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До реєстр. № 8079 
(друге читання)

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), 

підготовлений до другого читання

01 грудня 2022 року
протокол № 125

Комітет на своєму засіданні 1 грудня 2022 року (протокол №125) 
переглянув своє рішення, прийняте 28 листопада 2022 року (протокол №123) – 
Висновок Комітету щодо проекту 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).

Під час перегляду висновку Комітету від 28 листопада 2022 року (протокол 
№123) народними депутатами України - членами Комітету відповідно до 
частини другої статті 118 Закону України «про Регламент Верховної Ради 
України» до порівняльної таблиці було включено додатково три пропозиції, а 
саме №№5, 6, 96.

Таким чином, порівняльна таблиця містить 123 пропозицій та 
поправок народних депутатів, з яких 7 враховано (у тому числі редакційно) 
та 116 відхилено.

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями пункту 4 частини 
першої статті 15, 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 28 листопада 2022 року (протокол 
№123) до проекту 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), 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 



2

Ради України», та містяться у порівняльній таблиці, наданій на засіданні 
Комітету за №№ 5, 6, 96.

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 
Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету.

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні 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), 
прийняти в другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій Комітету 
та з необхідними техніко-юридичними правками.

4. 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 Ярослава Івановича.

Додаток:
Порівняльна таблиця до другого читання на 47 аркушах.

Голова  Комітету                                             Д.О. Гетманцев


