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До 1 числа календарного місяця, наступного за 

місяцем скасування воєнного стану, IT-компанії не 
можуть бути позбавлені статусу резидента Дія Сіті, 
якщо вони не дотримуються вимог щодо:

Cпеціальний правовий та податковий режим для IT-компаній, зареєстрованих в Україні, під назвою "Дія Сіті" 

повністю запрацював на початку 2022 року (огляд режиму Дія Сіті можна знайти за посиланням).

Для набуття та збереження статусу резидента Дія Сіті українські IT-компанії мали дотримуватися певних

вимог. Через введення в Україні воєнного стану починаючи з 24 лютого 2022 року дія ряду вимог була

призупинена Кабінетом Міністрів України. 

Інші вимоги

відсутності податкового

боргу, розкриття

інформації про кінцевих

бенефіціарних

власників тощо

90% 

кваліфікованого 

доходу

розміру кваліфікованого

доходу від IT-

діяльності, отриманого

за квартал та 

календарний рік (90%)

розміру

середньооблікової

кількості

працівників та гіг-

спеціалістів (9 

осіб)

9 

спеціалістів1200 євро

розміру середньої

місячної винагороди

працівникам та гіг-

спеціалістам

Окрім того, до 1 січня календарного року, що настає за 

роком, наступним за роком скасування воєнногостану, 
резиденти Дія Сіті звільняються від обов’язку подавати
звіт про відповідність та незалежний висновок, метою 

яких є контроль за дотриманням вимог режиму Дія Сіті.

http://www.kinstellar.com/
https://www.kinstellar.com/insights/detail/1493/diia-city-a-special-legal-and-tax-regime-for-it-companies-in-ukraine-is-coming-into-play


Податковий режим

Спеціальна спрощена система оподаткування
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У разі недотримання критеріїв стосовно
середньомісячноївинагороди та 

середньообліковоїкількості залучених
спеціалістіврезидент Дія Сіті буде 
зобов’язаний застосувати стандартну ставку 

податку 18% (замість 5%) до оподаткування
винагород таких спеціалістів у місяці

невідповідності критеріям. 
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Резиденти Дія Сіті за визначенням можуть перебувати виключно на загальній системі оподаткування, 

тобто повинні сплачувати податок на прибуток на загальних умовах за стандартною ставкою 18% або

на спеціальних умовах (квазі податок на виведений капітал) за ставкою 9%: 

CIT 
на загальних умовах

18% 9%
CIT 

на спец умовах

В контексті оподаткування резидентів Дія Сіті також звертаємо увагу, що резиденти Дія Сіті не 

можуть скористатися опцією з переходу на сплату 2% єдиного податку, передбаченою

«воєнними» змінами в Податковий кодекс України (огляд такого переходу можна знайти за

посиланням).

Разом з цим, доходи спеціаліста, 
оподатковані за такою стандартною 

ставкою, не включатимуться до річного
ліміту доходу спеціаліста в розмірі 240 
000 євро, у разі перевищення якого

втрачається право на пільгову ставку 
податку 5%. 

Однак вищезазначені послаблення не стосуються питань оподаткування

18%Невідповідність

Інші «воєнні» 

нововведеня

Застосовуються до резидентів Дія Сіті на рівні з іншими платниками податків:

▪ пільги щодо подання звітності та сплати податків (відсутність відповідальності),

▪ зупинення перебігустроків, вказанихв Податковому кодексі України, 

▪ ПДВ пільги у разі, якщо резидент Дія Сіті є платником ПДВ тощо.

Незважаючи на введення воєнного стану, 

українські IT-компанії активно долучаються до 
режиму Дія Сіті. 

>70 компаній

стали резидентами 

Дія Сіті, починаючи з 

1 березня 2022 року

http://www.kinstellar.com/
https://www.kinstellar.com/upload/UKR_Single_Tax_System_Mar_2022.pdf

