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DYREKToR
IZBY ADMINISTRACJI

SKARBOWEJ
W oPoLU

Znak sprawy: 1 60 l -IOA .4243.2.20t7 .S

Bank Spółdzielcry w Leśnicy
uI. Gogolińska 2
47 -100 Strzelce Opolskie

DECYZIA
Na Podstawie art. 207 § 1 ustawy z dnia29 sierpnia l997r. Ordynacja podatkowa (tekst

jednolitYustawy:Dz.IJ.z20I7r.poz.20lzezm.),art.7,art.8, art.13,irt.zzust.4,art.46,art.
47 iart.60 ust. 3 ustawy zdnia 19listopada2009r. o grachhazardowych (tekst jednolity Dz.'IJ. z
Ż016r., Poz. 47l ze zm.), po tozpattzeniu wniosku z dńa 27 lipca 20I7i., Dyrektor Izby
Administracji Skarbowej w Opolu:

udziela zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej
pod nanvą ,'SUPER LOKATA III''.

1. Podmiot urządzający loterię promocyjną: Bank Spółdzielczy w Leśnicy
ul. Gogolińska 2
47 -100 Strzelce Opolskie

SUPER LOKATA III

Józef Garbacz
Małgorzata Plachetka
Gabriela waloszek
Władysław Pyclik
Andrzej Sitnik

teren województwa opolskiego i śląskiego

od 11 września 2017 r.
do 12 kwietnia 2019 r.

ll wrześni a2017 r.

2. Nazwa loterii:

3. Nazwiska osób zarządzających
podmiotem urządzającym loterię :

4. Obszar, na którym loteria będzie
urządzana:

5. Czas vrządzanialoterii:

6. Nieprzekraczalny termin rczpoczęcia
działalności:
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Szczegółowe zasady i warunki prowadzenia loterii, zasady wydawania wygranych oraz
roszczęńztytliluudziałuw gtzę określa, zatńerdzony na podstawie art. 60 ust.3 ustawy o grach
hazardowych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu, Regulamin loterii
promocyjnej o nazwie ,,SUPER LOKATA III", stanowiący załącznik do niniej szej decyzji.

Ponadto Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu informuje o obowiązku
spełnieniawymoguokreślonegowart. 74ust.2pkt5 ustawy zdnia 16listopada2016r. o Krajowej
Administracji Skarbowej (Dz.U. z2016r.poz.1947 ze zm.),zgodnie z którym napotrzeby kontroli
celno-skarbowej podmioĘ urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych na
podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych są obowiązane zapewnić
waruŃi i środki do sprawnego przeprowadzaniakontroli celno-skarbowej, w tym: poinformowaó
właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o czynnościach podlegających kontroli celno-
skarbowej.

Natomiast na zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia2łItego
20l7r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie utządzania i prowadzenia
gier hazardowych (Dz,U. z 20I7r. poz, 438) do zgłoszenia o rozpoczęciu urządzania loterii
promocyjnej dołącza się zezwolenie na vządzanie loterii i regulamin loterii oraz wskazuje się
również opis sposobu uzyskiwania w loterii jej wyniku od przypadku.
Z kolei stosownie do § 21 w/w rozporządzenia podmiot tłządzĄący loterię promocyjną,
w terminie 30 dni od dnia zakończeńa loterii promocyjnej , sporządza i przesyła naczelńkowi
urzędu celno-skarbowego informacje dotyczące przeprowadzonej loterii promocyjnej,
zawierEące: wykaz wypłaconych lub wydanych wygranych vłfazz określeniem ich wartości oraz
zestawienie ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej,
zawierające numery i serie zaśńadczeń, wysokości wygranych i daty wystawieniazaświadczęn.

Końcowo Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu informuje, iż w myśl art. 68
ust. 1 pkt 1 ustawy o grach hazardowych podmiot urządzający gry hazardowę, za udzielenie
koncesji lub udzielenie zezwoleńuiszcza opłatę. Opłata zaudzielęnię zęzwolęnia na wządzenie
loterii promocyjnej została określona w art. 69 ust. 1 pkt 5 powoĘwanej ustawy i wynosi 10%

wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50oń kwoty bazowej. Zgodnie z art. 70, cytowanej
ustawy, kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim
kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego. Jak wynika z
obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Sta§stycznego z dnia 18 |ipca 2016r. w sprawie
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
w drugim kwartale 2016 roku (Dz. Utz. GUS z 2016r., poz. 28) - przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród wynosiło 4.244,58 zł.

Zatem dla niniejszej loterii promocyjnej, przy wartości puli nagród w wysokości 80 000 zł, opłata
zazęzwoLenie wlłrosi kwotę 8 000 zł, którąnależy uiśció na konto Urzędu Skarbowego wNowym
Targu rlr 25l0l01270 0008242ż 3100 0000.
Przelewu naIeży dokonać na formularzu wystandaryzowanym, wpisując w tytule przelewu: opłata
za loterię promocyjnq zprzywoŁaniem numeru decyĄi.

Na podstawię art.2l0 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Administracji
Skarbowej w Opolu odstępuje od uzasadnienia niniej szej decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości
żądanie strony.



POUCZENIE

Napodstawie art. 221 §Iustawy Ordynacjapodatkowa Stronnie od niniejszej decyzji słuzy
odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu, które w myśl art. 222 tejże
ustawy powinno zavlietać zarzuty przeciw decyzji, określaó istotę i zakres żądania będącego
przedmiotem odwołania oruzwskazywaó dowody uzasadniające to żądanie. Składając odwołanie
Strona winna dochować 14 dniowego terminu, rozpoczytającego swój bieg od dnia doręczania
decyĄi stronię.

W załączeniu: regulamin loterii.

Otrzymuią:
Bank Spółdzielczy w Leśnicy, ul. Gogolińska2,4'7-I00 Strzelce Opolskie;
Naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu;
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