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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 3 czerwca 2003 r.
w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry
Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca
1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 102, poz. 650, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Podmioty urzàdzajàce gry w kasynach gry sà
obowiàzane ewidencjonowaç napiwki w rejestrze napiwków, zwanym dalej „rejestrem”.
§ 2. 1. Rejestr powinien byç zszyty, a jego karty kolejno ponumerowane.
2. Rejestr zawiera nast´pujàce dane: liczb´ porzàdkowà i dat´ wpisu, wartoÊç napiwków zgromadzonych
danego dnia oraz imiona i nazwiska pracowników
kasyna, którym sà wyp∏acane te napiwki, wraz z wartoÊcià napiwków wyp∏aconych poszczególnym pracownikom kasyna, datà wyp∏aty napiwku i podpisem odbioru.
———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 145, poz. 946, Nr 155,
poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70,
poz. 816 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 84, poz. 908,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774.

§ 3. Rejestr przed rozpocz´ciem prowadzenia poÊwiadcza si´ we w∏aÊciwym ze wzgl´du na lokalizacj´
kasyna gry urz´dzie skarbowym.
§ 4. 1. Wpisy w rejestrze sà dokonywane w j´zyku
polskim i w walucie polskiej.
2. Wpisu do rejestru zgromadzonych przez kasyno
gry napiwków dokonuje si´ codziennie, bezpoÊrednio
po obliczeniu koƒcowego rezultatu gier na sto∏ach.
§ 5. 1. Rejestr przechowuje si´ w kasynie gry.
2. W przypadku urzàdzania gier w wi´cej ni˝ jednym kasynie gry rejestr prowadzi si´ odr´bnie w ka˝dym kasynie gry.
§ 6. Rejestr prowadzi si´ nieprzerwanie przez okres
dzia∏alnoÊci kasyna gry.
§ 7. Rejestr przechowuje si´ przez okres 5 lat, liczàc
od koƒca roku kalendarzowego, w którym up∏ynà∏ termin p∏atnoÊci podatku.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
15 czerwca 2003 r.3)
Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
———————
3) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporzàdzeniem by∏
uregulowany w rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
31 paêdziernika 2000 r. w sprawie zasad ewidencjonowania
napiwków w kasynach gry (Dz. U. Nr 95, poz. 1050).

