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До реєстр. № 2713-д
від 19.06.2020

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, внесений 
народним депутатом України Марусяком О.Р. (реєстр. № 2713-д 
від 19.06.2020)

28 листопада 2022 року
протокол № 123

Відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України», Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики на своєму засіданні 28 листопада 2022 року 
(протокол № 123) переглянув своє рішення, прийняте 6 жовтня 2021 року 
(протокол №79) – Висновок Комітету щодо проекту 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, внесений народним депутатом України Марусяком О.Р. (реєстр. 
№ 2713-д від 19.06.2020).

Під час перегляду висновку Комітету від 6 жовтня 2021 року народними 
депутатами України - членами Комітету з метою врегулювання особливостей 
оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор 
та лотерей відповідно до пункту 4 частини 1 статті 15 Закону України «Про 
комітети Верховної Ради України» до порівняльної таблиці було включено дві 
пропозиції, , а саме №№138, 142, наступного змісту:

1. Пункт 12 Розділу І законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
«Підрозділ 4 розділу ХХ доповнити пунктом такого змісту:
66. Тимчасово до дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-

моніторингу:
дохід від діяльності з випуску та проведення лотерей визначається як сума 

грошових коштів, отриманих у готівковій та/або безготівковій формі від 
прийняття ставок у лотерею збільшена на суму безнадійної заборгованості, 
визначеної підпунктом "е" підпункту 14.1.11 цього пункту.
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дохід від діяльності з організації та проведення азартних ігор визначається 
як сума грошових коштів, отриманих у готівковій та/або безготівковій формі в 
касу та/або на рахунки організатора азартних ігор від гравців в азартні ігри, 
збільшена на суму безнадійної заборгованості, визначеної підпунктом "і" 
підпункту 14.1.11 цього пункту»;

2. Пункт 1 Розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня введення в експлуатацію Державної 

системи онлайн-моніторингу, але не пізніше 1 квітня 2023 року.
Зміни до абзаців дев’ятого-тринадцятого пункту 1 (щодо змін до підпункту 

підпунктів 14.1.271, 14.1.2711 пункту 14.1 статті 14) застосовуються з дня 
введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу». 

Додатково на засіданні Комітету народним депутатом України 
Мотовиловцем А.В. була висловлена пропозиція щодо доповнення 
законопроекту положеннями в частині набуття міжнародного статусу ліцензії на 
проведення азартних ігор. Пропозиція була підтримана народними депутатами-
членами Комітету, як така, що має бути включена до порівняльної таблиці з 
наступним змістом:

«Внести до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо 
організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року №768-ІХ такі 
зміни: 

1) в абзаці сьомому статті 2 слова "на території України" виключити».

Таким чином, порівняльна таблиця містить 159 пропозицій та 
поправок народних депутатів, з яких 22 враховано (у тому числі частково та 
по редакційно) та 137 відхилено.

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями пункту 4 частини 
першої статті 15, пунктами 5 і 6 частини першої статті 16, частини п’ятої статті 
44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», пунктом 3 частини 
першої статті 123 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», 
Комітет вирішив:

1 Переглянути висновок Комітету від 6 жовтня 2021 року (протокол 
№79) до проекту 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, внесеного народним 
депутатом України Марусяком О.Р. (реєстр. № 2713-д від 19.06.2020), 
врахувавши у таблиці до другого читання наведені вище пропозиції, що були 
подані відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України «Про 
комітети Верховної Ради України», та містяться у порівняльній таблиці, наданій 
на засіданні Комітету за №№ 138, 142, та відхилити пропозиції за №140, 141, 
що були враховані у попередній таблиці (правки народних депутатів №139, 
140 у попередній порівняльній таблиці).

2. Підтримати пропозицію народного депутата України Мотовиловця А.В. 
щодо набуття міжнародного статусу ліцензії на проведення азартних ігор. 
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3. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 
Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету.

4. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні 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, внесений 
народним депутатом України Марусяком О.Р. (реєстр. № 2713-д від 19.06.2020) 
прийняти в другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій комітету 
та з необхідними техніко-юридичними правками.

5. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету з 
питань організації та оподаткування грального бізнесу, народного депутата 
України Марусяка О.Р.

Додаток:
Порівняльна таблиця до другого читання на 58 аркушах.

 Голова Комітету                                                        Д.О. Гетманцев 


