
До реєстр. № 5376
від 14.04.2021

ВИСНОВОК

на проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, 
внесений народними депутатами України Чернєвим Є.В., Крячком М.В. та 
іншими народними депутатами України (реєстр. № 5376 від 14.04.2021)

13 травня 2021 року
протокол №67

Комітет на своєму засіданні 13 травня 2021 року (протокол №67) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, внесений народними 
депутатами України Чернєвим Є.В., Крячком М.В. та іншими народними 
депутатами України (реєстр. № 5376 від 14.04.2021).

Проект Закону реєстр. №5376 системно пов'язаний із законопроектом про 
стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, внесеним народними 
депутатами України Чернєвим Є.В., Гетманцевим Д.О. та іншими народними 
депутатами України (реєстр. № 4303 від 02.11.2020), який прийнято Верховною 
Радою України за основу 15.04.2021р. 

Поданим проектом Закону реєстр. №5376 пропонується запровадження:
спеціального режиму оподаткування резидентів Дія Сіті – ІТ компаній, що 

відповідатимуть передбаченим Законом України «Про стимулювання розвитку 
цифрової економіки в Україні» вимогам та будуть включені до спеціального 
реєстру, ведення якого здійснюватиме уповноважений орган – центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 
політики у сфері цифрової економіки; та

спеціального режиму оподаткування окремих доходів працівників 
резидентів Дія Сіті та залучених ними гіг-спеціалістів (фахівців, які виконують 
роботи (надають послуги) в рамках здійснення резидентами Дія Сіті їх 
господарської діяльності на підставі гіг-контрактів, укладених відповідно до 
Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»).

Спеціальний режим оподаткування резидентів Дія Сіті передбачає 
можливість переходу ними на оподаткування податком на прибуток підприємств 
за особливими умовами, що передбачають ставку податку у розмірі 9% та 
оподаткування лише низки операцій, таких як, зокрема:

1) виплати процентів на користь нерезидентів – пов’язаних осіб, або 
нерезидентів, зареєстрованих в державах, що є «низькоподатковими» 
юрисдикціями;

2) надання фінансової допомоги не платнику податку, яка не підлягає 
поверненню, або пов’язаній фізичній особі – неплатнику податку або пов’язаній 
особі – нерезиденту незалежно від наявності умови про повернення, або 



пов’язаній юридичній особі – неплатнику податку чи непов’язаній особі, яка 
залишається неповернутою протягом 12 календарних місяців (крім окремих 
випадків);

3) безоплатне надання майна не платнику податку (крім окремих 
випадків);

4) виплати, що здійснюються у зв’язку із вкладенням в об’єкти 
інвестицій (в тому числі придбанням майна), що перебувають за межами 
території України,

5) придбання майна, робіт, послуг у неплатника податку – нерезидента, 
та/або передача майна, робіт, послуг неплатнику податку – нерезиденту (якщо 
розрахунки чи постачання майна, робіт, послуг за відповідними операціями не 
здійснено у 360-денний чи інший строк відповідно до законодавства);

6) виплата роялті в сумах перевищення ліміту та в інших окремих 
випадках.

Спеціальний режим оподаткування окремих доходів працівників та гіг-
спеціалістів резидентів Дія Сіті передбачає:

1) оподаткування податком з доходів фізичних осіб за ставкою 5%:
- заробітної плати працівників резидентів Дія Сіті;
- винагороди гіг-спеціалістів за гіг-контрактами, укладеними з 

резидентами Дія Сіті;
- авторської винагороди за створення службового твору та перехід 

прав на службові твори.
2) сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у розмірі:
- мінімального страхового внеску – для працівників резидентів Дія 

Сіті;
- 22 відсотки суму винагороди фізичним особам за виконання робіт 

(надання послуг) за гіг–контрактами.
Головне наукове-експертне управління, у цілому не заперечуючи щодо 

необхідності удосконалення питань оподаткування ІТ-сфери в Україні, 
одночасно, розглянувши проект, висловило до нього зауваження. 

Крім того зазначило, що для прийняття виваженого рішення щодо 
пропозицій проекту доцільно отримати висновок Уряду.

Міністерством фінансів України законопроект не підтримується. 
Державною податковою службою України законопроект підтримується за умови 
доопрацювання.

З огляду на вищезазначене, за результатами розгляду та обговорення на 
Комітеті, керуючись положеннями частини третьої статті 93, статті 108 Закону 
України «Про регламент Верховної Ради України», Комітет вирішив:

1. рекомендувати Верховній Раді України:
- проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, внесений 
народними депутатами України Чернєвим Є.В., Крячком М.В. та іншими 
народними депутатами України (реєстр. № 5376 від 14.04.2021) включити до 
порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

- за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, відповідно до 
пункту 1 частини першої статті 114 Закону України «Про регламент Верховної 



Ради України», прийняти за основу з дорученням  Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики при підготовці до 
другого читання доопрацювати зазначений законопроект відповідно до 
частини першої статті 116 Закону України «Про Регламент Верховної Ради 
України» щодо внесення змін до тексту проекту стосовно встановлення 
величини єдиного внеску, що сплачується страхувальником з суми 
винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за гіг–
контрактами, укладеними у порядку, передбаченому Законом України «Про 
стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», у розмірі 
мінімального страхового внеску.

2. Співдоповідачем від Комітету визначити Голову Комітету – 
народного депутата України Гетманцева Д.О.
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