К О М ІС ІЯ З РЕГУЛЮ ВАННЯ А ЗА РТН И Х ІГОР ТА Л О ТЕРЕЙ

РІШЕННЯ
Київ

№

Про схвалення доопрацьованого
проекту рішення КРАІЛ «Про
затвердження Переліку звітності
організаторів азартних ігор та
Порядку
подання
звітності
організаторами азартних ігор»

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 8 Закону України «Про
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор», абзацу сімнадцятого підпункту 1 пункту 4 Положення про Комісію з
регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891, та підпункту 3 пункту 16
розділу II Регламенту Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей,
затвердженого рішенням КРАІЛ від 16 лютого 2021 року № 55 (зі змінами),
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей
ВИРІШИЛА:
1. Схвалити доопрацьований проект рішення КРАІЛ «Про затвердження
Переліку звітності організаторів азартних ігор та Порядку подання звітності
організаторами азартних ігор» (далі - проект рішення), що додається.
2. Департаменту методології забезпечити в установленому порядку
надсилання проекту рішення для погодження до заінтересованих органів.
3. Департаменту документального забезпечення та організаційної роботи
забезпечити оприлюднення цього рішення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову КРАІЛ
Рудого І.Т.
Голова
Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення КРАІЛ
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_____

______

Про затвердження Переліку
звітності
організаторів азартних ігор
та Порядку
подання звітності організаторами азартних
ігор

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 8 Закону України «Про
державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор» та абзацу сімнадцятого підпункту 1 пункту 4 Положення про Комісію з
регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891, Комісія з регулювання
азартних ігор та лотерей
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити такі, що додаються:
1) Перелік звітності організаторів азартних ігор;
2) Порядок подання звітності організаторами азартних ігор.
2. Встановити, що звітність організатора азартних ігор за 2021 рік
подається до КРАІЛ у терміни, встановлені для звітності за І квартал 2022 року.
3. Департаменту методології разом з департаментом юридичного
забезпечення в установленому законодавством порядку забезпечити подання
цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Департаменту документального забезпечення та організаційної роботи
забезпечити оприлюднення цього рішення після його державної реєстрації.
5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову КРАІЛ
Рудого І.Т.
Голова КРАІЛ
Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення КРАІЛ

Іван РУДИЙ
Протокол № _______ засідання
ІСРАІЛ в ід ____ _____________

ПРОЄКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей
№

ПЕРЕЛІК
звітності організаторів азартних ігор
1. Фінансова звітність у складі звіту про фінансовий стан (балансу) та
звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіту про фінансові
результати) за формами установленими центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
бухгалтерського обліку.
2. Консолідована фінансова звітність (у разі якщо відповідно до
законодавства необхідно складати консолідовану фінансову звітність) у
складі звіту про фінансовий стан (балансу) та звіту про прибутки та збитки та
інший сукупний дохід (звіту про фінансові результати) за формами
установленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.
3. Звіт організатора азартних ігор казино (додаток 1).
4. Звіт організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет (додаток 2)
5. Звіт організатора букмекерської діяльності (додаток 3).
6. Звіт організатора азартних ігор у залах гральних автоматів (додаток 4).
7. Звіт організатора азартних ігор в покер в мережі Інтернет (додаток 5).
8. Звіт організатора азартних ігор з проведення парі тоталізатора на
іподромі (додаток 6).
9. Звіт про вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою
залежністю (лудоманією).

Директор департаменту методології

Наталія ЛЕХ

ПРОЄКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей
№
ПОРЯДОК
подання звітності організаторами азартних ігор
І. Загальні положення
1. Дія цього Порядку поширюється на всіх організаторів азартних ігор, які
на підставі отриманої ліцензії мають право здійснювати зазначений у такій
ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до
вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації
та проведення азартних ігор».
2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
звітність - фінансова звітність, консолідована фінансова звітність (у разі
якщо відповідно до законодавства необхідно складати консолідовану фінансову
звітність) організатора азартних ігор, звіт організатора азартних ігор, звіт про
вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю (лудоманією);
звіт організатора азартних ігор - інформація, що містить основні показники
діяльності з організації та проведення азартних ігор, що подається організатором
азартних ігор в установленій формі за кожним окремим видом діяльності у сфері
організації та проведення азартних ігор;
звіт про вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю
(лудоманією) - інформація організатора азартних ігор, що подається
організатором азартних ігор у довільній формі та містить інформацію про вжиті
заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю (лудоманією).
Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених
законодавством України.
II. Порядок складання форм звітності організатором азартних ігор
1. Фінансова звітність, консолідована фінансова звітність складається
організатором азартних ігор відповідно до вимог Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Порядок та строки подання фінансової звітності, консолідованої
фінансової звітності, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Фінансова звітність, консолідована фінансова звітність складаються за
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або
міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до законодавства.
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Фінансова звітність, консолідована фінансова звітність подається
організатором азартних ігор до КРАІЛ у складі звіту про фінансовий стан
(балансу) і звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіту про
фінансові результати) за формами
установленими центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері бухгалтерського обліку.
2. Звіт організатора азартних ігор складається за встановленими відповідно
до Переліку звітності організатора азартних ігор формами за кожним окремим
видом діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, визначеним
частиною першою статті 2 Закону України «Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Звіт організатора азартних ігор складається щокварталу за І квартал
(станом на 31 березня звітного року), перше півріччя (станом на ЗО червня
звітного року), 9 місяців (станом на ЗО вересня звітного року) та за рік (станом на
3 1 грудня звітного року) наростаючим підсумком з початку звітного періоду.
Звіт організатора азартних ігор подається до КРАІЛ не пізніше 25 числа
місяця, що настає за звітним кварталом, за рік - не пізніше 28 лютого наступного
за звітним роком.
Усі реквізити звіту організатора азартних ігор типу «грошовий»
заповнюються з розділовим знаком «кома».
Одиниці виміру:
грошових показників - тис. грн з одним десятковим знаком після коми;
кількісних показників - одиниці в абсолютних величинах.
3. Звіт про вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою
залежністю (лудоманією) подається до КРАІЛ у терміни, визначені пунктом 2
цього розділу разом із звітом організатора азартних ігор.
У звіті про вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою
залежністю (лудоманією) організатором азартних ігор може зазначатися
інформація про:
заходи спрямовані на підвищення обізнаності гравців та відвідувачів про
відповідальну гру, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності, про
місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності, про способи
(заходи) самообмеження відносно азартної гри;
заходи щодо недопущення осіб, яким обмежено доступ до гральних
закладів та/або участь в азартних іграх та осіб які не досягай мінімального віку
гравця для участі в азартній грі;
заходи щодо попередження та мінімізації негативних наслідків участі
фізичної особи в азартній грі, а також заходи, спрямовані на організацію
самообмежень і самоконтролю для гравців;
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заходи із співробітництва організатора азартних ігор з організаціями,
лікувальними закладами та/або медичними працівниками, які лікують ігрову
залежність;
проведення інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального
ставлення до відповідних азартних ігор та заходи, спрямовані на запобігання
(попередження) виникненню ігрової залежності.
4. Організатори азартних ігор подають звітність в електронній та/або
паперовій формі.
Звітність в електронній формі подається на електронну адресу КРАІЛ.
Обов’язковими реквізитами звітності в електронній формі є кваліфіковані
електронні підписи керівника або уповноваженої ним особи та головного
бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку
організатора азартних ігор (за наявності), накладені з дотриманням вимог
законодавства у сфері електронних довірчих послуг.
Обов’язковим реквізитом звіту про вжиті заходи для профілактики та
боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) в електронній формі
є
кваліфікований електронний підпис керівника або уповноваженої ним особи.
Усі сторінки звітності у паперовій формі зшиваються, нумеруються та
засвідчуються власноручними підписами керівника або уповноваженої ним
особи, головного бухгалтера організатора азартних ігор або особи, на яку
покладено ведення бухгалтерського обліку (за наявності).
Якщо звітність підписана кваліфікованими електронними підписами
(власноручними підписами) інших осіб, а не керівника або уповноваженої ним
особи, головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення
бухгалтерського обліку, інформація про яких була подана до КРАІЛ відповідно
до Ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року
№ 1341, така звітність вважається поданою лише за наявності у складі пакета
звітності копій
документів, що підтверджують повноваження таких осіб
засвідчувати своїми кваліфікованими електронними підписами (власноручними
підписами) документи організатора азартних ігор.
5. Поданням звітності в електронній формі є відправлення організатором
азартних ігор звітності з накладеними кваліфікованими електронними підписами
керівника або уповноваженої ним особи та головного бухгалтера організатора
азартних ігор або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (за
наявності), відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих
послуг.
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Датою подання звітності в електронній формі є дата, зафіксована
автоматизованим чи іншим способом в електронній формі з підтвердженням
дати і часу одержання звітності.
Датою подання звітності у разі її надсилання поштою вважається дата
відбитка календарного штемпеля відділення поштового зв’язку, що обслуговує
відправника.
У разі подання звітності безпосередньо до КРАІЛ датою подання звітності
є дата її реєстрації структурним підрозділом КРАІЛ, на який покладено
обов’язок здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції.
Якщо останній день подання звітності припадає на вихідний, святковий
або інший неробочий день, днем закінчення терміну подання звітності є перший
після нього робочий день.
6. Звітність, що подається до КРАІЛ, повинна бути достовірною та
повною, що підтверджуються кваліфікованими електронними підписами
(власноручними підписами) керівника або уповноваженої ним особи та
головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського
обліку організатора азартних ігор, накладеними з дотриманням вимог
законодавства у сфері електронних довірчих послуг або інших осіб за наявності
копій документів, що підтверджують повноваження таких осіб засвідчувати
своїми кваліфікованими електронними підписами (власноручними підписами)
документи організатора азартних ігор.
Звіт про вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю
(лудоманією) підтверджуються кваліфікованими електронними підписами
(власноручними підписами) керівника або уповноваженої ним особи
накладеними з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих
послуг або інших осіб за наявності копій документів, що підтверджують
повноваження таких осіб засвідчувати своїми кваліфікованими електронними
підписами (власноручними підписами) документи організатора азартних ігор.
7. У разі якщо звітність подано не в повному обсязі (відсутні обов’язкові
форми, зазначені у цьому Порядку, звітність не заповнено) та/або під час подання
звітності організатором азартних ігор не було дотримано вимог, встановлених
пунктом 4 цього Порядку, КРАІЛ повідомляє про це організатора азартних ігор.
Організатор азартних ігор протягом десяти робочих днів з дати отримання
такого повідомлення від КРАІЛ повинен надати звітність у формі коригуючого
звіту з поясненнями до нього.
У разі самостійного виявлення організатором азартних ігор помилок, що
містяться в раніше поданій ним до КРАІЛ звітності, він має право подати
виправлену звітність у формі коригуючого звіту з поясненнями до нього

5

§

протягом десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої
звітності.
Виправлену звітність у формі коригуючого звіту організатор азартних ігор
подає до КРАЇН із дотриманням вимог пунктів 1-6 цього розділу.

8.
Організатор азартних ігор подає звітність у складі та у терміни,
визначені цим Порядком, починаючи з кварталу в якому отримано ліцензію на
провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор.
У разі анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та
проведення азартних ігор, звітність відповідно до цього Порядку подається до
КРАІЛ протягом 10 календарних днів з дати такого анулювання та за період, що
не охоплений попередньо поданою звітністю.

Директор департаменту методології

І

Наталія ЛЕХ

Додаток 1
до Переліку звітності, що
подається організатором азартних
ігор до Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей
(пункт 3)
ЗВІТ
ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО
за________________ 20_____ р.
І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР
Ідентифікаційний
код юридичної
особи в Єдиному
державному
Найменування організатора
реєстрі
азартних ігор
підприємств та
організацій
України
1

Бренд
організатора
азартних ігор
Вид діяльності

2

4

3

Місцезнаходження
організатора азартних ігор
Вебсайт
Адреса електронної пошти

II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ, ЯКІ ГРАЛИ В АЗАРТНІ ІГРИ
Кількість гравців
за кварталами, осіб

Вид діяльності

1
Організація азартних ігор у
гральному закладі казино, усього,
у тому числі:
циліндричні ігри (рулетка)
ігри в карти (у тому числі гра в
покер)
ігри в кості
ігри на гральних автоматах

І

II

III

IV

2

3

4

5

Кількість
Усього за
звітний
ідентифікаційних
період, осіб карток гравців
(за наявності)
6

7

2
Продовження додатка 1
ПІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОШТИ, ЩО НАДІЙШЛИ Ж ПРИЙНЯТІ СТАВКИ

Вид діяльності

1

Сума коштів що надійшли
як прийняті ставки за
кварталами, тис. грн

І

II

III

IV

2

3

4

5

Усього за
звітний
період,
тис. грн

Кількість
гравців, що
зробили ставку,
усього за
звітний період,
осіб

6

7

Організація азартних ігор у
гральному закладі казино, усього,
у тому числі:
циліндричні ігри (рулетка)
ігри в карти (у тому числі гра в
покер)
ігри в кості
ігри на гральних автоматах

IV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИГРАШІ (ПРИЗИ), ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВИПЛАТІ (ВИДАЧІ)

Вид діяльності

1
Організація азартних ігор у
гральному закладі казино, усього,
у тому числі:
циліндричні ігри (рулетка)
ігри в карти (у тому числі гра в
покер)
ігри в кості
ігри на гральних автоматах

Сума виграшів (призів),
що підлягають виплаті
(видачі),
за кварталами, тис. грн

І

II

III

IV

2

3

4

5

Усього за
звітний
період,
тис. грн

Кількість
гравців, які
отримали
виграш (приз),
усього за
звітний період,
осіб

6

7

з
Продовження додатка 1
V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПЛАЧЕНІ (ВИДАНІ) ВИГРАТИ! (ПРИЗИ)

Сума виплачених
(виданих) виграшів
(призів), за кварталами,
тис. грн

Вид діяльності

1

І

II

III

IV

2

3

4

5

Усього за
звітний
період,
тис. грн

Кількість
гравців, яким
виплачено
(видано)
виграші
(призи), усього
за звітний
період, осіб

6

7

Організація азартних ігор у
гральному закладі казино, усього,
у тому числі:
циліндричні ігри (рулетка)
ігри в карти (у тому числі гра в
покер)
ігри в кості
ігри на гральних автоматах

VI. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Місце
розташування
грального
закладу
(адреса)

Вид
грального
обладнання

1

3

Виробничий Підтвердження Проходження Проходження
номер
проведення
інспектування
сервісного
грального
сертифікації
протягом
обслуговуван
обладнання/
(суб’єкт
ня протягом
звітного
реквізити
звітного
сертифікації,
періоду
ліцензії та
періоду
(у
документ, що
(суб’єкт
сертифікату
підтверджує
разі
сертифікації,
на предмет сертифікацію)
необхідності)
дата
відповідності
(суб’єкт
інспектування)
програмного
сервісного
забезпечення
обслуговуван
національним
ня, реквізити
або
договору про
міжнародним
сервісне
обслуговуван
стандартам
(за наявності)
ня)
4

5

6

7

4
Продовження додатка 1
Гральне обладнання, що не використовувалося для організації та/або
проведення азартних ігор протягом звітного періоду
Місце
розташування
грального
закладу (адреса)

Вид
грального
обладнання

Виробними
й номер
грального
обладнання

Період, протягом
якого гральне
обладнання не
використовувалося
для організації
та/або проведення
азартних ігор

3

4

5

1

Зазначити причину

6

VII.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОШТИ, СПЛАЧЕШ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ ВІД
ПРОВАДЖЕННЯ ДЯЛЬНОСТІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР

Найменування показника

1
Сплата податків та зборів, усього,
у тому числі:
податок на прибуток підприємств за
ставкою, визначеною Податковим
кодексом України
податок на дохід за ставкою, визначеною
Податковим кодексом України
податок на доходи фізичних осіб,
сплачений з доходів у вигляді виграшів
(призів)
інші податки та збори (розшифрувати)

Інші платежі на користь держави,
усього, у тому числі:
Плата за ліцензію на провадження
діяльності з організації та проведення
азартних ігор, усього, у тому числі
(розшифрувати за видами ліцензій):

Усього сплачено коштів на користь
держави

Усього за
Платежі на користь держави за
звітний період,
кварталами, тис. грн
тис. грн
І
IV
II
III
2

3

4

5

6

5
Продовження додатка 1
VIII. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРА
АЗАРНИХ ІГОР

Розмір на дату
подання звіту

Найменування показника
1

2

Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор,
усього, сформований у тому числі:
коштами
за рахунок цінних паперів
за рахунок іншого майна
за рахунок майнових прав

Розмір цільового банківського депозиту чи банківської гарантії
для забезпечення здійснення виплати, розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої на 01 січня поточного року

Найменування показника
1

Усього за звітний
період, тис. грн

За кварталами, тис. грн
І

II

III

IV

2

3

4

5

6

Обсяг валового доходу від
провадження діяльності з
організації та проведення
азартних ігор

IX. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ БУДІВНИЦТВА
ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 1
Перелік
виконаних
робіт

Планові
показники,
передбачені
проектною
документацією/
договором
строки

1

2

Фактичні
показники
проведення
будівництва

вартість,
строки
тис. грн
3

4

Причини
розбіжностей
між плановими
та фактичними
показниками

Ужиті заходи
подолання
відставання у
строках
(обсягах)

6

7

вартість,
тис. грн
5

6
Продовження додатка 1
X. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ1

Перелік
заходів

Планові
показники,
передбачені
інвестиційним
проектом
строки

1

Фактичні
показники
реалізації
інвестиційного
проекту

вартість,
строки
тис.грн

2

3

4

Причини
розбіжностей
між плановими
та фактичними
показниками

Ужиті заходи
подолання
відставання у
строках
(обсягах)

6

7

вартість,
тис.грн
5

інформація надається власником інвестиційної ліцензії

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання
недостовірних даних є підставою для прийняття рішення ЬСРАІЛ про проведення
позапланової перевірки.
«

»

20__р.
(підпис керівника
(уповноваженої особи)
організатора азартних
ігор)

(посада, прізвище,
ініціали (ініціал
власного імені))

(підпис головного
бухгалтера (особи
відповідальної за ведення
бухгалтерського обліку)

(посада, прізвище,
ініціали (ініціал
власного імені))

Додаток 2
до Переліку звітності, що
подається організатором азартних
ігор до Комісії з реіулювання
азартних ігор та лотерей
(пункт 4)

ЗВІТ
ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
за________________ 20_____ р.
І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР
Ідентифікаційний
код юридичної
особи в Єдиному
державному
Найменування організатора
реєстрі
азартних ігор
підприємств та
організацій
України
1

Бренд
організатора
азартних ігор
Вид діяльності

2

3

4

Місцезнаходження
організатора азартних ігор
Вебсайт
Мобільний додаток (за
наявності)
Адреса електронної пошти

II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ, ЯКІ ГРАЛИ В АЗАРТНІ ІГРИ
Кількість гравців за
кварталами, осіб

Вид діяльності

1
Організація азартних ігор
казино у мережі Інтернет

І

II

III

IV

2

3

4

5

Усього за
Кількість
звітний ідентифікаційних
період, осіб карток гравців
(за наявності)
6

7

2
Продовження додатка 2
III. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОШТИ, ЩО НАДІЙШЛИ ЯК ПРИЙНЯТІ СТАВКИ

Вид діяльності

1

Сума коштів що надійшли
як прийняті ставки за
кварталами, тис. грн

І

II

III

IV

2

3

4

5

Усього за
Кількість
звітний
гравців, що
період,
зробили ставку,
тис. грн
усього за
звітний період,
осіб

6

7

Організація азартних ігор
казино у мережі Інтернет

IV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИГРАШІ (ПРИЗИ), ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВИПЛАТІ (ВИДАЧІ)

Вид діяльності

1

Сума виграшів (призів), що
підлягають виплаті
(видачі), за кварталами,
тис. грн.

І

II

III

IV

2

3

4

5

Усього за
звітний
період,
тис. грн

Кількість
гравців, які
отримали
виграш (приз),
усього за
звітний період,
осіб

6

7

Організація азартних ігор
казино у мережі Інтернет

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПЛАЧЕНІ ВИГРАШІ (ПРИЗИ)

Вид діяльності

1
Організація азартних ігор казино
у мережі Інтернет

Сума виплачених
(виданих) виграшів
(призів), за кварталами,
тис. грн

І

II

III

IV

2

3

4

5

Усього за
звітний
період,
тис. грн

Кількість
гравців, яким
виплачено
(видано)
виграші
(призи), усього
за звітний
період, осіб

6

7

з
Продовження додатка 2
VI. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Вид грального
обладнання

Реквізити ліцензії Підтвердження
та сертифікату на
проведення
предмет
сертифікації
відповідності
(суб’єкт
програмного
сертифікації,
забезпечення
документ, що
національним або підтверджує
міжнародним
сертифікацію)
стандартам
(за наявності)

1

2

Проходження
інспектування
протягом
звітного періоду
(суб’єкт
сертифікації,
дата
інспектування)

Проходження
сервісного
обслуговування
протягом
звітного періоду
(уразі
необхідності)
(суб’єкт
сервісного
обслуговування,
реквізити
договору про
сервісне
обслуговування)

4

5

3

Вид грального
обладнання

Період, протягом якого гральне
обладнання не використовувалося
для організації та/або проведення
азартних ігор

Зазначити причину

1

2

3

VII.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОШТИ, СПЛАЧЕНІ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ ВІД
ПРОВАДЖЕННЯ ДЯЛЬНОСТІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР

Найменування показника

1
Сплата податків та зборів, усього,
у тому числі:
податок на прибуток підприємств за
ставкою, визначеною Податковим
кодексом України
податок на дохід за ставкою,
визначеною Податковим кодексом
України

Платежі на користь держави за
Усього за
звітний період,
кварталами, тис. грн
тис. грн
І
II
III
IV
2

3

4

5

6

4
Продовження додатка 2
податок на доходи фізичних осіб,
сплачений з доходів у вигляді
виграшів (призів)
інші податки та збори (розшифрувати)

Інші платежі на користь держави,
усього, у тому числі:
Плата за ліцензію на провадження
діяльності з організації та проведення
азартних ігор, усього, у тому числі
(розшифрувати за видами ліцензій):

Усього сплачено коштів на користь
держави

VIII. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДШЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРА
АЗАРНИХ ІГОР

Найменування показника
1

Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор,
усього, сформований у тому числі:
коштами
за рахунок цінних паперів
за рахунок іншого майна
за рахунок майнових прав

Розмір цільового банківського депозиту чи банківської
гарантії для забезпечення здійснення виплати, розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня поточного
року

Розмір на дату
подання звіту
2

5
Продовження додатка 2

Найменування показника

1

Усього за звітний
період, тис. грн

За кварталами, тис. грн

І

II

III

IV

2

3

4

5

6

Обсяг валового доходу від
провадження діяльності з
організації та проведення
азартних ігор
Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання
недостовірних даних є підставою для прийняття рішення КРАІЛ про проведення
позапланової перевірки.
«

»

20__р.
(підпис керівника
(уповноваженої особи)
організатора азартних
ігор)

(посада, прізвище,
ініціали (ініціал
власного імені))

(підпис головного
бухгалтера (особи
відповідальної за ведення
бухгалтерського обліку)

(посада, прізвище,
ініціали (ініціал
власного імені))

Додаток З
-до Переліку звітності, що
подається організатором азартних
ігор до Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей
(пункт 5)
ЗВІТ
ОРГАНІЗАТОРА БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
за___________ _

20_____ р.

І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР
Ідентифікаційний
код юридичної
особи в Єдиному
державному
Найменування організатора
реєстрі
азартних ігор
підприємств та
організацій
України
1

Бренд
організатора
азартних ігор
Вид діяльності

2

4

3

Місцезнаходження
організатора азартних ігор
Вебсайт
Мобільний додаток (за
наявності)
Адреса електронної пошти
II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ, ЯКІ ГРАЛИ В АЗАРТНІ ІГРИ

Кількість гравців за
кварталами, осіб

Вид діяльності

1
Організація парі, у тому числі:
букмекерського парі
парі тоталізатора
букмекерське парі у мережі
Інтернет
парі тоталізатора у мережі

І

II

III

IV

2

3

4

5

Кількість
Усього за
звітний ідентифікаційних
період, карток гравців (за
наявності)
осіб

6

7

2
Продовження додатка З
Інтернет
III. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОШТИ, ЩО НАДІЙШЛИ Ж ПРИЙНЯТІ СТАВКИ

Вид діяльності

1

Сума коштів що надійшли
як прийняті ставки за
кварталами, тис. грн.

І

II

III

IV

2

3

4

5

Усього за
звітний
період,
тис. грн.

Кількість
гравців, що
зробили
ставку усього
за звітний
період, осіб

6

7

Організація парі, у тому числі:
букмекерське парі
парі тоталізатора
букмекерське парі у мережі
Інтернет
парі тоталізатора у мережі
Інтернет

IV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИГРАШІ (ПРИЗИ), ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВИПЛАТІ (ВИДАЧІ)

Вид діяльності

1
Організація парі, у тому числі:
букмекерське парі
парі тоталізатора
букмекерське парі у мережі
Інтернет
парі тоталізатора у мережі
Інтернет

Сума виграшів (призів), що
підлягають виплаті
(видачі),
за кварталами, тис. грн

І

II

III

IV

3

4

5

6

Усього за
звітний
період,
тис. грн

Кількість
гравців, які
отримали
виграш (приз),
усього за
звітний
період, осіб

7

8

з
Продовження додатка З
V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПЛАЧЕНІ (ВИДАНІ) ВИГРАШІ (ПРИЗИ)

Сума виплачених
(виданих) виграшів
(призів), за кварталами,
тис. грн

Вид діяльності

1

І

II

III

IV

2

3

4

5

Усього за
звітний
період,
тис. грн

Кількість
гравців, яким
виплачено
(видано)
виграші
(призи), усього
за звітний
період, осіб

6

7

Організація парі, у тому числі:
букмекерське парі
парі тоталізатора
букмекерське парі у мережі
Інтернет
парі тоталізатора у мережі
Інтернет
VI. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Вид грального
обладнання

1

Реквізити ліцензії Підтвердження
та сертифікату на
проведення
предмет
сертифікації
відповідності
(суб’єкт
програмного
сертифікації,
забезпечення
документ, що
національним або підтверджує
міжнародним
сертифікацію)
стандартам
(за наявності)

2

3

Проходження
інспектування
протягом
звітного періоду
(суб’єкт
сертифікації,
дата
інспектування)

Проходження
сервісного
обслуговування
протягом
звітного періоду
(уразі
необхідності)
(суб’єкт
сервісного
обслуговування,
реквізити
договору про
сервісне
обслуговування)

4

5

Вид грального
обладнання

Період, протягом якого гральне
обладнання не використовувалося
для організації та/або проведення
азартних ігор

Зазначити причину

1

2

3

4
Продовження додатка З
Вид грального
обладнання

Період, протягом якого гральне
обладнання не використовувалося
для організації та/або проведення
азартних ігор

Зазначити причину

1

2

3

VII. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОШТИ, СПЛАЧЕШ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ ВІД
ПРОВАДЖЕННЯ ДЯЛЬНОСТІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР

Найменування показника

1
Сплата податків та зборів, усього,
у тому числі:
податок на прибуток підприємств за
ставкою, визначеною Податковим
кодексом України
податок на дохід за ставкою,
визначеною Податковим кодексом
України
податок на доходи фізичних осіб,
сплачений з доходів у вигляді
виграшів (призів)
інші податки та збори (розшифрувати)

Інші платежі на користь держави,
усього, у тому числі:
Плата за ліцензію на провадження
діяльності з організації та проведення
азартних ігор, усього, у тому числі
(розшифрувати за видами ліцензій):

Усього сплачено коштів на користь
держави

Платежі на користь держави за
Усього за
кварталами, тис. грн
звітний період,
тис. грн
І
II
III
IV

2

3

4

5

6

5
Продовження додатка З
VIII. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРА
АЗАРНИХ ІГОР
Розмір на дату
подання звіту

Найменування показника

2

1

Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор,
усього, сформований у тому числі:
коштами
за рахунок цінних паперів
за рахунок іншого майна
за рахунок майнових прав

Розмір цільового банківського депозиту чи банківської
гарантії для забезпечення здійснення виплати, розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня поточного
року
Усього за звітний
період, тис. грн

За кварталами, тис. грн
Найменування показника
1

І

II

III

IV

2

3

4

5

6

Обсяг валового доходу від
провадження діяльності з
організації та проведення
азартних ігор

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання
недостовірних даних є підставою для прийняття рішення КРАІЛ про проведення
позапланової перевірки.
20__р.
(підпис керівника
(уповноваженої особи)
організатора азартних
ігор)

(посада, прізвище,
ініціали (ініціал
власного імені))

(підпис головного
бухгалтера (особи
відповідальної за ведення
бухгалтерського обліку)

(посада, прізвище,
ініціали (ініціал
власного імені))

Додаток 4
до Переліку звітності, що
подається організатором азартних
ігор до Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей
(пункт 6)

ЗВІТ
ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР В ЗАЛАХ ГРАЛЬНИХ АВТОМАТІВ
за________________ 20______ р.
І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР
Ідентифікаційний
код юридичної
особи в Єдиному
державному
Найменування організатора
реєстрі
азартних ігор
підприємств та
організацій
України
1

Бренд
організатора
азартних ігор
Вид діяльності

2

3

4

Місцезнаходження
організатора азартних ігор
Вебсайт
Адреса електронної пошти

II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ, ЯКІ ГРАЛИ В АЗАРТНІ ІГРИ
Кількість гравців за
кварталами

Вид діяльності

1
Організація азартних ігор в
залах гральних автоматів

І

II

III

IV

2

3

4

5

Кількість
Усього за
звітний ідентифікаційних
період, карток гравців (за
наявності)
осіб
6

7

2
Продовження додатка 4
III. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОШТИ, ЩО НАДІЙШЛИ Ж ПРИЙНЯТІ СТАВКИ

Вид діяльності

1

Сума коштів що надійшли Усього за Кількість гравців,
звітний
що зробили
як прийняті ставки за
кварталами, тис. грн
ставку, усього за
період,
звітний період,
тис. грн
II
III
IV
І
осіб
2

4

3

5

7

6

Організація азартних ігор в
залах гральних автоматів

IV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИГРАШІ (ПРИЗИ), ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВИПЛАТІ (ВИДАЧІ)

Вид діяльності

1

Сума виграшів (призів), що Усього за Кількість гравців,
які отримали
звітний
підлягають виплаті
виграш (приз),
період,
(видачі), за кварталами,
тис. грн усього за звітний
тис. грн.
період, осіб
І

II

III

IV

2

3

4

5

7

6

Організація азартних ігор в
залах гральних автоматів

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПЛАЧЕНІ ВИГРАШІ (ПРИЗИ)

Вид діяльності

1
Організація азартних ігор в
залах гральних автоматів

Сума виплачених
(виданих) виграшів
(призів), за кварталами,
тис. грн

І

II

III

IV

3

4

5

6

Усього за
звітний
період,
тис. грн

Кількість
гравців, яким
виплачено
(видано)
виграші
(призи),
усього за
звітний
період, осіб

7

8

з
Продовження додатка 4
VI. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Місце
розташування
грального
закладу
(адреса)

Виробничий
номер
грального
обладнання/
реквізити
ліцензії та
сертифікату
Вид
на предмет
грального
відповідності
обладнання
програмного
забезпечення
національним
або
міжнародним
стандартам
(за наявності)

1

3

4

Підтвердженн Проходження
я проведення інспектування
сертифікації
протягом
(суб’єкт
звітного
сертифікації,
періоду
документ, що
(суб’єкт
підтверджує
сертифікації,
сертифікацію)
дата
інспектування)

5

Проходженн
я сервісного
обслуговува
ння
протягом
звітного
періоду
(уразі
необхідності
) (суб’єкт
сервісного
обслуговува
ння,
реквізити
договору
про сервісне
обслуговува
ння)

6

7

Гральне обладнання, що не використовувалося для організації та/або
проведення азартних ігор протягом звітного періоду
Місце
розташування
грального
закладу (адреса)

Вид
грального
обладнання

Виробничий
номер
грального
обладнання

Період, протягом
якого гральне
обладнання не
використовувалося
для організації
та/або проведення
азартних ігор

3

4

5

1

Зазначити причину

6

VII. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОШТИ, СПЛАЧЕНІ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ ВІД
ПРОВАДЖЕННЯ ДЯЛЬНОСТІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР

Найменування показника

1
Сплата податків та зборів, усього,
у тому числі:

Платежі на користь держави за
Усього за
кварталами, тис. грн
звітний період,
тис. грн
І
II
III
IV

2

3

4

5

6

4
Продовження додатка 4
податок на прибуток підприємств за
ставкою, визначеною Податковим
кодексом України
податок на дохід за ставкою,
визначеною Податковим кодексом
України
податок на доходи фізичних осіб,
сплачений з доходів у вигляді
виграшів (призів)
інші податки та збори (розшифрувати)

Інші платежі на користь держави,
усього, у тому числі:
Плата за ліцензію на провадження
діяльності з організації та проведення
азартних ігор, усього, у тому числі
(розшифрувати за видами ліцензій):

Усього сплачено коштів на користь
держави

VIII. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРА
АЗАРНИХ ІГОР

Найменування показника
1

Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор,
усього, сформований у тому числі:
коштами
за рахунок цінних паперів
за рахунок іншого майна
за рахунок майнових прав

Розмір цільового банківського депозиту чи банківської
гарантії для забезпечення здійснення виплати, розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня поточного
року

Розмір на дату
подання звіту
2

5
Продовження додатка 4

Усього за звітний
період, тис. грн

За кварталами, тис. грн
Найменування показника
1

І

II

III

IV

2

3

4

5

6

Обсяг валового доходу від
провадження діяльності з
організації та проведення
азартних ігор
Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання
недостовірних даних є підставою для прийняття рішення КРАІЛ про проведення
позапланової перевірки.
«

»

20__р.
(підпис керівника
(уповноваженої особи)
організатора азартних
ігор)

(підпис головного
бухгалтера (особи
відповідальної за ведення
бухгалтерського обліку)

(посада, прізвище,
ініціали (ініціал
власного імені))

(посада, прізвище,
ініціали (ініціал
власного імені))

Додаток 5
до Переліку звітності, що
подається організатором азартних
ігор до Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей
(пункт 7)

ЗВІТ
ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР У ПОКЕР У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
за________________ 20_____ р.
І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР
Ідентифікаційний
код юридичної
особи в Єдиному
державному
Найменування організатора
реєстрі
азартних ігор
підприємств та
організацій
України
1

Бренд
організатора
азартних ігор
Вид діяльності

2

4

3

Місцезнаходження
організатора азартних ігор
Вебсайт
Мобільний додаток (за
наявності)
Адреса електронної пошти

II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ, ЯКІ ГРАЛИ В АЗАРТНІ ІГРИ
Кількість гравців за
кварталами, осіб
Вид діяльності

1
Організація азартних ігор у
покер у мережі Інтернет

І

II

III

IV

2

3

4

5

Кількість
Усього за
звітний ідентифікаційних
карток гравців
період,
(за наявності)
осіб
6

7

2
Продовження додатка 5

III. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОШТИ, ЩО НАДІЙШЛИ Ж ПРИЙНЯТІ СТАВКИ

Вид діяльності

1

Усього за Кількість гравців,
Сума коштів що надійшли звітний
що зробили
як прийняті ставки за
період,
ставку, усього за
кварталами, тис. грн
тис. грн
звітний період,
осіб
І

II

III

IV

2

3

4

5

6

7

Організація азартних ігор у
покер у мережі Інтернет
IV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИГРАШІ (ПРИЗИ), ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВИПЛАТІ (ВИДАЧІ)

Вид діяльності

1

Сума виграшів (призів),
що підлягають виплаті
(видачі), за кварталами,
тис. грн.

І

II

III

IV

2

3

4

5

Усього за
звітний
період,
тис. грн

Кількість
гравців, які
отримали
виграш (приз),
усього за
звітний період,
осіб

6

7

Організація азартних ігор у
покер у мережі Інтернет
IV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПЛАЧЕНІ ВИГРАШІ (ПРИЗИ)

Вид діяльності

1
Організація азартних ігор у покер
у мережі Інтернет

Сума виплачених
(виданих) виграшів
(призів), за кварталами,
тис. грн

І

II

III

IV

2

3

4

5

Усього за
звітний
період,
тис. грн

Кількість
гравців, яким
виплачено
(видано)
виграші
(призи), усього
за звітний
період, осіб

6

7

з
Продовження додатка 5

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Вид грального
обладнання

Реквізити ліцензії Підтвердження
та сертифікату на
проведення
предмет
сертифікації
відповідності
(суб’єкт
програмного
сертифікації,
забезпечення
документ, що
національним або підтверджує
міжнародним
сертифікацію)
стандартам
(за наявності)

1

2

Проходження
інспектування
протягом
звітного періоду
(суб’єкт
сертифікації,
дата
інспектування)

Проходження
сервісного
обслуговування
протягом
звітного періоду
(уразі
необхідності)
(суб’єкт
сервісного
обслуговування,
реквізити
договору про
сервісне
обслуговування)

4

5

3

Вид грального
обладнання

Період, протягом якого гральне
обладнання не використовувалося
для організації та/або проведення
азартних ігор

Зазначити причину

1

2

3

VI.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОШТИ, СПЛАЧЕНІ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ ВІД
ПРОВАДЖЕННЯ ДЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР

Найменування показника

1
Сплата податків та зборів, усього,
у тому числі:
податок на прибуток підприємств за
ставкою, визначеною Податковим
кодексом України
податок на дохід за ставкою,
визначеною Податковим кодексом
України

Платежі на користь держави за Усього за звітний
період, тис. грн
кварталами, тис. грн

І

II

III

IV

2

3

4

5

6

4
Продовження додатка 5
податок на доходи фізичних осіб,
сплачений з доходів у вигляді
виграшів (призів)
інші податки та збори (розшифрувати)

Інші платежі на користь держави,
усього, у тому числі:
Плата за ліцензію на провадження
діяльності з організації та проведення
азартних ігор, усього, у тому числі
(розшифрувати за видами ліцензій):

Усього сплачено коштів на користь
держави

VII. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРА
АЗАРНИХ ІГОР

Найменування показника
1

Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор,
усього, сформований у тому числі:
коштами
за рахунок цінних паперів
за рахунок іншого майна
за рахунок майнових прав

Розмір цільового банківського депозиту чи банківської
гарантії для забезпечення здійснення виплати, розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня поточного
року

Розмір на дату
подання звіту
2

5
Продовження додатка 5

Найменування показника
1

Усього за звітний
період, тис. грн

За кварталами, тис. грн
І

II

III

IV

2

3

4

5

6

Обсяг валового доходу від
провадження діяльності з
організації та проведення
азартних ігор
Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання
недостовірних даних є підставою для прийняття рішення КРАІЛ про проведення
позапланової перевірки.
«

»

20__р.
(підпис керівника
(уповноваженої особи)
організатора азартних
ігор)

(посада, прізвище,
ініціали (ініціал
власного імені))

(підпис головного
бухгалтера (особи
відповідальної за ведення
бухгалтерського обліку)

(посада, прізвище,
ініціали (ініціал
власного імені))

Додаток 6
-до Переліку звітності, що
подається організатором азартних
ігор до Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей
(пункт 8)
ЗВІТ
ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР З ПРОВЕДЕННЯ ПАРІ ТОТАЛІЗАТОРА
НА ІПОДРОМІ
за________________ 20_____ р.
І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР
Ідентифікаційний
код юридичної
особи в Єдиному
державному
Найменування організатора
реєстрі
азартних ігор
підприємств та
організацій
України
1

Бренд
організатора
азартних ігор
Вид діяльності

2

4

3

Місцезнаходження
організатора азартних ігор
Вебсайт
Мобільний додаток (за
наявності)
Адреса електронної пошти
II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ, ЯКІ ГРАЛИ В АЗАРТНІ ІГРИ

Вид діяльності

1
Організація парі тоталізатора на
іподромі

Кількість
Усього за
звітний ідентифікаційних
період, карток гравців (за
наявності)
осіб

Кількість гравців за
кварталами, осіб
І

II

III

IV

2

3

4

5

6

7

2
Продовження додатка 6
III. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОШТИ, ЩО НАДІЙШЛИ ЯК ПРИЙНЯТІ СТАВКИ

Вид діяльності

1

Сума коштів що надійшли
як прийняті ставки за
кварталами, тис. грн.

І

II

III

IV

2

3

4

5

Усього за
звітний
період,
тис. грн.

Кількість
гравців, що
зробили
ставку усього
за звітний
період, осіб

6

7

Організація парі тоталізатора
на іподромі

IV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИГРАШІ (ПРИЗИ), ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВИПЛАТІ (ВИДАЧІ)

Вид діяльності

1
Організація парі тоталізатора
на іподромі

Сума виграшів (призів), що
підлягають виплаті
(видачі),
за кварталами, тис. грн

І

II

III

IV

3

4

5

6

Усього за
звітний
період,
тис. грн

Кількість
гравців, які
отримали
виграш (приз),
усього за
звітний
період, осіб

7

8

з
Продовження додатка 6
V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПЛАЧЕНІ (ВИДАНІ) ВИГРАШІ (ПРИЗИ)

Сума виплачених
(виданих) виграшів
(призів), за кварталами,
тис. грн

Вид діяльності

1

І

II

III

IV

2

3

4

5

Усього за
звітний
період,
тис. грн

Кількість
гравців, яким
виплачено
(видано)
виграші
(призи), усього
за звітний
період, осіб

6

7

Організація парі тоталізатора на
іподромі

VI. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Вид грального
обладнання

1

Реквізити ліцензії Підтвердження
та сертифікату на
проведення
предмет
сертифікації
(суб’єкт
відповідності
програмного
сертифікації,
забезпечення
документ, що
національним або підтверджує
міжнародним
сертифікації©)
стандартам
(за наявності)

2

3

Проходження
інспектування
протягом
звітного періоду
(суб’єкт
сертифікації,
дата
інспектування)

Проходження
сервісного
обслуговування
протягом
звітного періоду
(уразі
необхідності)
(суб’єкт
сервісного
обслуговування,
реквізити
договору про
сервісне
обслуговування)

4

5

Вид грального
обладнання

Період, протягом якого гральне
обладнання не використовувалося
для організації та/або проведення
азартних ігор

Зазначити причину

1

2

3

4
Продовження додатка 6
VII. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОШТИ, СПЛАЧЕНІ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ ВІД
ПРОВАДЖЕННЯ ДЯЛЬНОСТІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР
Платежі на користь держави за
Усього за
кварталами, тис. грн
звітний період,
тис. грн
І
II
III
IV

Найменування показника
1

2

3

4

5

6

Сплата податків та зборів, усього,
у тому числі:
податок на прибуток підприємств за
ставкою, визначеною Податковим
кодексом України
податок на дохід за ставкою,
визначеною Податковим кодексом
України
податок на доходи фізичних осіб,
сплачений з доходів у вигляді
виграшів (призів)
інші податки та збори (розшифрувати)

Інші платежі на користь держави,
усього, у тому числі:
Плата за ліцензію на провадження
діяльності з організації та проведення
азартних ігор, усього, у тому числі
(розшифрувати за видами ліцензій):

Усього сплачено коштів на користь
держави

VIII. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРА
АЗАРНИХ ІГОР

Найменування показника
1

Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор,
усього, сформований у тому числі:
коштами
за рахунок цінних паперів
за рахунок іншого майна

Розмір на дату
подання звіту
2

5
Продовження додатка 6
за рахунок майнових прав

Розмір цільового банківського депозиту чи банківської
гарантії для забезпечення здійснення виплати, розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня поточного
року

Найменування показника
1

Усього за звітний
період, тис. грн

За кварталами, тис. грн
І

II

III

IV

2

3

4

5

6

Обсяг валового доходу від
провадження діяльності з
організації та проведення
азартних ігор

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання
недостовірних даних є підставою для прийняття рішення КРАІЛ про проведення
позапланової перевірки.
«

»

20

р.
(підпис керівника
(уповноваженої особи)
організатора азартних
ігор)

(посада, прізвище,
ініціали (ініціал
власного імені))

(підпис головного
бухгалтера (особи
відповідальної за ведення
бухгалтерського обліку)

(посада, прізвище,
ініціали (ініціал
власного імені))

