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Nadzór nad rynkiem gier hazardowych
Okres objęty kontrolą: kwiecień 2017 r. – 2018 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, wrzesień 2019 r.

01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 Nowelizacja ustawy o grach hazardowych, która weszła w życie
od kwietnia 2017 r. wprowadziła:
– monopol państwa na gry na automatach poza kasynami
oraz na urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem
zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych;
– oficjalny rejestr domen internetowych, które nielegalnie oferują gry
hazardowe (dalej Rejestr);
– obowiązek dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych blokowania
stron internetowych wpisanych do Rejestru, a dla dostawców usług
płatniczych uniemożliwiania dokonywania płatności na stronach
internetowych wpisanych do Rejestru (od 1 lipca 2017 r.).
 Wykonanie prognozy dochodów z podatku od gier za 2017 r. poniżej
prognozy określonej w ustawie budżetowej na ten rok oraz za trzy
kwartały 2018 r. poniżej ¾ kwoty prognozy określonej w ustawie
budżetowej na rok 2018.

02 Co kontrolowaliśmy?
Czy nadzór nad rynkiem gier hazardowych jest sprawowany prawidłowo?
 Czy Krajowa Administracja Skarbowa sprawuje skuteczny nadzór nad
przestrzeganiem prawa przez podmioty organizujące gry hazardowe?
 Czy nadzór nad innymi podmiotami wykonującymi obowiązki określone
w ustawie o grach hazardowych jest skuteczny?
 Czy osiągane są zamierzone cele w zakresie planowania dochodów
budżetu państwa z gier hazardowych?
 Czy KAS rzetelnie prowadzi działania na rzecz ochrony graczy,
zapobiegania uzależnieniom i szkodliwym skutkom hazardu?

03 Kogo kontrolowaliśmy?
 Ministerstwo Finansów
 Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu, w którego strukturze
organizacyjnej w terminie od 1 marca 2017 do 31 sierpnia 2018 r.
funkcjonowało Centrum Kompetencyjne E-Kontrola, a od 1 września
2018 r. Centrum Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Środowisku
Elektronicznym KAS, tzw. Cybercentrum
 Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie wykonujący
zadania centralne w zakresie kontroli gier hazardowych
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Stwierdzony stan – Rejestr domen internetowych służących

do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą

 Rejestr domen internetowych, które nielegalnie oferują gry hazardowe
(dalej Rejestr), został uruchomiony 1 kwietnia 2017 r., tj. w terminie
określonym ustawą.
 Identyfikacji domen internetowych, podlegających wpisowi do Rejestru
dokonywano w wyspecjalizowanej komórce organizacyjnej w Opolskim
Urzędzie Celno-Skarbowym. Tam też zabezpieczano materiał
dowodowy.
 Prowadzenie Rejestru, analiza i ocena otrzymanych z Opolskiego
Urzędu Celno-Skarbowego materiałów pod kątem zasadności
dokonania wpisu do Rejestru, przygotowanie wniosku o dokonanie
wpisu do Rejestru oraz po jego zatwierdzeniu przez upoważnionego
sekretarza/podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, dokonanie
wpisu do Rejestru należy do zadań Departamentu Nadzoru
nad Kontrolami Ministerstwa Finansów.
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Stwierdzony stan – Rejestr domen
(wpisy dokonane do 30 września 2018 r. i do 26 sierpnia 2019 r.)

Źródło: Opracowanie własne NIK
- Ministerstwo Finansów.

 Na dzień 26 sierpnia 2019 r. w Rejestrze było już 7140 tysięcy
nielegalnych domen.

Stwierdzony
stan
–
skuteczność Rejestru jako narzędzia
06
w blokowaniu nielegalnego hazardu

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wprowadzenie Rejestru.
 Nadal nierozwiązanym problemem jest jednak zjawisko tzw. „domen
klonów”, to znaczy domen o treści i zasadach funkcjonowania
tożsamych z innymi, zidentyfikowanymi domenami tego samego
serwisu, wpisanymi już do Rejestru.
 „Domeny klony” do czasu ich wpisania do Rejestru
– po przeprowadzeniu pełnej procedury – są dostępne dla polskich
graczy. Obniża to skuteczność Rejestru w blokowaniu nielegalnego
hazardu i ogranicza zmniejszanie szarej strefy.
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Stwierdzony stan – nadzór nad blokowaniem stron internetowych
wpisanych do rejestru i blokowaniem płatności

 Naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego monitorował,
czy operatorzy telekomunikacyjni wykonują obowiązki polegające
na blokowaniu stron internetowych wpisanych do Rejestru, a także
czy dostawcy usług płatniczych stosują się do zakazu udostępniania
takich usług na stronach wykorzystujących nazwy domen wpisane
do Rejestru.
 Zabezpieczony materiał dowodowy potwierdzający niewykonanie
tych obowiązków był przekazywany do Departamentu Podatków
Sektorowych oraz Podatku od Gier w Ministerstwie Finansów celem
zastosowania sankcji administracyjnej.

08

Stwierdzony stan – blokowanie stron internetowych

i blokowanie płatności w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Źródło: Ministerstwo Finansów, raport Roland Berger
Przeciwdziałanie szarej strefie 2015–2016 r.

09

Stwierdzony stan – działania wobec podmiotów niewykonujących
obowiązków blokowania stron internetowych i blokowania płatności

 Naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przekazał
do Ministerstwa Finansów (na dzień 15 października 2018 r.):
– akta 34 spraw wskazując na możliwość niewykonania
przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązku blokowania
domen internetowych wpisanych do Rejestru (16 spraw w 2017 r.
i 18 spraw w 2018 r.),
– akta 7 spraw wskazując na możliwość niewykonania przez dostawcę
usług płatniczych zadania blokowania płatności na stronach
internetowych wpisanych do Rejestru (5 spraw w 2017 r. i 2 w 2018 r.).
 Minister Finansów wszczął 16 postępowań wobec przedsiębiorców
telekomunikacyjnych i 4 wobec dostawców usług płatniczych. Akta
pozostałych spraw zostały odesłane do Urzędu Celno-Skarbowego
w Opolu celem ich uzupełnienia.
 Spośród 6 badanych przez NIK postępowań administracyjnych żadne
nie zostało zakończone.
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Stwierdzony stan – opóźnione zwiększenie uprawnień urzędów

celno-skarbowych do kontroli wypełniania obowiązków określonych
w ustawie o grach hazardowych

 W trakcie kontroli ujawniono brak wystarczających uprawnień urzędów
celno-skarbowych do kontrolowania, czy i jak przedsiębiorcy
telekomunikacyjni i dostawcy usług płatniczych wypełniają obowiązki
określone w ustawie o grach hazardowych.
 Minister Finansów, projektując nowelizację ustawy o grach
hazardowych, która nakładała obowiązki na przedsiębiorców
telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych, nie przewidział
przepisów uprawniających ówczesną Służbę Celną do kontroli
wypełniania przez te podmioty obowiązków określonych w ustawie
o grach hazardowych.
 Niezbędne zmiany weszły w życie dopiero 2 stycznia 2019 r.
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Stwierdzony stan – wartość rynku zakładów wzajemnych
oszacowana przez Ministerstwo Finansów

(dane za lata 2015–2018, w mln zł)

 Według analiz Ministerstwa Finansów w roku 2018 szacunkowa wartość
rynku zakładów wzajemnych online w porównaniu do wartości tego rynku
w 2015 r. zwiększyła się ogółem o około 4 520 mln zł, tj. ponad
dwukrotnie. Udział legalnych zakładów online w rynku zakładów online
wzrósł z 16,1% w 2015 r. do 39,5% w 2017 r. i do 49,2% w 2018 r.
 Dynamika wzrostu wartości legalnego rynku zakładów wzajemnych online
w porównaniu do dynamiki wzrostu wartości nielegalnego rynku tych
zakładów była wyższa. Wartość legalnego rynku zakładów wzajemnych
wzrosła z 543,4 mln zł w 2015 r. do 3 878,0 mln zł w 2018 r., tj. o 613,7%.
Wartość nielegalnego rynku zakładów wzajemnych wzrosła
z 2 822,0 mln zł w 2015 r. do 4007,4 mln zł w 2018 r., tj. o 42%.
 Nadal jednak udział wartościowy rynku nielegalnego w rynku zakładów
wzajemnych online przewyższa wartość rynku legalnego.
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Stwierdzony stan – dynamika wzrostu wartości rynku
zakładów wzajemnych online

Źródło: Opracowanie własne NIK – Ministerstwo Finansów. Dane za cały 2018 r. pozyskano w trakcie kontroli
wykonania budżetu państwa za 2018 r. w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa.
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Stwierdzony stan – liczba podmiotów urządzających zakłady

wzajemne, w tym przez Internet oraz liczba punktów przyjmowania
zakładów w latach 2016–2018 (stan na 31 października 2018 r.)

Źródło: Opracowanie własne NIK
– Ministerstwo Finansów.

14 Stwierdzony stan – dochody budżetu państwa z podatku od gier
 Dochody z podatku od gier uzyskane w 2017 r. były niższe o 4% od
prognozy przyjętej w ustawie budżetowej na ten rok, a zaawansowanie
wykonania planu dochodów w okresie dziewięciu miesięcy 2018 r.
wyniosło 72,5% kwoty przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2018,
tj. było niższe o 3,5% od ¾ kwoty prognozy przyjętej w ustawie
budżetowej na ten rok.
 Dochody z podatku od gier uzyskane w 2018 r. wyniosły 1 901,9 mln zł
i były niższe od prognozy ujętej w ustawie budżetowej o 0,6%.
 W roku 2017 nie uzyskano dochodów objętych monopolem państwa
z gier na automatach w salonach gier. Ustawa budżetowa przygotowana
przez Ministerstwo Finansów na 2017 r. była w tej części niewykonalna.
Faktycznym warunkiem jej wykonania było zgodnie
z harmonogramem uruchomienie gier na automatach przez Sp. z o.o.
Totalizator Sportowy, co jednak nie nastąpiło. Dochody z tego źródła
wystąpiły dopiero w czerwcu 2018 r.
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Stwierdzony stan – dochody budżetu państwa z podatku od gier
(w latach 2016–2018 w ujęciu kwartalnym, w mln zł)

Źródło: Opracowanie własne NIK – Ministerstwo Finansów.

 W 2017 r. dochody z podatku od gier wyniosły 1 640,2 mln zł były o 16,6%
wyższe niż w roku 2016. Dochody za dziewięć miesięcy 2018 r. (do września)
były o 19,7% wyższe od wykonania w analogicznym okresie 2017 r. Dochody
za cały 2018 r. (1 901,9 mln zł, tj. 99,4% kwoty z ustawy budżetowej) były
wyższe od wykonania w 2016 r. o 16,0%.
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Stwierdzony stan – dochody z podatku od gier

w latach 2016–2018 (I–III kw.) w podziale na główne źródła

Źródło: Opracowanie własne NIK
– Ministerstwo Finansów
(dane wg złożonych przez podmioty
deklaracji dla podatku od gier.
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Stwierdzony stan – uruchomienie przez Totalizator Sportowy
salonów gier na automatach

 Monopol Państwa na prowadzenie salonów gier powierzono
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. od 1 kwietnia 2017 r., tj. po trzech
i pół miesiąca od uchwalenia nowelizacji ustawy o grach hazardowych.
Do końca 2018 r. Spółka planowała udostępnienie do gry minimum
1220 automatów.
 Przyjęty przez Totalizator Sportowy model biznesowy uruchomienia
salonów gier miał być oparty na budowaniu nowych, bardzo
specjalistycznych kompetencji na polskim rynku poprzez współpracę
z innymi Spółkami Skarbu Państwa. Współpraca ta rozpoczęła się
w 2016 r. Umowy o współpracy z partnerami zostały podpisane
z początkiem 2018 r.
 Według stanu na 4 grudnia 2018 r. działało 13 salonów z 269
automatami. Otwarcie części salonów nastąpiło w czerwcu 2018 r.
i to w niepełnym zakresie (pilotażowo), dzięki zakupowi automatów
z zagranicy.
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Stwierdzony stan – uruchomienie przez Totalizator Sportowy
salonów gier kasynowych w Internecie oraz w portalu iLotto

 Z opóźnieniem, w stosunku do pierwotnie planowanego terminu
(przełom III i IV kw.) i początkowo tylko dla ograniczonej grupy
użytkowników, zostały uruchomione gry kasynowe w Internecie
(eKasyno), a bez opóźnienia, ale też tylko dla wyselekcjonowanych
użytkowników portal iLotto. Publicznie gry zostały udostępnione
5 grudnia 2018 r.
 Uruchomienie gier kasynowych w Internecie z opóźnieniem,
w stosunku do pierwotnie planowanego terminu, mogło mieć wpływ
na poziom wykonania dochodów z podatku od gier w 2018 r.
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Stwierdzony stan – nadzór nad przestrzeganiem prawa
przez podmioty organizujące gry hazardowe

 Minister Finansów i organy KAS prawidłowo sprawują nadzór nad
przestrzeganiem prawa przez podmioty organizujące gry hazardowe
poprzez wykonywanie kontroli celno-skarbowych, w tym kontroli
produkcji i obrotu automatami do gier. W wyniku 5626 kontroli
podmiotów nielegalnie organizujących gry hazardowe,
przeprowadzonych od 1 kwietnia 2017 r. do 31 października 2018 r.,
zatrzymano ponad 32 tysiące nielegalne automaty do gier.
 Naczelnicy urzędów celno-skarbowych (a przed 1 marca 2017 r.
naczelnicy urzędów celnych) przeprowadzili dziewięć kontroli
wywiązywania się z obowiązków podatkowych (osiem w 2017 r. i jedną
w 2018 r., do września). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły
błędnego ustalenia podstawy opodatkowania i obliczenia podatku
od gier w pokera rozgrywanego w formie turnieju gry w pokera.
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Stwierdzony stan – efekty działań przeprowadzonych

przez funkcjonariuszy celno-skarbowych we współpracy z Policją
odnośnie zwalczania nielegalnego urządzania gier na automatach
(w okresie od kwietnia 2017 r. do 31 października 2018 r.)

Źródło: Opracowanie własne NIK
– Ministerstwo Finansów.
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Stwierdzony stan – działania wobec podmiotów nielegalnie

urządzających gry hazardowe

 Elementami sprawowanego nadzoru było także rozpoznawanie,
wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych oraz wykroczeń
skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych i ściganie ich
sprawców, a także zapobieganie takim czynom.
 W okresie 2016–2018 r. (I–III kw.) na podmioty organizujące gry
hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonanego zgłoszenia
na podstawie wydanych decyzji z art. 89 ust. 1 pkt 1-2 ustawy o grach
hazardowych nałożono ponad 25 tysięcy kar pieniężnych na kwotę
747,1 mln zł.
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Stwierdzony stan – brak możliwości karania podmiotów
organizujących gry hazardowe w Internecie z zagranicy,
bez uprawnień wymaganych przez polskie prawo

 Zgodnie z prawem polskim nie ma możliwości pociągnięcia
do odpowiedzialności karnej organizatorów gier hazardowych
za pośrednictwem sieci Internet, którzy nie posiadając zezwolenia
wymaganego przez polskie prawo, organizują lub prowadzą te gry
z terytorium innego państwa i oferują je polskim graczom.
 Karalne jest jedynie uczestnictwo na terytorium Polski w grze
hazardowej urządzanej i prowadzonej poza granicami kraju (art. 107 § 2
Kodeksu karnego skarbowego), co oznacza, że ścigani mogą być jedynie
polscy gracze, którzy korzystają z zagranicznych serwisów hazardowych,
nawet takich, które pochodzą z krajów, gdzie ta forma hazardu jest
w pełni legalna.

23 Stwierdzony stan – kasyna gry prowadzone w latach 2016–2018
(stan na 31 października 2018 r.)

Źródło: Opracowanie własne NIK
– Ministerstwo Finansów.

 Minister Finansów prawidłowo sprawuje nadzór poprzez terminowe
wydawanie koncesji na prowadzenie kasyn gry, a także zatwierdzanie
regulaminów gry.

Stwierdzony
stan
–
zbadane postępowania przetargowe
24
na udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry

 W zbadanych postępowaniach przetargowych na udzielenie koncesji
na prowadzenie kasyna gry stwierdzono znaczne dysproporcje
w deklarowanych przez spółki przystępujące do przetargu przychodach
na pierwsze trzy lata działalności w stosunku do kolejnych trzech lat,
co wskazuje, że podmioty te zawyżają deklarowane przychody na trzy
kolejne lata, które nie podlegają kontroli. Te zawyżone wartości są
brane pod uwagę przy ocenie ofert i mogą wpłynąć na wyniki
postępowania przetargowego.
 NIK wniosła o zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
27 sierpnia 2010 r. tak, by wyeliminować przypadki zawyżania
przychodów za okres niepodlegający kontroli, gdyż powoduje to, że
Ministerstwo Finansów przyjmuje i ocenia deklaracje o podstawie
opodatkowania, która jest faktycznie niemożliwa do osiągnięcia
na polskim rynku.

25 Stwierdzony stan – działania na rzecz ochrony graczy
 W ramach kontroli celno-skarbowej oraz urzędowego sprawdzenia
weryfikowano w kasynach gry prawidłowość prowadzenia rejestracji
gości i zainstalowanie audiowizualnego systemu kontroli, w tym osób
wchodzących.
 W 2017 r. organy KAS przeprowadziły 119 kontroli w kasynach gry,
ujawniając w jednym przypadku nieprawidłowość polegającą
na niezarejestrowaniu w rejestrze wejścia gościa do kasyna gry.
Natomiast w I półroczu 2018 r. przeprowadzono 50 kontroli,
nie ujawniając nieprawidłowości.
 Kontrolowano także zgodność prowadzonej działalności urządzania
zakładów wzajemnych w sieci Internet z zatwierdzonym regulaminem.

Stwierdzony
stan
–
działania na rzecz zapobiegania uzależnieniom
26
i szkodliwym skutkom hazardu

 Przygotowano i wdrożono kampanię informacyjno-edukacyjną
w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych,
w tym w Internecie. Kampania skierowana jest głównie do uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów, nauczycieli
i rodziców uczniów. Polega na przekazaniu informacji o regulacjach
prawnych, konsekwencjach związanych z naruszeniem przepisów
ustawy o grach hazardowych oraz zagrożeniach związanych
z uzależnieniem od hazardu i jego negatywnym wpływie na człowieka.
 Problematyka zapobiegania uzależnieniom od hazardu była
przedmiotem współpracy Krajowej Administracji Skarbowej
z Ministrem Zdrowia i Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania
Narkomanii.

27 Ocena ogólna
NIK pozytywnie ocenia zwiększenie skuteczności nadzoru Ministra
Finansów i KAS nad rynkiem gier hazardowych w Polsce po nowelizacji
ustawy o grach hazardowych w grudniu 2016 r.
Do ograniczenia szarej strefy w zakładach wzajemnych przyczyniło się
wprowadzenie Rejestru domen służących do oferowania gier
hazardowych niezgodnie z ustawą, a także wprowadzenie pozostałych
rozwiązań, jak obowiązek blokowania przez przedsiębiorców
telekomunikacyjnych nielegalnych stron internetowych oraz zakaz
udostępniania usług płatniczych przez dostawców usług płatniczych
na stronach internetowych wpisanych do Rejestru.
Udział legalnych zakładów wzajemnych online w rynku zakładów
wzajemnych online ogółem wzrósł z 16,1% w 2015 r. do 39,5%
w 2017 r. i do 49,2% w 2018 r. Nadal jednak wartość rynku
nielegalnego w tym segmencie przekracza wartość rynku legalnego.

28 Ocena ogólna
Skuteczność części wprowadzonych mechanizmów jest jednak
ograniczona. Rozwiązania wymaga problem tzw. „domen klonów”,
tj. domen o treści i zasadach funkcjonowania tożsamych z innymi,
zidentyfikowanymi domenami tego samego serwisu o podobnym
brzmieniu, wpisanymi już do Rejestru. „Domeny klony” są dostępne
dla graczy do czasu ich wpisania do Rejestru, co obniża skuteczność
Rejestru, umożliwiając „obchodzenie” ustawy i ogranicza zmniejszanie
szarej strefy.
Skuteczność wprowadzonych rozwiązań obniżał brak uprawnień
urzędów celno-skarbowych do kontrolowania, czy przedsiębiorcy
telekomunikacyjni i dostawcy usług płatniczych wykonują obowiązki
określone w ustawie o grach hazardowych. Zwiększenia uprawnień
kontrolnych organów KAS dokonano dopiero z dniem 2 stycznia 2019 r.

29 Ocena ogólna
W 2017 r. nie uzyskano planowanych dochodów z podatku od gier,
które stanowiły 96% prognozy przyjętej w ustawie budżetowej na ten
rok, a dochody za dziewięć miesięcy 2018 r. były o 3,5% niższe
od ¾ kwoty prognozy określonej w ustawie budżetowej na rok 2018.
Dochody za cały 2018 r. stanowiły 99,4% prognozy przyjętej w ustawie
budżetowej na ten rok.
Na niższy od prognozowanego poziom wykonania dochodów wpływ
miało znaczne opóźnienie uruchomienia przez Totalizator Sportowy
Sp. z o.o. gier na automatach poza kasynami gry. Dochody z tego
źródła wystąpiły dopiero w czerwcu 2018 r.

30 Ocena ogólna
NIK pozytywnie ocenia sprawowanie przez Ministra Finansów
i naczelników urzędów celno-skarbowych nadzoru nad przestrzeganiem
prawa przez podmioty organizujące gry hazardowe, realizowanego
za pomocą kontroli celno-skarbowych.
Zarówno Minister Finansów jak i organy KAS działały na rzecz ochrony
graczy, zapobiegania uzależnieniom i szkodliwym skutkom hazardu.
Wprowadzone zostały uregulowania prawne mające zapewnić
odpowiedni poziom ochrony graczy przed szkodliwymi skutkami
hazardu, a ich realizację sprawdzano w trakcie kontroli celno-skarbowych. Przygotowano i wdrożono kampanię informacyjno-edukacyjną, dotyczącą nielegalnego urządzania i prowadzenia gier
hazardowych, w tym w Internecie. KAS współpracowała z Ministrem
Zdrowia i Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
w kwestiach dotyczących zapobiegania uzależnieniom od hazardu.
2017 r. tys. zł.

31 Ocena ogólna
NIK zauważa natomiast, że nowelizacja przepisów nie ograniczyła
darmowych gier udostępnianych nastolatkom w wirtualnych kasynach
internetowych (tzw. wersje demo, będące co do designu i zasad
odwzorowaniem płatnych gier hazardowych). Udostępniając te gry
darmowo, wirtualne kasyna wychowują sobie przyszłych klientów.
NIK pozytywnie oceniła działalność Zachodniopomorskiego Urzędu
Celno-Skarbowego i Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego,
wykonujących zadania centralne w obszarze gier hazardowych, które
prawidłowo sprawowały nadzór nad przestrzeganiem prawa przez
podmioty organizujące gry hazardowe, a także rzetelnie prowadziły
działania na rzecz ochrony graczy, zapobiegania uzależnieniom
i szkodliwym skutkom hazardu.

32 Wnioski
Do Ministra Finansów
 Monitorowanie skali zjawiska tzw. „domen klonów” oraz dalsze
poszukiwanie prawno-organizacyjnych możliwości skrócenia czasu
ujmowania ich w Rejestrze domen służących do oferowania gier
hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych.
 Zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu
dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie
kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne
w celu wyeliminowania przypadków zawyżania przychodów za okres
niepodlegający kontroli.
Do Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego
 Zapewnienie terminowego przekazywania informacji sprawozdawczych
zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi jednostki
organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej.
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