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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, 

доопрацьований)

«24» червня 2021 року
протокол засідання №72

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 24 червня 2021 року розглянув проект Закону 
України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор 
та лотерей, який був доопрацьований в Комітеті відповідно до Постанови 
Верховної Ради України від 3 червня 2021 року №1535-ІХ «Про направлення 
на повторне перше читання проекту Закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з 
організації та проведення азартних ігор та лотерей».

Законопроект має на меті запровадження збалансованої системи 
оподаткування діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та 
лотерей з урахуванням вартості ліцензій та інших організаційних фінансових, 
кваліфікаційних вимог до організаторів азартних ігор, операторів лотерей за 
для утворення сприятливих умов для виведення з тіні та легальної роботи 
сфери азартних ігор в Україні, залучення на території України іноземних 
інвесторів, створення додаткових офіційних робочих місць та збільшення 
податкових надходжень до Державного бюджету України.

Проектом пропонується встановити єдину ставку податку на дохід 
(валовий ігровий дохід), отриманий від організації та проведення азартних ігор 
та випуску та проведення лотерей – 10%. 

Крім податку на дохід, законопроектом передбачається, що суб’єкти 
господарювання також сплачуватимусь також податок на прибуток за 
загальною ставкою 18%. При цьому нарахований суб’єктом податок на дохід 
від такої діяльності є різницею та зменшує фінансовий результат до 
оподаткування такого суб’єкта.



При здійсненні організаторами азартних ігор іншої діяльності 
передбачається нарахування та сплата ними податку на прибуток за базовою 
(основною) ставкою податку.

Поряд з цим, проектом передбачається, що великі виграші (більше 8 
мінімальних заробітних плат) підлягають оподаткуванню податком на доходи 
фізичних осіб та військовим збором, що буде додатковим стимулом для 
виведення з тіні ринку грального бізнесу, адже на сьогодні передбачено 
оподаткування усіх виграшів незалежно від суми.

Також пропонується скасувати необґрунтовану 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, натомість не 
запроваджувати нульову ставку податку на дохід.

Під час підготовки проекту на повторне перше читання в строк, 
передбачений частиною першою статті 109 Закону України «Про регламент 
Верховної Ради України» пропозиції народних депутатів не надходили. 

Під час доопрацювання законопроекту були враховані пропозиції та 
зауваження народних депутатів України, Комісії з регулювання азартних ігор 
та лотерей, а також пропозиції представників бізнесу, висловлені на робочих 
групах.

В результаті доопрацювання законопроекту:
- Передбачено, що при оподаткуванні виграшів в азартну гру в казино, 

залі гральних автоматів враховуватимуться витрати на участь у  такій 
грі, здійснені впродовж 24 годин до виграшу;

- з метою усунення проблем з утриманням податку на доходи 
фізичних осіб з нерезидентів при виплаті належних їм сум виграшів 
запропоновано впровадження знеособленої звітності для податкових 
агентів шляхом відображення загальної суми нарахованих 
(виплачених) у звітному податковому періоді доходів у вигляді 
виграшів (призів) та загальної суми утриманого з них податку (з 
розбивкою по місяцях);

- уточнено норму, щодо скасування потрійної плати 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 
та передбачено, що вже сплачені потрійні платежі зараховуються 
організаторам азартних ігор в рахунок майбутніх щорічних платежів 
за ліцензію;

- надано доручення Національному банку України переглянути для 
наземних казино граничні суми розрахунків готівкою з фізичними 
особами. 



З огляду на викладене вище, керуючись ст.ст. 109, 111, 114, 115 Закону 
України «Про регламент Верховної Ради України», 

Комітет вирішив:
1. подати на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект 

Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та 
проведення азартних ігор та лотерей, доручити народному депутату України – 
Голові підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу 
Марусяку О.Р. оформити, підписати та зареєструвати його у 
встановленому порядку. 

2. рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований проект 
Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та 
проведення азартних ігор та лотерей за наслідками розгляду в повторному 
першому читанні прийняти за основу.

3. Доповідати позицію Комітету щодо зазначеного питання доручити 
народному депутату України – Голові підкомітету з питань організації та 
оподаткування грального бізнесу – народному депутату України Марусяку 
О.Р.

Додатки:

1) текст доопрацьованого законопроекту на 5 арк.;
2) порівняльна таблиця до доопрацьованого законопроекту на 13 арк.;
3) пояснювальна записка на 4 арк.
4) проект Постанови Верховної Ради України  на 1 арк. 
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