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До реєстр. № 8079 від 27.09.2022

ВИСНОВОК
на проект Закону України про внесення змін до підрозділу 8 розділу ХХ 

Податкового кодексу України щодо заборони перебування грального бізнесу на 
спрощеній системі оподаткування (реєстр. № 8079 від 27.09.2022)

 
14 жовтня 2022 року

протокол № 119

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 14 жовтня 2022 року (протокол №119) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до підрозділу 8 розділу ХХ 
Податкового кодексу України щодо заборони перебування грального бізнесу на 
спрощеній системі оподаткування (реєстр. № 8079 від 27.09.2022), поданий 
народним депутатом України Железняком Я.І. та іншими народними депутатами 
України.

Як зазначено у пояснювальній записці до проекту Закону, проект Закону 
розроблено з метою скасування необґрунтованих пільг для суб’єктів 
господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних 
ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі 
тоталізатора).

Законопроектом пропонується повернути обмеження щодо заборони 
перебування на спрощеній системі оподаткування суб’єктам господарювання, 
які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім 
розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

Головне науково експертне управління у своєму висновку від 12.10.2022 
№ 16/03-2022/172802 не заперечує щодо пропонованих законопроектом змін, але 
висловлює зауваження щодо назви законопроекту.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 
від 12.10.2022 № 11210-03-3/23369.

Державною податковою службою України (ДПС) законопроект 
підтримується (пропозиції ДПС до законопроекту надіслані листом Міністерства 
фінансів України від 13.10.2022 № 11210-02-3/23586).



2

Міністерство юстиції України надало зауваження щодо дати набрання 
чинності законопроектом (лист Міністерства юстиції України надісланий листом 
Міністерства фінансів України від 13.10.2022 № 11210-02-3/23586).

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) 
поінформувала, що станом на 11.10.2022 проведення засідання КРАІЛ 
неможливе у зв’язку з відсутністю кворуму і питання щодо розгляду 
законопроекту буде розглянуто у встановленому законодавством порядку на 
першому правомочному засіданні Уповноваженого органу (лист КРАІЛ 
надісланий листом Міністерства фінансів України від 13.10.2022 № 11210-02-
3/23586).

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої 
статті 93, статті 108, частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради 
України Комітет вирішив:

Рекомендувати Верховній Раді України: 
1. Проект Закону України про внесення змін до підрозділу 8 розділу ХХ 

Податкового кодексу України щодо заборони перебування грального бізнесу на 
спрощеній системі оподаткування (реєстр. № 8079 від 27.09.2022), поданий 
народним депутатом України Железняком Я.І. та іншими народними депутатами 
України, включити до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання; 

2. За наслідками розгляду проект Закону України про внесення змін до 
підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України щодо заборони 
перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування (реєстр. 
№ 8079 від 27.09.2022), поданий народним депутатом України Железняком Я.І. 
та іншими народними депутатами України, прийняти за основу та в цілому з 
необхідними техніко-юридичними правками.

3. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити першого заступника голови 
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики Железняка Я.І.

Голова Комітету                                                              Д.О. Гетманцев 


