
Порівняльна таблиця 

до проекту Закону України  

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії 

програмної продукції»  

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

 

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

 
Стаття 14. Визначення понять Стаття 14. Визначення понять 

… 

14.1.195. працівник - фізична особа, яка безпосередньо 

власною працею виконує трудову функцію згідно з 

укладеним з роботодавцем трудовим договором 

(контрактом); 

… 

14.1.195. працівник (наймана особа) - фізична 

особа, яка за винагороду виконує роботу згідно з 

укладеним з роботодавцем трудовим договором 

(контрактом) відповідно до закону.  

РОЗДІЛ ХХ. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб 

 

Відсутній 

       

 

11. Тимчасово, до 1 січня 2025 року, суб’єкт індустрії 

програмної продукції до доходів у вигляді заробітної 

плати та інших винагород за трудовими договорами 

(контрактами),  нарахованих (виплачених, наданих) 

працівникам посади яких відповідають підкласу 2132 

згідно класифікатору професій (ДК 003:2010) - 

професіонали в галузі програмування, застосовує 

ставку податку на доходи фізичних осіб, визначену 

підпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статті 167 цього 

Кодексу.  

      При цьому сума податку, яка обчислена відповідно 

до абзацу першого цього пункту та підлягає 



перерахуванню до бюджету, не може бути меншою ніж 

добуток суми двократного розміру мінімальної 

заробітної плати, установленої законом на 1 січня 

звітного податкового року, та ставки податку, 

визначеної пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу.   

   Для цілей застосування цього пункту суб'єктом 

індустрії програмної продукції вважається суб'єкт 

господарювання, який протягом попередніх чотирьох 

послідовних звітних (податкових) кварталів сукупно 

одночасно відповідає таким критеріям: 

1) питома вага доходів суб'єкта від здійснення видів 

економічної діяльності, визначених у цьому пункті, 

становить не менш як 70 відсотків доходів від усіх 

видів економічної діяльності з реалізації товарів, 

виконання робіт, надання послуг; 

2) первісна вартість основних засобів та/або 

нематеріальних активів суб'єкта перевищує 50 

розмірів мінімальної заробітної плати, установленої 

законом на 1 січня звітного (податкового) року; 

3) у суб'єкта відсутній податковий борг; 

4) щодо суб'єкта судом не прийнято постанови про 

визнання боржника банкрутом відповідно до Закону 

України "Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом". 

     У разі встановлення контролюючим органом 

невідповідності діяльності суб'єкта критеріям, 

встановленим цим пунктом, такий платник податків 

має за весь період невідповідності провести 

перерахунок податку на доходи фізичних осіб з 
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застосуванням загальних правил, визначених IV 

розділом цього Кодексу для оподаткування доходів 

фізичних осіб, та сплатити до відповідного бюджету 

недоутриману суму податку.  

    Видами економічної діяльності з реалізації товарів, 

виконання робіт та надання послуг в індустрії 

програмної продукції в цілях визначення наявності 

права суб'єкта індустрії програмної продукції на 

застосування особливостей оподаткування є: 

1) видання програмного забезпечення, включаючи 

видання і реалізацію (продаж, прокат та/або надання 

ліцензій) системних пакетів програм, службових та 

ігрових програм, публікацію готового (несистемного) 

програмного забезпечення, у тому числі переклад або 

адаптацію несистемного програмного забезпечення для 

певного ринку за власний рахунок: операційні 

системи, бізнес та інші додатки; випуск комп'ютерних 

ігор для всіх платформ; 

2) комп'ютерне програмування та всі види діяльності з 

написання, модифікування, тестування і забезпечення 

технічною підтримкою, документування програмного 

забезпечення (у тому числі з використанням 

комерційних або вільно розповсюджених модулів), 

включаючи розроблення структури і змісту та/або 

написання системи команд, необхідних для створення 

та виконання: системного програмного забезпечення (у 

тому числі відновлення), прикладних програм (у тому 

числі відновлення), баз даних, веб-сайтів (у тому числі 

їх аудіовізуальних елементів); настроювання 



програмного забезпечення, тобто модифікацію та 

конфігурацію існуючих додатків, таким чином, щоб 

воно функціонувало в рамках інформаційної системи 

клієнта; розроблення індивідуального програмного 

забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів 

програм до потреб користувачів; написання 

програмних супроводжуючих інструкцій для 

користувачів; 

3) консультування з питань інформатизації, 

включаючи планування та розроблення комп'ютерних 

систем, що поєднують комплектуюче устаткування, 

програмне забезпечення та комунікаційні технології, 

консультування щодо типу та конфігурації 

комп'ютерних технічних засобів і використання 

технологій програмного забезпечення: аналіз 

інформаційних потреб користувачів та пошук 

найоптимальніших рішень, консультування з питань 

створення продукції програмного забезпечення і 

надання допомоги щодо технічних аспектів 

комп'ютерних систем, консультування з питань 

обслуговування роботи програмного забезпечення та 

інформатизації; 

4) діяльність з керування комп'ютерним 

устаткуванням, включаючи надання послуг з 

місцевого керування і діяльності комп'ютерних систем 

клієнтів, а також з оброблення даних та інші супутні 

послуги, експлуатацію на довготривалій (постійній) 

основі засобів обробки даних, що належать іншим 

користувачам; 



5) створення та впровадження інформаційно-технічних 

комплексів, систем та мереж щодо: проектування та 

створення комплексів, систем та мереж на базі 

інформаційних технологій, систем передачі даних та 

систем збереження даних, монтажу і встановлення 

електронно-обчислювальних машин та іншого 

устаткування для оброблення інформації; 

обслуговування та супровід комплексів, систем і 

мереж, збудованих на базі інформаційних технологій; 

установлення програмного забезпечення за 

винагороду, включаючи реалізацію, інсталяцію, 

впровадження, інтеграцію з іншими системами, 

підтримка (налагодження, консультування з питань 

розробки та експлуатації, модифікація та доробка, 

виправлення помилок); розроблення криптографічних 

засобів захисту інформації; надання права на 

використання програмного забезпечення, включаючи 

передачу майнових прав інтелектуальної власності на 

програмне забезпечення (комп'ютерні програми); 

6) оброблення даних, розміщення інформації на веб-

вузлах і пов'язана з ними діяльність, включаючи 

діяльність, пов'язану з базами даних: надання даних у 

певному порядку або послідовності шляхом їх вибору в 

режимі он-лайн або прямого доступу до оперативних 

даних, відсортованих згідно із запитом, для широкого 

чи обмеженого кола користувачів (комп'ютеризований 

менеджмент); оброблення, підготовку та введення 

даних із застосуванням програмного забезпечення 

користувача або власного програмного забезпечення. 



     Суб'єкт індустрії програмної продукції має подати 

до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням 

заяву про реєстрацію його суб'єктом індустрії 

програмної продукції, який застосовує передбачені цим 

пунктом особливості оподаткування, за 15 

календарних днів до початку календарного місяця, з 

якого зазначений суб'єкт передбачає отримати право 

на використання особливостей оподаткування доходів 

найманих працівників. 

    У заяві зазначаються підстави для реєстрації 

суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, 

який застосовує особливості оподаткування. 

    Суб'єкт індустрії програмної продукції разом з 

заявою подає фінансову звітність, копії первинних 

документів (засвідчені підписом платника податку або 

його посадовою особою та скріплені печаткою (у разі її 

наявності) чи в електронній формі з дотриманням 

умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних 

осіб, якщо такі документи створюються ним в 

електронній формі), що підтверджують право на 

використання особливостей оподаткування. 

      Для підтвердження права суб'єкта індустрії 

програмної продукції на застосування особливостей 

оподаткування контролюючий орган має право 

провести документальну позапланову невиїзну 

перевірку платника для встановлення достовірності 

поданих платником документів. Така перевірка може 

бути проведена протягом 10 робочих днів, що настають 

за днем отримання реєстраційної заяви. 



      Контролюючий орган мотивовано відмовляє 

суб'єкту індустрії програмної продукції в реєстрації 

його як суб'єкта, який застосовує особливості 

оподаткування, якщо за результатами розгляду 

реєстраційної заяви, поданих документів або 

проведеної документальної позапланової невиїзної 

перевірки встановлено, що зазначений суб'єкт не 

відповідає критеріям, визначеним у цьому пункті. 

      Рішення про таку відмову має бути надіслано 

платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 

цього Кодексу, протягом 15 робочих днів, що настають 

за днем отримання реєстраційної заяви. 

      У разі відсутності підстав для відмови суб'єкту 

індустрії програмної продукції в реєстрації як суб'єкта, 

який застосовує особливості оподаткування, 

контролюючий орган зобов'язаний протягом 15 

робочих днів з дня отримання реєстраційної заяви 

включити такого платника до реєстру суб'єктів, які 

застосовують особливості оподаткування доходів 

найманих працівників суб'єктів  індустрії програмної 

продукції, та повідомити суб’єкт про таке включення.   

   Суб'єкт індустрії програмної продукції має право 

застосовувати особливості оподаткування з першого 

числа місяця, що настає за місяцем, в якому такого 

суб'єкта було включено до реєстру суб'єктів, які 

застосовують особливості оподаткування доходів 

найманих працівників суб'єктів індустрії програмної 

продукції. 

     Форми заяв про реєстрацію суб’єктом або про 
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анулювання  такої реєстрації, порядок ведення реєстру 

суб'єктів, які застосовують особливості оподаткування 

доходів найманих працівників суб'єктів  індустрії 

програмної продукції, затверджуються центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну податкову і митну політику, за 

погодженням з центральним органом виконавчої 

влади з питань науки, інновацій та інформатизації 

України. 

     Центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику, веде реєстр суб'єктів, які 

застосовують особливості оподаткування доходів 

найманих працівників суб'єктів  індустрії програмної 

продукції, та щомісячно оприлюднює його на своєму 

веб-сайті. 

     Реєстрація суб'єкта індустрії програмної продукції 

як суб'єкта, який застосовує особливості 

оподаткування, підлягає анулюванню в разі, якщо 

зазначений суб'єкт: 

1) подає заяву про анулювання реєстрації як суб'єкта, 

який застосовує особливості оподаткування; 

2) не відповідає критеріям, встановленим у цьому; 

3) припиняє здійснення видів економічної діяльності, 

що надавали йому право застосовувати особливості 

оподаткування, у зв'язку з ліквідацією або 

реорганізацією. 

   У таких випадках контролюючий орган виключає 

такого платника  з реєстру суб'єктів, які застосовують 



особливості оподаткування діяльності в індустрії 

програмної продукції. 

     Рішення контролюючого органу може бути 

оскаржене платником податку в порядку, 

передбаченому статтею 56 цього Кодексу. 

 

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" 

 

Розділ VIII 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Відсутній 

9
10

. На період до 1 січня 2025 року єдиний внесок для 

платників - суб'єктів індустрії програмної продукції, 

які відповідно до пункту 11 підрозділу 1 розділу XX 

Податкового кодексу України застосовують 

особливості оподаткування, встановлюється розмірі 5  

відсотків визначеної пунктом 1 частини першої статті 

7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску для 

працівників, посади яких відповідають підкласу 2132 

згідно класифікатору професій (ДК 003:2010) - 

професіонали в галузі програмування, без обмеження 

бази нарахування єдиного внеску, та у розмірі, 

визначеному статтею 8 цього закону, для інших 

застрахованих осіб.  При цьому страховий внесок за  

працівників, посади яких відповідають підкласу 2132 

згідно класифікатору професій (ДК 003:2010) - 

професіонали в галузі програмування, не може бути 

меншим за  подвійний розмір мінімального страхового 

внеску, нарахованого за ставкою, визначеною 

частиною п’ятою статті 8 цього закону та більшим за 
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розмір страхового внеску, розрахованого для 

максимальної бази нарахування єдиного внеску за 

ставкою, визначеною частиною п’ятою статті 8 цього 

закону. 

 

Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" 

Стаття 40. Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії 
4. При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої 

фактично сплачено страхові внески за місяць, за який 

розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу) для 

застрахованих осіб, які сплачують страхові внески у 

фіксованому розмірі, у тому числі членів їхніх сімей, які 

беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності, а 

також для осіб, зазначених в абзаці першому частини 

дев’ятої статті 10 Закону України "Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування", отриманий ними дохід за 

відповідний місяць визначається за формулою: 

З=Ф/Т*100% 

З - сума заробітної плати (доходу) застрахованої 

особи, з якої фактично сплачено єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(страхові внески) за місяць, за який розраховується 

коефіцієнт заробітної плати (доходу); 

Ф - сума фактично сплаченого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(страхового внеску) у фіксованому розмірі за відповідний 

4. При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої 

фактично сплачено страхові внески за місяць, за який 

розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу) для 

застрахованих осіб, які сплачують страхові внески у 

фіксованому розмірі, у тому числі членів їхніх сімей, які 

беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності, 

застрахованих осіб, за яких сплачувались страхові 

внески за ставкою, передбаченою п. 9
10

 розділу VIII 

Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування",  а також для осіб, зазначених в абзаці 

першому частини дев’ятої статті 10 Закону України "Про 

збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування", отриманий ними дохід 

за відповідний місяць визначається за формулою: 

З=Ф/Т*100% 

З - сума заробітної плати (доходу) застрахованої 

особи, з якої фактично сплачено єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(страхові внески) за місяць, за який розраховується 
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місяць; 

Т - розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування (страхового внеску до 

солідарної системи), встановлений для відповідної 

категорії осіб у відповідному місяці, а в разі одноразової 

сплати єдиного внеску відповідно до частини п’ятої статті 

10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування" - у 

місяці, в якому укладено договір про добровільну участь. 

 

коефіцієнт заробітної плати (доходу); 

Ф - сума фактично сплаченого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(страхового внеску) у фіксованому розмірі за відповідний 

місяць; 

Т - розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування (страхового внеску до 

солідарної системи), встановлений для відповідної 

категорії осіб у відповідному місяці, або розмір єдиного 

внеску, передбачений частиною 5 статті 8 Закону 

України "Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування" 

– для  застрахованих осіб, за яких сплачувались 

страхові внески за ставкою, передбаченою п. 9
10

 

розділу VIII Закону України "Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування",  а в разі одноразової сплати єдиного 

внеску відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону 

України "Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування" - у 

місяці, в якому укладено договір про добровільну участь. 

 

 

 

Народні депутати України                                                                                                                           Южаніна Н.П. 
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