Białystok, d n i a / 8 sierpnia 2018 r.

DYREKTOR
IZBY ADMINISTRACJI S K A R B O W E J
W BIAŁYMSTOKU
2001-IOA.4243.5.2018
Playprint Polska Sp. z o.o.
ul. Stroma 5/1
8 7 - 1 0 0 Toruń
reprezentowana przez:
Anna Maślana
adres do doręczeń:
ul. Floriańska 6/13D
03 - 707 Warszawa

DECYZJA
Na podstawie art. 207 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn.zm.), art. 8, art. 13, art. 32 ust. 3, art. 47, art.
68 ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 1, art. 69 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach
hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
złożonego w dniu 11 lipca 2018 r., uzupełnionego w dniu 09.08.2018r. i 23.08.2018 Dyrektor
Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku:
I.
1.

Udziela zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej pod nazwą „Jesień w Venedzie"
podmiotowi: Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń, KRS nr
0000220259, NIP 113-251-70-31, REGON: 015838591.

2.

Osoby zarządzające podmiotem:
a) Wojciech Koczorowski - Prezes Zarządu

3.

Loteria promocyjna pod nazwą „Jesień w Venedzie" urządzana będzie na terenie miasta
Łomża w Galerii VENEDA, ul. Zawadzka 38, 18 - 400 Łomża.

4.

Czas urządzania loterii obejmuje okres od 01 września 2018r. do dnia 15 listopada
2018r.

5.

Podmiot zobowiązany jest do rozpoczęcia działalności w zakresie urządzania loterii
promocyjnej w nieprzekraczalnym terminie 01 września 2018r.

II.
Szczegółowe zasady i warunki prowadzenia loterii promocyjnej pod nazwą „Jesień w
Venedzie" określa zatwierdzony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku
w odrębnym trybie regulamin, stanowiący integralną część niniejszej decyzji.
Podmiot urządzający loterię promocyjną uiszcza opłatę za udzielenie zezwolenia na
urządzanie loterii promocyjnej, która wynosi 10% wartości puli nagród tj. 4 790,00 zł
(słownie: cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych), którą należy wpłacić na konto
Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nr 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000.
Organizator loterii jest obowiązany przestrzegać zasad regulaminu loterii i warunków
urządzania gier hazardowych oraz prowadzić niezbędne ewidencje zgodnie z ustawą z dnia
19 listopada 2009r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).
Zapewnić warunki i środki do sprawnego przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 54
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ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z
2018 r., poz. 508 ze zm.) i stosować się do postanowień § 17 i § 21 rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie kontroli celno-skarbowej
wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz. U. z 2017r., poz.
438). Jednocześnie informuję, że do realizacji obowiązków wynikających z wyżej
wskazanych przepisów, właściwy jest Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w
Białymstoku
Ponadto, wskazać należy, że w przypadku wykorzystania urządzeń losujących lub urządzeń
do gier, o których mowa w ustawie o grach hazardowych należy dopełnić obowiązku ich
rejestracji. Stosownie do art. 23a ust. 1 tejże ustawy - urządzenia losujące i urządzenia do
gier mogą być eksploatowane przez podmioty posiadające koncesję lub zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach oraz przez
podmioty wykonujące monopol państwa, po ich zarejestrowaniu przez naczelnika urzędu
celno-skarbowego.
Naczelnik urzędu celno-skarbowego rejestruje automaty i urządzenia do
gier spełniające warunki określone w ustawie, na podstawie opinii jednostki badającej
upoważnionej do badań technicznych automatów i urządzeń do gier, o czym stanowi art. 23a
ust. 3 ustawy o grach hazardowych.
Na podstawie art. 200 § 2 pkt 1 i art. 210 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa
odstąpiono od wyznaczenia stronie terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego
materiału dowodowego oraz uzasadnienia decyzji, gdyż decyzja w całości uwzględnia
żądanie strony.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w
Białymstoku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie od decyzji powinno
zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem
odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie, stosownie do art. 222 ustawy
Ordynacja podatkowa.
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Otrzymują:
1. Anna Maślana - ul. Floriańska 6/13D, 03-707 Warszawa
2.
a/a
Do wiadomości:
1. Urząd Skarbowy w Łomży
2. Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku

