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Анотація

Данное издание двухязычное (украинский и английский). Legal regulation of
gambling business: European experience, practices in post-soviet countries,
perspectives of Ukraine

В преддверии легализации игорного бизнеса в Украине и в связи с
возрастающим интересом к данной теме, юридическая компания «Фомин,
Сергиенко и партнеры», которая занимает ведущую позицию среди
идеологов легализации, объявляет о начале продаж накануне
презентованной книги «Правовое регулирование игорного бизнеса:
европейский опыт, практика в постсоветских странах, перспективы
Украины».

Данное издание является уникальным в своем роде и не имеет аналогов в
отрасли игорного права. Большая часть материала в книге посвящена
анализу правового регулирования игорного бизнеса в странах Европейского
Союза. В ней также представлены наиболее известные инструменты и
практики, которые способствовали или наоборот препятствовали странам
Евросоюза ввести оптимальное правовое регулирование игорного бизнеса.

По словам идеолога книги – Ирины Сергиенко, директора юридической
компании «Фомин, Сергиенко и партнеры, Генерального директора
Всеукраинского союза развития букмекерства: «Мы также предлагаем Вам
достаточно основательный обзор практик регулирования азартных игр в
постсоветских странах, которые нам хорошо известны из опыта
обслуживания наших клиентов. В то же время, европейские стандарты, к
которым так стремится украинское общество, требуют именно такого
правового регулирования, которое бы смогло эффективно бороться с
особенностями развития постсоветских обществ».
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ВСТУП

в Україні гральний бізнес перебуває за рамками правового поля з 2009 р., коли 
кон’юнктурна політична хвиля за лічені тижні знищила цілу галузь національної 
економіки. Компанії, що надавали гральні послуги, зазнали багатомільйонних 
збитків, десятки тисяч людей втратили роботу, державний бюджет позбувся 
стабільного джерела доходів.

Через шість років українська влада врешті-решт визнала, що ця раптова й без-
альтернативна заборона грального бізнесу створила сприятливе середовище для 
корупції, розвитку тіньового ринку, спричинила вивід з вітчизняної економіки 
мільярдів гривень. Отже, рік тому Міністерство фінансів України розпочало роботу 
над поверненням грального бізнесу в легальне поле.

У виданні, яке ви тримаєте в руках, більша частина матеріалу присвячена аналізу 
правового регулювання грального бізнесу в країнах Європейського Союзу. видання 
пропонує огляд інструментів і практик, що дали змогу або перешкодили країнам 
ЄС запровадити оптимальне правове й податкове регулювання грального бізнесу. 
Ми також пропонуємо вам доволі ґрунтовний огляд практик регулювання азар-
тних ігор у пострадянських країнах, які нам добре відомі з досвіду обслуговування 
наших клієнтів. На наш погляд, досягнення високих європейських стандартів, на 
які орієнтується українське суспільство, потребує такого правового регулювання, 
що дає ефективні відповіді на виклики, які породжуються особливостями постра-
дянських суспільств.

Сподіваємося, що це видання сприятиме формуванню здорової інформаційної 
атмосфери навколо теми очікуваної легалізації грального бізнесу. вона є важли-
вою для ведення фахової дискусії щодо правил, які забезпечать сталий розвиток в 
Україні затребуваної суспільством галузі розваг.

Маємо надію, що це видання стане цікавим і корисним джерелом інформації 
та ідей для авторів законодавчих ініціатив і залучених до їх розробки експертів, 
активістів громадських ініціатив, представників грального й суміжного з ним 
бізнесів, – усіх, хто прагне до фундаментального розуміння індустрії азартних ігор.

Сподіваємося, що невдовзі з’являться передумови для нашого наступного видан-
ня «Правове регулювання сфери азартних ігор в Україні».

З повагою,

Команда юристів ЮФ «Фомін, Сергієнко та партнери»
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Розділ І. 
ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРАЛЬНОГО 

БІЗНЕСУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
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Глава 1. Законодавство країн ЄС про гральний 
бізнес

У цій главі зроблено загальний огляд сучасного стану законодавства про 
азартні ігри в країнах ЄС і чинників, що впливають на його динамічний розвиток 
у останнє десятиліття. Серед іншого узагальнено, яким чином у законодавстві 
ЄС і його країн-членів визначається поняття азартної гри, та дається опис ос-
новних регульованих видів азартних ігор і їх часток у європейському ринку граль-
них послуг. Окрема увага звертається на правове регулювання азартних ігор 
умінь, букмекерського парі та парі тоталізатора.

1.1. Законодавство про азартні ігри в країнах ЄС

На поточний момент Європейський Союз не має компетенції регулювати сфе-
ру азартних ігор і гральний бізнес. відповідно, немає загального законодавства 
ЄС про азартні ігри. Тому держави-члени самостійно регулюють цей ринок, що 
на практиці призводить до існування 28-ми національних ринків відповідних 
різновидів азартних ігор.

Усі країни ЄС мають законодавство про азартні ігри. для переважної більшості 
характерним є ухвалення загальнонаціонального законодавства, що встановлює 
уніфікований правовий режим для грального бізнесу на території всієї держави. 
Проте в окремих державах (насамперед федеративних) регіональні влади кори-
стуються повноваженнями ухвалювати місцеве законодавство, що регулює граль-
ний бізнес на відповідній території.

Наприклад, у Австрії на федеральному рівні регулюються казино, лотереї, карткові 
ігри та покер, а на рівні кожного члена федерації (землі) – спортивне букмекерство 
та гральні автомати за межами казино. в Іспанії сфера азартних ігор регулюється 
як на центральному (діє загальнонаціональний закон), так і місцевому рівнях. 
Кожна з 17 автономних комун ухвалила своє законодавство на підставі повнова-
жень, делегованих центральною владою. в Італії на місцевому рівні продовжує 
регулюватися казино. Особлива ситуація в Німеччині, де на загальнодержавному 
рівні укладений та періодично оновлюється Міжземельний договір про азартні 
ігри, а кожна земля ухвалює своє законодавство з дотриманням умов, установле-
них у цьому договорі. Проте окремі види азартних ігор та певні аспекти діяльності 
грального бізнесу регулюються федеральними законами1.

1 European Commission. Study on the role of regulators for online gambling: authorization, 
supervision and enforcement. Final study report. MARKT/2013/094/E3/ST/OP, p. 24.
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У практиці країн ЄС немає єдності в питанні, якою кількістю законів – одним 
чи кількома – регулювати різні види азартних ігор. Одні країни мають єдиний 
законодавчий акт, що охоплює всі азартні ігри (наприклад, у Великобританії, 
Нідерландах, Польщі, Румунії, Швеції), інші країни пішли шляхом ухвалення галу-
зевих законів (приміром, у Ірландії діють закон про азартні ігри і лотереї та закон 
про букмекерство, в Італії кожен сектор гральних послуг регулюється окремим за-
конодавством, у Литві діють закон про азартні ігри та закон про лотереї).

Особливістю грального законодавства країн ЄС є те, що в їх переважній більшості 
воно було суттєво оновлене протягом останніх максимум десяти років, і цей про-
цес продовжується. Країни, які все ще не здійснили кардинального оновлення 
законодавства (наприклад, Ірландія), планують зробити це в найближчому май-
бутньому. Основними причинами цього загальноєвропейського явища можна вва-
жати низку чинників:

•	 старе законодавство було складно використовувати для ефективного регулю-
вання нових видів правовідносин у сфері азартних ігор, що виникли внаслідок 
розвитку сучасних технологій, насамперед в аспекті гральних послуг у мережі 
Інтернет;

•	 старе законодавство не давало змоги належно регулювати ринок, що зазнав 
суттєвих структурних змін унаслідок швидкого розвитку онлайн-гемблінгу, зо-
крема, воно не вирішувало проблему відтоку коштів із національного ринку 
до закордонних онлайн-операторів;

•	 унаслідок позовів Європейської Комісії, що були підтримані Судом ЄС, 
національне законодавство низки держав – членів ЄС було визнано таким, що 
порушує їхні зобов’язання за установчими договорами Європейського Союзу, 
а саме зобов’язання гарантувати такі основоположні свободи внутрішнього 
ринку ЄС як свобода заснування компаній і свобода надання послуг. На 
сьогодні, завдяки рішенням Суду ЄС, існує однозначне розуміння, що азартні 
ігри слід регулювати насамперед як послуги. У результаті держави-члени по-
чали відкривати національні ринки гральних послуг для компаній-операторів, 
зареєстрованих у інших державах – членах ЄС;

•	 ставлення громадян ЄС до азартних ігор стало прихильнішим, ніж упродовж 
минулих десятиліть, – як унаслідок змін у загальній культурі європейських 
суспільств, так і завдяки масовому переходу грального бізнесу на принципи 
соціально відповідальної гри.

Незважаючи на докладені зусилля, в цілому законодавче регулювання сфери 
азартних ігор не можна вважати достатньо ефективним. Незалежні дослідження 
свідчать, що в більшості країн ЄС більше 50% гральних послуг онлайн надаються на 
тіньовому ринку2:

2 EGBA. European Interactive Map, http://www.egba.eu/facts-and-figures/interactive-map/.
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Країна ЄС
Тіньовий ринок

Країна ЄС
Тіньовий ринок

Частка 
ринку

Обсяг,  
млн євро

Частка 
ринку

Обсяг, 
млн євро

Литва 100% 12 Швеція 56,5% 453,2

Люксембург 100% 17,6 Австрія 47,5% 123,4

Ірландія 98,7% 489,4 Чехія 47% 100

Кіпр 90,5% 27,9 Естонія 45,4% 8,4

Греція 86,2% 164,6 Іспанія 45,4% 264,8

Нідерланди 85,7% 231,8 Румунія 43,9% 36,1

хорватія 82% 44,3 Словаччина 32,9% 40,2

Латвія 80,8% 24,2 Бельгія 30,7% 51,1

Польща 80% 68,8 Фінляндія 28,9% 172,8

Німеччина 76,3% 959,9 Франція 28,8% 357

Португалія 67,7% 68,4 Болгарія 24,9% 16,3

Сполучене 
Королівство

65,5% 3367,2 Італія 15,1% 151,1

Словенія 60,2% 23,6 данія 14,4% 60,9

Угорщина 56,9% 25,1 Мальта даних немає

Однак у цьому аспекті важливо відзначити, що значною мірою такий стан спри-
чинений податковим законодавством, яке відіграє принципово важливу роль у 
регулюванні ринку гральних послуг. Саме тому в індустрії грального бізнесу при-
йнято оцінювати потенціал ринку на основі комплексного аналізу як галузевого, 
так і податкового законодавства. У 2000-х рр. чимало країн ЄС були вимушені, під 
тиском зазначених вище чинників, запровадити ліберальніше регулювання ринку 
гральних послуг. Проте одночасно більшість з них запровадили значне податко-
ве навантаження на гральний бізнес. як показала практика, це призвело до ско-
рочення національного регульованого ринку, відтоку коштів гравців у економіки 
країн зі сприятливішим середовищем для операторів гральних послуг онлайн, а 
отже й до потреби пом’якшувати податковий тиск.

1.2. Визначення поняття азартної гри

Сфера дії законодавства про азартні ігри насамперед визначається поняттям 
азартної гри, а також тим, які саме різновиди азартних ігор дозволені в державі та 
в якому режимі можуть надаватися гральні послуги з позиції конкретного виду гри 
(офлайн – через гральні установи чи онлайн – через мережу Інтернет).
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Поняття азартної гри в законодавстві ЄС

хоча в ЄС немає спеціального законодавства про азартні ігри, на сьогодні діють 
окремі законодавчі акти (директиви) ЄС, що містять визначення терміна «гральні 
послуги» (gambling services), з якого можна вивести значення поняття «азартна 
гра». Проте сфера застосування цих визначень обмежується колом правовідносин, 
на які поширюється дія відповідної директиви.

Останнім (і найдетальнішим) є визначення в Четвертій директиві 2015/849 про бо-
ротьбу з відмиванням коштів3: гральні послуги – це «послуги, які передбачають 
унесення, на індивідуальну вимогу отримувача послуг, ставки з грошовою 
цінністю в іграх випадку [games of chance], включаючи ті, що містять еле-
мент умінь, як лотереї, ігри казино, ігри в покер та букмекерські угоди, які 
надаються у певному фізичному місці, будь-якими засобами на відстані, 
електронними засобами, або за допомогою будь-якої іншої технології, яка 
спрощує комунікацію».

Більш ранні директиви містять схожі за суттю, але лаконічніші визначення терміна. 
в них усіх використовується формула, що відображає суть азартної гри: «внесення 
ставки з грошовою цінністю в іграх випадку».

Гра випадку: різні європейські лінгвістичні традиції

в Україні та пострадянських країнах укоренився термін «азартна гра» для позна-
чення гри на грошовий чи інший матеріальний приз, у якій виграш повністю або 
значною мірою залежить не від майстерності гравців, а від випадку. Цей термін 
походить з французької мови: «jeu de hasard» буквально означає «гра випадку».

Цього напряму лінгвістичного наголосу на випадковості як сутнісної риси азар-
тних ігор дотримується, наслідуючи французьку мову, чимало європейських 
мов. Наприклад, закон про азартні ігри – польською мовою «Ustawa o grach 
hazardowych», болгарською «Закон за хазарта». Схожа логіка закладена в 
німецькому терміні «Glücksspielen», який утворюється з іменника «Glück» (удача, 
везіння) та дієслова «spielen» (грати).

У сучасних спеціалізованих публікаціях, присвячених азартним іграм, також 
прийнято використовувати термін «гемблінг», що відсилає до дещо іншої 
термінологічної логіки. в англійській мові азартна гра позначається словом 
«game», тобто «гра». для позначення азартних ігор в цілому чи участі в азартній грі 
використовується слово «gambling», що буквально означає «гру в ігри».

як не важко помітити, в Україні та пострадянських країнах терміну «азартна гра» 
прийнято надавати смислове навантаження, яке суттєво відрізняється від того, 
що використовується в інших європейських мовах. Українці слово «азартний» 
розуміють як позначення особливого психічного стану – азарту, в якому гравець 

3 Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on 
the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or ter-
rorist financing, amending Regulation  (EU) № 648/2012 of the European Parliament and of the 
Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and 
Commission Directive 2006/70/EC.
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перебуває під час гри. як нам убачається, корені цього слід шукати в російській 
мові: у царській Росії використовувався термін «азардная игра» (від застарілого 
«азардовать», тобто ризикувати). Проте з часом зв’язок з випадковістю, з якою 
прямо пов’язане поняття ризику (та первісне французьке jeu de hasard), втратився.

Можливо, в новому законодавстві України слід повернутися до європейської 
традиції, яка була втрачена за часів радянської влади, та запровадити вико-
ристання терміна «гра випадку», що є важливим принаймні для цілей досяг-
нення точності в законодавчому регулюванні. Така ситуація має місце, напри-
клад, у польському законодавстві, в якому одночасно вживаються терміни «gra 
hazardowa» та «gra losowa».

Поняття азартної гри в законодавстві країн ЄС

Законодавство про азартні ігри країн ЄС дає дуже відмінні визначення поняття 
«азартна гра». Узагальнено азартна гра визначається як гра, в якій пропонується 
можливість вибороти виграш. Разом з тим виграш залежить повністю або пере-
важно від збігу обставин або від невідомої майбутньої події, яка не залежить від 
гравця; при цьому принаймні один із гравців утрачає свою ставку4.

Проте, якими би не були формулювання, в них обов’язково наявні три сутнісні 
ознаки азартної гри:

1) внесення ставки, що має грошову цінність (ігри «на інтерес» чи заради розва-
ги не є азартними); 

2) виграш повинен визначатися повністю чи переважно випадковістю, але не 
здібностями чи вміннями гравця;

3) у випадку виграшу гравець отримує матеріальний приз.

Утім, окремі різновиди економічної діяльності можуть формально мати ознаки 
азартної гри, але не бути такими по суті. Тому, з метою уникнення застосування 
законодавства про азартні ігри до такої діяльності, прийнято спеціально визна-
чати норми, які виводять з-під дії законодавства про азартні ігри особисте страху-
вання життя, окремі різновиди державних позик, розіграші призів з рекламними 
цілями, а також (хоча й не завжди) ігри випадку некомерційного характеру, участь 
у яких може брати наперед визначене обмежене коло осіб (наприклад, азартна 
гра з метою фінансування певного благодійного заходу).

Азартні ігри вмінь

як показує досвід, до визначення азартної гри та її різновидів слід підходити над-
звичайно ґрунтовно, оскільки будь-які неточності зрештою породжують численні 
спори між державою, операторами та гравцями. в юридичній практиці одною з 
найпоширеніших проблем, породжених неоднозначним визначенням поняття 
азартної гри, є кваліфікація «ігор умінь».

4 Swiss Institute of Comparative Law. Study on gambling services in the Internal market of the 
European Union. Final Report, 2006, p. VI.
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Суттєвою ознакою азартної гри є залежність виграшу, принаймні переважним чи-
ном, від збігу чи випадковості, а не від здібностей чи знань гравця. Проте в окре-
мих різновидах азартних ігор його уміння й знання все-таки мають дуже вагоме 
значення. Тому законодавство окремих країн розрізняє ігри випадку (англ. game 
of chance) та ігри вмінь (англ. game of skill). до останніх належать букмекерство й 
окремі різновиди карткових ігор (наприклад, покер). Ця відмінність має юридичні 
наслідки, які інколи принципово важливі.

Покер: гра випадку чи гра вміння?

У 2008 році німецький суд визнав, що покер є грою випадку, а не грою вмінь і 
знань (Адміністративний суд Мюнстера, рішення від 03.04.2008 р. № 9 L 13/08). як 
наслідок, гра в покер була дозволена лише в державних казино й не могла пропо-
нуватися онлайн.

водночас 15.07.2014 Фінансовий суд Мюнстера прийняв рішення, яким визначив, 
що професійні гравці в покер повинні обкладатися прибутковим податком з вигра-
шу5. Таким чином, склалася ситуація, коли податкові органи розглядають покер як 
гру вмінь і знань (лише в такому випадку виграші підлягають оподаткуванню при-
бутковим податком), а адміністративні й регуляторні органи продовжують розгля-
дати покер як гру випадку (що дає змогу забороняти цю гру онлайн).

Цікаво відзначити практику американських судів щодо кваліфікації гри в покер.

У рішенні від 21.08.2012 р. у справі «Сполучені Штати проти DiCristina» 
апеляційний суд Нью-йорку підтримав аргументацію обвинуваченого, що гра в по-
кер є грою вмінь, а не грою випадку, а тому федеральне законодавство США про 
відповідальність за проведення азартних ігор не підлягає застосуванню. в судово-
му рішенні було, зокрема, зазначено, що покер є грою вмінь, у якій «збільшення 
майстерності підвищує шанси гравця на виграш і впливає на результат окремих 
розкладів, а також серій розкладів», і що «гравці-експерти в покер використовують 
низку здібностей, включаючи оперування числами, знання людської психології, а 
також здатність до спостережливості та введення в оману».

Це судове рішення дало надії представникам гральної індустрії сподіватися, що он-
лайн-покер став легальним. Утім, ці надії виявилися марними: у лютому 2014 р. 
верховний Суд США, без дослідження природи гри в покер, скасував це рішення, по-
слаючись лише на пряму заборону покеру згідно із законодавством штату Нью-йорк6.

У цьому аспекті цікаво відзначити, що суперечки стосовно природи окремих видів 
гри з метою уникнення заборон мають дуже тривалу історію. У середньовічній 
Європі шахи стали дуже популярною і поширеною грою на гроші. У зв’язку з цим 
світська та церковна влади почали накладати заборони на цю гру. Так, у 1061 р. 
кардинал даміані своїм указом заборонив серед католицького духовенства гру в 
шахи, до якої він ставився як до «вигадки диявола» та «непристойної гри». На ви-
конання цього указу єпископ Флоренції був позбавлений сану за гру в шахи. На 
свій захист єпископ заявляв, що шахи вимагають вмінь, а тому «не подібні на інші 
ігри».
5 Paul Voigt. Regulatory uncertainty set to continue in Germany, http://www.igamingbusiness.com/.
6 Pete Williams. Supreme Court Deals Itself Out of Poker Case, 24.02.2014, http://www.nbcnews.com/.
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Глава 4. Оподаткування та адміністрування 
податків з грального бізнесу

Система оподаткування грального бізнесу справляє вирішальний вплив на його 
розвиток: адекватна система оподаткування сприяє виходу гемблінгу з тіні, 
що є обов’язковою умовою здорового розвитку ринку гральних послуг. Таким чи-
ном, сприятливий податковий клімат зумовлює значне збільшення бюджетних 
надходжень, за винятком парадоксу «змії, яка їсть свій хвіст», коли державні 
бюджети втрачають мільярдні надходження зі сфери гемблінгу, внаслідок 
установлення жорстких податкових умов. 

У цій главі розглянуто існуючі механізми та практику оподаткування граль-
ного бізнесу в країнах ЄС. В аспекті зазначеної практики досліджується вплив 
різних схем оподаткування на розвиток грального бізнесу на внутрішньому 
ринку. Окрему увагу приділено специфічним для сфери гемблінгу тенденціям 
адміністрування податків.

4.1. Вибір основного спеціального податку для грального 
бізнесу: податок з обороту чи з валового ігрового прибутку?

У зв’язку з тим, що гральний бізнес має ряд особливостей порівняно з іншими ви-
дами підприємницької діяльності, розрізняють три види податкового регулювання 
грального бізнесу1:

• загальне, коли для гемблінгу застосовуються ті самі правила, що й для інших 
видів бізнесу, зокрема загальний податок на прибуток і Пдв;

• спеціальне, коли для гемблінгу застосовується особлива система нарахування 
податків – податок з обороту ставок або податок з валового ігрового прибутку;

• комбіноване, коли поряд із загальними правилами оподаткування для 
гемблінгу застосовуються ще й спеціальні вимоги.

У ЄС переважно застосовується спеціальний підхід, а отже найпоширенішими ви-
дами податків для гемблінгу є податок з обороту ставок і податок з валового ігро-
вого прибутку. Податок з обороту ставок (англ. tax on stakes або turnover tax) 
накладається на всю суму зроблених ставок у конкретного оператора (іншими сло-
вами – на всю суму витрачених гравцем грошей, незалежно від виграшу). У випад-
ку податку з валового ігрового прибутку (англ. gross profits tax або gross gambling 
revenue, GGR) основою для оподаткування є різниця між сумою всіх зроблених 
ставок і сумою всіх виплат гравцям за певний звітний період часу, яка визначається 
до вирахування всіх інших витрат оператора.

1 Ampla Consulting. EU Gaming Taxes, http://www.amplaconsulting.co.uk.
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Останніми роками країни ЄС переходять на систему податку з валового ігрового 
прибутку (GGR) у зв’язку з тим, що такий підхід до оподаткування гемблінгу за-
рекомендував себе як найбільш релевантний для цієї сфери. Справа в тому, що 
податок з обороту ставок не враховує специфіку деяких видів гемблінгу.

З одного боку, для ігор, які мають сталий відсоток вірогідності виграшу/програшу 
(наприклад, для лотерей та інших видів ігор, що функціонують на основі програми, 
яка діє як генератор випадкових чисел), або для тоталізатора, де ставка оператора 
за організацію такого тоталізатора є сталою величиною, податок з обороту ставок 
є дійсно релевантним. Це пов’язано з тим, що для таких видів гемблінгу прибуток 
оператора залежить лише від числа гравців і розміру їх вкладень, і таким чином, 
спостерігається стабільність частки загального відсотку прибутку оператора від за-
гального обороту ставок гравців.

водночас для інших видів гемблінгу (наприклад, для букмекерства) податок з 
обороту ставок не є релевантним, оскільки, по-перше, відсоток прибутку опера-
тора від загального обороту ставок не є сталим. По-друге, такі види гемблінгу є 
низькомаржинальними (наприклад, середня маржа для букмекерства становить  
5–7% (тоді як у лотерей маржа досягає 30–60%). По-третє, як правило, сума зро-
блених гравцями ставок не відповідає сумі грошей, які реально надійшли на раху-
нок оператора, адже гравець може використовувати для подальших ставок ті самі 
гроші, що він виграв, не виводячи їх зі свого рахунку. внаслідок цього оборот ста-
вок значно перевищуватиме реальну суму коштів, що зайшли на рахунок операто-
ра. Таким чином, для вищезазначених видів гемблінгу податок з обороту ставок є 
комерційно непосильним, оскільки не дає змоги виходити з конкурентною пропо-
зицією на ринок низькомаржинального продукту.

варто також зазначити, що маркетингові витрати (бонуси, безкоштовні фішки 
тощо), що самі по собі не є виграшем гравця, як правило, не враховуються до за-
гальних витрат при розрахунку валового ігрового прибутку.

У країнах ЄС ситуація зі спеціальними податками для грального бізнесу має такий 
вигляд:

Країна ЄС Податок з обороту 
ставок

Податок з валового ігрового 
прибутку

Австрія 2% –

Бельгія – 15% (за винятком лотерей) – 
загальна ставка

11% – для онлайн-гемблінгу

Болгарія – 20%

Великобританія – 15% – загальна ставка
50% – наземне казино

Данія – 20% – для онлайн-гемблінгу
45% – наземні казино

41% – гральні автомати 
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Країна ЄС Податок з обороту 
ставок

Податок з валового ігрового 
прибутку

Естонія – 5%

Іспанія – 10–25% залежно від виду гри

Італія 2–5%, залежно від виду 
гри (до 2016 р.)

[З 2016 р. планується перехід на 
20% валового ігрового прибутку]

Кіпр – 13% (10% – у дохід бюджету, 3% 
– до фонду Комісії з гемблінгу, 

задля витрат на соціальну 
відповідальність та підтримку 

спорту)

Латвія – 5%

Мальта 0,5% –

Нідерланди – 29%

Німеччина 5% – для букмекерських 
послуг

12–20% – для гральних автоматів 
(залежно від землі)

20–80% – для наземного казино 
(залежно від землі)

Польща 12% – для букмекерських 
послуг

20% – лотереї
50% – ігрові автомати

–

Румунія – 20%

Франція 8,8% –

як приклад негативного досвіду застосування податку з обороту ставок до окре-
мих видів гемблінгу можна навести досвід Франції. в 2010 р., коли для онлайн-
операторів букмекерських послуг було запроваджено режим ліцензування, 
Франція встановила високі ставки податку з обороту ставок. У результаті цього, 
ліцензовані національні оператори програли конкурентну боротьбу тіньовим 
та офшорним операторам, а заплановані бюджетні надходження від гемблінг-
індустрії не були отримані урядом (легальний ринок займає менше, ніж 30% за-
гального ринку)2. У 2014 р. уряд Франції публічно визнав, що податковий режим 
для гемблінгу зазнав поразки.

Інший повчальний приклад може проілюструвати Болгарія. Коли уряд уста-
новив ставку податку на гемблінг 15% з валового обороту ставок, практично 
всі національні оператори пішли з ринку, оскільки такий податковий тягар був 
комерційно непосильним. З усвідомленням своєї помилку помилки, уряд вже че-
рез декілька років, як запровадив, замість 15%-го податку з обороту ставок, по-
даток з валового ігрового прибутку в розмірі 20%. як наслідок, більша частина 

2 PwC. Global Gaming Outlook, https://www.pwc.com/gr/.
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операторів грального бізнесу повернулася на ринок Болгарії, навіть не зважаючи 
на те, що ставка з валового ігрового прибутку була достатньо висока3.

Отже, для розвитку легального грального бізнесу та перетворення його на вагому 
статтю бюджетних надходжень необхідно використати диференційований підхід, 
за якого до ігор випадку (лотереї, казино, гральні автомати) варто застосовувати 
податок з обороту ставок, який би корелювався з розміром маржі оператора.

для інших видів гемблінгу (зокрема, для букмекерської діяльності, яка займає 
найбільшу частину ринку гральних послуг) у зв’язку з їх низькою маржинальністю 
можна застосовувати податок з обороту ставок, однак не вище 4–5%. водночас, 
з огляду на європейський досвід і виходячи з принципів розумності та справед-
ливості, більш передовим є встановлення податку з валового ігрового прибутку 
(GGR), причому ставка має бути в межах 10–20%.

Серед країн ЄС, які на думку експертів і за обсягами бюджетних надходжень є при-
кладом ефективної податкової політики у сфері грального бізнесу, можна назвати 
Великобританію, Латвію, Мальту, Бельгію, Кіпр.

Справа «Royal Scandinavian Casino проти Данії»: відмінні податкові ставки для 
онлайн- та офлайн-гемблінгу

У вересні 2014 р. Суд ЄС своїм рішенням підтвердив відповідність праву ЄС пода-
ткового законодавства данії в питанні дворівневого оподаткування сфери азар-
тних ігор.

У данії було запроваджено систему оподаткування валового ігрового прибутку, 
відповідно до якої діяльність операторів гральних послуг онлайн обкладається по-
датком у розмірі 20%, тоді як гемблінг-оператори, що надають послуги офлайн (у 
приміщеннях) – 45%. У зв’язку з цим, компанія Royal Scandinavian Casino зверну-
лася до Суду ЄС з вимогою зрівняти податкове навантаження онлайн- та офлайн-
операторів, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що така диференціація становить не-
пряму допомогу онлайн-операторам з боку держави, що порушує правила чесної 
конкуренції.

Уряд данії, зі свого боку, аргументував таку відмінність у ставках податків тим, 
що онлайн-операторам у мережі Інтернет доводиться конкурувати з гемблінг-
операторами з інших країн, і тому така дворівнева система податків насправді ста-
вить онлайн- та офлайн-операторів у рівні умови. По суті, таким кроком уряд данії 
здійснив стимулювання внутрішніх операторів гральних послуг онлайн.

У результаті Суд ЄС виніс рішення на користь уряду данії4.

3 Patrick Sullivan. National law review. Bulgaria Adopts New Gambling Tax Regime, http://www.
natlawreview.com/.
4 Steven Stradbrooke. European Union’s top court approves Denmark’s online gambling tax rate, 
http://calvinayre.com/.
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Глава 8. Правове регулювання грального 
бізнесу в Грузії

8.1. Законодавство про гральний бізнес, регульовані види 
азартних ігор

Після здобуття незалежності Грузія взяла курс на модернізацію гральної індустрії. 
вдале географічне положення, відсутність у законодавстві заборони на азартні 
ігри та лояльне ставлення до гральної індустрії з боку більшості політичних сил, 
невисокий рівень корупції, легкість ведення бізнесу, вигідні умови оподаткування 
дають гральному бізнесу в Грузії низку переваг.

Чинне законодавство Грузії дає змогу існувати в легальному полі всім видам 
ігрової діяльності. Серед основних таких видів – казино, букмекерський бізнес 
(включаючи тоталізатор), лотереї, салони ігрових автоматів, клуби азартних ігор. в 
онлайн-сегменті закон дозволяє організацію казино, тоталізатора, а також салонів 
ігрових автоматів. 

Особливістю організації азартних ігор в Грузії є той факт, що для влаштування 
системно-електронної гри обов’язковою є наявність реальної (наземної) гральної 
установи.

Гральний бізнес у Грузії регулюється такими нормативно-правовими актами3:

• Закон Грузії «Про організацію лотерей, азартних і прибуткових ігор» від 
25.03.2005 р. № 1180;

• Закон Грузії «Про ліцензії та дозволи» від 24.06.2005 р. № 1775;

• Закон Грузії «Про ліцензійні і дозвільні збори» від 12.08.2003 р. № 2937;

• Закон Грузії «Про збори за ігровий бізнес» від 29.12.2006 р. № 4250;

• Податковий кодекс Грузії від 17.09.2010 р. № 3591;

• Спільний Наказ Міністра фінансів і Міністра внутрішніх справ Грузії «Про за-
твердження правил перевірки виконання власниками дозволів азартних та 
інших прибуткових ігор» від 14.12.2011 р. № 611-1013;

• Наказ начальника Служби фінансового моніторингу Грузії «Про затверджен-
ня положення «Про порядок і умови отримання інформації, її систематизації, 
обробки і передавання Службі фінансового моніторингу Грузії з боку 
організаторів лотерей, азартних та інших прибуткових ігор» та «Про порядок і 
умови отримання інформації, її систематизації, обробки і передавання Службі 
фінансового моніторингу Грузії з боку казино» від 28.07.2004 р. № 94.

3 Тексти російською мовою можна знайти на веб-сайті Законодавчого вісника Грузії, https://
matsne.gov.ge/ru.
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8.2. Умови отримання дозволу

У Грузії доволі лояльні процедура й вимоги для отримання дозволу (ліцензії) на 
організацію та ведення азартних ігор.

Отримати дозвіл можуть компанії, які зареєстровані в Грузії, при цьому власника-
ми цих компаній можуть бути як громадяни Грузії, так і іноземці.

видачу дозволу на проведення азартних ігор здійснює Податкова служба Грузії. 
Здобувач дозволу повинен пред’явити необхідну документацію в сканованому 
вигляді за допомогою веб-сторінки Податкової служби.

Здобувач дозволу сам обирає строк видачі документа, залежно від установленої 
законодавством тарифікації: за 1 робочий день – 2 000 ларі4, 5 робочих днів –  
800 ларі, 10 робочих днів – 400 ларі, 20 робочих днів – безкоштовно).

Перелік документів, необхідних для отримання дозволу доволі великий і залежить 
від конкретного виду азартної гри.

Здобувач дозволу на організацію тоталізатора, лотерей, заохочувального 
розіграшу подає до Податкової служби Грузії:

• виписку з державного реєстру;

• документ, що підтверджує сплату дозвільного збору;

• договір між здобувачем дозволу та особою чи організацією, що виготовляє 
квитки прибуткової гри (окрім гри, влаштованої в системно-електронній 
формі), із зазначенням кількості виготовлених квитків;

• умови (регламент) організації прибуткової гри;

• зразок квитка прибуткової гри (крім гри, влаштованої в системно-електронній 
формі);

• у разі організації тоталізатора – документ, що підтверджує забезпечення при-
зового фонду сумою не менше 10 000 ларі;

• у разі влаштування тоталізатора в системно-електронній формі (гра онлайн) 
– порядок системно-електронної гри, в якому повинні бути вказані: фактич-
на адреса, звідки буде здійснюватися управління прибутковими іграми та їх 
організація; перелік і опис ігор; місце (місця) і граничний термін видачі вигра-
шу, інформація про заборону участі у грі особам, які не досягли 18-ти років.

для організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет (онлайн) 
організатору гри необхідно мати дозвіл на проведення «наземної» гри (офлайн). 
Після одержання дозволу на проведення гри офлайн, власник цього дозволу має 
право звернутися до Податкової служби Грузії за отриманням дозволу на прове-
дення гри онлайн, з наданням зазначеного вище переліку документів.

дозвіл на ведення діяльності з організації та проведення азартних ігор у Грузії 
видається строком на 5 років.

4 Офіційний курс Національного банку України: 1 ларі еквівалентний сумі близько 9-ти грн.
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Плата за видачу дозволу

Оплата за видачу дозволу на організацію азартної гри в Грузії здійснюється 
щорічно. Спочатку здобувач дозволу сплачує за перший рік своєї діяльності, а 
потім щорічно продовжує строк дії дозволу через внесення наступного платежу.

Розмір плати за видачу дозволу залежить від місця проведення виду діяльності у 
сфері азартних ігор.

Розмір плати за видачу дозволу на організацію азартної гри в Грузії

Найменшу плату за видачу дозволу на ведення ігрової діяльності здійснюють 
суб’єкти, які організовують такий вид бізнесу в курортних зонах. Така політика 
спрямована на розвиток туристичної інфраструктури Грузії.

Так, казино й інші гральні заклади в курортних містах країни (Боржомі, Батумі, 
Кобулеті) користуються значними пільгами при встановленні плати за видачу до-
зволу на ведення діяльності.

Зокрема, річний розмір сплати за дозвіл на організацію казино в Батумі стано-
вить  250 тис. ларі, а у Тбілісі – 5 млн ларі. При цьому, якщо здобувач дозволу на 
організацію казино в Батумі розміщує даний заклад на території новозбудованих 
готелів з наявністю не менше 100 номерів, то він звільняється від сплати за дозвіл 
на строк 10 років. Окрім того, безоплатним є дозвіл на організацію казино на 
території муніципалітетів Казбегі, Цкалтубо, Сігнагі.

Схожа ситуація і з розміром плати за отримання дозволів на ведення інших 
видів грального бізнесу (лотереї, букмекерська діяльність, клуби азартних ігор). 
Наприклад, розмір сплати за дозвіл на організацію букмекерської контори у Тбілісі 
становить 200 тис. ларі на рік, а вже на території адміністративних округів Батумі, 
Кутаїсі, Руставі – лише 80 тис. ларі на рік.

Адміністративний збір

Окрім щорічної плати за дозвіл на ведення грального бізнесу, суб’єкт такої 
діяльності сплачує адміністративний збір, розмір якого встановлюється залежно 
від масштабів закладу і становить за квартал:

• з кожного грального апарату – 1,5–3 тис. ларі;

• з кожного столу казино – 15–30 тис. ларі;

• з кожного столу клубу азартних ігор –  3–10 тис. ларі;

• за гру в системно-електронній формі – 30–60 тис. ларі;

• з кожної каси для азартних або прибуткових ігор в системно-електронній фор-
мі, що розташована поза об’єктом, організованим за дозволом на пристрій 
для азартних або прибуткових ігор – 1–15 тис. ларі.

• з кожного заохочувального розіграшу – 10% обсягу збору.

• Розмір збору, в межах визначеного ліміту, встановлюється місцевою 
адміністрацією.
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Анулювання дозволу

На власника дозволу, який неналежним чином виконує дозвільні умови, спочатку 
накладається штраф і вимога впорядкувати свою діяльність, відповідно до перед-
бачених дозвільних вимог, протягом строку, встановленого органом, який видавав 
дозвіл. Розмір штрафу варіюється від 1 тис. до 10 тис. ларі.

якщо власник дозволу, якому було встановлено строки на приведення своєї 
діяльності у відповідність до дозвільних умов, не виконає цю вимогу органу, то на 
нього накладається повторний штраф у трикратному розмірі. Після закінчення 
встановленого строку з дня накладення другого штрафу, якщо власником дозво-
лу не будуть виконані дозвільні умови, сума накладеного штрафу потроюється. 
якщо власником дозволу не буде забезпечено виконання дозвільних умов, то 
приймається рішення про скасування цього дозволу.

якщо суб’єкт ведення ігрової діяльності не бажає в наступному році продовжу-
вати діяльність, яка передбачена дозволом, йому достатньо за 5 робочих днів 
до закінчення дії щорічного платежу повідомити Податкову службу, яка анулює 
дозвіл.

8.3. Механізми контролю за операторами

Основними державними органами, які стежать за виконанням власниками 
дозволів на здійснення ігрового бізнесу вимог, передбачених дозвільними умо-
вами, є Податкова служба Грузії, Міністерство внутрішніх справ Грузії та Служба 
фінансового моніторингу Грузії.

У межах своєї компетенції ці органи здійснюють адміністративний нагляд і за-
стосовують методи адміністративного реагування на порушення з боку суб’єктів 
ігрової діяльності. Поширеними є перевірки Податкової служби щодо належної 
і своєчасної сплати податків. Міністерство внутрішніх справ контролює ви-
конання вимог закону щодо наявності в кожному закладі пристроїв для 
відеоспостереження. відстежується також дотримання операторами вимог щодо 
своєчасної сплати штрафів (якщо вони були накладені). важливим об’єктом 
перевірки є надання організаторами азартної гри грошових коштів у борг грав-
цям для здійснення ставок, що суворо заборонено законодавством. якщо такі 
порушення будуть виявлені, власнику дозволу на організацію азартної гри дове-
деться сплатити серйозний штраф. При повторенні зазначеного порушення мож-
ливим є анулювання дозволу з притягненням до кримінальної відповідальності 
керівництва грального закладу.

8.4. Оподаткування грального бізнесу

Грузія – країна зі зрозумілою та прозорою податковою політикою, з низьким по-
датковим навантаженням.
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Глава 13. Перспективи правового 
регулювання грального бізнесу в Україні

У цій главі зроблена спроба аналізу ключових питань, що виникають у процесі 
легалізації грального бізнесу, яка наразі триває в Україні. Визначено ключові 
принципи, яких варто дотримуватися українській владі, щоб врахувати по-
зитивний і негативний досвід правового регулювання азартних ігор як країн 
Європейського Союзу, так і країн пострадянського простору. Наведено перелік 
законодавчих ініціатив щодо легалізації грального бізнесу та зроблено їх загаль-
ний огляд. Крім того, висвітлено перебіг і ключові результати ініційованого 
Міністерством фінансів України діалогу з суспільством щодо легалізації граль-
ного бізнесу. Завершує главу огляд пропозицій щодо оптимальної моделі опо-
даткування грального бізнесу в Україні.

13.1. Легалізація азартних ігор в Україні: час ставати євро-
пейською країною

Аналіз досвіду правового регулювання сфери азартних ігор у країнах 
Європейського Союзу, країнах пострадянського простору та ситуації, яка склалася 
на сьогодні з цього питання в Україні, свідчить про таке.

Перше. У майже всіх країнах європейського континенту гральний бізнес є ле-
гальним та бюджетоутворюючим сектором економіки і відповідна діяльність 
регулюється на законодавчому рівні.

Друге. Будь-які мораторії на гральну активність не є ефективним інструментом 
регулювання такої сфери життя людини як «гра», особливо в умовах доступності 
таких розваг у мережі Інтернет і в сусідніх країнах.

Третє. Захистити вразливу частину суспільства від ризиків, пов’язаних з виникнен-
ням залежності від азартних ігор, можливо лише через врегулювання цієї сфери 
життя суспільства і винятково в умовах, коли гральний бізнес працює у правово-
му полі, відчуває присутність регулятора та конкуретний тиск, що створює реальні 
стимули дотримуватися вимог закону та принципів соціально відповідальної гри.

Четверте. Тотальна заборона азартних ігор – це шлях до укріплення корупційної 
складової в діяльності правоохоронних органів та тінізації азартних ігор з подаль-
шим використанням підпільних азартних ігор організованою злочинністю.

П’яте. Заборона азартних ігор негативно впливає на розвиток інших секторів 
економіки – туризму, іподромної галузі, конярства, професійного спорту, 
спортивної аналітики і спортивних ЗМІ.
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Шосте. Заборона азартних ігор у певній державі неодмінно призводить до відтоку 
фінансів із такої країни до країн, у яких азартні ігри легальні, оскільки гравці за-
довольняють свою потребу в цих країнах безпосередньо або, найчастіше, через 
мережу Інтернет.

Ураховуючи це, очевидним є висновок про те, що азартні ігри мають бути 
повернуті до правового поля України, і такий крок необхідний не лише з точки 
зору перспективи наповнення державного бюджету України. він є цілком логічним 
для держави, яка проголосила курс на побудову демократичного ладу у кращих 
європейських традиціях, має на меті подолати корупцію та гармонійно розвива-
тися з урахуванням тенденцій розвитку громадянського суспільства, яке є первин-
ним стосовно неї.

Угода про асоціацію Україна – ЄС і регулювання грального бізнесу в Україні

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-
членами стосується питання про регулювання грального бізнесу в Україні у трьох 
аспектах.

1. Питання про гральний бізнес прямо згадується в главі 6 розділу ІV Угоди, яка 
регулює торгівлю послугами між Україною та ЄС у рамках зони вільної торгівлі, та 
додатках до неї. Очікується, що положення цієї глави набудуть юридичної чинності 
з 1 січня 2016 р. Сторони встановили, наскільки вони зобов’язані відкрити ринки 
одна одної для надання гральних послуг або, навпаки, зарезервували право об-
межувати доступ іншої сторони до національного ринку гральних послуг.

2. У рамках регуляторного наближення у сфері фінансових послуг згідно зі ст. 133 
Угоди Україна зобов’язалася забезпечити, щоб її існуючі закони та майбутнє за-
конодавство поступово були приведені у відповідність до законодавства ЄС, вка-
заного в доповненні XVII-2 до додатку XVII до Угоди. Зокрема, Україна повинна 
наблизити своє законодавство до директиви ЄС у сфері боротьби з відмиванням 
коштів.

як уже зазначалося (див. пункт 3.2 глави 3 цієї публікації), згідно з положеннями 
чинної Четвертої директиви про боротьбу з відмиванням коштів у державах – чле-
нах ЄС надавачі гральних послуг «повинні бути регульованими», а «компетентні 
органи влади повинні мати посилені наглядові повноваження» щодо них. Таким 
чином, лібералізація доступу до фінансових ринків ЄС на підставі Угоди про асоці-
ацію вимагатиме, зокрема, й легалізації – за європейськими взірцями – грального 
бізнесу в Україні.

3. Зі статей 2 і 3 Угоди з розділу «Загальні принципи», в яких закладено засадничі 
принципи відносин політичної асоціації та економічної інтеграції України і ЄС, 
чітко випливає, що гідність, права й свободи людини для України припинять 
бути простою формальністю, а почнуть практично втілюватись у діяльності 
української держави. відповідно, держава не буде створювати штучних і 
необґрунтованих перешкод для рішень людини щодо того, як розпоряджатися 
своєю власністю, як проводити своє дозвілля, як реалізовувати своє право на 
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здійснення підприємницької діяльності. Навпаки, із цих положень Угоди випливає 
обов’язок України докласти всіх зусиль для законодавчого гарантування свободи 
людини в цих питаннях та одночасного забезпечення, щоб інтереси інших людей, 
насамперед вразливих у соціальному відношенні, не постраждали внаслідок 
легалізації гральних послуг в Україні.

13.2. Законопроекти щодо легалізації грального бізнесу

У прикінцевих положеннях Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні» був 
установлений строк у 3 місяці, впродовж якого державні органи повинні були роз-
робити нормативно-правові акти щодо регулювання грального бізнесу та сфери 
азартних ігор. Минуло понад шість років, але це зобов’язання досі не виконане. 
Лише в середині 2014 р. почались активні дії, спрямовані на легалізацію сфери 
грального бізнесу та букмекерської діяльності.

Слід визнати, що на сьогодні більшість представників української влади чітко 
усвідомлюють, що настав час визнати та виправити помилку 2009 р. Про це 
свідчать численні законодавчі ініціативи останнього року:

№ Назва законопроекту Суб’єкт законодавчої 
ініціативи

Статус законопроекту  
станом на 22.09.2015

1. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо удосконалення 
фінансової підтримки 
вітчизняної 
кінематографії»
№ 1354 від 10.12.2014

н. д. Княжицький М. Л., 
н. д. Тарута С. О.

Отримав незадовільний 
висновок Комітету вР 
з питань культури та 
духовності.
Автору вручено подання 
про врахування зауважень 
02.03.2015.
У порядок денний сесії вР 
не включався.

2. «Про лотереї в Україні»
№ 1570 від 22.12.2014

Кабінет Міністрів 
України

23.12.2014 подавався 
на порядок денний. 
відхилено та знято з 
розгляду.

3. «Про діяльність казино 
в Україні»
№ 1571 від 22.12.2014

Кабінет Міністрів 
України

23.12.2014 подавався 
на порядок денний. 
відхилено та знято з 
розгляду.

4. «Про букмекерську 
діяльність в Україні»
№ 1572 від 22.12.2014

Кабінет Міністрів 
України

23.12.2014 подавався 
на порядок денний. 
відхилено та знято з 
розгляду.
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№ Назва законопроекту Суб’єкт законодавчої 
ініціативи

Статус законопроекту  
станом на 22.09.2015

5. «Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо посилення 
державного контролю 
за лотерейною сферою 
та спрямування 
відрахувань від 
державних лотерей 
на фінансування 
медицини, культури і 
спорту»
№ 1354-1 від 26.12.2014

н. д. Княжицький М. Л. У порядок денний сесії вР 
не включався.

6. «Про організацію та 
проведення лотерей на 
території України»
№ 1691 від 31.12.2014

н. д. Кишкар П. М. Отримав висновок щодо 
відповідності проекту 
вимогам антикорупційного 
законодавства 06.03.2015 
та висновок Головного 
науково-експертного 
управління 31.01.2015.
У порядок денний сесії вР 
не включався.

7. «Про внесення змін 
до Податкового 
кодексу України 
щодо оподаткування 
лотерейної діяльності»
№ 1702 від 12.01.2015

н. д. Кишкар П. М. Отримав висновок щодо 
відповідності проекту 
вимогам антикорупційного 
законодавства 14.01.2015.
У порядок денний сесії вР 
не включався.

8. «Про державне 
регулювання азартних 
ігор в Україні»
№ 1807 від 21.01.2015

н. д. Береза Б. Ю. Отримав висновок щодо 
відповідності проекту 
вимогам антикорупційного 
законодавства 11.02.2015.
Включено в порядок 
денний сесії ВР 
15.09.2015.

9. «Про букмекерську 
діяльність в Україні»
№ 1870 від 28.01.2015

н. д. Романюк в. М. відкликано автором 
29.01.2015.

10. «Про діяльність казино 
в Україні»
№ 1869 від 28.01.2015

н. д. Романюк в. М. відкликано автором 
29.01.2015.
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№ Назва законопроекту Суб’єкт законодавчої 
ініціативи

Статус законопроекту  
станом на 22.09.2015

11. «Про букмекерську 
діяльність в Україні»
№ 2268 від 02.03.2015

н. д. Кишкар П. М. Опрацьовується в 
комітетах верховної Ради.
У порядок денний сесії вР 
не включався.

12. «Про державний 
контроль і правові 
засади діяльності 
з організації та 
проведення азартних 
ігор»
№2441а від 24.07.2015

н. д. Романюк в. М., 
н. д. Кривошея Г. Г.

Включено в порядок 
денний сесії ВР 
15.09.2015.

13. «Про азартні ігри»
№ 3094 від 15.09.2015

н. д.  Немировський А. в. документ опрацьовується 
в комітетах.
У порядок денний сесії вР 
не включався.

Серед іншого слід відзначити, що в рамках законодавчого пакету «держбюд-
жет-2015», до якого входили три урядові законопроекти про лотереї, букме-
керську діяльність та казино від 22.12.2014, були ухвалені зміни до Податкового 
кодексу України, що визначають оподаткування цих видів діяльності. Таким чи-
ном, законодавці запровадили податки на гральний бізнес, але не спромоглися 
легалізувати його.

13.3. Загальний огляд законодавчих ініціатив, спрямованих 
на легалізацію грального бізнесу

Аналіз змісту та історії виникнення перелічених вище законопроектів змушує звер-
нути увагу на те, що розроблення більшості таких ініціатив відбувається без ураху-
вання позитивного чи негативного, але завжди значного та цінного досвіду інших 
країн у царині регулювання сфери азартних ігор. Крім того, підготовка відповідних 
проектів здійснюється без залучення до діалогу представників бізнесу та грома-
дянського суспільства.

Навіть поверховий аналіз змісту більшості з цих законопроектів свідчить, що 
вони розробляються з метою створення штучних перешкод для розвитку галузі й 
монополізації ринку в інтересах представників окремих бізнес-структур, а отже, за 
нашою оцінкою, мають відверту корупційну складову.

Проект Закону «Про азартні ігри» (реєстр. № 3094 від 15.09.2015) у світлі 
досвіду Республіки Білорусь

Цей законопроект, поданий н. д. Немировським А. в., відображає усі проблеми за-
конодавчих ініціатив, на які вказано вище.
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Про юридичну фірму «Фомін, Сергієнко та партнери»

Авторським колективом цього видання є група співробітників юридичної 
фірми «Фомін, Сергієнко та партнери» – компанії, що спеціалізується на юри-
дичному супроводі в Україні та інших юрисдикціях у сферах грального бізнесу, 
інформаційних технологій, спорту.

Серед клієнтів і партнерів юридичної фірми «Фомін, Сергієнко та партнери» є 
оператор грального бізнесу, IT-компанії, професійні спортивні клуби, громадські 
організації. Протягом останнього року фірма є головним юридичним партнером 
всеукраїнського союзу розвитку букмекерства.

Юристи фірми спеціалізуються на питаннях правового регулювання грального 
бізнесу, міжнародного комерційного та приватного права, права інтелектуальної 
власності, спортивного права, права ЄС. 

в команду юристів фірми входить група висококваліфікованих адвокатів під 
керівництвом відомого українського адвоката Ігоря Юрійовича Фоміна.

Юридична фірма «Фомін, Сергієнко та партнери» має досвід надання експертної 
підтримки законотворчим ініціативам, що спрямовані на вдосконалення правово-
го регулювання сфери азартних ігор в окремих пострадянських країнах, а також на 
легалізацію грального бізнесу в Україні.
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Всеукраїнський союз розвитку букмекерства

видання цієї книги стало можливим за ресурсної та інформаційно-аналітичної 
підтримки всеукраїнського союзу розвитку букмекерства (вСРБ), громадської 
організації, яка об’єднує професіоналів букмекерського бізнесу та компанії, що ма-
ють намір вийти на український ринок і працювати у легальній площині.

Першочерговими завданнями вСРБ є лобіювання питання необхідності легалізації 
букмекерської діяльності в Україні з метою створення міцного законодавчого 
підґрунтя для розвитку ринку гральних послуг на цивілізованих засадах.

вСРБ є активним учасником діалогу між представниками галузі букмекерських 
послуг, владою, громадськістю, представниками інших видів грального бізнесу, і 
у зв’язку з цим бере участь в обговоренні та опрацюванні первинних та альтер-
нативних законодавчих ініціатив, спрямованих на легалізацію грального бізнесу в 
Україні.

Серед інших ключових напрямків діяльності вСРБ є здійснення робо-
ти, спрямованої на розвиток ринку букмекерських послуг на засадах чесної 
конкуренції, відповідального ставлення до клієнтів, підтримки виключно чесних 
спортивних подій.

вСРБ здійснює свою діяльність прозоро та є відкритим до співпраці з представни-
ками бізнесу, влади, громадськості, зацікавлених у побудові цивілізованого ринку 
гральних послуг в Україні.
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