
PODATKOWY ALMANACH POKERZYSTY

Niniejszy dokument został przygotowany przez ekspertów Wolnego Pokera na bazie ich aktualnej 
wiedzy.  Większość  zagadnień  była  konsultowana  z  prawnikami,  aczkolwiek  nawet  ich  opinie 
czasem różnią  się  pomiędzy sobą  gdyż  do tej  pory nie  było  na  niektóre  tematy rozstrzygnięć 
prawnych przez polskimi urzędami i sądami. Dlatego niniejszy dokument należy traktować jako 
informacyjny a nie stanowiący porady prawnej. 

KLUCZOWE INFORMACJE

Więcej szczegółowych informacji na każdy temat znajduje się w rozdziale poniżej.

1) Poker na terenie Polski

- Dozwolony tylko w kasynach i tylko w formie turniejów,
- 25% podatek od wygranej w turnieju, brak możliwości odliczenia kosztów innych turniejów,
- Zakaz jakichkolwiek gier w pokera z wpisowym lub nagrodami poza kasynami.

2) Poker na terenie Unii Europejskiej

- Legalny gra dla obywateli polskich przebywających w krajach UE,
- Wygrane w kasynach gry są zwolnione z podatku,
- Wygrane w kasynach nie są wykazywane w PIT,
- Należy mieć zaświadczenie o wygranej i przedstawić na prośbę US, 
- Wygrane w klubach pokerowych podlegają opodatkowaniu,
- Brak możliwości udowodnienia/zaświadczeń wygranych w grach cash.

3) Poker poza terenem Unii Europejskiej

- Wygrane opodatkowane na zasadach ogólnych w PIT,
- Podział na dwie metody w zależności od kraju, przy czym jedna metoda zdecydowanie bardziej 
korzystna,
- Wygrane w USA powyżej 5 tys. USD zysku (wygrana minus wpisowe) od razu opodatkowane na 
miejscu stopą 30%.

4) Poker online

-  Zakaz  uczestnictwa  w  grach  online  z  terenu  Polski  a  co  za  tym  idzie  brak  możliwości 
opodatkowania i legalizacji takich wygranych,
- Brak precedensu prawnego/podatkowego jeśli chodzi o grę online spoza terenu Polski.

5) Kary

- Zakres potencjalnych kar dla graczy jest bardzo szeroki i wynosi od 500 PLN aż do kilkunastu  
milionów PLN.
- Za organizowanie i uczestnictwo w grach hazardowych grozi sądowy zakaz wstępu do ośrodków 
gier i uczestnictwa w grach hazardowych. Za jego złamanie grozi kara pozbawienia wolności do lat 
3.

6) Porady
- Warto mieć konta bankowe w różnych walutach i korzystać z kantorów internetowych oferujących 
lepsze kursy.



SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

1) Poker na terenie Polski

Poker w Polsce zaliczany jest do gier losowych i jest uregulowany Ustawą o Grach Hazardowych. 
Polska ustawa jest najbardziej restrykcyjna w Unii Europejskiej i praktycznie (z małymi wyjątkami) 
delegalizuje tą grę w Polsce.

Gry cash w kasynach

Gry  cash  (stolikowe)  w  kasynach  są  zabronione  (Ustawa  o  Grach  Hazardowych)  z  uwagi  na 
potencjalne,  w  opinii  ustawodawcy,  ryzyko  możliwości  prania  pieniędzy.  Polska  jest  jedynym 
krajem  w  UE  z  takimi  przepisami  i  nie  stosuje  metod  zapobiegających  (z  powodzeniem 
stosowanych w innych krajach) temu ryzyku jak wprowadzenie kart gracza czy też nie wystawianiu 
codziennych zaświadczeń o wygranych.

Gry turniejowe w kasynach

Turnieje pokerowe w kasynach gry są dozwolone, lecz poza podatkiem zawartym w opłacie dla 
kasyna, która zwykle wynosi 10%, pula nagród obłożona jest dodatkowym podatkiem w wysokości 
25% (Ustawa o Grach Hazardowych). Gracz może odliczyć, jako koszt, tylko i wyłącznie wpisowe 
do danego turnieju. W innych krajach podatek ten zwykle jest uwzględniony w opłacie dla kasyna 
lub  w  pojedynczych  krajach  jest  on  oddzielny  ale  wynosi  4% we  Francji  lub  5% w  Estonii.  
Dodatkowo na kasyna nałożony jest szereg formalnych i licencyjnych wymogów, które dodatkowo 
utrudniają  organizację  turniejów.  W  praktyce  oznacza  to,  że  gra  turniejowa  w  Polsce  jest 
nieopłacalna w długim okresie nawet dla najlepszych graczy, a z naszego kraju zniknęły wszystkie 
krajowe i międzynarodowe turnieje ze średnim i dużym wpisowym.

Ewentualne wygrane dokumentowane są każdorazowo (w danym dniu) oficjalnym zaświadczeniem 
wydawanym przez  kasyno.  Wygranych tych nie  trzeba  zgłaszać  ani  wpisywać w PIT (gdyż są 
zwolnione z podatku według Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Należy zaś 
takie zaświadczenia  przedstawić urzędowi skarbowemu w momencie, gdy zapyta podatnika skąd 
miał środki pieniężne na poniesione duże wydatki (wszelkie notarialnie udokumentowane wydatki 
jak zakupy nieruchomości czy udzielone pożyczki oraz umowy kupna samochodów). US ma na to 5 
lat od roku następującego po poniesionych wydatkach i minimum tak długo należy przechowywać 
zaświadczenia.

Gry poza kasynami

Wszelkie turnieje czy inne gry w pokera z wpisowym i/lub nagrodami są zabronione. Dozwolone są 
tylko turnieje bez wpisowego i bez nagród, ewentualnie z dyplomami. Dodatkowo zakazane jest 
nakłanianie do gry oraz promocja gry hazardowej jaką jest poker, czyli nie jest dozwolone wszelkie 
publiczne prezentowanie kart czy żetonów pokerowych.



2) Poker na terenie Unii Europejskiej

Gry turniejowe 

Gra w pokera obywateli polskich w innych krajach na terenie Unii Europejskiej nie jest zabroniona 
polskim  prawem  co  oznacza,  że  jest  w  pełni  legalna.  Według  polskiej  Ustawy  o  Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych ewentualne wygrane są zwolnione z podatku, pod warunkiem, 
że  gry  odbywały  się  w  kasynach  gry  działających  według  przepisów  krajów  członkowskich. 
Odbywa się to na bazie artykułu 21 ust. 1 pkt 6 tej ustawy i zwolnieniu podlegają:

„Wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich  
wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony  
podmiot  na podstawie przepisów o grach i  zakładach wzajemnych obowiązujących  w państwie  
członkowskim  Unii  Europejskiej  lub  w  innym  państwie  należącym  do  Europejskiego  Obszaru  
Gospodarczego”. 

Wygrane w klubach pokerowych działających zgodnie z prawem danego kraju ale nie mających 
statusu  kasyn  (na  przykład  kluby  Montesino  lub  CCC  w  Wiedniu)  podlegają  opodatkowaniu. 
Ponieważ  tematyka  gier  losowych  nie  podlega  harmonizacji  w  ramach  Unii  Europejskiej,  w 
każdym z krajów unijnych taka definicja może wyglądać inaczej. Klub taki może mieć w nazwie 
słowo "Kasyno" ale formalnie nim nie być. Nie było jeszcze takiej interpretacji podatkowej przed 
polskim Urzędem Skarbowym/Sądem,  dlatego należy starać  się  grać  w turniejach  pod banderą 
kasyn naziemnych. Wygrane w klubach pokerowych na terenie Unii Europejskiej są zaliczane jako 
wygrane w grach i konkursach i są obłożone podatkiem w wysokości 10% od kwoty brutto i trzeba 
wykazać je w PIT.

W zależności  od kraju ewentualne  wygrane w turniejach zwykle  dokumentowane są mniej  lub 
bardziej oficjalnym zaświadczeniem wydawanym przez organizatora. 

Wygranych w kasynach zwolnionych od podatku nie trzeba zgłaszać ani wpisywać w PIT. Należy 
zaś takie zaświadczenia przedstawić urzędowi skarbowemu w momencie,  gdy zapyta podatnika 
skąd miał  środki  pieniężne  na  poniesione  duże  wydatki  (wszelkie  notarialnie  udokumentowane 
wydatki jak zakupy nieruchomości czy udzielone pożyczki oraz umowy kupna samochodów). US 
ma na to 5 lat od roku następującego po poniesionych wydatkach i minimum tak długo należy 
przechowywać zaświadczenia.

Warto podkreślić, że wygrane w kasynach w Monte Carlo nie są rozliczane, jako wygrane na terenie 
UE.  Księstwo  Monako  nie  wchodzi  w  skład  terytorialny  UE,  pomimo  swoich  szczególnych 
stosunków z Francją.

Gry cash w UE

Wygrane w grach stolikowych w kasynach na terenie UE są zwolnione z podatku podobnie jak 
wygrane  w  turniejach.  Niestety  praktycznie  żaden  kraj  nie  wydaje  zaświadczeń  o  tego  typu 
wygranych. Nie jest więc jasne jak udowodnić takie wygrane (poza słowną deklaracją). Nie było 
jeszcze takiej interpretacji podatkowej przed polskim Urzędem Skarbowym/Sądem.



3) Wygrane pokerowe poza UE

Wygrane poza terenem Unii Europejskiej są opodatkowane na zasadach ogólnych w PIT w pozycji 
"inne  dochody".  Jednakże,  w zależności  od rodzaju umowy jaki  Polska  ma  z  danym krajem i  
stosowanej jednej z dwóch metod wyliczenia podatku, będzie to albo podatek symboliczny albo w 
pełnej wysokości. Dlatego przed wyjazdem na turniej poza UE warto sprawdzić w której grupie 
dany kraj się znajduje gdyż ma to znaczący wpływ na oczekiwane EV.

Do wygranych poza terenem Unii Europejskiej stosuje się następujące dwie metody: 

A) Metoda  wyłączenia  z  progresją  (ta  korzystna  dla  podatnika) polega  na  tym,  że  dochodu 
osiągniętego  za  granicą  nie  opodatkowuje  się  w Polsce.  Jego wysokość  bierze  się  pod  uwagę 
jedynie przy ustalaniu stawki podatku od pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu w 
Polsce (jeśli ktoś je ma).  W efekcie gracz praktycznie nie płaci podatku lub płaci symbolicznie 
więcej od dochodów uzyskanych w Polsce.

B)  Metoda  proporcjonalnego  odliczenia (niekorzystna  dla  podatnika)  dochody  uzyskane  za 
granicą podlegają opodatkowaniu w Polsce, z tym, że podatek zapłacony za granicą (jeśli został 
pobrany) jest zaliczany na poczet podatku należnego w Polsce.  W efekcie gracz zmuszony jest 
zapłacić podatek według skali podatkowej. Aktualnie wynosi ona 18% (do 85 528 PLN) i 32% 
(ponad 85 528 PLN).  Gracz  może zaliczyć  w koszty wpisowe do danego turnieju oraz  koszty 
przelotu czy hotelu, jeśli je udokumentuje i udowodni, że były niezbędne do startu w turnieju.

Poniżej  znajduje  się  lista  państw spoza  Unii  Europejskiej  i  stosowana metoda rozliczenia 
(należy pamiętać, że umowy z innymi Państwami zmieniają się, więc zawsze należy ostatecznie 
samemu sprawdzić jak aktualnie taka umowa z danym państwem wygląda):

Metoda wyłączenia z progresją Metoda proporcjonalnego odliczenia

Albania Argentyna

Bangladesz Armenia

Białoruś Australia

Chiny Brazylia

Filipiny Chile

Indie Egipt

Indonezja Hongkong

Izrael Islandia

Japonia Kazachstan

Jordania Kirgistan

Kanada Kolumbia

Kuwejt Korea Południowa

Liban Kostaryka

Maroko Macedonia

Meksyk Makau

Mongolia Malezja

Norwegia Mołdawia

Nowa Zelandia Panama



Pakistan Peru

RPA Rosja

Singapur Syria

Sri Lanka Tadżykistan

Szwajcaria Urugwaj

Tajlandia Uzbekistan

Tunezja USA

Turcja

Ukraina

Wietnam

Zimbabwe

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Szczegóły opodatkowania w USA 

Z uwagi na brak klauzuli  o hazardzie  w umowie o podwójnym opodatkowaniu między USA a 
Polską, od wygranych obywateli polskich (posługujących się polskim paszportem, czyli rezydenci 
podatkowi  innych  krajów,  ale  posiadający  tylko  polski  paszport  też  temu  podlegają)  od  razu 
pobierany  jest  30%  podatek,  jeśli  uzyskany  został  zysk  powyżej  5000  USD  (wygrana  minus 
wpisowe).  

Podatnik  w dalszym ciągu  musi  się  rozliczyć  w Polsce,  ale  kwota  podatku  zapłacona  w USA 
odlicza się od kwoty wyliczonej w Polsce  (metoda proporcjonalnego odliczania).  W praktyce 
(przy aktualnych stopach podatkowych w Polsce 18% i 32%) dodatkowy podatek w Polsce wystąpi 
powyżej  kwoty wygranej  około  625 tysięcy PLN (200 tys.  USD) i  niezależnie  jak będzie  ona 
wysoka nigdy nie przekroczy 2% (32% - 30%).

Gry cash poza UE

Wygrane  w  grach  stolikowych  zwykle  nie  są  obłożone  podatkiem  za  granicą,  lecz  podlegają 
opodatkowaniu  w  Polsce  w  PIT  jako  inne  dochody  (analogicznie  do  wygranych  w  turniejach 
według  dwóch  metod).  Nie  jest  jasne  natomiast  jak  udowodnić  takie  wygrane  (poza  słowną 
deklaracją) skoro nie zwykle nie są wydawane zaświadczenia o takich wygranych. Nie było jeszcze 
takiej interpretacji podatkowej przed polskim Urzędem Skarbowym/Sądem.

4) Poker online

Według  Ustawy o  Grach  Hazardowych  uczestnictwo w zagranicznej  grze  hazardowej  z  terenu 
Polski  (w  tym  przez  Internet)  jest  nielegalne.  Z  drugiej  jednak  strony,  z  wypowiedzi  wielu 
ekspertów wynika, że najprawdopodobniej polskie prawo w kwestii gry w pokera przez Internet jest 
niezgodne z prawem Unii Europejskiej. W organach UE trwają prace nad ujednoliceniem prawa 
hazardu online, lecz z uwagi na stopień skomplikowania i opór niektórych państw członkowskich 
proces jest bardzo wolny i najprawdopodobniej nie zakończy się szybko. Pomimo dłuższego już 
okresu  trwania  ustawy w  Polsce,  nie  jest  szerzej  znany  przypadek  aby  polskie  służby  celno-
skarbowe wniosły oskarżenie przeciwko osobie, która grałaby w pokera przez Internet na terenie 
Polski.



Z uwagi na powyższe kwestie, wszelkie wygrane z gier w Intenecie są nielegalne i nie mogą być 
zgłoszone ani opodatkowane w żaden sposób.

Nie  jest  natomiast  jasne,  co  w  przypadku,  jeśli  obywatel  Polski  grał  online  ale  z  terenu 
znajdującego się za granicą Polski.  Taki przypadek nie był rozpatrywany przed polskim Urzędem 
Skarbowym. 

5) Kary za nielegalną grę.

Zgodnie  z  art.  107.,  §2  Kodeksu  karnego  skarbowego  ,,karze  podlega,  kto  na  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej  uczestniczy  w  zagranicznej  grze  losowej lub  zagranicznym  zakładzie  
wzajemnym”.  Kara ta wynosi od 10 do 720 stawek dziennych. Oznacza to,  że w zależności od 
oceny sąd co do wielkości stawki dziennej, potencjalna wymierzona kara może przybrać bardzo 
różną wielkość i wynosić między 500 PLN a 15 milionów PLN.

Podobnie zakazana jest gra w pokera ,,na żywo” w Polsce poza kasynami i grozi za to kara od 10 do 
120 stawek dziennych czyli między 500 PLN a 2,5 miliona PLN.

Stawkę dzienną ustala się  biorąc pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, 
stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Ponadto za organizowanie i  uczestnictwo w grach hazardowych grozi sądowy zakaz wstępu do 
ośrodków gier  i  uczestnictwa w grach hazardowych.  Za jego złamanie  grozi  kara  pozbawienia 
wolności do lat 3.

6) Różne porady

Jak wypłacać wygrane z zagranicznych kasyn

Najlepszą opcją wypłaty legalnych wygranych z gier w kasynach na świecie jest przelew na konto. 
Jest relatywnie szybką i bezpieczna opcją, dodatkowo stanowi dodatkowy dowód, że wygrana jest 
legalna jeśli został zlecony przez kasyno naziemne.

Wymiana walut

Warto mieć konto bankowe w każdej  walucie  w jakiej  gramy (USD, EUR, GBP) aby uniknąć 
automatycznych przewalutowań po niekorzystnych kursach bankowych jeśli na przykład wygrana 
w  EUR  zostanie  wysłana  na  konto  w  PLN.  Przy  wymianie  dużych  kwot  warto  korzystać  z 
negocjacji  kursu  w banku lub  kantorów internetowych  oferujących  zdecydowanie  lepsze  kursy 
wymiany od banków.

Co  ciekawe  ze  względu  na  niekorzystne  kursy  wymiany,  płatność  kartami  płatniczymi  czy 
kredytowymi denominowanymi w PLN za granicą zwykle też wychodzi dużo drożej niż zakup 
gotówki w kantorze. Jeśli zaś gracz chce wkupić się do turnieju lub kupić żetony do gier cash 
korzystając z kart, zwykle zostanie doliczona prowizja sięgająca w niektórych miejscach nawet 7%.

Niniejszy  dokument  ma  jedynie  charakter  informacyjny  i  nie  stanowi  porady  prawnej. 
Stowarzyszenie  Wolny  Poker  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  skutki  wywołane 
zastosowaniem się przez kogokolwiek do powyższych informacji.


