POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

3. Status

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

POG-5
DEKLARACJA DLA PODATKU OD GIER
za
4. Miesiąc

5. Rok
└────┴────┘

└────┴────┴────┴────┘

Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku od gier:
prowadzących kasyna gry i salony gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne, loterie pieniężne, grę telebingo
i loterie audioteksowe,
urządzających gry liczbowe,
urządzających grę bingo fantowe i loterię fantową.
Podstawa prawna:
Składający:

Art.75 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz.1540), zwanej dalej ”ustawą”.
Podatnicy podatku od gier, zwani dalej ”podatnikami”, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry
pokera.

Termin składania:
Miejsce składania:

Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (art.75 ust.1 ustawy).
Naczelnik urzędu celnego właściwy zgodnie z art.77 ustawy, zwany dalej ”organem”.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
6. Organ, do którego składana jest deklaracja
7. Numer identyfikacyjny organu, do którego składa się deklarację 1)
8. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. złożenie deklaracji

2. korekta deklaracji 2)

B. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi

** - dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
9. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



 2. osoba fizyczna

1. podatnik niebędący osobą fizyczną
10. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

11. Numer identyfikacyjny REGON *

12. Numer identyfikacyjny PESEL **
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA LUB MIEJSCA WYKONYWANIA
DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ZEZWOLENIEM **
13. Kraj

14. Województwo

16. Gmina

15. Powiat

17. Ulica

18. Nr domu

20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

19. Nr lokalu

22. Poczta

C. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

W poz.23-25 należy podać liczbę dołączonych załączników.

POG-5/A
23.

POG-5/C
24.

POG-5/D
25.

1) Wykaz numerów identyfikacyjnych urzędów celnych jest dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i Izb Celnych oraz
bezpośrednio w siedzibach tych organów.
2) Zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm.), podatnik może
skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
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D. ZESTAWIENIE PODATKU
Zbiorcze zestawienie podatku

Symbol załącznika

zł

26.

POG-5/A
Należy wpisać sumę kwot podatku z poz.42 poszczególnych załączników

27.

POG-5/C
Należy wpisać sumę kwot podatku z poz.13 poszczególnych załączników

28.

POG-5/D
Należy wpisać sumę kwot podatku z poz.19 poszczególnych załączników
Razem

29.

Suma kwot z poz. od 26 do 28.

E. ROZLICZENIE PODATKU

zł

Nadpłata wpłat dziennych z ostatnio złożonej deklaracji

30.

Kwota z poz.33 deklaracji złożonej za poprzedni okres.
Wpłaty dzienne podatku od gier liczbowych (tylko dla załącznika POG-5/C) za okres, którego deklaracja
dotyczy
Należy wpisać kwotę z poz.14 załącznika POG-5/C
Kwota do zapłaty *)

31.
32.

Od kwoty z poz.29 należy odjąć sumę kwot z poz.30 i 31. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
Nadpłata wpłat dziennych do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym

33.

Od sumy kwoty z poz.30 i 31 należy odjąć kwotę z poz.29. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

F. OŚWIADCZENIE PODATNIKA LUB PEŁNOMOCNIKA

Oświadczam, że przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością są mi znane.
34. Nazwisko

35. Imię

36. Telefon kontaktowy

37. Adres e-mail

38. Data sporządzenia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

39. Podpis i pieczątka podatnika lub pełnomocnika

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

G. ADNOTACJE ORGANU
40. Uwagi organu

41. Identyfikator przyjmującego formularz

42. Podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz.32 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn. zm.).
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