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до реєстр. №2713-д
ІІ читання

ВИСНОВОК
на 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
(реєстр.№ 2713-д, ІІ-читання)
6 жовтня 2021 року
протокол №79
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики на своєму засіданні 6 жовтня 2021 року (протокол №79) розглянув
прийнятий Верховною Радою України 15 липня ц.р. за основу 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 (реєстр.№ 2713-д).
При підготовці законопроекту до розгляду у другому читанні до нього
надійшли пропозиції та поправки народних депутатів, які відповідно до
пункту 5 частини першої статті 12 Закону України «Про комітети Верховної
Ради України» були узагальнені Комітетом та включені до порівняльної
таблиці, всього 154 пропозиції.
Також під час підготовки законопроекту до другого читання до
порівняльної таблиці було включено дві пропозиції, внесені народними
депутатами України під час обговорення на засіданні Комітету відповідно до
пункту 4 частини 1 статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради
України», спрямовані на усунення суперечності в порядку формування Комісії
з регулювання азартних ігор та лотерей, яка на сьогодні існує в ст. 7 Закону
України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та
проведення азартних ігор», а також на уточнення порядку подання звіту
організатором азартних ігор щодо сум нарахованих та виплачених виграшів.
Таким чином, порівняльна таблиця містить 156 пропозицій та
поправок народних депутатів, з яких 21 враховано (у тому числі частково та
по редакційно) та 135 відхилено.
Відхилені пропозиції та поправки стосуються: збільшення ставок
податку на дохід від діяльності з організації та проведення азартних ігор,

випуску та проведення лотерей, порівняно з редакцією першого читання;
виключення положень законопроекту з метою збереження чинної системи
оподаткування для цих видів діяльності; зміну порядку обрахунку об’єкта
оподаткування (переходу до оподаткування виручки замість оподаткування
валового грального доходу), встановлення різних ставок податку на дохід для
різних видів грального бізнесу, розширення повноважень органів місцевого
самоврядування і надання ї права приймати рішення про дозвіл чи заборону
грального бізнесу на певній території, передбачення різних правил
оподаткування виграшів резидентів та нерезидентів тощо.
Враховані пропозиції стосуються, зокрема: внесення окремих
редакційних уточнень; перенесення терміну набрання чинності на 1 січня 2022
року; передбачення права відносити до безнадійної заборгованості суми
незапитаних виграшів за умови, якщо з моменту виграшу минуло більше 365
днів; передбачення, що виграш в азартну гру та лотерею, що не перевищує
десяти
мінімальних заробітних плат не підлягає оподаткуванню;
передбачення можливості розміщення технічних засобів онлайн-системи
організатора азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, на
території Європейської економічної зони, при цьому технічні засоби онлайнсистеми організації азартних ігор, що забезпечують її підключення до
Державної системи онлайн-моніторингу, повинні розміщуватися виключно на
території України, а інформація в онлайн-системі повинна оброблятися на
території України; виключено доручення Національному банку України
переглянути та збільшити для наземних казино граничні суми розрахунків
готівкою з фізичними особами.
Враховуючи викладе, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 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 (реєстр.№ 2713-д), поданий народним
депутатом України Марусяком О.Р., в другому читанні та в цілому, як Закон
України з необхідними техніко-юридичними правками.
2. Доповідачем від Комітету на засіданні Верховної Ради України
визначити голову підкомітету з питань організації та оподаткування грального
бізнесу – народного депутата України Марусяка О.Р.
Додаток: порівняльна таблиця на 56 арк.
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