
Закон Дія Сіті 
(Закон України “Про 

стимулювання
розвитку цифрової

економіки в Україні” 

№ 4303) набрав 
чинності

14 серпня 2021

“Дія Сіті”: спеціальний правовий та податковий

режим для ІТ-компаній в Україні
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1200 євро

мінімальна

середньомісячна

винагорода

працівникам та гіг-

спеціалістам

IT-діяльність

здійснення діяльності 

відповідно до 

затвердженого 

переліку

>9 спеціалістів

середньооблікова 

кількість 

працівників та гіг-

спеціалістів

Набути статус резидента Дія Сіті
можуть лише юридичні особи, 

зареєстровані на території України, які

відповідають наступним вимогам:

Податковий Закон Дія Сіті 
(Закон України “Про внесення 

змін до Податкового кодексу 
України щодо стимулювання 
розвитку цифрової економіки 

в Україні” № 5376) набирає 
чинності

1 січня 2022

Створення сприятливих
податкових та правових

умов для компаній, що
працюють у сфері

технологій в Україні

Мета > 25 років

Мінімальний строк 
дії режиму

щодо

юридичної

особи 

відсутні

обставини, 

встановлені

законом

сума доходу від

ІТ-діяльності у 

відношенні до 

загального

доходу

90%

кваліфікованого 
доходу
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Можливі опції залучення персоналу

Договори про нерозголошення та
утримання від вчинення конкурентних дій

ГІГ-контракт Цивільно-правовий 

договір

Трудовий договір

Законодавча 

база

Закон Дія Сіті Цивільний кодекс України Кодекс законів про працю
України

Форма Можуть укладатися в 
електронній формі за умови
дотримання вимогЗакону 

України “Про електронні довірчі
послуги“

Можуть укладатися в 
електронній формі за умови
дотримання вимогЗакону 

України “Про електронні
довірчі послуги“

Обов’язкова письмова форма

Строк дії Невизначений або визначений 
строк дії

Визначений строк дії Трудовий контракт -
визначений строк дії, трудовий 
договір – невизначений строк 

дії

Соціальні 

гарантії

Лікарняні, відпустки, відпустки у 
зв'язку з вагітністю та пологами, 
інші соціальні гарантії та 

соціальне страхування
відповідно до Закону Дія Сіті

Не застосовується Лікарняні, відпустки, відпустки
у зв'язку з вагітністю та 
пологами, інші соціальні

гарантії та соціальне
страхування відповідно до 

законодавства про працю

Податки Резидент Дія Сіті утримує 5% 
податку на доходи фізичних осіб 
(ПДФО) + 1.5% військового збору 

(ВЗ) з винагороди, що
виплачується гіг-спеціалісту, 

якщо річний дохід не перевищує
240 тис. євро.
Гіг-спеціаліст самостійно сплачує 

18% ПДФО з суми річного
доходу, яка перевищує лімітв 

240 тис. євро

Фізична особа-підприємець 
(ФОП) самостіно несе
відповідальність за сплату

податків. Якщо ФОП 
зареєстрований на спрощеній

системі оподаткування, 
він/вона сплачує або 5% 
єдиного податку, або 3% 

єдиного податку + 
реєструється як платник ПДВ

Резидент Дія Сіті утримує 5% 
ПДФО + 1.5% ВЗ із заробітної 
плати, що виплачується

працівнику, якщо річний дохід
не перевищує 240 тис. євро.

Працівник самостійно сплачує 
18% ПДФО з суми річного
доходу, яка перевищує лімітв 

240 тис. євро.

Єдиний 

соціальний 

внесок (ЄСВ)

Резидент Дія Сіті сплачує 
мінімальний ЄСВ незалежно від 
розміру винагороди, що підлягає 

виплаті гіг-спеціалісту

ФОП самостійно сплачує 
мінімальний ЄСВ

Резидент Дія Сіті сплачує 
мінімальний ЄСВ незалежно 
від розміру заробітної плати, 

що підлягає виплаті 
працівнику
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Договір 
про 

нерозголо-
шення

Договір про 
неконкурен-

цію

ІСТОТНІ 
УМОВИ

ІСТОТНІ 
УМОВИ

▪ у письмовій формі
▪ компенсація 

необов'язкова

▪ строк зобов’язання
▪ обсяг інформації, 

що не підлягає 

розголошенню

▪ у письмовій формі
▪ компенсація обов'язкова

▪ строк зобов’язання
(припиняється не пізніше спливу
12 місяців з дня припинення

відносин)
▪ територія, на яку поширюється

дія зобов’язання
▪ вичерпний перелік 

конкуруючих видів діяльності

▪ компенсація за зобов’язання
утримуватися від вчинення

конкурентнихдій

симбіоз цивільно-правового та трудового договорівГІГ-Контракт:New
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Інші новели

Додаткове
регулювання

договорів
опціону

Запровадження
запевнень щодо

договору та 
компенсації за 

неправдиві
запевнення

Можливість
конвертації

боргу в 
статутний

капітал

Виконавчий 
орган

резидента Дія 
Сіті – фізична 
або юридична 

особа

Можливість
підпорядковувати

корпоративні
договори 

іноземному праву

Податковий режим Дія Сіті

ПНП

18%
▪ сплата податку на прибуток (ПНП) 

на загальних умовах

▪ стандартна ставка ПНП 18%, об’єкт

оподаткування – прибуток

▪ застосування податкових різниць, 

якщо річний дохід вище 40 млн грн

ПНП

9%
сплата ПНП на спеціальних умовах

об’єкт оподаткування – грошове

вираження певних операцій з 

неплатниками ПНП за ставкою 9% 

квазі-податок на виведений капітал

▪ Ba

▪ д

▪ р
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виплата винагороди фізичним
особам-підприємцям з урахуванням

встановлених лімітів*

виплата дивідендів, процентів
або роялті за певних умов

виплати неприбутковим організаціям, а 
також надання безповоротної фінансової

допомоги за певних умов

імпортта експорттоварів або
послуг за певних умов

9%

Різниця між ціною
контрольованої операції та 

цінами, визначеними за 
принципом “витягнутої

руки“

18%

Скоригований 
прибуток 

контрольованих 
іноземних 

компаній (КІК)

18%

Виплати за операціями з 
неплатниками ПНП за 

ставкою 9%

В
И

Н
Я

Т
К

И

* Ця операція звільнена від оподаткування до 2024 року 

та має перехідний період протягом 2024 року
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Податкова ставка

у розмірі 5%

Податкова ставка 

у розмірі 18%

зобов’язання 

зі сплати 

ПНП

Зменшення зобов’язань зі сплати ПНП

Податковий Закон Дія Сіті дозволить резидентам Дія Сіті платникам ПНП на 

спеціальних умовах зменшити свої зобов’язання зі сплати ПНП на суму 

податків, що утримуються з доходів нерезидентів за операціями, що

підлягають оподаткуванню ПНП на спеціальних умовах.

Податки фізичних осіб
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- податки на 

репатріацію

Прогресивна шкала податку на доходи 

фізичних осіб із заробітної плати/винагороди:

1,5% військовий 
збір із заробітної 

плати/винагороди

сплачується працівником / гіг-
спеціалістом самостійно щодо сум 

перевищення встановленого ліміту

мінімальний єдиний 
внесок із суми заробітної 

плати / винагороди 
(прибл. 40 євро щомісяця)

утримується резидентом Дія Сіті з 
доходів, що ним виплачується, за 

умови, що сума річного доходу не 
перевищує 240 тис. євро

< 240 тис. 

євро

> 240 тис. 

євро

Ваші ключові контакти:

Анастасія Болховітінова
Радник, керівник сектору ТМТ

+380 50 352 2996
anastasiya.bolkhovitinova@kinstellar.com

Ілля Свердлов
Партнер, керівник практики 

податкового права

+380 67 245 4048 

illya.sverdlov@kinstellar.com

1,5%

40 євро

http://www.kinstellar.com/

