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ВСТУП
Азартні ігри — вид ігор, в яких виг�

раш і програш залежать головним чи�
ном від випадку, вдачі і в набагато
меншій мірі — від уміння гравця. Як
правило, змістом виграшу чи програ�
шу є гроші. Слово "азарт" — це пере�
клад французького слова "hazard", що
означає "випадок". Так, азартні ігри —
це ігри, побудовані на випадку. Не ви�
падково азартні ігри називалися за
старих часів фатальними, або відваж�
ними, іграми і протиставлялися комер�
ційним або статечним іграм [10].

Азартні ігри пройшли в своєму роз�
витку досить тривалий шлях, починаю�
чи з часів глибокої старовини і аж до
наших днів, виступаючи одночасно як
заснований на ризику спосіб збагачен�
ня і різновид дозвілля. Не дивлячись на
політику заборон і обмежень гральної
діяльності, що неодноразово прово�
диться законодавцями в різні історичні
періоди в багатьох країнах, включаючи
Україну, нині азартні ігри набули поши�
рення серед різних верств населення,
закріпившись як самостійний вид відно�
син сучасного цивільного обороту.

Корінні політичні і економічні
зміни, що відбувалися в першій поло�
вині 90�х років XX століття в нашій
країні, і інтеграція Української держа�
ви в світову спільноту зумовили не�
обхідність трансформації нормативно�
правового регулювання суспільних
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відносин, що виникають у організації і
проведенні різних сфер бізнесу, у тому
числі і у гральному бізнесі. Як і у будь�
який інший вид бізнесу, гральний бізнес
потребує встановлення з боку держа�
ви чітких правил його ведення і конт�
ролю, у тому числі контролю за спла�
тою відповідних податків, зборів і пла�
тежів до бюджету України як від юри�
дичних осіб — господарських одиниць,
які ведуть діяльність у сфері грального
бізнесу, так і від фізичних осіб — оск�
ільки виграші і призи були визначені
чинним законодавством як доходи
фізичної особи, а з тим і повинні опо�
датковуватись у відповідний спосіб.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Отже, виходячи із актуальності

зазначеної проблематики, для потреб
цієї роботи зупинимось на системати�
зації основних етапів податкового кон�
тролю щодо суб'єктів господарювання,
які надають послуги в сфері грального
бізнесу в Україні, та методології про�
ведення податкових перевірок з враху�
ванням діючого вітчизняного законо�
давства та можливостей органів Дер�
жавної податкової служби України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Умовно перевірку господарської

одиниці підприємства, яку здійснює
діяльність в сфері грального бізнесу,
можна поділити на наступні етапи:

— перевірка наявності та порядку
використання відповідних торгових
патентів;

— перевірка наявності ліцензій та
дотримання ліцензійних умов;

— перевірка щодо контролю за
здійсненням розрахункових операцій;

— перевірка правильності нараху�
вання, повнота та своєчасність сплати
до бюджету податку з доходів фізич�
них осіб, зокрема виграшів та призів.

До початку перевірки здійсню�
ється доперевірочний аналіз, який
включає в себе аналіз податкової
звітності, інформації, отриманої із
зовнішніх джерел, та внутрішньої
інформації, зокрема звіти автоматизо�
ваних інформаційних систем органів
державної податкової служби.

Під час перевірки наявності тор�
гових патентів необхідно перевірити
відповідність кількості та реквізитів
торгових патентів, розміщених у
гральних залах казино або залах
гральних автоматів, в яких провадить
діяльність суб'єкт господарювання
(його філія, інший відокремлений
підрозділ), наявному парку гральних
місць та інформації податкових
органів щодо виданих цьому суб'єкту
господарювання відповідних торгових
патентів. Кількість торгових патентів
має відповідати кількості гральних
місць. При цьому реквізити торгових
патентів мають відповідати назві та
місцезнаходженню суб'єкта госпо�
дарської діяльності, виду гос�
подарської діяльності, що здійсню�
ється суб'єктом господарювання, назві
та місцезнаходженню грального
місця. Ревізорам також слід звернути
увагу на сплату вартості та термін дії
торгових патентів.

Невідповідність вказаних показ�
ників може свідчити про здійснення
суб'єктом господарювання (його
філією, іншим відокремленим під�
розділом) діяльності в сфері грально�
го бізнесу без одержання відповідних
торгових патентів або порушення по�
рядку їх використання.

Відповідно до пункту 4 статті 5
Закону України від 23 березня 1996
року №98/96�ВР "Про патентування
деяких видів підприємницької діяль�
ності" зі змінами та доповненнями,
торговий патент на здійснення опе�
рацій з надання послуг у сфері граль�
ного бізнесу придбавається суб'єктом
господарювання на кожне окреме
гральне місце (гральний автомат,
гральний стіл) [3].

При проведенні перевірок казино
та залів гральних автоматів слід вра�
ховувати особливості використання
гральних столів з кільцем рулетки,
інших гральних столів (спеціальних
столів для казино) з двома або трьома
гральними полями, що є окремими
гральними столами (гральними місця�
ми), та складних гральних автоматів,
які мають кілька гральних місць.

При цьому необхідно порівнюва�
ти фактичну кількість гральних місць
з кількістю отриманих суб'єктом гос�
подарювання патентів. Суб'єкти, що
використовують такі столи та автома�
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ти, повинні придбавати торгові патен�
ти на здійснення операцій з надання
послуг у сфері грального бізнесу на
кожне гральне поле грального столу,
а також на кожне гральне місце авто�
мата згідно з вимогами Закону Украї�
ни від 23 березня 1996 року №98/96�
ВР "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності" зі зміна�
ми та доповненнями (далі — Закон
№98) [3].

За здійснення діяльності без одер�
жання відповідних торгових патентів
суб'єкт господарювання притягується
до відповідальності згідно зі статтею
8 Закону №98.

У ході перевірки також слід зверну�
ти увагу на розміщення гральних місць
у гральному закладі. Відповідно до
підпунктів 3.6.2, 3.6 пункту 3 Ліцензій�
них умов ліцензіат повинен здійснюва�
ти організацію діяльності з проведення
азартних ігор лише у відведених для цьо�
го приміщеннях, крім пересувних малих
архітектурних форм, або будівлях.

Згідно з Ліцензійними умовами
суб'єкти господарювання, що надають
послуги гральними автоматами, мають
встановлювати гральні автомати вик�
лючно в залах казино або залах граль�
них автоматів.

Згідно з пунктом 29 статті 9 Зако�
ну України від 1 червня 2000 року
№1775 "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" зі
змінами та доповненнями (далі — За�
кон №1775) [4] Організація діяльності
з проведення азартних ігор підлягає
ліцензуванню.

Згідно з вимогами чинного законо�
давства України обов'язковими умова�
ми провадження діяльності у сфері
грального бізнесу є наявність у суб�
'єкта господарської діяльності відпо�
відних ліцензій.

При проведенні перевірки слід
звернути увагу на наявність у суб'єкта
господарювання (його філії, іншого
відокремленого підрозділу) двох
ліцензій на право провадження діяль�
ності в сфері грального бізнесу, а саме:
ліцензії з організації діяльності з про�
ведення азартних ігор та ліцензії з
організації та утримання тоталіза�
торів, гральних закладів.

Згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 21 грудня 2005
року №1254 "Про внесення змін до де�
яких постанов Кабінету Міністрів Ук�
раїни" (далі — постанова №1254) [8],
дата набрання постановою чинності —
12 квітня 2006 року, органом ліцензу�
вання організації діяльності з прове�
дення азартних ігор є Міністерство
фінансів України.

Органом ліцензування організації та
утримання тоталізаторів, гральних зак�
ладів, згідно з Переліком органів ліцен�
зування, затвердженого постановою Ка�
бінету Міністрів України від 14 листопа�
да 2000 року №1698 "Про затвердження
переліку органів ліцензування", є Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації.

Підпунктом 3.3 пункту 3 Ліцен�
зійних умов передбачено, що у разі

необхідності створення у ліцензіата
нової філії, іншого відокремленого
підрозділу, які провадитимуть госпо�
дарську діяльність, згідно з отрима�
ною ліцензією на організацію діяль�
ності з проведення азартних ігор,
суб'єкт господарювання (ліцензіат)
повинен подати до органу ліцензуван�
ня заяву встановленого зразка про
видачу копії ліцензії, а також доку�
менти відповідно до статті 10 Закону
№1775.

Відповідно до підпунктів 3.6.6, 3.6
пункту 3 Ліцензійних умов ліцензіат
повинен забезпечити можливість оз�
найомлення гравця або відвідувача з
ліцензією на провадження організації
діяльності з проведення азартних ігор
(у філіях, інших відокремлених підроз�
ділах ліцензіата — копією ліцензії; в
інших місцях розташування гральних
автоматів — фотокопією ліцензії, за�
віреною печаткою ліцензіата).

Отже, у ході перевірки необхідно
звернути увагу на наявність у суб'єк�
та господарювання ліцензії з органі�
зації та проведення азартних ігор, у
його філії, іншого відокремленого
підрозділу — копії ліцензії, виданих
Міністерством фінансів України, в
інших місцях розташування суб'єкта
господарювання гральних автоматів
— фотокопії ліцензії, завірені печат�
кою суб'єкта господарської діяльності
(ліцензіата).

Під час перевірки також необхід�
но звернути увагу на наявність у суб�
'єкта господарювання (його філії,
іншого відокремленого підрозділу)
ліцензії на організацію та утримання
тоталізаторів, гральних закладів, ви�
даної Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київсь�
кою та Севастопольською міськими
державними адміністраціями.

У разі наявності у суб'єкта госпо�
дарювання (його філії, іншого відок�
ремленого підрозділу) таких ліцензій
слід перевірити відповідність їх рекві�
зитів найменуванню та місцезнаход�
женню (місцем проживання) суб'єкта
господарювання, що перевіряється,
виду господарської діяльності, який
ним провадиться, та наявності у подат�
кових органів інформації щодо вида�
них цьому суб'єкту господарювання
ліцензій. Крім того, необхідно пере�
вірити строк дії ліцензій.

Інформація щодо ліцензій на
організацію та утримання тоталіза�
торів, гральних закладів отримується
за запитом від Ради міністрів Автоном�
ної Республіки Крим, обласних, Киї�
вської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.

Статтею 23 Закону №1775 зі
змінами та доповненням визначено,
що шкода, заподіяна порушенням за�
конодавства у сфері ліцензування,
підлягає відшкодуванню за позовами
заінтересованих осіб у визначеному
законом порядку [4].

Також за здійснення господар�
ської діяльності без одержання від�
повідної ліцензії на провадження пев�
ного виду господарської діяльності,
що підлягає ліцензуванню відповідно

до закону, посадові особи суб'єкта
господарювання притягуються до
відповідальності згідно зі статтею 164
Кодексу України про адміністративні
правопорушення.

Відповідно до статті 1 Закону Ук�
раїни від 6 липня 1995 року №265/95�
ВР "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та
послуг" зі змінами та доповненнями
(далі — Закон №265) [2] реєстратори
розрахункових операцій застосову�
ються фізичними особами — суб'єкта�
ми підприємницької діяльності або
юридичними особами (їх філіями,
відділеннями, іншими відокремленими
підрозділами), які здійснюють опе�
рації з розрахунків у готівковій та/або
в безготівковій формі (із застосуван�
ням платіжних карток, платіжних
чеків, тощо) при продажу товарів (на�
данні послуг) у сфері торгівлі, гро�
мадського харчування та послуг.

Згідно із Законом №265 продаж
жетонів (фішок), які підтверджують
право на прийняття ставок та отри�
мання виграшу при проведенні азарт�
них ігор та прийняття ставок (парі) і
отримання виграшу у букмекерській
конторі, повинен здійснюватись із за�
стосуванням реєстраторів розрахун�
кових операцій, які включені до Дер�
жавного реєстру реєстраторів розра�
хункових операцій, відповідають Тех�
нічним вимогам щодо реалізації
фіскальних функцій спеціалізованим
реєстратором розрахункових опе�
рацій для казино та залів гральних ав�
томатів (рішення Голови Державної
комісії з питань впровадження елект�
ронних систем і засобів контролю та
управління товарним і грошовим обігом
від 22.06.04 №4) і забезпечують в авто�
матичному режимі розрахунок сум виг�
рашу гравця та податку з виграшу.

До Державного реєстру реєстра�
торів розрахункових операцій включе�
но реєстратори розрахункових опе�
рацій зі сферою застосування "кази�
но, зали гральних автоматів, торгівля
та послуги гральних закладів", які ма�
ють використовуватись при прове�
денні розрахунків у казино та залах
гральних автоматів.

Наказом Державної податкової
адміністрації України від 01.07.08 №
430 "Про затвердження Державного
реєстру реєстраторів розрахункових
операцій у новій редакції" до Держав�
ного реєстру реєстраторів розрахун�
кових операцій включено комп'ютер�
но�касову систему "Фіскал", призна�
чену для фіскалізації гральних авто�
матів, автоматизації збору, обліку і
контролю даних про функціонування
залів гральних автоматів [9].

Наявність у складі системи техніч�
них пристроїв з криптографічним за�
хистом інформації забезпечує висо�
кий рівень захисту та збереження да�
них про рух готівки або її замінників
(жетонів, кредитів) як по кожному ав�
томату окремо, так і в цілому по залу
гральних автоматів.

Розрахунковою операцією при
продажу жетонів (фішок) є прийман�
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ня від гравця готівкових коштів, плат�
іжних карток за місцем їх реалізації
та/або видача готівкових коштів за
повернуті гравцем жетони (фішки).

Розрахунковою операцією у бук�
мекерській конторі є приймання від
гравця готівкових коштів, платіжних
карток за місцем прийняття ставок
(парі) та /або видача готівкових коштів
гравцеві за отриманим виграшем.

Місцем проведення розрахунків у
гральному закладі або букмекерській
конторі є місце, де здійснюються роз�
рахунки із гравцем за продані жетони
(фішки), прийняті ставки (парі) та про�
водяться розрахунки з видачі готівко�
вих коштів за повернуті гравцем же�
тони (фішки) та/або за отриманим виг�
рашем і де зберігаються отримані за
реалізовані жетони (фішки), прийняті
ставки (парі) готівкові кошти.

При проведенні розрахунків грав�
цеві має бути видано касовий чек, який
є розрахунковим документом встанов�
леної форми та змісту, що підтверд�
жує факт продажу жетонів (фішок)
або видачі готівкових коштів за повер�
нуті гравцем жетони (фішки), прий�
няття ставок (парі), або видачі готів�
кових коштів гравцеві за отриманим
виграшем, надрукований у випадках,
передбачених Законом №265, і зареє�
стрований у встановленому порядку
реєстратором розрахункових опе�
рацій.

Під час перевірки порядку засто�
сування реєстраторів розрахункових
операцій, книг обліку розрахункових
операцій та розрахункових книжок
слід звернути увагу на:

— включення реєстратора розра�
хункових операцій, що використо�
вується суб'єктом господарської
діяльності, до Державного реєстру
реєстраторів розрахункових операцій
з додержанням встановленого поряд�
ку їх застосування (відповідно до ви�
мог пункту 3 статті 3 Закону №265);

— забезпечення суб'єктом госпо�
дарської діяльності цілісності пломб
реєстратора розрахункових операцій
та незмінності його конструкції і про�
грамного забезпечення (відповідно до
вимог пункту 4 статті 3 Закону №265);

— забезпечення суб'єктом госпо�
дарювання зберігання використаних
книг обліку розрахункових операцій
та розрахункових книжок протягом
трьох років після їх закінчення (відпо�
відно до вимог пунктів 6 статті 3 Зако�
ну №265);

— забезпечення суб'єктом госпо�
дарювання щоденного друку на реєст�
раторах розрахункових операцій
фіскальних звітних чеків та їх збері�
гання у книгах обліку розрахункових
операцій (відповідно до вимог пункту
9 статті 3 Закону №265);

— забезпечення суб'єктом госпо�
дарювання друку на реєстраторах
розрахункових операцій контрольної
стрічки та її зберігання протягом
трьох років (відповідно до вимог пун�
кту 10 статті 3 Закону №265);

— забезпечення суб'єктом госпо�
дарювання проведення розрахунко�
вих операцій через реєстратори роз�

рахункових операцій з використанням
режиму попереднього програмування
найменування, цін та обліку їх
кількості (відповідно до вимог пункту
11 статті 3 Закону №265);

— забезпечення суб'єктом госпо�
дарювання відповідності сум го�
тівкових коштів на місці проведення
розрахунків сумі коштів, зазначеній в
денному звіті реєстратора розрахун�
кових операцій, а у випадку викорис�
тання розрахункової книжки — за�
гальній сумі продажу за розрахунко�
вими квитанціями, виданими з почат�
ку робочого дня (відповідно до вимог
пункту 13 статті 3 Закону №265);

— забезпечення суб'єктом госпо�
дарювання проведення розрахунко�
вих операцій через гральні автомати,
які мають бути зареєстровані в орга�
нах державної податкової служби і пе�
реведені у фіскальний режим роботи.

За порушення вимог Закону №265
до суб'єктів господарювання застосо�
вуються штрафні (фінансові) санкції
згідно зі статтями 17—24 Закону
№265.

У процесі перевірки правильності
нарахування, повнота та своєчасність
сплати до бюджету податку з доходів
фізичних осіб, насамперед, необхідно
ознайомитись із матеріалами поперед�
ньої перевірки, з'ясувати, чи усунено
виявлені порушення чинного законо�
давства та сплачені донараховані суми
податку з доходів фізичних осіб, пені
та штрафних (фінансових) санкцій.

Далі проводиться документальна
перевірка правильності розрахунків
платників податків із бюджетом без�
посередньо за місцезнаходженням
платника на підставі даних бухгал�
терського обліку та первинних доку�
ментів.

Провадиться перевірка правиль�
ності визначення загального річного
(місячного) оподаткованого доходу за
особовим рахунком працівників.

При документальній перевірці
правильності нарахування, утримання
та сплати (перерахування) податку з
доходів фізичних осіб до бюджету не�
обхідно перевірити накази про опла�
ту праці, інші виплати, зокрема пов'я�
зані із проведенням ігор та виплат виг�
рашів, призів.

Перевіряються накази про прий�
няття та звільнення з роботи, трудові
книжки працівників та проводиться
звірка з фактичною чисельністю фі�
зичних осіб, які працюють у суб'єкта
господарювання.

Перевіряється наявність найманих
осіб — іноземних громадян та кон�
трактів, укладених з ними, кількість
фізичних осіб, які уклали з підпри�
ємством договори цивільно�правово�
го характеру.

У ході документальної перевірки
перевіряється повнота включення до
загального оподатковуваного доходу
виплат, які підлягають оподаткуван�
ню, шляхом перевірки обгрунтова�
ності записів у бухгалтерських доку�
ментах, зокрема головній та касовій
книгах (журналах�ордерах) по бухгал�
терських рахунках (301, 302, 311, 312 ,

314, 372, 377, 641, 661).
При перевірці особових рахунків

працівників підприємства слід зверну�
ти увагу на осіб, які користуються
пільгами по сплаті податку з доходів
фізичних осіб, та наявність доку�
ментів, що підтверджують отримання
податкової соціальної пільги, пра�
вомірність їх застосування з урахуван�
ням вимог наказу ДПА України від
30.09.03 №461 "Щодо затвердження
форм заяв і повідомлення з питань от�
римання (застосування) податкової
соціальної пільги, а також порядку
інформування платників податку" та
положень постанови Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 2003
року №2035 "Про затвердження По�
рядку надання документів та їх скла�
ду при застосуванні податкової соц�
іальної пільги".

У разі встановлення фактів надан�
ня позик перевіряється наявність до�
говору (угоди) позики і термін повер�
нення позики, своєчасність її погашен�
ня.

Перевіряється питання проведення
підприємством закупівель товарів (на�
дання послуг) у фізичних осіб, зокре�
ма підприємців, які провадять
діяльність на умовах сплати фіксовано�
го та єдиного податку, звертається ува�
га на відповідність видів діяльності заз�
начених у Свідоцтві про сплату єдино�
го податку.

Перевіряється повнота та своє�
часність перерахування до бюджету
утриманих сум податку з доходів
фізичних осіб (починаючи із залишку
на 1 число місяця, в якому проводилась
попередня перевірка, до 1 числа міся�
ця, в якому проводиться дана пере�
вірка) із визначенням несвоєчасно
сплаченого податку протягом періоду,
що перевіряється, та заборгованості
на кінець періоду. Вивчаються питан�
ня наявності у платника податків за�
боргованості по виплаті заробітної
плати, виплат заробітної плати у роз�
мірі, не нижчому за розмір мінімаль�
ної заробітної плати, встановленої за�
коном.

У разі виявлення фактів порушен�
ня працедавцем основних трудових
прав найманих працівників, зокрема
щодо оплати праці нижче встановле�
ного державою мінімального розміру
та реалізації їх права на працю шля�
хом укладення трудового договору,
вживати заходів для легалізації їх
праці та отримання достойної заробі�
тної плати.

Якщо за результатами докумен�
тальних перевірок суб'єкта господа�
рювання встановлюються факти ви�
плати заробітної плати в "конвертах",
іноземній валюті та виявляються схеми
ухилення від сплати податку з доходів
фізичних осіб, матеріали перевірки пе�
редаються до підрозділів податкової
міліції, органів прокуратури, правоохо�
ронних органів для вжиття відповідних
заходів.

У ході проведення перевірки кон�
тролюються питання виконання по�
датковим агентом обов'язків щодо на�
дання податкового розрахунку сум
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доходу, нарахованого на користь
платників податку, а також сум утри�
маного з них податку податковому
органу за місцем свого розташування,
порядок заповнення якого та подан�
ня визначено наказом ДПА України
від 29.09.03 №451 "Про затвердження
форми податкового розрахунку сум
доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь платників податку, і сум утри�
маного з них податку (ф. N 1ДФ) та
Порядку заповнення та подання по�
датковими агентами податкового роз�
рахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників по�
датку, і сум утриманого з них подат�
ку".

Оскільки Закон України від 22
травня 2003 року №889�ІV "Про по�
даток з доходів фізичних осіб" зі
змінами та доповненнями (далі — За�
кон №889) [5] визначає терміни "виг�
раші" та "призи", тому з метою їх опо�
даткування слід виходити з норм За�
кону України від 28 грудня 1994 року
№334/94�ВР "Про оподаткування
прибутку підприємств" із змінами та
доповненнями (далі — Закон №334)
[6].

Відповідно до пункту 1.33 статті 1
цього Закону №334, лотерея — госпо�
дарська операція, яка передбачає про�
даж гравцю права на участь у розігру�
ванні призу за випадковою вірогідні�
стю за кошти або в обмін на інші
цінності, а також безоплатне отриман�
ня такого призу у власність у разі виз�
нання такого гравця переможцем.
Призовий фонд визначається як су�
купність призів, які підлягають виплаті
переможцям лотереї відповідно до
оприлюднених умов її проведення.

Характерними особливостями
проведення розіграшів, результатом
яких є отримання фізичними особами�
платниками податків виграшів та
призів, з метою їх оподаткування є:

— фізична особа�платник по�
датків має придбати право на участь у
розіграші за кошти або в обмін на інші
цінності;

— визначення переможців (розіг�
рування шансів) повинно здійснювати�
ся за випадковою імовірністю.

Згідно з підпунктом "и" пункту 1.3
статті 1 Закону №889 доходи, що вип�
лачуються (надаються) резидентами у
вигляді виграшів і призів, у тому числі
у лотерею (крім державної), належать
до доходів з джерелом їх походження
з України [5].

Виграші та призи відповідно до
підпункту 4.2.12 пункту 4.2 статті 4
Закону №889 включаються до складу
загального місячного оподатковува�
ного доходу (крім виграшів у держав�
ну лотерею — підпункт 4.3.3 пункту 4.3
статті 4 Закону №889) [5].

Податковим агентом платника по�
датку при нарахуванні на його користь
доходу у вигляді призів, виграшів у
лотерею (крім державних лотерей),
інших розіграшів або виграшів в азар�
тних іграх є особа, яка здійснює таке
нарахування.

При нарахуванні доходів у вигляді
виграшів у лотерею (крім державних

лотерей) або інших розіграшах, які
передбачають попереднє придбання
платником податку права на участь у
таких лотереях чи розіграшах, не бе�
руться до уваги витрати, понесені
платником податку у зв'язку з одер�
жанням такого доходу.

При нарахуванні доходу, отрима�
ного у вигляді виграшу в азартних
іграх в казино, інших гральних місцях
чи домах (далі — гральний заклад), за
винятком гри в тоталізатор, врахову�
ються витрати платника податку, по�
несені ним у зв'язку з отриманням та�
кого доходу протягом робочого дня
(зміни).

При нарахуванні доходу, отрима�
ного у вигляді виграшу в азартних
іграх в тоталізатор, враховуються вит�
рати платника податку, понесені ним
у зв'язку з отриманням такого доходу
протягом періоду з початку прийнят�
тя ставки до завершення розіграшу.
Такі доходи кінцево оподатковуються
при їх виплаті за їх рахунок.

Платник податку, який отримує
дохід у вигляді виграшу в азартні ігри
в казино, інших гральних закладах,
зобов'язаний включити до складу сво�
го загального оподатковуваного
річного доходу позитивну різницю
між сумою такого доходу та докумен�
тально підтвердженими витратами,
понесеними у зв'язку з отриманням
такого доходу протягом такого року.

З метою здійснення податкового
контролю будь�яка фізична особа —
резидент чи нерезидент зобов'язана
пред'явити паспорт при вході до граль�
ного закладу, а відповідна службова осо�
ба такого грального закладу зобов'я�
зана занести відомості про номер та�
кого паспорта, ім'я та прізвище його
власника, його громадянство, а у разі
коли така особа є громадянином Ук�
раїни — зареєстроване місце його про�
живання. На вимогу платника подат�
ку — гравця особа, що виплачує виг�
раш, зобов'язана надати персоніфіко�
вані відомості про такий виграш та по�
несені такою особою витрати. Поря�
док обліку доходів фізичних осіб у
гральних закладах та персоніфікації
таких осіб затверджено наказом ДПА
України від 20.10.03 №494 "Про зат�
вердження Порядку обліку доходів
фізичних осіб у гральних закладах та
персоніфікації таких осіб" зареєстро�
вано в Міністерстві юстиції України
06.11.03 за №1016/6/8337.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
У громадській думці гральний

бізнес знаходиться десь між торгівлею
наркотиками і торгівлею зброєю. Про�
те, за оцінками соціологів, в тому або
іншому ступені його клієнтами є до
20% дорослого населення України
(для порівняння: у США — до 68%), які
витрачають на азартні ігри більше
мільярда доларів в рік. В той же час
згідно із загальноприйнятою в цивілі�
зованих країнах практикою, порок,
який не можна викоренити, потрібно
"організувати і очолити". Якщо граль�
ний бізнес жорстко регулюється, кон�
тролюється, то податкові надходжен�

ня від нього стають значним джерелом
поповнення скарбниці.

У цій сфері дуже важлива чітка
система контролю, оскільки саме че�
рез її відсутність податкові органи не
можуть застосувати серйозні санкції
до порушників. А із�за низьких
штрафів сьогодні будь�якому грально�
му закладу вигідно хоч щодня його
сплачувати.

Отже, на нашу думку, слід перед�
бачити в ліцензійних умовах однією з
причин анулювання ліцензії — пору�
шення вимог дотримання податково�
го законодавства. Саме позбавлення
ліцензій дозволить зменшити тіньовий
обсяг грального бізнесу та збільшити
доходи бюджету від індустрії азарт�
них ігор з нинішніх щонайменше в три
рази.
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