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Проект


ЗАКОН 

за изменение и допълнение на 
Закона за хазарта

(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., доп. бр. 54, 82, 94 от 2012 г., изм., бр. 68 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 5, ал. 1, т. 5 думите „хазартни игри от разстояние чрез интернет” се заменят с „онлайн залагания”, думите „хазартни игри от разстояние чрез електронни съобщителни средства” се заменят с „хазартни игри чрез други електронни съобщителни средства”, а думите „за всички хазартни игри от разстояние” се заличават. 

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Лиценз за онлайн залагания”;
2. В ал. 1:
а) думите „хазартна игра от разстояние” се заменят с „онлайн залагания”;
б) в т. 4 след думите „към сървър на” се добавя „Комисията и”, а след думите „ в системата на” се добавя „Комисията и”;
в) създава се т. 6:
„6. наличие на упълномощен представител на дружеството по чл. 4, ал. 1, т. 1, когато то е регистрирано в друга държава-членка на Европейския съюз, в държава по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, с адрес на територията на Република България и с представителна власт в обем, който му позволява да поема задължения за дружеството към трети лица и да го представлява пред държавните органи и съдилищата на Република България .”
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Комуникационното оборудване за организиране на онлайн залагания обхваща компютърни системи и мрежи, които включват сървъра на организатора на игрите и всички свързани с него компоненти, операционни системи и софтуер на игрите.”;
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се създава изречение трето: „Данните се съхраняват във вида, в който са създадени, за срок от 5 години след изтичането на давностния срок за погасяване на публичните задължения, свързани с тези данни.”;
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Комуникационното оборудване трябва да извършва както географското локализиране на IP адреса, така и идентифициране на дата, час и продължителност на игралната сесия на лицето, регистрирало се като участник в дадена игра в интернет страницата на организатора. Данните по предходното изречение трябва да се съхраняват за срок не по-малко от 12 месеца от датата на събирането и обработването им.”

§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Организаторите на хазартни игри не могат да развиват дейност по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартни игри, освен на внос и сервиз на игрално оборудване за собствени нужди.”
2. Алинеи 9 и 10 се отменят.

§ 4. В чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 2 и 3:
„2. редът и начинът за участие в игрите;
3. правилата и условията за организиране на игрите по този закон;”
2. Досегашните точки 2, 3 и 4 стават съответно 4, 5 и 6.

§5. Създава се чл. 10а:
Задължение за социално отговорно поведение
Чл. 10а. (1) С оглед спазването на Мерките за отговорен хазарт, приети от Европейската комисия за стандартизация, операторът се задължава да участва в една или няколко доброволно създадени организации на територията на Република България за предпазване на младите хора от хазарт; превенция и лечение на хазартна зависимост; провеждане на отговорна реклама и маркетинг; бързо и ефективно разрешаване на спорове между организаторът на играта и участникът в нея.
(2) Организаторите на хазартни игри се задължават в 14 дневен срок от получаването на лиценз за дейността си да посочат поне една от организациите по чл. 17, ал. 1, т. 5, чрез които да реализират социалните си ангажименти по ал. 1, чрез декларация по образец.
(3) Минималните годишни вноски към организациите по чл. 17, ал. 1, т. 5 са:
а) за организатори на онлайн залагания – не по-малко от 50 000 лв.;
б) за организатори на игри в игрално казино – не по-малко от 10 000 лв.;
в) за всички останали организатори на хазартни игри – не по-малко от 5 000 лв.
(4) Срокът за внасяне на сумите по ал. 3 е 31 март на текущата година, а срокът за лицата, получили лиценз след тази дата е едномесечен от получаването на лиценза.

§ 6. В чл. 11, ал. 2 се отменя.

§ 7. В чл. 17, ал. 1 се създава т. 5:
„5. организации с нестопанска цел, създадени за изпълнение на социалните дейности на организаторите на хазартни игри.”

§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения
1. В ал. 1:
а) в т. 7 думите „хазартните игри от разстояние” се заменят с „онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства”;
б) в т. 10 думите „организираните игри от разстояние” и „игрите от разстояние” се заменят с „онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства”.
в) точка 14 се отменя;
г) създава се нова т.15:
„15. взема решения за определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по този закон, като на страницата си в интернет създава, обновява и поддържа списък на тези интернет страници.”
д) създава се т.16:
„16. утвърждава списък с организации с нестопанска цел, създадени по чл. 17, ал. 1, т. 5 като определя изискванията за тяхната дейност в отделна наредба”
е) досегашната т. 15 става т. 17. 

2. Алинея 4 се отменя.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Решенията по ал. 1, т. 15 се публикуват на интернет страницата на Комисията в деня на издаването им. Лицата, за които тези решения се отнасят, се смятат уведомени в деня на публикуването. Ако в тридневен срок от публикуването лицето не преустанови нарушението, за което е взето решение по ал. 1, т. 15 се налага адмистративнонаказателна санкция по чл. 96, ал. 1, буква „а”.

§ 9. В чл. 26, ал. 4, т. 5 думите „от разстояние” се заменят с „онлайн или чрез други електронни съобщителни средства”.

§ 10. В чл. 30 се създават ал. 3, 4, 5 и 6:
„(3) За издаване и поддържане на лиценз за хазартна дейност се събира двукомпонентна държавна такса състояща са от еднократна такса в размер 100 000 лв. и променлива част в размер на 20 на сто върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисионни за участие – в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисионни.
(4) За хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино, които се облагат с алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане таксата по ал. 3 не се събира.
(5) Организаторите на хазартни игри, които заплащат таксата по ал. 3 подават за всеки месец в Комисията до 15 число на следващия месец справка по образец, утвърден от председателя на Комисията, за разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри за които се събират такси и комисионни за участие – справка за стойността на получените такси и комисионни.
(6) Променливата част от таксата по ал. 3 се внася в Комисията по банков път в срока за подаване на справката по ал. 5.”

§ 11. В чл. 41 изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Начинът, техническите средства и електронните съобщителни средства или услуги, чрез които се организира и предлага хазартна игра не променя дефинирания в този закон вид игра.”
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Хазартните игри по ал. 1, с изключение на томболата и моментната лотарийна игра могат да се организират и онлайн или чрез други електронни съобщителни средства.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 12. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по този закон” се заменят с „от държава членка на Европейския съюз или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.”
2. Алинея 3 се отменя.

§ 13. В чл. 44, ал. 1 думите „четири или пет” се заменят с „три или повече”.

§ 14. Създава се чл. 47а:
„Регистрация на участниците в онлайн залаганията
Чл. 47а. Участниците в онлайн залагания подлежат на регистрация по ред и начин, определен в наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4.”

§ 15. В чл. 62, ал. 1 думите „което не се определя от генератор на случайни числа” се заличават.

§ 16. В чл. 63 се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) Когато игрите със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти са организирани чрез електронни съобщителни средства, залогът се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Предоставящият такава услуга трябва предварително да се увери, че хазартната игра е разрешена по реда на този закон. 
(4) При залагане чрез електронно съобщително средство се смята, че залогът е направен от лицето - собственик или законен ползвател на електронното съобщително средство.
(5) Забранява се залагането да се извършва от електронно съобщително средство, което е собственост на държавна или общинска организация или на юридическо лице на бюджетна издръжка, като залогът, направен от такова средство, е нищожен.”

§ 17. Раздел VІІ „Хазартни игри от разстояние” с чл. 77 – 84 се отменя. 

§ 18. В чл. 85, ал. 1 се създава т. 13:
„13. когато организаторът не подаде в срок справката по чл. 30, ал. 5.

§ 19. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1 и в него след думите „председателя на Комисията“ се добавя запетая и израза „и таксите за издаване и поддържане на лиценз“.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) При неплащане в установения срок на таксата за издаване и поддържане на лиценз по чл. 30, ал. 3 за срока на забавата върху дължимата сума се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва. 
(3) Таксата по чл. 30, ал. 3 не подлежи на възстановяване и се отчита като счетоводен разход за задължените лица.
(4) Просрочената такса по чл. 30, ал. 3  подлежи на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от председателя на комисията.“

§ 20. В чл. 96, ал. 1 се изменя така:
(1) Който организира хазартна игра или извършва дейност по този закон без лиценз, се наказва с:
1. глоба в размер от 500 000 до 1 000 000 лв. за организиране на онлайн залагане - за физическо лице или имуществена санкция в размер от 1 000 000 до 2 000 000 лв. за организиране на онлайн залагане- за юридическо лице.
2. глоба в размер от 20 000 до 50 000 лв. за хазартни игри, които не са организирани онлайн - за физическо лице или имуществена санкция в размер от 50 000 до 200 000 лв. за хазартни игри, които не са организирани онлайн – за юридическо лице.

§ 21. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „хазартни игри от разстояние” се заменят с „онлайн залагания”, а думата „глоба” се заменя с „имуществена санкция”;
2. Създава се ал. 2:
„(2) Организатор на хазартна дейност, който не подаде в срок справката по чл. 30, ал. 5, се наказва с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв.“

§ 22. Член 115 се отменя.

§ 23. В § 1 на допълнителната разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се отменя;
2. В т. 9 думите „от разстояние” се заменят с „организирани онлайн или чрез друго електронно съобщително средство”;
3. В т. 11 думите „хазартни игри от разстояние на организатора” се заменят с „организирани онлайн или чрез друго електронно съобщително средство”;
4. Точка 24 се изменя така:
„24. "Игрална сесия" при хазартни игри организирани онлайн, е процесът на игра, който започва с направен залог от регистриран участник в централната компютърна система на организатора и приключва с изиграването на залога или с изплащането на печалба в резултат на направения залог.”
5. Създава се т. 25:
„25. „Онлайн залагане” е начин за предлагане на хазартна игра, извършена от играч и доставчик на хазартни услуги, чрез използването на комуникация от разстояние.”

§ 24. В § 9, ал. 2 се изменя така:
„(2) В бюджета на Министерството на младежта и спорта ежегодно се предвижда целева субсидия за физическото възпитание и спорта в размер на внесените в държавния бюджет от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” данък по Закона за корпоративното подоходно облагане през предходната година и променливата част от двукомпонентната държавна такса по чл. 30, ал. 3.“ 



ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 25. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г., изм. и доп., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., изм., бр. 103 и  105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52 от 2007 г., изм. и доп., бр. 92 и 109 от 2007 г., изм., бр. 16 от 2008 г., изм. и доп., бр. 36 от 2008 г., изм., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 22 и 23 от 2009 г., изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., изм., бр. 88 и 101 от 2010 г., бр. 16 и 48 от 2011 г., изм. и доп., бр. 57 от 2011 г., изм., бр. 96 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г.,бр. 60 от 2012 г., изм. и доп., бр. 102 от 2012 г. и бр. 52 от 2013 г.) в чл. 4, ал. 3 думите „по чл. 72, ал. 2 от Закона за хазарта” се заменят с „по чл. 74, ал. 1 от Закона за хазарта”.

§ 26. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. и доп., бр. 52 от 2007 г., доп., бр. 108 от 2007 г., изм. и доп., бр. 110 от 2007 г., бр. 69 и бр. 106 от 2008 г., изм. бр. 32 бр. 35 от 2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., доп., бр. 31, 35, 51 и 77 от 2011 г., , изм. и доп., бр. 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., доп., бр. 15 и 16 от 2013 г., изм. и доп., бр. 23 и 68 от 2013 г., доп., бр. 91 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, т. 6 се изменя така:
„6. дейността на организаторите на посочените в закона хазартни игри;”.
2. В чл. 5, ал. 4, т. 1 се изменя така:
„1. дейността от организиране на посочените в закона хазартни игри;”.
3. В чл. 219 ал.2 и 3 се отменят.
4. В Глава тридесет и втора,  Раздел II „Данък върху хазартната дейност от тото и лото, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, включително организирани от разстояние“  се отменя.
5. В Глава тридесет и втора, Раздел III „Данък върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние“ се отменя.
6. В Глава тридесет и втора, наименованието на Раздел IV се изменя така:
„Данък върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга”. 
7. В чл. 235 думите „организирани от разстояние,” се заличават.
8. В чл. 236 думите „организирани от разстояние,” се заличават.
9. В Глава тридесет и втора, наименованието на Раздел V се изменя така:
„Данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино” 

10. В чл. 242 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текста става ал. 1 и в нея думите „, включително организирани от разстояние,” се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, организирани онлайн се облага с корпоративен данък.

11. В чл. 244 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „и/или виртуални игрални автомати” се заличават;
б) в т. 2 думите „и/или виртуални игрални маси” и „и/или виртуални игрални автомати„ се заличават.
12. В чл. 245, ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „и/или виртуален игрален автомат” се заличават;
б) в т. 2 думите „и/или виртуална рулетка с максимален брой до 10 едновременни игрални сесии” се заличават;
в) в т. 3 думите „и/или друго виртуално игрално оборудване с максимален брой до 7 едновременни игрални сесии” се заличават;
г) точка 4 се отменя.
13. Чл. 268 се отменя.
14. В допълнителните разпоредби, в § 1, т. 69 се отменя.

§ 27. Законът влиза в сила от 01.01.2014 г., с изключение на § 8, т.1, буква „г” и т. 3, които влизат в сила от 1 юли 2014 г. 




Вносители:



МОТИВИ


към проект на Закон за изменение и допълнение 
на Закона за хазарта


Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта има за цел усъвършенстване режима на лицензиране  и данъчно облагане на хазартната дейност. 
За правото да се осъществява хазартна дейност на територията на Република България се предвижда такса, която се определя по един и същи начин за всички лица получили лиценз за хазартна дейност, независимо дали са местни или чуждестранни лица.   
Предвижда се двукомпонентна такса за издаване и поддържане на лиценз за хазартна дейност, която се състои от два задължителни елемента. Първият елемент от таксата е константна величина, и е в размер на 100 000 лв. и се събира еднократно.
Вторият елемент от таксата е променлива величина, определена в размер на 20 на сто върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисионни за участие върху стойността на получените такси и комисионни. 
Проектът предвижда на двукомпонентна такса в комбинация с данъчно облагане с корпоративен данък, каквато е добрата практика на облагане на хазартната дейност и съществуваща в редица държави-членки на Европейския съюз – Дания, Великобритания, Малта, Испания и други. 
Двукомпонентната такса ще се декларира ежемесечно от организаторите на хазартни игри със справка по образец, утвърден от председателя на Държавната комисия по хазарта и ще се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца за който се отнася.
Във връзка със събирането на таксата проектът предвижда имуществена санкция, в случаите когато за дължимата такса не е подадена справка в законоустановените срокове. 
С проекта се предвижда изискванията към организирането на онлайн залагания да бъдат включени към всеки вид хазартна игра, които Законът за хазарта предвижда да бъдат организирани онлайн, тъй като онлайн хазарта не е отделен вид хазартна игра, а способ за провеждане на хазартната игра. Поради тази причина се предлага  раздел VІІ „Хазартни игри от разстояние” да отпадне и разпоредбите включени в него, уреждащи провеждането на хазартни игри онлайн или  чрез друго електронно съобщително средство да бъдат включени в раздел „Общи положения” в глава трета „Хазартни игри” и в разделите, регламентиращи провеждането на отделните видове хазартни игри.
Преодоляно е противоречието в разпоредбите на Закона за хазарта по отношение на изискванията, на които следва да отговаря игралното оборудване, което може да се използва за организиране на хазартни игри на територията на Република България. Едно от тези изисквания е игралното оборудване да е произведено от местно или чуждестранно лице – производител, което има лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта. Така въведеното изискване не обхваща всички случаи, когато игралното оборудване, произведено на територията на друга държава се внася на територията на Република България от лице, на което Държавната комисия по хазарта е издала лиценз за организиране на дейностите по „внос, разпространение и сервиз”. С редакцията на чл. 42, ал.1 от Закона за хазарта се постига яснота и непротиворечивост по отношение на произхода на игралното оборудване, което може да се експлоатира при осъществяване на хазартна дейност на територията на Република България. 
С новия Закон за хазарта (обн., ДВ бр. 26 от 30.03.2012 г) беше ограничена възможността за откриване на игрални зали и игрални казина в хотелите с три звезди, което доведе до ограничаване развитието на бизнеса и намаляване на данъчните приходи. С проекта се предлага отпадане на това ограничение и възстановяване на възможността за откриване на игрални зали и игрални казина, освен в хотели с четири и пет звезди, и в хотели с три звезди.
Със законопроекта се въвежда допълнително изискване, на което трябва да отговаря търговско дружество, регистрирано в друга държава-членка на Европейския съюз, в държава по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, за да му бъде издаден лиценз за организиране на онлайн залагания на територията на Република България. Дружеството следва да упълномощи свой представител с адрес на територията на Република България и с представителна власт в обем, който му позволява да поема задължения за дружеството към трети лица и да го представлява пред държавните органи в Република България. С въвеждането на това изискване се осигурява възможността на държавния контролен орган в областта на хазарта ефективно да осъществява контролните си функции.
С оглед спазването на Мерките за отговорен хазарт, приети от Европейската комисия за стандартизация, проектът предвижда задължение за оператора да участва в една или няколко доброволно създадени организации на територията на Република България за превенция на хазартната зависимост; за забрана и ограничаване на достъп до хазартна игра на лица под 18 години и на уязвими групи, чрез вноски, определени със закона. 
Проектът предвижда ежегодната целева субсидия за Министерството на младежта и спорта за физическото възпитание и спорта да бъде в размер на внесените в държавния бюджет от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” данък по Закона за корпоративното подоходно облагане през предходната година и променливата част от двукомпонентната държавна такса по чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта.
В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона се предвиждат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари и в Закона за корпоративното подоходно облагане. 

Промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари са във връзка със задължението на организаторите на хазартни игри в казино да регистрират и идентифицират клиентите си, като се определя основанието от Закона за хазарта,  съгласно което се изисква вписването на посетителите в игралното казино в регистър на хартиен и на електронен носител.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, са свързани с данъчното облагане на хазартната дейност. 
Предлага се отмяна на задължението на организаторите на хазартни игри да водят ежедневен и ежемесечен отчет за получените и изплатените суми за участие в хазартните игри по образци, утвърдени от министъра на финансите, поради следното:
Към настоящия момент във връзка с предвидените в закона изключения няма организатори на хазартни игри, за които да се отнася това задължение. 
Необходимата информация за получените и изплатените суми за участие в хазартните игри се предоставя на Националната агенция за приходите по реда на Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите.
Предлага се промяна в данъчното облагане на организаторите на следните видове хазартни игри: 
	тото и лото, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти;

лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено;
игри с игрални автомати и игри в игрално казино организирани онлайн.

Предложението е данъчното облагане на организаторите на горепосочените хазартни игри да се извършва по общия ред, предвиден в Закона за корпоративното подоходно облагане, с корпоративен данък, а не с алтернативен данък. 
Запазва се досегашния ред на облагане с алтернативен данък за хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга и хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, които не са организирани онлайн.
За хазартните игри тото и лото, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, организаторите ще заплащат двукомпонентна такса и дейността ще се облага с корпоративен данък. 
За хазартните игри лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено организаторите ще заплащат двукомпонентна такса и дейността ще се облага с корпоративен данък. 
За хазартните игри, организирани онлайн, при които залогът за участие е цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга организаторите ще заплащат двукомпонентна такса и дейността ще се облага с алтернативен данък.
За хазартните игри с игрални автомати, игри в игрално казино, с изключение на организираните онлайн дейността ще се облага с алтернативен данък.
За хазартните игри с игрални автомати и игри в игрално казино организирани онлайн организаторите ще заплащат двукомпонетна такса и дейността ще се облага с корпоративен данък.
За горепосочените хазартни игри в действащия Закон за хазарта и в Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. е въведено изискване да са осигурени с одобрени от Държавната комисия по хазарта централни компютърни системи, включително системи за онлайн подаване на информация за формирането и разпределението на печалбите от хазартна дейност.
Централните компютърни системи трябва да осигуряват подаването на информация към сървър на и Националната агенция за приходите, като задължително осигуряват онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите. Въвеждането на това изискване в Закона за хазарта от 01.07.2012 г. и приемането на Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. създават възможност за надеждно проследяване и контрол по отношение на формирането на данъчна основа, което от своя страна е предпоставка за преразглеждане на алтернативния режим на данъчно облагане за тези видове хазартни игри и преминаване към облагане по общия ред на Закона за корпоративното подоходно облагане с корпоративен данък.
Предвижда се въвеждане на санкции за организиране на хазартни игри онлайн без притежаването на издаден лиценз. 
Във връзка с промените в режима на данъчно облагане се предвиждат промени и в административно-наказателните и в допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.


Вносители:




