Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 8, 40-246 Katowice

www.sts.pl

tel.: 32 43 47 901, fax: 32 43 47 891

Katowice, 16 lipca 2013 r.

Wyniki finansowe polskiej branży bukmacherskiej
w I kwartale 2013 r.
Obroty polskiej legalnej branży bukmacherskiej w sieci Internet w pierwszym kwartale
2013 r. wyniosły 37,36 mln złotych. To aż o 1283 mln złotych mniej niż szacunkowe
obroty firm nielegalnych Polsce. Gdyby wprowadzić zmiany sugerowane przez
Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich, krajowe związki
sportowe oraz budżet państwa tylko podczas pierwszych trzech miesięcy w roku
mogłyby zyskać nawet 101,727 mln złotych.
Polska legalna branża bukmacherska w pierwszym kwartale 2013 roku osiągnęła obroty w
wysokości 37,36 mln złotych w sieci Internet. Zakłady online charakteryzują się silną
tendencją wzrostową i już stanowią około 22% łącznych obrotów legalnej branży. Ten
trend będzie się pogłębiał, ponieważ polskie firmy wprowadzają także zakłady „na żywo”,
które w krajach Europy zachodniej stanowią ponad 50% wszystkich zawieranych zakładów.
Według szacunków analityków Star-Typ Sport, firmy, które działają w Polsce bez
zezwolenia Ministerstwa Finansów, osiągnęły obroty w pierwszym kwartale 2013 roku na
poziomie 1320 mln złotych oferując nielegalnie zakłady przez Internet. Szacunki opierają
się m.in. na danych o obrotach wybranych firm z lat ubiegłych, tendencji branży z lat
poprzednich, a także ilości kont online na terenie Polski. Wobec braku skutecznych
rozwiązań oraz kontroli Ministerstwa Finansów nad szarą strefą zakładów bukmacherskich,
do budżetu państwa z tytułu nielegalnie urządzanych na terenie RP zakładów ani związków
sportowych nie trafiła ani złotówka.
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rozwiązania, które po wprowadzeniu pozwoliłyby na czerpanie zysków przez związki
sportowe oraz budżet państwa od wszystkich zakładów bukmacherskich:


zastąpienie 12%towego podatku od obrotu, 25%towym podatkiem od dochodu.
Jednoczesne przeznaczenie 30% z otrzymanej kwoty na wspieranie polskiego sportu,
czyli bezpośrednio na związki sportowe. Proponowana stawka podatkowa byłaby
nadal znacznie powyżej przeciętnego poziomu obowiązującego w UE.



wzorem wielu europejskich krajów, blokowanie dostępu do stron internetowych
nielegalnie działających na terenie Polski firm bukmacherskich i stworzenie rejestru
stron niedozwolonych.

Gdyby wprowadzić zmiany proponowane przez Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników
Firm Bukmacherskich w Polsce, z tytułu proponowanego podatku od gier, do budżetu kraju
wpłynęłoby 101,727 mln złotych, z czego 30,518 mln złotych bezpośrednio zasiliłoby
związki sportowe. Oznacza to, że Polska zyskałaby ponad 97 mln złotych więcej niż
obecnie.
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