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1 січня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання 
розвитку цифрової економіки в Україні» №1946-IX, прийнятий Верховною 
Радою України 14 грудня 2021 року (законопроект №5376), далі – 
«Закон». Цей Закон передбачає спеціальний преференційний режим 
оподаткування IT-компаній, які мають статус резидентів Дія Сіті, їх 
працівників та залучених спеціалістів. 

Нагадуємо, що раніше прийнятим Законом України «Про стимулювання 
розвитку цифрової економіки в Україні» № 1667-ІХ від 15 липня 2021 року 
визначено організаційні, правові та фінансові засади функціонування 
правового режиму «Дія Сіті».  

Нижче викладено основні правила оподаткування в рамках режиму 
«Дія Сіті», введені Законом. 

I. Податок на прибуток підприємств 

► Резиденти Дія Сіті можуть обрати один із режимів оподаткування: 

• Сплачувати податок на прибуток на загальних підставах за ставкою 
18% («Загальний режим»), або 

• Сплачувати податок на прибуток на особливих умовах (по суті, за 
правилами податку на виведений капітал, «ПнВК») за ставкою 9% 
на визначені операції та 18% за контрольованими операціями.  

► Для застосування ПнВК, юридична особа має подати до контролюючого 
органу за своєю податковою адресою відповідну заяву1. Заява може 
бути подана, зокрема, під час звернення до Міністерства цифрової 
трансформації України про набуття статусу резидента Дія Сіті. 

► Правила оподаткування ПнВК резидентів Дія Сіті: 

• Об’єкт оподаткування: вичерпний перелік операцій, які 
передбачають певні виплати (у грошовій або негрошовій формі) на 
користь осіб, які не є резидентами Дія Сіті – платниками ПнВК. 
Серед таких операцій, зокрема, наступні: 

- Виплата дивідендів на користь власника корпоративних прав 

 

 

 
 

1 Форма такої заяви не затверджена станом на дату цього Інформаційного вісника. 
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- Виплата при виході власника корпоративних 
прав зі складу учасників, ліквідації, зворотному 
викупі власних корпоративних прав понад 
суму інвестиції (вартість внеску/ придбання 
акцій) 

- Виплати процентів, комісій, інших винагород, 
відшкодувань, штрафів, пені на виконання 
боргових зобов’язань  

- Безоплатне надання майна, робіт, послуг або 
їх продаж без отримання коштів протягом 365 
днів, надання фінансової допомоги, що не 
підлягає поверненню протягом 12 
календарних місяців 

- Придбання майна, робіт, послуг на умовах 
передоплати, якщо строк поставки перевищує 
365 днів з дати здійснення платежу 

- Виплата роялті в сумі, що перевищує суму 
доходів від роялті, збільшену на 4% чистого 
доходу від реалізації за попередній рік; 
виплата роялті в повній сумі на користь 
«низькоподаткових» нерезидентів, 
«небенефіціарних» власників доходу, 
інститутів спільного інвестування, а також 
роялті за об’єкти інтелектуальної власності, 
права щодо яких вперше виникли в Україні 

- Вкладення в об’єкти інвестицій, розташовані за 
межами території України  

- Внески до статутного капіталу, у спільну 
діяльність або в довірче управління 

- Переказ коштів на власні рахунки, відкриті за 
кордоном   

- Господарські операції, що визнаються 
контрольованими відповідно до статті 39 
Податкового Кодексу, якщо їх умови не 
відповідають принципу «витягнутої руки»  

- Деякі інші виплати та операції, у тому числі на 
користь нерезидентів. 

► У разі здійснення операцій, які є об’єктом 
оподаткування ПнВК, у формі, відмінній від 
грошової, базою оподаткування буде вартість 
таких операцій, визначена на рівні не нижче 
звичайної ціни.  

► Податкове зобов’язання з ПнВК за кожною 
окремою операцію зменшується на суму податку 
на доходи нерезидента, сплаченого резидентом 
Дія Сіті за такою операцією. Сума зменшення не 
може перевищувати суму ПнВК. 

► Якщо резиденту Дія Сіті - платнику ПнВК будуть 
повністю або частково повернуті кошти або майно, 
при виплаті (передачі) яких було сплачено ПнВК, 
сплачений раніше податок у відповідній сумі 
враховуватиметься у зменшення податкових 
зобов’язань з ПнВК у податковому (звітному) 
періоді, в якому резиденту Дія Сіті повернуто 
кошти або майно. 

► При виплаті дивідендів резиденти Дія Сіті – 
платники ПнВК звільняються від сплати авансових 
внесків з податку на прибуток. 

► Базовим податковим (звітним) періодом є 
календарний рік. 

II. Обмеження співпраці з платниками єдиного 

податку  

► Передбачено включення до об’єкта оподаткування 
ПнВК/податком на прибуток підприємств коштів 
та/або вартості майна, виплачених (переданого) у 
зв’язку з придбанням майна, робіт, послуг (крім 

роялті) у платників єдиного податку, які 
перевищують:  

• З 1 січня 2024 року – 50% витрат від будь-
якої діяльності за попередній рік (для 
новостворених платників – за поточний рік) 

• З 1 січня 2025 року – 20% витрат від будь-
якої діяльності за попередній рік (для 
новостворених платників – за поточний рік) 

► Витрати від будь-якої діяльності визначаються за 
показниками Звіту про фінансові результати (Звіту 
про сукупний дохід) та включають витрати, 
пов’язані з операційною, фінансовою та 
інвестиційною діяльністю. 

► Суми витрат (платежів), здійснених резидентами 
Дія Сіті, що перевищують зазначений ліміт: 

• для платників ПнВК будуть оподатковуватися 
за ставкою 9% 

• для платників на Загальному режимі, які 
застосовують податкові різниці – збільшать 
фінансовий результат до оподаткування 
через відповідне податкове коригування.  

III. Оподаткування доходів спеціалістів резидентів 
Дія Сіті  

► Доходи спеціалістів резидентів Дія Сіті у вигляді 
заробітної плати, винагороди за гіг-контрактом, 
авторської винагороди за створення службового 
твору чи перехід прав на службовий твір 
оподатковуватимуться: 

• податком на доходи фізичних осіб 
(«ПДФО») за ставкою 5%, якщо сума доходів 
особи не перевищує 240 тисяч євро на рік. 
Сума перевищення буде оподатковуватися 
за ставкою 18% (самостійно особою, яка 
отримала відповідні доходи) 

• військовим збором в загальному порядку за 
ставкою 1,5% 

► На доходи спеціалістів Дія Сіті у вигляді заробітної 
плати та винагороди за гіг-контрактом також 
нараховується єдиний соціальний внесок – у 
розмірі мінімального соціального внеску на 
місяць - 22% з мінімальної заробітної плати (для 
2022 року 1 430 гривень (з січня по жовтень) та 
1 474 гривень (з листопада по грудень)). 

► Зазначені правила застосовуються до 
оподаткування доходів гіг-спеціалістів та усіх 
працівників резидента Дія Сіті (у тому числі 
адміністративних та ін. внутрішніх відділів, не 
обмежуючись ІТ-спеціалістами). 

IV. Податкові пільги для інвесторів-фізичних осіб  

► Не підлягають оподаткуванню ПДФО дивіденди, 
нараховані резидентом Дія Сіті – платником ПнВК, 
за умови, що такий резидент не виплачував 
дивіденди протягом 2 календарних років поспіль. 

► Передбачена можливість включити до податкової 
знижки з ПДФО витрати, понесені на придбання 
акцій/ корпоративних прав, зокрема, емітованих 
певними резидентами Дія Сіті, що відповідають 
встановленим Законом вимогам (пп 166.3.10 
ПКУ). Загальна сума податкової знижки, 
нарахована платнику податку в звітному 
податковому році, у разі включення до податкової 
знижки витрат, передбачених підпунктом 
166.3.10, не може перевищувати суми річного 
загального оподатковуваного доходу платника 
податку, отриманого у вигляді дивідендів, крім сум 
дивідендів, що не включаються до розрахунку 
загального місячного (річного) оподатковуваного 
доходу.  
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V. Оподаткування страхових внесків  

► Внески за договорами недержавного пенсійного 
забезпечення та/або за договорами добровільного 
медичного страхування, здійснені за свій рахунок 
роботодавцем-резидентом на користь працівників 

або резидентом Дія Сіті на користь гіг-спеціалістів 
звільняються від оподаткування в межах 30% 
нарахованої відповідній особі заробітної плати / 
винагороди за гіг-контрактом. 

 

 

 

*** 

 

Ми продовжимо стежити за розвитком подій та будемо інформувати вас про важливі зміни. 

 

 

 

 



 
 

 

 

EY | Building a better working world 
 
 
Дотримуючись своєї місії — удосконалюючи бізнес, 
змінювати світ на краще, — компанія EY сприяє  
створенню довгострокового корисного ефекту 
для клієнтів, співробітників і суспільства в цілому, 
а також допомагає зміцнювати довіру до ринків капіталу. 
  
Багатопрофільні команди компанії EY представлені  
у більше ніж 150 країнах світу. Використовуючи дані  
й технології, ми забезпечуємо довіру 
до інформації, підтверджуючи її достовірність, 
а також допомагаємо клієнтам розширювати, 
трансформувати й успішно вести свою діяльність. 
  
Фахівці компанії EY в галузі аудиту, консалтингу, права, 
стратегії, оподаткування і угод ставлять правильні 
запитання, які дозволяють знаходити нові відповіді  
на виклики сьогодення.  
 
 
Назва EY відноситься до глобальної організації та може відноситися до однієї  

чи декількох компаній, що входять до складу Ernst & Young Global Limited,  

кожна з яких є окремою юридичною особою. Ernst & Young Global Limited – 

юридична особа, створена відповідно до законодавства Великобританії, –  

є компанією, що обмежена відповідальністю її учасників, і не надає послуг клієнтам. 

Інформація про порядок збору та використання компанією EY персональних даних, 

а також про права, що мають фізичні особи відповідно до законодавства про захист 

персональних даних, доступна за посиланням ey.com/privacy. Більш детальна 

інформація представлена на нашому сайті: ey.com. 

 
© 2022 ТОВ «Ернст енд Янг» 
Усі права захищені. 
 
 
 
Інформація, що міститься в цій публікації, представлена у скороченій формі  

і призначена лише для загального ознайомлення, у зв'язку з чим вона не може 

розглядатися в якості повноцінної заміни докладного звіту про проведене 

дослідження й інших згаданих матеріалів та бути підставою для винесення 

професійного судження. Компанія EY не несе відповідальності за шкоду,  

заподіяну будь-яким особам у результаті дії або відмови від дії на підставі 

відомостей, що містяться в даній публікації. Із будь-яких конкретних питань  

слід звертатися до фахівця відповідного напряму послуг. 

 

ey.com/ua 

 


