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ВИСНОВОК
на проект Закону України  про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та 
проведення азартних ігор та лотерей (реєстр. № 2713-д від 19.06.2020)

«25» лютого 2021 року
(протокол засідання №57»)

Комітет відповідно до частини 5 статті 44 Закону України «Про Комітети 
Верховної Ради України» на своєму засіданні переглянув прийняте рішення 
(висновок) від 17 червня 2020 року (протокол № 36) щодо проекту Закону про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від 
діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей (реєстр. №2713-
д від 19.06.2020) (далі – законопроект).

В результаті проведення додаткових консультацій надійшли нові 
зауваження та пропозиції народних депутатів України членів Комітету, а тому  
виникла необхідність доопрацювати текст законопроекту реєстр. №2713-д а 
саме:

- передбачити оподаткування великих виграшів (більше 8 мінімальних 
заробітних плат);

- відмовитись від запровадження на три роки нульової ставки податку 
на дохід для діяльності з організації та проведення азартних ігор, проте 
скасувати потрійну плату за ліцензії на провадження діяльності з 
організації та проведення букмекерської діяльності, на провадження 
діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі 
Інтернет, а також за гральний автомат;

- встановити на всі види діяльності єдину ставку податку на дохід – 10% 
від валового грального доходу. 

Керуючись частиною 2 статті 110 Закону України «Про Регламент 
Верховної Ради України», частиною 5 статті 44 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України, Комітет вирішив:

1) переглянути прийняте рішення від 17 червня 2020 року (протокол 
№36) щодо проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу 



України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та 
проведення азартних ігор та лотерей (реєстр. №2713-д від 19.06.2020);

2) відкликати проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та 
проведення азартних ігор та лотерей (реєстр. №2713-д від 19.06.2020);

3) внести на заміну новий текст проекту Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від 
діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей;

4) рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від 
діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей, 
поданий Комітетом на заміну як доопрацьований, прийняти за основу 
та в цілому як Закон з необхідними техніко-юридичними 
правками;

5) доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 
України визначити Голову підкомітету з питань організації та 
оподаткування грального бізнесу – народного депутата України 
Марусяка О.Р.
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