregulowane i uznaje się je za
nielegalne.

Organem nadzorczym jest
Komisja ds. Podatków i Ceł
pod jurysdykcją Ministerstwa
Finansów, która odpowiada za
nadzór nad legalnością
działań dotyczących gier
hazardowych i za działalność
organizatorów loterii.
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Państwo Organ koncesyjny Monopol
państwowy Rodzaje gier System zezwoleń i

opłaty licencyjne
Podstawa

opodatkowania
i stawki podatkowe

Regulacje prawne gier
on-line Nadzór i kontrola

liczbowe).

Opłata licencyjna za
prowadzenie i urządzanie
zakładów wzajemnych oraz
prowadzenie kasyna
– 3.196 €

Opłata licencyjna za
prowadzenie salonu
automatów do gier
– 2.110 €

Licencje może uzyskać również
operator zagraniczny, nie
posiadający siedziby w Estonii.

Występuje ustawowe
ograniczenie stawki i wygranej
w automatach.

Automaty do gier (inne niż
w kasynach) – 450€ od
jednego automatu
miesięcznie

Gry w kasynach – 1300€ od
jednego stołu miesięcznie i
450 € od jednego automatu
miesięcznie

VLT dostępne tylko w
kasynach – 450 € od
jednego urządzenia
miesięcznie

Finlandia
Rząd na podstawie opinii i
wniosków Ministra Spraw
Wewnętrznych

Totalizatory
wyścigów konnych i
zakłady sportowe -
Veikkaus Oy (spółka
w całości jest
własnością państwa)

Loterie pieniężne –
Fintoto Oy, spółka
będąca w całości
własnością państwa

Stowarzyszenie
Automatów do Gier –
korporacja
publicznoprawna

Kasyna – agencje
rządowe

Dozwolone:
- Loterie i gry
liczbowe,
- zakłady,
- automaty do gier,
- gry w kasynie,
- totalizatory
sportowe,
- zakłady wyścigów
konnych

Liczba automatów
poza kasynami
grudzień 2007 r. –
203

System licencji. Pozwolenie na
prowadzenie gier udzielane jest
oddzielnie na:
a/ na prowadzenie loterii
pieniężnych, totalizatorów i
zakładów sportowych,
b/ na udostępnianie automatów
do gier, prowadzenie gier w
kasynie i prowadzenie
działalności kasyna,
c/ na prowadzenie zakładów
totalizatora wyścigów konnych

Zasady gry dla wszystkich gier
pieniężnych zatwierdza
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych

Licencja może być wydana
maksymalnie na okres 5 lat.

Stoły do gry i automaty do
gier w kasynie – 15% od
GGR

Automaty do gry (inne niż w
kasynie) – 8,25% od GGR

Zakłady wzajemne na
wydarzenia sportowe i na
wyścigi konne – 9,5% od
GGR

Loterie pieniężne i gry
liczbowe – 9,5% od GGR

Bingo – 5 % od wygranej

* Bingo nie jest grą
pieniężną.

Gry on-line mogą prowadzić
operatorzy, posiadający
licencje, ale tylko w zakresie
loterii pieniężnych,
totalizatorów, zakładów i
zakładów totalizatora wyścigów
konnych. (Veikkaus Oy i Fintoto
Oy). Pozostałe gry on-line są
zakazane.

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych powołuje
urzędowe organy nadzoru.
Organy nadzorcze są
uprawnione do uzyskania
wszystkich informacji i
dokumentów niezbędnych do
wykonywania ich obowiązków.

Operacje w zakresie gier
hazardowych są nadzorowane
przez systemy informatyczne.

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych wydaje
instrukcje związane z
prowadzeniem loterii oraz
prowadzi ich nadzór.

Francja

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych (po
konsultacji z Komisją ds.
Gier Hazardowych) w
zakresie kasyn i klubów
gier hazardowych

PMU – zakłady na
wyścigi konne
(kontrolowane przez
państwo)

FDJ – loterie i
zakłady sportowe

Dozwolone:
- Gry na stołach i
automatach w
kasynach,
- Loterie, gry liczbowe
- Zakłady totalizatora
sportowego

System licencji obejmuje
licencje na prowadzenie kasyn
i klubów gier hazardowych.
Kluby są to stowarzyszenia o
charakterze niezarobkowym z
celem społecznym, sportowym,

Loterie i zakłady sportowe –
28,5 % od całkowitej
sprzedaży oraz składka w
wysokości 2,5% od
sprzedaży na rzecz
Krajowego Centrum

Zakaz gier hazardowych on-
line, chyba, że wydane zostało
specjalne zezwolenie. I tak:
- Monopol FDJ na loterie i
zakłady sportowe on-line,
- Monopol PMU na zakłady na

Osoby fizyczne i prawne
zajmujące się nielegalnym
hazardem są ścigane z
ustawy.

Na mocy ustawy o
zapobieganiu przestępczości
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Państwo Organ koncesyjny Monopol
państwowy Rodzaje gier System zezwoleń i

opłaty licencyjne
Podstawa

opodatkowania
i stawki podatkowe

Regulacje prawne gier
on-line Nadzór i kontrola

Ministerstwo Rolnictwa w
zakresie zakładów na
wyścigi konne

Ministerstwo Budżetu w
zakresie loterii krajowej

(72% kapitału
państwa)

- zakłady na wyścigi
konne

Zakazane:
- Prowadzenie
zakładów
bukmacherskich,
- Automaty do gier
(inne niż w
kasynach),
- Bingo

artystycznym lub literackim.

Wydanie decyzji poprzedza
procedura przetargowa.

Licencja może być udzielona
operatorom z Francji lub
państwa członkowskiego UE.

Automaty do gier i urządzenia
oraz regulaminy gier muszą
być zatwierdzone przez
Ministra Spraw Wewnętrznych.

Loterie na cele charytatywne o
charakterze niezarobkowym
wymagają zgody władz
lokalnych – Prefekta lub
Komisarza Policji, nie
wymagają licencji.

Opłaty licencyjne nie
występują.

Rozwoju Sportu

Zakłady na wyścigi konne –
1,68% od sprzedaży + 33%
od GGR i VAT od GGR

Kasyna gry – 0,5% od GGR
na stołach i 2% od GGR z
automatów do gier oraz
15% od GGR kasyna dla
gmin. Dodatkowo kasyna
płacą składki na
ubezpieczenie społeczne
od GGR. Wysokość stawki
zmienia się w zależności od
wysokości wygranych.

wyścigi konne on-line

Francja planuje dokonać tzw.
kontrolowanego otwarcia
przemysłu gier hazardowych
on-line, wskutek którego rynek
gier stanie się dostępny dla
konkurencji i zostanie zniesiony
monopol państwa.

organy oraz instytucje
bankowe mogą odmówić
przyjmowania przelewów od
operatorów działających
nielegalnie. Nadzór i kontrolę
sprawuje Minister Spraw
Wewnętrznych i jego organy.

FDJ i PMU podlega inspekcji
Trybunału Obrachunkowego.

Grecja

Komitet ds. Nadzoru i
Kontroli Gier Hazardowych
przy Ministerstwie
Gospodarki i Finansów

Ministerstwo Handlu
Morskiego w zakresie
kasyn urządzanych na
statkach pasażerskich

Wyłączne prawa
posiadają:
- Loterie Państwowe
(w tym także kasyna
na Korfu),
- Grecka
Organizacja
Wyścigów Konnych,
- Grecka
Organizacja
Typowania Wyników
Piłki Nożnej.

Dozwolone:
- Gry na stołach i
automatach w
kasynach,
- Loterie, gry
liczbowe,
- Zakłady totalizatora
sportowego
- zakłady na wyścigi
konne
- Zakłady
bukmacherskie

Zakazane ;
- Automaty do gier
(inne niż w
kasynach).

Udzielanie licencji na
prowadzenie kasyn na statkach

Zatwierdzanie regulaminów
gier

System obejmuje przyznanie
przez państwo wyłącznych
praw określonym dostawcom
lub udzielenie licencji. Prawa
przekazywane są nieodpłatnie.

Gry hazardowe on-line są
zakazane.

Komitet kontroluje gry poprzez
monitorowanie legalności
przebiegu gier, monitorowanie
wypłat wygranych, uczciwego
działania operatorów.
Kontroluje wykonywanie
przyznanych licencji. Komitet
posiada uprawnienia do
nakładania grzywien oraz
cofnięcia licencji.

System sankcji karnych dla
operatorów, działających
nielegalnie w Internecie

Grzywny w wysokości od
50.000 € do 3.000 000 €,
czasowe zawieszenie lub
cofnięcie licencji.

Hiszpania

Państwowa Komisja Gier
przy Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych dla loterii
państwowych i zakładów

Autonomiczne władze

Loteria y Apuestos
del Estado, będąca
własnością państwa

Dozwolone:
Wszystkie typy gier

Liczba automatów do
gier poza kasynami
(w restauracjach i

Licencje udzielane są przez
autonomiczne władze
regionalne dla kasyn i
zakładów wzajemnych. Zakłady
i gry urządzane w kasynach

Podatki płacone są rocznie,
ustalona jest stała opłata od
każdego automatu do gry.

Gry hazardowe on-line są
zabronione.
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Państwo Organ koncesyjny Monopol
państwowy Rodzaje gier System zezwoleń i

opłaty licencyjne
Podstawa

opodatkowania
i stawki podatkowe

Regulacje prawne gier
on-line Nadzór i kontrola

regionalne mają swoje
organy, które udzielają
zezwoleń na określone
rodzaje gier.

barach) w 2007 r. –
252.021

VLTs – nie występują.

przez operatorów prywatnych
wymagają zezwolenia władz
lokalnych za opłatą.

Holandia Ministerstwo
Sprawiedliwości

Loteria krajowa i gry
w kasynach

Dozwolone:
- Gry na stołach i
automatach w
kasynach,
- Gry na automatach
(inne niż w kasynach)
- Loterie, gry liczbowe
- Zakłady totalizatora
sportowego
- zakłady na wyścigi
konne

Zakazane:
- Zakłady
bukmacherskie - gry
VLTs

System przyznawania licencji z
regulowaną liczbą dostawców
gier

Licencje na incydentalne loterie
na małą skalę są wydawane
przez władze lokalne.

System licencji na automaty do
gier obejmuje: licencję
dotyczącą lokalizacji instalacji,
licencję dotyczącą uczciwości
zawodowej i licencję dotyczącą
technologii.

Licencje mogą otrzymać
zagraniczni operatorzy.

Gry w kasynie na stołach i
automaty do gier – 29% od
GGR

Automaty do gier inne niż w
kasynach – 29 % od GGR

Loterie, gry liczbowe,
zakłady wzajemne i bingo –
29% od wygranej powyżej
454 €.

Gry hazardowe on-line nie są
dozwolone.

Obowiązki nadzorcze
nałożone są na Ministerstwo
Sprawiedliwości i Holenderską
Komisję ds. Gier
Hazardowych. Obejmują one
kontrolę zgodności z ustawą i
pozwoleniami. Zwalczanie
nielegalnej działalności jest
także obowiązkiem Ministra
Sprawiedliwości.

Wyniki loterii są nadzorowane
przez notariusza publicznego,
automaty do gier są okresowo
kontrolowane przez
inspektorów technicznych,
stoły do ruletki i maszyny
losujące są okresowo
kontrolowane przez
niezależne laboratorium
badawcze.

Holenderska Policja
Państwowa śledzi witryny
internetowe zawierające
nielegalne gry hazardowe.
Operatorzy otrzymują
ostrzeżenie od Ministra
Sprawiedliwości.

Irlandia

Ministerstwo Finansów w
zakresie Loterii Krajowej

Komisarze Podatkowi

Sądy, Policja

An Post National
Lottery Company –
Loteria Krajowa

Dozwolone:
- Loterie
- Automaty do gier
(inne niż w kasynach)
są dozwolone w
licencjonowanych
salonach gier i
wesołych
miasteczkach
- Zakłady sportowe,
- zakłady na wyścigi
konne,

Licencje związane z zakładami
bukmacherskimi i na wyścigi
konne wydają Komisarze
Podatkowi. Licencje na loterie
wydają sądy lub policja, w
zależności od wielkości stawek
i przewidywanych wygranych.

Operatorami mogą być
podmioty zagraniczne.

Licencja bukmachera jest
corocznie odnawiana.

Gry hazardowe on-linie nie
podlegają odrębnej regulacji.
Uważa się, że obowiązują te
same wymogi jak dla gier off-
line.

Licencje mogą być cofnięte
przez sądy lub Ministra
Sprawiedliwości, Równości i
Reformy Prawa.
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Państwo Organ koncesyjny Monopol
państwowy Rodzaje gier System zezwoleń i

opłaty licencyjne
Podstawa

opodatkowania
i stawki podatkowe

Regulacje prawne gier
on-line Nadzór i kontrola

- inne formy zakładów

Zakazane:
Kasyna gier

Litwa Komisja Kontroli  nie występuje

Dozwolone:
- Loterie
- Gry na automatach
- Gry w kasynach
- Gry bingo
- Zakłady wzajemne
- Zakłady na wyścigi
konne
- Inne zakłady

Zakazane – VLTs

Liczba automatów
poza kasynami w
2007 roku – 2085

Licencje wydawane są na
każdy rodzaj gier
Zatwierdzanie regulaminów
gier

Loterie – opłata licencyjna stała
w wysokości 2400 €

Kasyna gry, salony automatów
do gry i Bingo – opłata
licencyjna stała w wysokości
2900 €.

Gry w kasynie:
Stoły – 1740 € miesięcznie
od każdego stołu

Automaty do gier w kasynie
– 230 € miesięcznie od
każdego automatu

Automaty do gry (inne niż w
kasynie, o NW) – 87 €
miesięcznie od każdego
automatu

* 1 € = 3,4528 LTL

Zakłady totalizatora
wyścigów konnych – 15%
od GGR płatne kwartalnie

Loterie pieniężne i gry
liczbowe – 5 % od
sprzedaży kwartalnie
Operatorzy loterii, poza
podatkiem, mają obowiązek
ustawowy przeznaczać 8%
wartości nominalnej
wszystkich losów
rozprowadzonych w loterii
na cele charytatywne lub
sponsoring.

Bingo – 15% od GGR
kwartalnie.

Gry hazardowe on-line są
zabronione za wyjątkiem loterii.

Komisja Kontroli współpracuje
z policją, finansowymi
służbami śledczymi, specjalną
służbą dochodzeniową.

Luxemburg

Ministerstwo
Sprawiedliwości dla loterii,
gier lotto, zakładów
sportowych, zakładów na
wyścigi konne

Rada Rządowa dla kasyn

Loteria Krajowa
kontrolowana przez
państwo, posiada
publiczny status
niekomercyjny

Dozwolone:
- Loterie
- Gry na stołach i
automaty do gier w
kasynach
- Gry bingo
- Zakłady na
wydarzenia sportowe
i na wyścigi konne
- Inne zakłady

Prowadzenie gier i zakładów
wymaga licencji.

Wydawanie licencji na
prowadzenie działalności

Zatwierdzanie regulaminów
gier

Licencjonowany operator może
prowadzić działalność off-line

Podstawy i stawki
opodatkowania gier:

gry w kasynach – GGR
do 45000€ – 10%
45000 – 90000 – 20%
90000-270000 – 30%
270000-540000 – 40%
540000-1080000 – 45%
1080000-2700000 – 50%
2700000-4500000 – 55%

 Gry hazardowe on-line są
dozwolone. Prawo nie nakłada
żadnych specjalnych restrykcji
na gry on-line ponad te, które
dotyczą gier off-line.

Przedstawiciele Ministerstwa
Sprawiedliwości, Ministerstwa
Finansów, policji i organów
podatkowych mogą żądać
okazania wszystkich
dokumentów i mają dostęp do
lokali operatorów.
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Państwo Organ koncesyjny Monopol
państwowy Rodzaje gier System zezwoleń i

opłaty licencyjne
Podstawa

opodatkowania
i stawki podatkowe

Regulacje prawne gier
on-line Nadzór i kontrola

Zakazane:
Automaty do gier inne
niż w kasynach

lub on-line. Licencje na
prowadzenie gier nie są
ograniczone do podmiotów
posiadających siedzibę w
Luksemburgu.

4500000-6300000 – 65%
6300000-8100000 – 75%
8100000 i więcej – 80%

- zakłady sportowe – 15 %
od sprzedaży

- loterie i lotto – 15 % od
sprzedaży,

Łotwa
Ministerstwo Finansów.

Inspekcja Nadzoru Loterii i
Gier Hazardowych

Loterie – spółka
akcyjna będąca
własnością państwa.

Dozwolone:
- Loterie
- Gry na stołach i
automaty do gier w
kasynach
- Automaty do gier
(inne niż w kasynach)
- Gry bingo
- Zakłady na
wydarzenia sportowe
i na wyścigi konne
- Inne zakłady

Liczba automatów w
2007 roku poza
kasynami – 16.671

Licencje udzielane są na każdy
rodzaj gier hazardowych.

Nie ma prawa wyłączności ani
górnej granicy liczby licencji.

Rejestrowanie automatów do
gier, ocena dokumentacji
technicznej

Opłaty wynoszą jak następuje:
Opłata licencyjna za
urządzanie loterii i gier
liczbowych – 14 300 € rocznie

Gry na automatach, bingo,
ruletka, gry w karty i kości – za
wydanie zezwolenia – 210.840
€
- za przedłużenie pozwolenia
– 1.757 €.
Za coroczną ponowną
rejestrację zezwolenia – 17.500
€

Za pozwolenie na prowadzenie
kasyna –14.300 € rocznie

Za pozwolenie na prowadzenie
salonu gier albo salonu bingo –
2.108 € rocznie

Za zorganizowanie i
prowadzenie totalizatora
wyścigów konnych i zakładów:
Za wydanie zezwolenia –
21.084 €
Za przedłużenie zezwolenia –
21.084 €
Za coroczną ponowną

Podatek jest pobierany za
każdy rok kalendarzowy

Ruletka – 6.750 € od stołu

Gry w karty i kości – 6.750
€ za każdy stół

Lotto, Keno i Bingo – 8% od
sprzedaży

Bingo:
- do 100 miejsc – 8.430 €
- do 200 miejsc –14.090 €
- do 300 miejsc – 16.870 €
- ponad 300 m –25.300 €

Gry wideo i mechaniczne
automaty do gier w
kasynach i salonach gier –
1.180 € za każde
stanowisko do gry

Automaty do gier poza
kasynami i salonami gier –
1.600 € za każdy automat

Podatek od totalizatora
wyścigów konnych i
zakładów – 21.084 € za
każdy rok i 10% od GGR

Gry on-line są dozwolone,
uregulowane ustawą.

Główne wymogi: serwery
muszą znajdować się na
terenie Łotwy, a transakcje
pieniężne muszą być
obsługiwane przez banki
zlokalizowane na Łotwie.

Operatorzy gier hazardowych
mają obowiązek raz na
kwartał składać raport do
Inspekcji Nadzoru Loterii i
Gier Hazardowych, urzędu
skarbowego i Rejestru
Przedsiębiorstw w sprawie
wszystkich transakcji,
wygranej, wypłaconej
nagrodzie i innych
powiązanych czynnościach
finansowych i wszelkich
zmianach w strukturze i
sytuacji finansowej oraz o
nieprawidłowościach.
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Państwo Organ koncesyjny Monopol
państwowy Rodzaje gier System zezwoleń i

opłaty licencyjne
Podstawa

opodatkowania
i stawki podatkowe

Regulacje prawne gier
on-line Nadzór i kontrola

rejestrację – 21.084 € za każdy
rok

* 1LVL = 0,7028 €

Malta Organ ds. Loterii i Gier
Hazardowych brak

Dozwolone:
- Loterie
- Gry na stołach i
automaty do gier w
kasynach
- Automaty do gier
(inne niż w kasynach)
- Gry bingo
- Zakłady na
wydarzenia sportowe
i na wyścigi konne
- Inne zakłady

Licencje wydawane są na
każdy rodzaj gier.
Zatwierdzanie regulaminów
gier

Nie ma limitów lokalizacyjnych.

Wnioski o licencje mogą
składać wszyscy potencjalni
operatorzy bez względu na kraj
pochodzenia.

Licencjonowani operatorzy na
Malcie mogą oferować swoje
usługi w innych państwach
członkowskich UE/EOG.

Internetowe gry hazardowe są
dozwolone i regulowane
ustawą.

Wszyscy operatorzy, którzy są
licencjonowani w UE/EOG i na
dowolnym innym terytorium
mogą oferować gry na Malcie.

Zgodnie z ustawą,
upoważnione organy mogą
nakładać sankcje
administracyjne, które mogą
być podwyższone do rangi
sankcji karnych.

Organ ds. Loterii i Gier
Hazardowych posiada
elektroniczny system ciągłego
monitoringu, który nadzoruje i
weryfikuje wielkość i
intensywność ruchu poprzez
systemy operatorów. Organ
ma prawo do weryfikacji
danych przedkładanych przez
operatorów do celów
regulacyjnych i podatkowych.

Niemcy

Władze krajów
związkowych (Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych).

Każdy kraj związkowy
ustanawia własne
regulacje, choć istnieją
umowy między krajami
związkowymi w sprawie
gier hazardowych.

Ministerstwo Gospodarki i
Handlu udziela zezwoleń
na prowadzenie automatów
do gry poza kasynami.

Loterie i zakłady
totalizatora
sportowego - spółki
non-profit,
publicznoprawne
kontrolowane przez
władze krajów
związkowych

Kasyna gry i salony
bingo mogą być
prowadzone tylko
przez organizacje,
kontrolowane przez
władze krajów
związkowych.

Dozwolone:
- Loterie
- Gry stołowe i
automaty do gier w
kasynach
- Automaty do gier
(inne niż w kasynach)
w salonach gier,
barach i restauracjach
- Zakłady totalizatora
sportowego i zakłady
na wyścigi konne

Liczba automatów
poza kasynami w
2007 roku – 230.000

Zakazane:
- Zakłady
bukmacherskie
- VLTs

System licencji:
- Licencje na prowadzenie i
urządzanie gier losowych i
zakładów

- Licencje na prowadzenie
kasyn (Ustawa o Kasynach
krajów związkowych)

- Licencje na automaty do gier
w barach i restauracjach o
niskich wygranych

Każdy kraj związkowy
ustanawia własne przepisy
odnośnie licencji i opłat.

Podstawą opodatkowania
gier w kasynie jest GGR

W większości krajów
związkowych stawki
opodatkowania gier w
kasynie są następujące:
do 25 mln € – 50%
do 50 mln € – 55%
powyżej 50 mln € – 60%.

Generalnie stawka
opodatkowania wynosi w
kasynie przynajmniej 50 %
GGR, a waha się w
granicach 50-70% w
zależności od kraju
związkowego.

Automaty do gier (inne niż
w kasynie) – traktowane są
na równi z innymi usługami
świadczonymi w barach i
restauracjach i obowiązuje

Prowadzenie i organizacja
hazardu w Internecie jest
zakazane.

Nadzór i kontrola prowadzona
jest przez organy krajów
związkowych.
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Państwo Organ koncesyjny Monopol
państwowy Rodzaje gier System zezwoleń i

opłaty licencyjne
Podstawa

opodatkowania
i stawki podatkowe

Regulacje prawne gier
on-line Nadzór i kontrola

19% VAT.

Zakłady totalizatora
sportowego – 20% od
sprzedaży zakładów

Zakłady totalizatora na
wyścigi konne – 16,66% od
sprzedaży

Gry liczbowe i Bingo – 20%
od sprzedaży

Loterie nie są
opodatkowane.

Norwegia

Ministerstwo Kultury – dla
podmiotów kontrolowanych
przez Rząd (automaty do
gry, zakłady na wyścigi
konne i zakłady sportowe);

Ministerstwo Rolnictwa i
Żywienia – dla zakładów na
wyścigi konne;

Norweski Organ Gier
Hazardowych i Fundacji –
dla prywatnych operatorów
loterii i gier liczbowych.

Norsk Rikstoto –
loterie, gry liczbowe

Zakłady na wyścigi
konne

Norsk Tipping w
zakresie gier na
automatach i VLT
(innych niż w
kasynach)

Dozwolone:
- Loterie i gry
liczbowe
- Zakłady totalizatora
sportowego i na
wyścigi konne
- Gry na automatach
(inne niż w kasynach)

Zakazane:
- gry w kasynach

Licencje na urządzanie loterii i
gier liczbowych dla prywatnych
operatorów regulowane są i
udzielane przez Norweski
Organ Gier Hazardowych i
Fundacji. Istnieje stała opłata
licencyjna.

Na urządzanie zakładów
sportowych, na wyścigi konne i
bukmacherskich nie
obowiązują licencje (monopol
państwa).

Od połowy 2008 roku istnieje
monopol państwa na
urządzanie gier na automatach
(innych niż w kasynie) i
wykonywany jest przez Norsk
Tipping.

Bingo – prywatni operatorzy,
licencji udziela Norweski Organ
Gier hazardowych i Fundacji,
opłata licencyjna jest stała.

Operatorzy wykonujący
monopol państwa nie są
opodatkowani, ale cały ich
zysk netto przekazywany
jest na cele społecznie
użyteczne.

Prywatni operatorzy loterii,
gier liczbowych i bingo są
opodatkowani tylko
podatkiem dochodowym od
prowadzonej działalności.

Loterie, gry liczbowe i zakłady
wzajemne, urządzane przez
monopolistów są dostępne on-
line

Norweski Organ Gier
Hazardowych i Fundacji
kontroluje wszystkie podmioty
urządzające gry i zakłady.

Portugalia

Ministerstwo Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych

Wydział ds. Gier
Hazardowych - dla loterii i
zakładów

Sekretariat Państwowy ds.

SCML posiada
wyłączne prawo do
prowadzenia w
imieniu państwa
loterii publicznych,
zakładów totalizatora
liczbowego i

Dozwolone:
- Loterie
- Gry stołowe i na
automatach w
kasynach
- Zakłady sportowe i
na wyścigi konne

Gry w kasynach i zakłady na
wyścigi konne wymagają
koncesji po przeprowadzeniu
procedury przetargowej.
Operatorzy zagraniczni mogą
składać oferty przetargowe.

Gry on-line nie są dozwolone.

Prowadzenie gier publicznych
jest nadzorowane przez Panel
ds. Zakładów i Loterii, który
monitoruje wszystkie
losowania, zakłady i wypłaty
wygranych.
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Państwo Organ koncesyjny Monopol
państwowy Rodzaje gier System zezwoleń i

opłaty licencyjne
Podstawa

opodatkowania
i stawki podatkowe

Regulacje prawne gier
on-line Nadzór i kontrola

Turystyki zakładów
sportowych

Zakazane:
- Zakłady
bukmacherskie
- Gry na automatach
poza kasynami

Republika
Czeska

Ministerstwo Finansów,

Urząd Gminy.

Sazka S.A –
organizacja non-
profit -loterie,
zakłady totalizatora
sportowego i na
wyścigi konne,
kasyno on-line

Dozwolone:
- Loterie
- Gry stołowe i na
automatach w
kasynach
- Automaty do gier
(inne niż w kasynach)
- Zakłady totalizatora
sportowego i na
wyścigi konne

Zakazane:
- Zakłady
bukmacherskie

Pozwolenie na działalność
może być wydane podmiotowi
prawnemu, który posiada
siedzibę w Republice Czeskiej.

Operatorzy podlegają
następującym opłatom:

-10% od GGR rocznie
-1% od GGR na rzecz nadzoru
państwowego
- opłacie części zysku na cele
pożytku publicznego

W przypadku automatów do
gier opłaty mają ustaloną stałą
wysokość w zależności od
czasu trwania licencji:
3 miesiące – 366 €
6 miesięcy – 586 €
12 miesięcy –1099 €

* 1 CZK = 0.1699 €

Gry hazardowe on-line są
dozwolone dla monopolisty
państwowego.

Cały system nadzoru działa
pod kontrolą Ministerstwa
Finansów, a wykonywany jest
przez organy podatkowe i
władze administracyjne gmin.

Rumunia

Międzyresortowa Komisja
ds. Licencjonowania Gier
Hazardowych przy
Ministerstwie Gospodarki i
Finansów, w skład której
wchodzą przedstawiciele
Ministerstwa Gospodarki i
Finansów, Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych,
Państwowego Biura
Antykorupcyjnego i
Generalnego Inspektoratu
Rumuńskiej Policji

Dozwolone:
- Loterie
- Gry stołowe i na
automatach w
kasynach
- Automaty do gier o
niskich wygranych
- Zakłady sportowe i
na wyścigi konne
- Inne zakłady

Licencje wydawane są na
każdy rodzaj gier.
Zatwierdzanie regulaminów
gier

Nie ma limitów lokalizacyjnych
ani ograniczeń odnośnie liczby
licencji.

Wnioski o licencje mogą
składać wszyscy potencjalni
operatorzy bez względu na kraj
pochodzenia; muszą jednak
posiadać siedzibę w Rumunii.

Ze względów ekonomicznych
istnieje formalny wymóg
posiadania przez operatora
minimum 5 automatów do gry

Gry hazardowe on- line nie są
uregulowane prawnie.
Przyjmuje się, że są
zabronione.

Internet jest używany przez
operatorów urządzających
zakłady na wydarzenia
sportowe.

System kontroli wykonywany
jest przez dyrektoriaty
Państwowej Agencji Fiskalnej,
która monitoruje działalność
operatorów, komisarzy
Generalnego inspektoratu
Rumuńskiej Policji oraz
inspektorów Państwowego
Biura Antykorupcyjnego.
Naruszenia prawa zgłaszane
SA do Komisji ds.
Licencjonowania Gier
Hazardowych, która może
zasądzić grzywnę, zawiesić
licencję do 6 miesięcy lub
cofnąć licencję.
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Państwo Organ koncesyjny Monopol
państwowy Rodzaje gier System zezwoleń i

opłaty licencyjne
Podstawa

opodatkowania
i stawki podatkowe

Regulacje prawne gier
on-line Nadzór i kontrola

w salonie gier oraz minimum
10 stołów w kasynie, w tym 4
do ruletki amerykańskiej.

Słowenia

Państwowy Urząd Nadzoru
Gier Hazardowych przy
Ministerstwie Finansów,

Rząd Słowenii (po
uzyskaniu zgody
społeczności lokalnej)

Loterie i gry
liczbowe, gry w
kasynach oraz
zakłady wzajemne
mogą być urządzane
tylko przez spółki
będące własnością
państwa lub
kontrolowane przez
państwo.

Dozwolone:
- Wszystkie rodzaje
gier hazardowych

Liczba automatów
poza kasynami - 4424

Opłaty koncesyjne:

Loterie – 45% od GGR

Automaty do gier w salonach
gier – 20% od GGR

Kasyna – 20% od GGR za
automaty i 5% od GGR za stoły
do gry

Zakłady sportowe – 25% od
GGR
Inne rodzaje zakładów – 5% od
GGR

Gry liczbowe i Bingo – 5 % od
GGR

Gry na stołach i automaty
do gier w kasynach – 18 %
od GGR

Automaty do gier inne niż w
kasynach – 18 % od GGR

Loterie – 5% od GGR

Zakłady sportowe – 5% od
GGR

Gry liczbowe – 5 % od
GGR

Bingo – 18 % od GGR

Ustawa o grach losowych
zezwala na prowadzenie gier
on-line, ale tylko przez
operatorów, którzy uzyskali
licencję na prowadzenie gier
off-line.

Operator może oferować tylko
te gry, które zostały określone
w umowie koncesyjnej.
Operator musi uzyskać
dodatkowo zgodę organu
nadzoru. Operator musi
połączyć system gier on-line z
systemem informatycznym
organu nadzoru.

Nadzór i kontrolę sprawuje
Państwowy Urząd Nadzoru
Gier Hazardowych. Jjako
organ Ministerstwa Finansów:

nadzoruje całość
postępowania związanego z
organizacją gier, nadzoruje i
analizuje wdrożenie
obowiązujących przepisów,
nadzoruje struktury własności
oraz kontroluje dane
niezbędne do wydania licencji

Szwajcaria

Departament Loterii i
Zakładów Federalnego
Ministerstwa
Sprawiedliwości dla loterii i
zakładów

Szwajcarska Komisja
Kasyn dla gier na stołach i
gier na automatach do gry
w kasynach

Interkantonale
Landeslotterie –
operator będący
własnością państwa,
posiadający
wyłączne prawo do
urządzania loterii i
zakładów

Dozwolone:
- Loterie,
- zakłady sportowe,
na wyścigi konne,
- zakłady
bukmacherskie

Kasyna typu A –
Grand Casinos

Kasyna typu B – limit
w wysokości 3
rodzajów stołów do
gry i maks. 150
automatów do gier.

VLT – tylko loterie
prowadzone przez
Loterie Romande,
kontrolowana przez
państwo

Liczba automatów do
gier innych niż w
kasynach w 2007 r. –
620

Inne, mniejsze loterie niż
państwowe posiadają limity
lokalizacyjne.

Opłata za uzyskanie
zezwolenia na urządzanie
loterii wynosi 2% od sprzedaży.

Nie są wymagane zezwolenia
na urządzanie loterii i zakładów
przez monopol państwa.

Kasyna prowadzą prywatni
operatorzy, licencje nie
obowiązują.

Operatorzy loterii i
zakładów nie są
opodatkowani. Występuje
podatek od wygranych
(Prize).

Podatek od gier w
kasynach, gier na
automatach i od bingo

Dozwolone są tylko loterie i
zakłady wzajemne urządzane
przez Interkantonale
Landeslotterie.

Inne gry on-line są zakazane.
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Państwo Organ koncesyjny Monopol
państwowy Rodzaje gier System zezwoleń i

opłaty licencyjne
Podstawa

opodatkowania
i stawki podatkowe

Regulacje prawne gier
on-line Nadzór i kontrola

Szwecja
Szwedzka Komisja Gier
Hazardowych przy
Ministerstwie Finansów

Svenska Spel AB –
operator państwowy
posiada wyłączne
prawo do
prowadzenia
automatów do gier i
loterii w tym wideo
poza kasynami oraz
do prowadzenia
zakładów
wzajemnych w tym
on-line.

Casino Cosmopol,
podmiot zależny od
Svenska Spel,
posiada wyłączne
prawo prowadzenia
kasyn (4 kasyna).

ATG (Szwedzki
Zarząd Totalizatora
Wyścigów Konnych)
posiada wyłączne
prawo do oferowania
zakładów na wyścigi
konne również on-
line.

Dozwolone:
- Loterie
- Gry stołowe i na
automatach w
kasynach
- Automaty do gier
(inne niż w kasynach)
- Zakłady totalizatora
sportowego i na
wyścigi konne

Zakazane:
- zakłady
bukmacherskie

VLTs – tylko Svenska
Spel (7500 VLT)

Liczba automatów do
gier poza kasynami w
2007 r.: – 2.500

Istnieją pozwolenia lokalne,
regionalne i krajowe dla
prywatnych operatorów.

Operatorzy z innych krajów nie
mogą uzyskać pozwolenia na
prowadzenie gier hazardowych
i zakładów off-line i on-line.

Loterie, VLT oraz Bingo
mogą być urządzane tylko
przez Svenska Spel nie są
opodatkowane.

Podstawa opodatkowania
loterii i zakładów – GGR

Stawka podatku dla loterii i
zakładów – 35%

Prywatni operatorzy
urządzający gry stołowe w
restauracjach na podstawie
uzyskanej licencji płacą
miesięcznie:
181€ od GGR za 1 stół
363€ od GGR za 2 stoły
816€ od GGR za 3 stoły
1633€ od GGR za 4 stoły
2267€ od GGR za 5 stołów.

W przypadku posiadania
licencji na urządzanie gier
na więcej niż 5 stołach,
podatek wynosi 454€ od
GGR od każdego stołu.

* 1 SEK = 0.0907 €

Operatorzy wykonujący
monopol państwa nie są
opodatkowani, a cały ich
zysk odprowadzany jest do
budżetu państwa.

Zasady gier hazardowych on-
line są regulowane Ustawą o
loteriach.

Loterie on-line organizowane
przez organizacje non-profit,
zakłady wzajemne i zakłady na
wyścigi konne organizowane
przez ATG.

Przepisy dotyczące zakładów
on-line i pokera on-line są
określone w pozwoleniach ATG
i Svenska Spel. Działalność on-
line innych operatorów jest
zabroniona.

Komisja Gier Hazardowych
bada czy posiadacz
pozwolenia nie działa z
naruszeniem ustawy. Komisja
może wydać nakaz usunięcia
nieprawidłowości lub zakaz
urządzania gier przez
określony czas (zawieszenie).

Węgry
Państwowy Organ
Podatkowy przy Ministrze
Finansów

Państwowy operator
gier hazardowych
(kasyna, zakłady
totalizatora)

Dozwolone:
- Wszystkie formy gier
hazardowych i
zakładów

Liczba automatów
poza kasynami w
2007 roku: 29 291

System licencji na prowadzenie
gier losowych, loterii i
automatów do gier Obowiązuje
procedura przetargowa.

Nie ma limitów lokalizacyjnych
na salony automatów do gier.

Zakłady bukmacherskie i na
wyścigi konne mogą być
prowadzone w oparciu o
koncesje (limit koncesji - 2
operatorów na zakłady

Gry na stołach i automaty
do gry w kasynach – GGR
powiększone o 50%
napiwków:

0-16.723 628 € – 30%
rocznie

5 mln € i 25% od kwoty
powyżej 16.723 628 € jeśli
roczna podstawa GGR jest
pomiędzy 16.723 628 € a
33.450 000 €

Gry typu kasynowego i loterie
on-line są zakazane. Pozostałe
gry hazardowe są dozwolone, z
tym, że należy zawrzeć umowę
koncesyjną na prowadzenie
działalności on-line.

W praktyce państwowy
operator gier jest jedynym
podmiotem posiadającym
koncesję na gry on-line.,

Węgierska Administracja
Podatkowa i Kontroli
Finansów podległa Ministrowi
Finansów
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Państwo Organ koncesyjny Monopol
państwowy Rodzaje gier System zezwoleń i

opłaty licencyjne
Podstawa

opodatkowania
i stawki podatkowe

Regulacje prawne gier
on-line Nadzór i kontrola

bukmacherskie i 2 operatorów
na zakłady wyścigów konnych).
Loterie i inne gry losowe mogą
być prowadzone na podstawie
umowy koncesyjnej.

9 mln € i 10% kwoty
powyżej 33.450 000 € jeśli
roczna podstawa GGR jest
powyżej 33.450 000 €

Automaty do gry (poza
kasynami) – 334 €
miesięcznie od lokalizacji

*1 HUF = 0.0033 €

Zakłady sportowe i zakłady
na wyścigi konne nie są
opodatkowane.

Zakłady bukmacherskie –
20% od GGR
(pomniejszone o
unieważnione zakłady)

Zakłady totalizatora – 17%
od puli wygranych

Loterie pieniężne i
audiotele- 24 % od puli
wygranych

Gry liczbowe i bingo – 7%
od puli wygranych

Keno – 24 % od GGR

Wielka
Brytania

Komisja ds. Hazardu –
odpowiada za
licencjonowanie i regulację
wszystkich komercyjnych
gier hazardowych

Komisja ds. Loterii Krajowej
– odpowiada za
licencjonowanie i regulację
Loterii Krajowej. Loterie
mogą być organizowane
tylko w celach
charytatywnych lub
społecznie użytecznych

 -

Dozwolone:

Wszystkie formy gier i
zakładów

System licencji dotyczy
wszystkich operatorów i
wszystkich form gier oraz
zakładów.

Ponadto występuje licencja na
prowadzenie działalności w
zakresie oprogramowania do
gier hazardowych. Występuje
podział na licencję ze względu
na infrastrukturę: licencja
lokalowa i licencja zdalna
(Internet, telefon, TV,
wideo,radio).

Na automaty do gier o niskich
wygranych w klubach i pubach
w Anglii i Walii licencje wydają

Istnieje siedem różnych
systemów podatku od gier:

Podstawą opodatkowania
dla zakładów, bingo, gier
stołowych w kasynach i
automatów do gier jest
GGR.

Podstawą opodatkowania
dla loterii jest sprzedaż.

VAT jest pobierany od
zysków z automatów do
gier losowych w pubach i
restauracjach.

Uregulowane ustawowo

Komisja ds. Gier Hazardowych
wydaje licencje na prowadzenie
gier i zakładów on-line.

Komisja ds. Hazardu posiada
uprawnienia do wstępu i
inspekcji w celu kontroli gier
hazardowych.

Organ ds. Usług Finansowych
odpowiada za kontrolę
zakładów spread

Komisja ds. Gier hazardowych
prowadzi stały monitoring do
wykrywania nielegalnej
działalności off-line i on-line
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Państwo Organ koncesyjny Monopol
państwowy Rodzaje gier System zezwoleń i

opłaty licencyjne
Podstawa

opodatkowania
i stawki podatkowe

Regulacje prawne gier
on-line Nadzór i kontrola

władze lokalne, w Szkocji –
Komisja ds. Hazardu.

Operator Loterii Krajowej –
Camelot Group PLC wyłoniony
w trakcie przetargu posiada
licencję na 10 lat.

Operatorzy z innych krajów
mogą ubiegać się o licencje
wydawane przez Komisję ds.
Gier Hazardowych.

Opłaty:
Operatorzy zakładów płacą
roczną stawkę w wysokości 10
% od GRR.

Występuje roczna opłata
licencyjna na automaty do gier,
która liczona jest jako podatek
od automatów.

Włochy

Autonomiczna Agencja
Monopoli Państwowych
przy Ministerstwie Spraw
Gospodarczych i
Finansowych.

Tylko państwowi
operatorzy mogą
urządzać gry
hazardowe.

Dozwolone:
- wszystkie rodzaje
gier hazardowych

VLTs – nie występują

Koncesję na prowadzenie gier
off-line może otrzymać tylko
państwowy operator.
Operatorzy zagraniczni mogą
ubiegać się o koncesję na gry
on-line.

Zakłady totalizatora na
wyścigi konne – 25% od
sprzedaży

Zakłady na imprezy
sportowe – 34%

Gry na automatach do gry i
gry w karty – 3% od
sprzedaży

Operator posiadający koncesję
może prowadzić działalność
on-line.

Występują regularne kontrole
operatorów, stosowane są
sankcje dyscyplinarne za
prowadzenie nielegalnych
form gier. Organ kontroli może
zablokować stronę
internetową. Dostawcy, którzy
mimo upomnienia kontynuują
działalność on-line podlegają
karze grzywny w wysokości
od 30.000 do 18.000 €.

* GGR – dochód (przychód minus wygrane).
** VLTs – wideoloterie.
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Podstawa opodatkowania i wysokość podatku od gier i zakładów wzajemnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów)

Lp. Rodzaj gry Państwo Podstawa opodatkowania Stawka podatku od gier Informacje dodatkowe

Austria Przychód minus wygrane (GGR)
Gry na stołach – 48%
Automaty do gier-39%

Casinos Austria posiada monopol
państwowy na prowadzenie kasyn.

Belgia

Przychód minus wygrane (GGR)

Jeśli wygrywa kasyno:
Dla gier z niezmienną wartością banku- za
każdą godzinę zależnie od wartości banku
(2 do pięciu transzy banku).

Gry na stołach 33% do kwoty 865. 000 €
i 44% powyżej tej kwoty

Automaty do gier – do kwoty 1.200.000 €
20%, a następnie stawka progresywna

Poker – 33% do kwoty 865. 000 € i 44%
powyżej tej kwoty

Informacja dodatkowa:
Od gier kasynowych i grach na
automatach poza kasynami pobiera się
coroczną składkę na rzecz Komisji Gier na
pokrycie kosztów jej działalności.
Dla kasyn jest to kwota stała i wyniosła
17.420 € w 2008r. plus 563 € za automat.
Dla salonów gier i pubów jest to stała
kwota i wyniosła 8.710 € dla pierwszej
kategorii i 118 € dla ostatniej w 2008 r.
Kasyna prowadzone są przez podmioty
prywatne.

Bułgaria

W odniesieniu do ruletki w kasynie za
każde urządzenie na stole do gry kwota
podatku wynosi 18.000 lewów
bułgarskich (ok. 8. 451 zł.) kwartalnie;
Za pozostałe urządzenia do gier w
kasynie 3.000 lewów bułgarskich (ok.
1409 zł.) kwartalnie za każde urządzenie.

Organizowane są przez podmioty
prywatne.

Cypr Zakaz prowadzenia kasyn

Gry w kasynie
(gry na stołach i

gry na
automatach)

Dania Przychód minus wygrane (GGR) Do 75% Prowadzone przez podmioty prywatne

1.

Gry w kasynie
(gry na stołach i

gry na
automatach

Estonia Od każdego stołu/ automatu Gry na stołach 1333, 3 € miesięcznie;
Automaty do gry około 466, 6 € Prowadzone są przez podmioty prywatne.
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Lp. Rodzaj gry Państwo Podstawa opodatkowania Stawka podatku od gier Informacje dodatkowe

Finlandia Przychód minus wygrana (GGR) 9,5%

Prowadzone są przez podmioty należące
do Skarbu Państwa. Dochód przeznaczany
jest na cele związane z opieką społeczną i
zdrowiem.

Francja Przychód minus wygrane (GGR)

0,5% GGR od gier na stołach i 2% GGR
z automatów do gier oraz 15% od GGR z
kasyna dla gmin. Dodatkowo kasyna
płacą składki na ubezpieczenie społeczne
od GGR. Wysokość stawki zmienia się w
zależności od wysokości wygranych.

Kasyna prowadzą podmioty prywatne.
Dochód przeznaczany jest na cele rządowe
i kulturę.

Holandia Przychód minus wygrane (GGR) 29%

Prowadzone są przez podmioty prywatne i
organizacje non-profit. Dochód
przeznaczony na cele charytatywne,
sportowe.

Litwa

Stoły – 1740 € miesięcznie od każdego
stołu
Automaty do gier w kasynie – 230 €
miesięcznie od każdego automatu

Prowadzone są przez podmioty prywatne.
Dochód przeznaczony jest na cele rządowe
i sportowe.

Łotwa

Podatek jest pobierany za każdy rok
kalendarzowy.
Ruletka – 6 750 € od stołu
Gry w karty i kości – 6 750€ za każdy
stół Prowadzone są przez podmioty prywatne.
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Lp. Rodzaj gry Państwo Podstawa opodatkowania Stawka podatku od gier Informacje dodatkowe

Niemcy Przychód minus wygrane (GGR)

W związku z federacyjną strukturą
państwa podatki w poszczególnych
krajach związkowych różnią się.
Niemniej wynoszą one od 55% do 70 %
GGR.

 Z uwagi na federacyjną strukturę państwa
istnieje zróżnicowane ustawodawstwo i
każdy kraj związkowy ustala własne
warunki dotyczące licencji m.in. w
zakresie kasyn.

Szwecja

Podatek od gry jest płacony za gry w
ruletkę w restauracjach (nie przez kasyna
państwowe), na które wymagane jest
zezwolenie wynikające z ustawy o
loteriach.

Będąca spółką Skarbu Państwa Svenska
Spel AB organizuje loterie, zakłady
sportowe, gry na automatach, kasyna. Nie
płaci podatku od organizowanych loterii
gdyż wszystkie zyski odprowadza
bezpośrednio do budżetu Państwa.

Wielka
Brytania Przychód minus wygrane (GGR) Organizowane są przez podmioty

prywatne.

Węgry
Przychód minus wygrane (GGR)
powiększone o 50% napiwków

0-16 723 628 € - 30% rocznie
5 mln € i 25% od kwoty powyżej
16 723 628 € jeśli roczna podstawa GGR
jest pomiędzy 16 723 628 € a
33 450 000 €
9 mln € i 10% kwoty powyżej 33 450 000
€ jeśli roczna podstawa GGR jest
powyżej 33 450 000 €

Prowadzone jest przez podmioty należące
do Skarbu państwa i podmioty prywatne.
Dochód przeznaczany jest na cele
rządowe.

Gry w kasynie
(gry na stołach i

gry na
automatach

Portugalia Przychód minus wygrane (GGR) 35%-50% Prowadzone są przez podmioty należące
do Skarbu Państwa.

2.
Automaty do gier
(poza kasynem) Austria Dochód od każdego automatu

Miesięczny podatek od każdego automat
w wysokości od 600-1400 € w zależności
od licencji przyznawanej przez władze
regionalne
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Lp. Rodzaj gry Państwo Podstawa opodatkowania Stawka podatku od gier Informacje dodatkowe

Belgia

Stawka stała 1365 € dla Walonii oraz
3750 € dla Brukseli i Flandrii, które są 3
administracyjnymi regionami.
Płacone są rocznie od każdego automatu.

Prowadzone są przez podmioty prywatne.

Bułgaria

Podlegają opodatkowaniu w
następujących kwotach:
od każdego automatu do gier, od każdego
stanowiska przy automacie 300 lewów
bułgarskich (ok. 141zł) kwartalnie.

Organizowane są przez podmioty
prywatne.

Dania Przychód minus wygrane (GGR)

Podatek płacony miesięcznie od salonu
gier

Prowadzone są przez podmioty należące
do Skarbu Państwa i podmioty prywatne
Dochody są przeznaczane na cele
rządowe, prywatne, kulturę, charytatywne
i sportowe.

Estonia Od każdego automatu Około 466,6 € Prowadzone są przez podmioty prywatne

Finlandia Przychód minus wygrana (GGR) 8,25%

Prowadzone są przez podmioty należące
do Skarbu Państwa.
 Dochód przeznaczany jest na cele
związane z opieką społeczną i zdrowiem.

Francja Gry na automatach poza kasynami są
zakazane.

Holandia Przychód minus wygrana (GGR)
29%

Prowadzone są przez podmioty prywatne.

Hiszpania Brak danych
Podatki płacone są rocznie, ustalona jest
stała opłata od każdego automatu do gry.

Podmioty urządzające gry na automatach
mogą być państwowe albo prywatne.

Litwa 87 € miesięcznie od każdego automatu
Prowadzone są przez podmioty prywatne.
Dochód przeznaczony jest na cele rządowe
i sportowe.
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Lp. Rodzaj gry Państwo Podstawa opodatkowania Stawka podatku od gier Informacje dodatkowe

Łotwa

Automaty do gier poza kasynami i
salonami gier – 1 600 € rocznie za każdy
automat

Niemcy Opłata (podatek naliczony minus podatek
należny) 19% VAT

Wielka
Brytania VAT Organizowane są przez podmioty

prywatne.

Węgry 334 € miesięcznie Prowadzone jest przez podmioty
prywatne.

Portugalia Automaty poza kasynami są zakazane.

Austria Wartość kartonów 27,5% + 16 % opłaty licencyjnej Prowadzenie salonów bingo objęte jest
monopolem Państwa.

Belgia

Bingo traktuje się w Belgii jako loterię
jeśli jest urządzane poza kasynami. Bingo
w kasynach jest przedmiotem
opodatkowane jest tą samą stawką jak
inne gry na stołach. Bingo organizowane
na terytorium jednostek lokalnych (za
zgodą) podlega tym samym zasadom
jakie odnoszą się do loterii.

Organizowane jest przez organizacje non-
profit. Dochód przeznaczany jest na
działalność charytatywną, kulturę i sport.

Bułgaria Nominalna wartość kartonów 12% Salony gry bingo są organizowane przez
podmioty prywatne.

3. Gra bingo

Dania Nominalna wartość kartonów

Prowadzone przez podmioty należące do
Skarbu Państwa i organizacje non –profit
Dochody są przeznaczane na cele
rządowe, kulturę, sportowe i
charytatywne.
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Estonia Łączna suma uzyskana ze sprzedaży
kartonów do gry 18%

Finlandia Od wartości wygranej

5%. Gry w bingo są niepieniężnymi
loteriami.

 Prowadzone są przez organizacje non-
profit. Dochód przeznaczany jest na cele
charytatywne, na cele społeczne (non-
profit) i sport.

Francja Gra bingo jest niedostępna

Holandia Od wartości wygranej 29%

Prowadzone są przez podmioty należące
do Skarbu Państwa, podmioty prywatne i
organizacje non-profit. Dochód
przeznaczany jest na cele charytatywne,
sportowe, kulturę i rządowe.

Hiszpania

Prowadzone prze podmioty zarówno
należące do Skarbu Państwa jak i
prywatne. Dochód przeznaczany jest na
cele rządowe.

Litwa Suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży
losów

15% płacone kwartalnie Prowadzone są przez podmioty prywatne.
Dochód przeznaczony jest na cele
rządowe.

Gry bingo

Łotwa

Suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży
losów

8%.
Bingo (do 100 miejsc) – 8 430 €
Bingo (do 200 miejsc) –14 090 €
Bingo (do 300 miejsc) – 16 870 €
Bingo (ponad 300 m) – 25 300 €
– 1 180 € za każde stanowisko do gry

Gra bingo prowadzona jest przez
podmioty prywatne.
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Szwecja

Wygrane pieniężne w loteriach i grze
bingo urządzane przez organizacje non-
profit nie podlegają opodatkowaniu.

Wielka
Brytania Od wartości sprzedanych kartonów, VAT Organizowane są przez podmioty

prywatne.

Węgry Od puli wygranych 7%
Prowadzone są przez podmioty należące
do Skarbu Państwa. Dochód przeznaczany
jest na cele rządowe.

Portugalia Od łącznej sumy uzyskanej ze sprzedaży
kartonów, od wielkości wygranej

Brak danych Organizowane przez podmioty należące do
Skarbu Państwa. Dochód przeznaczany
jest na cele rządowe, sportowe i kulturę.

4. Zakłady wzajemne

Austria Od wysokości stawki 2% Nie są uważane za gry hazardowe i nie
wymagają licencji.

Zakłady sportowe

Belgia

Łączna kwota wpłaconych stawek

Zakłady bukmacherskie i Totalizatory -
15% dla Brukseli i Flandrii i 11% dla
Walonii. Ponadto 10%-20% całkowitej
wartości stawek na podstawie
porozumienia z organizatorami i zależnie
od projektu wpłaca się do Narodowego
Funduszu Sportu.

Prowadzone są przez podmioty prywatne.
Dochód może być przeznaczony m.in. na
cele sportowe.
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Zakłady na wyścigi
konne Łączna kwota wpłaconych stawek

Dla zakładów urządzanych w Belgii:
Totalizatory – 1/5 kwoty zakładów brutto
dla Brukseli i Walonii oraz 22% dla
Flandrii.
Bukmacherstwa – 5% kwoty zakładów
brutto dla Brukselii i Walonii, oraz 5,5%
dla Flandrii.
Dla zakładów organizowanych za
granicą:
W Walonii 10% kwoty zakładów brutto
do 12.000.000 €, 10,5% kwoty zakładów
brutto ponad 12.000.000 € do kwoty
49.500.000 € i 11% ponad 49.500.000 €
We Flandrii – 15%
W Brukseli 11% lub 15% kwoty
zakładów brutto (11% kiedy zakład jest
na pierwszym albo na drugim koniu)

Totalizatory i
bukmacherstwo

Bułgaria Łączna kwota wpłaconych stawek 10%

Organizowane są przez podmioty należące
do Skarbu Państwa lub podmioty
prywatne. Dochód jest przeznaczany na
cele rządowe lub sportowe.

Zakłady sportowe i
zakłady wyścigów
konnych

Cypr Przychód minus wygrane (GGR)
10%

Zakłady sportowe

Totalizatory

Wyścigi psów
(hartów)

Dania
Przychód minus wygrane (GGR)
Łączna kwota wpłaconych stawek
Przychód minus wygrane (GGR)

30%
16%
11%

Prowadzone przez podmioty należące do
Skarbu Państwa. Dochody są
przeznaczane na cele charytatywne,
sportowe i kulturę i rządowe.
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Estonia Łączna kwota wpłaconych stawek 5%
Prowadzone są przez podmioty prywatne.
Dochód przeznaczany jest m.in. na cele
sportowe.

Zakłady sportowe i
na wyścigi konne

Finlandia Łączna kwota wpłaconych stawek 9,5%

Prowadzone są przez podmioty należące
do Skarbu Państwa. Dochód przeznaczany
jest na cele związane ze sztuką, edukacją
młodzieży, hodowlą koni, sportami
konnymi.

Zakłady sportowe Łączna kwota wpłaconych stawek

28,5 % oraz składka w wysokości 2,5%
od sprzedaży na rzecz Krajowego
Centrum Rozwoju Sportu

Zakłady wzajemne organizują podmioty
należące do Skarbu Państwa z tym, że
wyścigi psów (hartów) organizują
podmioty prywatne.

Zakłady na wyścigi
konne, wyścigi
psów (hartów)

Francja

Łączna kwota wpłaconych stawek.

 1,68% od sprzedaży plus 33 % od GGR i
VAT od GGR

Prowadzone są przez podmioty należące
do Skarbu Państwa, z wyjątkiem
wyścigów psów, które mogą być także
organizowane przez podmioty prywatne.
Dochód przeznaczany jest na cele
rządowe.

Zakłady sportowe,
zakłady na wyścigi
konne

Holandia

Prowadzone są przez podmioty prywatne i
organizacje non-profit. Dochód
przeznaczany jest na cele charytatywne,
sportowe.

Zakłady wzajemne Hiszpania Nieopodatkowane. Podmioty urządzające zakłady wzajemne
należą do Skarbu Państwa.

Zakłady totalizatora
wyścigów konnych
i zakłady sportowe Litwa Przychód minus wygrane (GGR). 15% płatne kwartalnie

Prowadzone są przez podmioty prywatne.
Dochód przeznaczony jest na cele
rządowe, sportowe i kulturę.
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Zakłady
bukmacherskie i
totalizatory

Łotwa
42 700 € za każdy rok i 10% od GGR

Zakłady sportowe Niemcy Cena zakładu pomniejszone o podatek 20% Brak danych.

Zakłady na
wyścigikonne Szwecja

Stawka.
Specjalny podatek loteryjny, którego
płatnikiem jest AB Trav och Galopp
będąca organizatorem tych wyścigów. 16,66% Brak danych.

Zakłady wzajemne Wielka
Brytania Przychód minus wygrane (GGR)

Organizowane są przez podmioty
prywatne.

Zakłady
bukmacherskie

Węgry Przychód minus wygrane (GGR)
(pomniejszone o unieważnione zakłady).

20%
Prowadzone jest przez podmioty prywatne
oraz należące do Skarbu państwa. Dochód
przeznaczany jest na cele rządowe i
sportowe.

Od puli wygranych 17% j.w
Zakłady totalizatora Portugalia

 Od łącznej kwoty wpłaconych stawek Brak danych
Zakłady bukmacherskie nie są
organizowane obecnie, chociaż mogą być
organizowane.

5. Loterie Austria Od wysokości stawki 17,5% + 16% opłaty licencyjnej Loterie objęte są monopolem Państwa.
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Belgia

Są zakazane na podstawie ustawy o
loteriach z 31.12.1851 r. Pozostałe loterie
są dozwolone pod warunkiem, że są
publicznymi i ukierunkowanymi na cele
charytatywne lub cele społeczne powinny
być zaakceptowane przez odpowiednie
władze różnego szczebla. Wyjątkiem w
tym zakresie jest loteria państwowa, która
jest objęta monopolem Państwa.
Loterie te nie są opodatkowane. Zysk z
loterii musi wynosić co najmniej 50 %
całkowitej wartości sprzedanych losów.

Organizowane są przez podmioty należące
do Skarbu Państwa lub organizacje non-
profit. Dochód przeznaczany jest na cele
charytatywne, kulturę, sport oraz cele
rządowe.
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Bułgaria

Nominalna wartość losu, karty albo tokenu
certyfikującego udział w grze.
Każdy inny przychód związany z tą
działalnością podlega opodatkowaniu
zgodnie z deklarowanym przychodem
według stawki 12%.
W przypadku loterii Audiotele podstawa
opodatkowania wzrasta w zależności od
wartości połączeń telefonicznych. Każdy
inny przychód związany z tą działalnością
podlega opodatkowaniu zgodnie z
deklarowanym przychodem według stawki
12%.

12%

Loterie i gry liczbowe mogą być
organizowane przez podmioty należące do
Skarbu Państwa i podmioty prywatne.
Dochód jest przeznaczany na cele
rządowe, kulturę i cele charytatywne oraz
na cele opieki społecznej i zdrowia.
Salony gry bingo są organizowane przez
podmioty prywatne.

Cypr
Podatek nie jest odprowadzany zgodnie z
obowiązującym prawem.

Loterie, Keno,

Dania Łączna kwota wpłaconych stawek

Organizowane przez podmioty należące do
Skarbu państwa i organizacje non-profit.
Dochód przeznaczany jest na cele
charytatywne, kulturę, sport i cele
rządowe.

Estonia
Łączna suma wpływów uzyskanych ze
sprzedaży losów lub innych dowodów
udziału w grze

18%

Prowadzone są przez podmioty należące
do Skarbu Państwa i organizacje non –
profit. Dochód przeznaczany jest na cele
sportowe, kulturę i charytatywne i
rządowe.

Loterie pieniężne,
audiotele,

Finlandia Przychód minus wygrane (GGR) 9,5%

Prowadzone są przez podmioty należące
do Skarbu Państwa, dochód przeznaczony
jest na cele związane ze sztuką, edukacją
młodzieży.
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Francja Łączna suma wpływów uzyskanych ze
sprzedaży losów/ kuponów

28,5 % oraz składka w wysokości 2,5%
od sprzedaży na rzecz Krajowego
Centrum Rozwoju Sportu

Loterie są organizowane przez podmioty
należące do państwa i przez państwo
kontrolowane. Natomiast zakłady
wzajemne organizują podmioty należące
do Skarbu Państwa z tym, że wyścigi psów
(hartów) organizują podmioty prywatne.

Holandia

Prowadzone są przez podmioty należące
do Skarbu Państwa, podmioty prywatne i
organizacje non-profit. Dochód
przeznaczany jest na cele charytatywne,
sportowe, kulturę i rządowe.

Hiszpania Są nieopodatkowane.
Prowadzone są przez podmioty należące
do Skarbu Państwa.

Loterie pieniężne,
Loterie audiotele,

Litwa Suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży
losów

5 % płacone kwartalnie
Operatorzy loterii, poza podatkiem, mają
obowiązek ustawowy przeznaczać 8%
wartości nominalnej wszystkich losów
rozprowadzonych w loterii na cele
charytatywne lub sponsoring.

Prowadzone są przez podmioty prywatne.
Dochód przeznaczony jest na cele
rządowe, sportowe i kulturę.
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Szwecja

Będąca spółką Skarbu Państwa Svenska
Spel AB organizuje loterie, zakłady
sportowe, gry na automatach, kasyna. Nie
płaci podatku od organizowanych loterii
gdyż wszystkie zyski odprowadza
bezpośrednio do budżetu Państwa.
Wygrane pieniężne w loteriach i grze
bingo urządzane przez organizacje non-
profit nie podlegają opodatkowaniu.
Loterie prowadzone są przez organizacje
stanowiące własność Skarbu Państwa.
Dochód przeznaczany jest na cele
rządowe, charytatywne, sport i kulturę.

Wielka
Brytania

Łączna suma wpłaconych stawek lub
wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów

Organizowane są przez podmioty
prywatne i organizacje non-profit, partie
polityczne.

Węgry
Prowadzone są przez podmioty należące
do Skarbu Państwa. Dochód przeznaczany
jest na cele rządowe i sportowe.

Portugalia Od łącznej sumy wpływów ze sprzedaży
losów Brak danych

Organizowane przez podmioty należące do
Skarbu Państwa. Dochód przeznaczany
jest na cele rządowe, charytatywne i
sportowe.

6. Gry liczbowe
Austria Od sumy wpłaconych stawek.

17,%% + 16% opłaty licencyjnej
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Bułgaria

Nominalna wartość losu, karty albo tokenu
certyfikującego udział w grze
Każdy inny przychód związany z tą
działalnością podlega opodatkowaniu
zgodnie z deklarowanym przychodem
według stawki 12%.
W przypadku loterii Audiotele podstawa
opodatkowania wzrasta w zależności od
wartości połączeń telefonicznych. Każdy
inny przychód związany z tą działalnością
podlega opodatkowaniu zgodnie z
deklarowanym przychodem według stawki
12%.

12%

Loterie i gry liczbowe mogą być
organizowane przez podmioty należące do
Skarbu Państwa i podmioty prywatne.
Dochód jest przeznaczany na cele
rządowe, kulturę i cele charytatywne oraz
na cele opieki społecznej i zdrowia.
Salony gry bingo są organizowane przez
podmioty prywatne.

Dania Łączna kwota wpłaconych stawek, od
wygranych

Organizowane przez podmioty należące do
Skarbu państwa i organizacje non-profit.
Dochód przeznaczany jest na cele
charytatywne, kulturę, sport i cele
rządowe.

Estonia Łączna suma wpływów uzyskana ze
sprzedaży kuponów 10%

Prowadzone są przez podmioty należące
do Skarbu Państwa i organizacje non –
profit. Dochód przeznaczany jest na cele
sportowe, kulturę i charytatywne i
rządowe.

Gry liczbowe, Keno

Finlandia Przychód minus wygrane (GGR) 9,5%

Prowadzone są przez podmioty należące
do Skarbu Państwa, dochód przeznaczony
jest na cele związane ze sztuką, edukacją
młodzieży.
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Holandia

Prowadzone są przez podmioty należące
do Skarbu Państwa, podmioty prywatne i
organizacje non-profit. Dochód
przeznaczany jest na cele charytatywne,
sportowe, kulturę i rządowe.

Hiszpania Gry liczbowe i loterie są nieopodatkowane. Prowadzone są przez podmioty należące
do Skarbu Państwa.

Litwa Suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży
losów

5 % płacone kwartalnie
Operatorzy loterii, poza podatkiem, mają
obowiązek ustawowy przeznaczać 8%
wartości nominalnej wszystkich losów
rozprowadzonych w loterii na cele
charytatywne lub sponsoring.

Prowadzone są przez podmioty prywatne.
Dochód przeznaczony jest na cele
rządowe, sportowe i kulturę.

Łotwa Suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży
losów

Gry liczbowe prowadzone są przez
podmioty należące do Skarbu Państwa.
Dochód przeznaczany jest na cele
rządowe.

Lotto, Keno

Niemcy Cena losu pomniejszona o podatek 20% włączając bingo Brak danych.

Gry liczbowe
Wielka

Brytania
Łączna suma wpłaconych stawek lub
wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów

Organizowane są przez podmioty
prywatne i organizacje non-profit, partie
polityczne.

Keno
Pozostałe gry

liczbowe
Węgry Dochód netto 24%
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Portugalia Od łącznej sumy wpływów ze sprzedaży
losów Brak danych

Organizowane przez podmioty należące do
Skarbu Państwa. Dochód przeznaczany
jest na cele rządowe, charytatywne i
sportowe.

Niniejsze opracowanie nie uwzględnia opodatkowania wygranych.




