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Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na Interpelację nr 21840 Pana Krzysztofa Sitarskiego, Posła na Sejm RP, 
w sprawie podatku dochodowego od wygranych w grach hazardowych, uprzejmie informuję.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 200, z późn. zm.) – dalej „ustawa PIT” – reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym 
dochodów osób fizycznych (art. 1).
Uchwalona podczas 62. posiedzenia Sejmu RP w dniu 10 maja 2018 r. ustawa o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne wprowadza nowe brzmienie pkt 6a w art. 21 ust. 1 ustawy PIT.
Na jego podstawie (po wejściu nowelizacji w życie) wolne od podatku dochodowego będą 
wygrane w:
a) grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach 

promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość 
tych wygranych nie przekracza 2280 zł,

b) grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach bingo 
pieniężne i grach bingo fantowe

– urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach 
hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z uzasadnienia tej nowelizacji wynika, że jej celem jest zagwarantowanie jednolitego 
traktowania uczestników legalnych gier kasynowych niezależnie od podmiotu urządzającego 
grę, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących do 31 grudnia 2017 r. zasad 
opodatkowania wygranych w kasynach gry, polegających na całkowitym zwolnieniu od podatku 
dochodowego od osób fizycznych wygranych w tych grach i zastosowanie tych rozwiązań 
również do wygranych w grach na automatach, grach w karty, grach w kości i grach 
cylindrycznych urządzanych przez spółkę wykonującą monopol państwa w tym zakresie.
W pozostałym zakresie zasady opodatkowania nie ulegną zmianie, co oznacza, że z tytułu 
wygranych w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, 
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loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa 
wartość tych wygranych przekroczy 2280 zł, zostanie pobrany podatek dochodowy w wysokości 
10% od wartości wygranej – zgodnie z obecnie obowiązującym art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT.
Należy wskazać, że zmianie nie ulegnie również zakres zwolnienia od podatku dochodowego 
wygranych uzyskanych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
Zwolnienie wygranych uzyskanych w tych państwach zostało wprowadzone do ustawy PIT 
w wyniku zastrzeżeń Komisji Europejskiej. Komisja Europejska zarzuciła Rzeczypospolitej 
Polskiej bowiem niezgodność z TWE i PEOG polskich przepisów podatkowych dokonujących 
rozróżnienia między opodatkowaniem wygranych w loteriach, grach i zakładach wzajemnych 
w zależności od tego, czy dochody te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
czy poza jej terytorium.
W związku z tym, ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1316, z późn. zm.) zapewniła równe traktowanie podatkowe wygranych 
w wyżej wymienionych grach i zakładach wzajemnych, bez względu na to, czy zostały one 
uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy też w innych państwach członkowskich 
UE.
Odnosząc się do kwestii „legalizacji” uczestnictwa w grach hazardowych prowadzonych przez 
Internet wskazać należy, że warunki urządzania gier hazardowych i zasady prowadzenia 
działalności w tym zakresie określa ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada  2009 r. 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 165). Zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy o grach hazardowych urządzanie gier 
hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest 
objęte monopolem państwa. Natomiast, działalność w zakresie zakładów wzajemnych oraz 
loterii promocyjnych może być prowadzona przez sieć Internet po uzyskaniu stosownego 
zezwolenia i zgodnie z warunkami tego zezwolenia. 
Tym samym stwierdzić należy, że powołana w Interpelacji ustawa o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, która nie reguluje rynku gier hazardowych, nie może być postrzegana jako akt 
prawny zawierający unormowania w zakresie „legalizacji” uczestnictwa w grach hazardowych 
prowadzonych przez Internet. 
Dodatkowo, wskazać należy, że urządzający gry hazardowe bez koncesji lub bez zezwolenia, 
a także uczestnik takiej gry, podlega karze pieniężnej - art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o grach 
hazardowych oraz karze określonej w art. 107 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny 
skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226 z późn. zm.). Karze pieniężnej określonej w ustawie 
o grach hazardowych podlega również urządzający gry hazardowe, który narusza warunki 
udzielonej koncesji lub zezwolenia (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych).

  Z upoważnienia Ministra Finansów
      

Paweł Gruza
Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Finansów
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