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Narodowa Loteria Paragonowa to kolejna akcja
edukacyjna Ministerstwa Finansów. Chcemy dzięki
niej uświadomić Polakom, jak dużą rolę pełnią w
uczciwym obrocie gospodarczym. I pokazać, że
branie paragonu to wspieranie uczciwych
przedsiębiorców i uczciwej konkurencji między
nimi. A w efekcie – że to właśnie pamiętanie o
paragonie na zakupach, w restauracji, u fryzjera czy
mechanika przynosi korzyści nie tylko
konsumentom, ale poprawia funkcjonowanie kraju.
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Większość przedsiębiorców, którzy sprzedają towary
i świadczą usługi, ma obowiązek stosowania kas
fiskalnych. Niestety część z nich uchyla się od tego
obowiązku. Są również i tacy, którzy mimo tego, że
posiadają kasę fiskalną, nie rejestrują obrotów za
każdym razem. W ten sposób ukrywają swoje obroty,
a co za tym idzie konsument nie otrzymuje
paragonu. Przez to są zaniżane wpływy do budżetu
państwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).
A podatek VAT stanowi prawie połowę wszystkich
dochodów budżetu państwa!
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 Zgłoszenia do loterii przyjmowane są od 1.10.2015 r. 
do 30.09.2016 r.

 W loterii można zgłosić dowolną ilość paragonów 
fiskalnych.

 Paragon musi być zgłoszony do loterii w miesiącu 
zakupu.

 Faktury, rachunki i paragony niefiskalne nie biorą 
udziału w loterii.

 Losowania można obejrzeć w TVP Regionalna lub w 
zakładce "Losowania". 

 Aby wziąć udział w losowaniu nagrody specjalnej –
Opla Insigni, należy w czasie określonym w 
regulaminie dokonać zakupu za minimum 10 zł w 
premiowanej branży. 

https://loteriaparagonowa.gov.pl/losowania" /t "_blank
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 Premiowana branża zmienia się co 3 miesiące.
 Organizator kontaktuje się ze zwycięzcami drogą 

telefoniczną lub za pomocą e-maila. 
 Loteria skierowana jest do osób, które ukończyły 18 

lat. 
 Hasłem do Twojego konta jest pierwszy numer 

zgłoszenia otrzymany po zarejestrowaniu pierwszego 
paragonu. 
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Branża premiowana jest to branża gospodarki, w
której to zakup daje możliwość wygrania dodatkowej
nagrody specjalnej – Opla Insignii. Branże
premiowane zmieniają się co 3 miesiące.

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do
30 czerwca 2016 r. branżą premiowaną jest
„konserwacja i naprawa samochodów osobowych,
oraz sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do
pojazdów samochodowych”. Obejmuje to zakup
towarów i usług u podmiotu prowadzącego
działalność w tej branży. Informacja o zakupionym
towarze/usłudze musi wynikać z treści paragonu
fiskalnego.
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W okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r.
branżą premiowaną będzie „restauracje i inne
placówki gastronomiczne oraz przygotowanie i
podawanie napojów”
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W każdym miesiącu trwania loterii odbywają się
dwa losowania nagród:
losowanie nagród I stopnia (transmisja na żywo w
TVP Regionalna), w którym do wygrania jest Opel
Astra oraz 2x iPad Air 2, losowanie nagród II stopnia
(nagranie z losowania publikowane jest na kanale
loterii w serwisie You Tube w dniu losowania), w
którym do wygrania są 6 x Lenovo Thinkpad oraz 5
x iPad Air 2. Terminy losowań dostępne są w
Kalendarium losowań na stronie loterii.


