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On 24 May 2012, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted two Laws on the state support of IT industry
development in Ukraine which, inter alia, introduce additional specific tax benefits for IT industry.
1. The Law on tax benefits (Draft Law No. 9744)
On 24 May 2012, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted the The Law of Ukraine “On Amendment of
Chapter XX “Transitional Provisions” of the Tax Code of Ukraine concerning peculiarities of taxation of
entities of IT industry” (hereinafter – “the Law”).
Tax benefits:
The Law stipulates the following tax benefits for entities operating in the software industry (IT industry
entities):


profits received from certain types of economic activities (hereinafter – the “IT industry”) will be
subject to the respective tax benefits and will be subject to Corporate Tax at a rate of 5%;



supplies of software products, developed in the course of IT industry activities, will be exempt
from VAT.

The Law also envisages benefits for employees of IT industry entities, namely:


personal income tax rate will be 5% and will be applied to salaries and other remuneration under
employment agreements (contracts) of employees of IT industry entities, whose positions will be
included in the appropriate list approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine. If an amount of
personal income tax, calculated by the application of the 5% tax rate, is less than the amount of
tax calculated by application of a rate of 15% to 2 minimal wages (as of 1 January of the
reporting tax year), then the applicable personal income tax rate will be determined according to
an established formula (Comment: in brief, such 5% tax rate is applicable, provided that the
respective income is not less than 6 minimal wages, established as of 1 January of the reporting
tax year (as of 1 January 2012 this sum amounts to UAH 6 438)). In our opinion, the formula of
calculation of the tax rate, laid down in the Law, is not fully correct.

Respective tax benefits will be effective for the period from 1 January 2013 until 1 January 2023.
Who is entitled to the tax benefits?
An IT industry entity, which during the previous year (for newly created entities, carrying out activities
within at least two full reporting (tax) quarters, - for the period of their actual activity) meets the following
criteria, will be eligible for the tax benefits:


not less than 70% of income is derived from the supply of goods / works/ services of IT industry
activities



the historic value of fixed assets and/or intangible assets exceeds 50 minimal wages established
as of 1 January of the reporting year (as of 01 January 2012 this sum amounts to UAH 53 650)



an IT industry entity has no tax debt



absence of a resolution which recognizes the IT industry entity as bankrupt.

Which activities are subject to the tax benefits?

The exhaustive list and detailed description of the IT industry activities subject to the abovementioned tax
benefits are envisaged by The Law (Draft Law No.9744), including inter alia:


software development;



computer programming;



IT consulting;



IT hardware management;



development and implementation of IT complexes, systems and networks;



data processing, placement of data on web-sites and ancillary activity.

To be eligible for the respective benefits, an IT entity should be included into the register of IT industry
entities and receive a certificate of registration confirming such entity as one which is entitled to apply the
peculiarities of taxation in the IT industry.
2. The Law on IT industry support (Draft Law No. 8267)
On 24 May 2012 the Verkhovna Rada of Ukraine also adopted the Law of Ukraine “On State Support of
IT Industry Development” (hereinafter – “The Law on IT industry support”). The Law on IT industry
support provides for the state support of IT industry development. In particular, in addition to the tax
benefits, specified in The Law (Draft Law No.9744), The Law on IT industry support also provides for a
reduction of the fiscal burden on payroll fund obligations of IT industry entities, by way of a decrease in
unified social tax contributions. The Law on IT industry support envisages a special mechanism for the
calculation of the unified social tax contributions for IT industry entities. In substance, this mechanism
provides that the remuneration of employees taxable under unified social contribution (both for the
employer and employees) will be capped at 2 minimal wages (currently, this sum amounts to UAH 2 188)
per each such an employee. The respective unified social contribution benefits will be effective within the
period from 1 January 2013 until 31 December 2022. (Comments: given the rather significant payroll
expenses burden in the cost of services provided by IT entities, the reduction of the fiscal contributions
on payroll fund obligations will, in our view, be an important benefit for IT industry entities).
Overall Comment: In our view, the two legislative amendments for IT industry entities, described above,
may lead to restructuring of the relationship between IT industry entities and IT specialists, in the case of
those IT entities who currently operate through individual entrepreneurs. The new laws should also be
attractive to those IT industry entities who currently engage IT specialists under employment contracts.
The abovementioned legislative amendments should encourage further investment in the IT industry of
Ukraine.
***
If the President of Ukraine signs The Law on tax benefits (Draft Law No. 9744) and The Law on IT
industry support (Draft Law No. 8267), the respective tax and unified social tax benefits will become
effective from 1 January 2013.
Please note that the final texts of the abovementioned laws adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine,
have not yet been published in the official press. Therefore, there may be certain changes in the final
texts of such laws.
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Податково-юридичний бюлетень з огляду нових
законів в сфері ІТ індустрії
29 травня 2012 р.

24 травня 2012 року Верховна Рада України ухвалила два закони, що спрямовані на державну
підтримку розвитку ІТ індустрії в Україні та які передбачають, зокрема, запровадження додаткових
податкових пільг для ІТ індустрії.
1. Закон про податкові пільги (законопроект №9744)
24 травня 2012 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей
оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції» (далі – «Закон»).
Податкові пільги:
Закон передбачає для суб’єктів індустрії програмної продукції (суб’єкти ІТ індустрії) наступні
податкові пільги:


оподаткування прибутку, отриманого від певних видів економічної діяльності, на які
поширюються відповідні податкові пільги (далі – «діяльність у сфері ІТ індустрії»),
податком на прибуток підприємств за ставкою 5%;



звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції, створеної в
результаті здійснення діяльності у сфері ІТ індустрії.

Закон також передбачає пільги для працівників суб’єктів ІТ індустрії, а саме:


ставка податку з доходів фізичних осіб становитиме 5% та застосовуватиметься до
заробітної плати та інших винагород за трудовими договорами (контрактами) працівників
суб’єкта ІТ індустрії, посади яких відповідатимуть відповідному переліку, затвердженому
Кабінетом Міністрів України. Якщо сума податку з доходів фізичних осіб, визначена із
застосуванням 5% ставки, становитиме менше, ніж сума податку, яка обчислена шляхом
множення 2-х розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня звітного податкового
року) на 15% ставку, то фактична ставка податку буде розраховуватися за встановленою
формулою. (Коментар: по суті, ця 5% ставка податку застосовуватиметься, якщо
відповідний дохід буде не меншим, ніж 6 розмірів мінімальної заробітної плати,
установленої на 1 січня звітного податкового року (станом на 01 січня 2012 така сума
складала 6 438 грн.). На наш погляд, наведена в Законі формула розрахунку ставки
податку не є у повній мірі коректною).

Відповідні податкові пільги запроваджуються на строк з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року.
Хто може використовувати відповідні податкові пільги?
Використовувати відповідні податкові пільги може суб’єкт ІТ індустрії, який відповідає наступним
критеріям протягом попереднього року (а для новостворених підприємств, які здійснюють
діяльність протягом не менше двох повних звітних (податкових) кварталів, – протягом періоду
фактичної діяльності таких суб’єктів):


не менше 70% доходів від реалізації товарів / робіт / послуг становлять доходи від
діяльності у сфері ІТ;



первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів перевищує 50 розмірів
мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня звітного року (станом на 1 січня 2012
відповідна сума складала 53 650 грн.);



відсутність податкового боргу у суб’єкта ІТ індустрії;



відсутність постанови про визнання суб’єкта ІТ індустрії банкрутом.

Які види діяльності підпадають під дію податкових пільг?
Вичерпний перелік та детальний опис видів діяльності у сфері ІТ індустрії, на які поширюються
відповідні податкові пільги, встановлюється Законом (законопроект №9744). Такі види діяльності,
зокрема, включають:


видання програмного забезпечення;



комп’ютерне програмування;



консультування з питань інформатизації;



діяльність з керування комп’ютерним устаткуванням;



створення та впровадження інформаційно-технічних комплексів, систем та мереж;



оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність.

Підставою для застосування вищезгаданих податкових пільг є реєстрація ІТ компанії в реєстрі
суб’єктів ІТ індустрії та отримання свідоцтва про реєстрацію такої ІТ компанії як суб’єкта, який
застосовує особливості оподаткування у сфері ІТ.
2. Закон про підтримку ІT індустрії (законопроект № 8267)
24 травня 2012 року Верховна Рада України також ухвалила Закон України «Про державну
підтримку розвитку індустрії програмної продукції» (далі – «Закон про підтримку ІТ індустрії»).
Закон про підтримку ІТ індустрії передбачає запровадження державної підтримки розвитку ІТ
індустрії. Зокрема, в доповнення до податкових пільг, передбачених Законом (законопроект
№9744), Закон про підтримку ІТ індустрії також передбачає зниження фіскального навантаження
на фонд оплати праці суб’єктів ІТ індустрії шляхом зменшення виплат по єдиному соціальному
внеску. Цим Законом встановлюється спеціальний механізм розрахунку єдиного соціального
внеску для суб’єктів ІТ індустрії. Суть цього механізму, загалом, полягає в тому, що сума доходів
найманих працівників суб’єктів ІТ індустрії, на яку нараховується єдиний соціальний внесок (як для
роботодавця, так і для найманих працівників), не перевищить 2 розміри мінімальної заробітної
плати (станом на даний момент така сума складає 2 188 грн.) з розрахунку на кожного такого
працівника. Відповідні пільги щодо єдиного соціального внеску діятимуть з 1 січня 2013 року до 31
грудня 2022 року. (Коментар: враховуючи порівняно високу частку витрат на оплату праці в
собівартості послуг, що надаються суб’єктами ІТ індустрії, зниження фіскального
навантаження на фонд оплати праці буде важливою пільгою для суб’єктів ІТ індустрії).
Загальний коментар: на нашу думку, вищезгадані два законодавчі акти, що стосуються
суб’єктів ІТ індустрії, можуть зумовити необхідність в реструктуризації відносин між
суб’єктами ІТ індустрії та ІТ спеціалістами тих суб’єктів ІТ індустрії, які на даний момент
здійснюють діяльність шляхом залучення фізичних осіб-підприємців. Нові закони також є
вигідними для суб’єктів ІТ індустрії, що на даний момент наймають ІТ спеціалістів на підставі
трудових договорів. Вищезгадані законодавчі зміни будуть сприяти залученню інвестицій в ІТ
сектор України.
***
За умови підписання Закону про податкові пільги (законопроект №9744) і Закону про підтримку ІТ
індустрії (законопроект №8267) Президентом, відповідні податкові пільги та пільги з єдиного
соціального внеску будуть застосовуватись з 1 січня 2013 року.
Звертаємо увагу на те, що остаточні тексти відповідних законів, які були проголосовані Верховною
Радою України, ще не були офіційно опубліковані. Таким чином, в остаточних текстах
вищевказаних законів можливі деякі зміни.
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Налогово-юридический бюллетень по обзору новых
законов в области ИТ индустрии
29 мая 2012 г.
24 мая 2012 года Верховная Рада Украины приняла два закона, направленных на

государственную поддержку развития ИТ индустрии в Украине, которые предусматривают, в
частности введение дополнительных налоговых льгот для ИТ индустрии.
1. Закон о налоговых льготах (законопроект №9744)
24 мая 2012 Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в раздел
XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно особенностей
налогообложения субъектов индустрии программной продукции» (далее – «Закон»).
Налоговые льготы:
Закон предусматривает для субъектов индустрии программной продукции (субъекты ИТ
индустрии) следующие налоговые льготы:


налогообложение прибыли, полученной от определенных видов экономической
деятельности, на которые распространяются соответствующие налоговые льготы (далее –
«деятельность в сфере ИТ индустрии»), налогом на прибыль предприятий по ставке 5%;



освобождение от налогообложения НДС операций по поставке программной продукции,
созданной в результате осуществления деятельности в сфере ИТ индустрии.

Закон также предусматривает льготы для сотрудников субъектов ИТ индустрии, а именно:


ставка налога на доходы физических лиц составит 5% и будет применяться к заработной
плате и другим вознаграждениям по трудовым договорам (контрактам) сотрудников
субъекта ИТ индустрии, должности которых будут соответствовать перечню,
утвержденному Кабинетом Министров Украины. Если сумма налога на доходы физических
лиц, рассчитанная путем применения 5% ставки, составит менее, чем сумма налога,
рассчитанная путем умножения 2-х размеров минимальной заработной платы
(установленной на 1 января отчетного налогового года) на 15% ставку, то фактическая
ставка налога будет определяться согласно установленной формуле. (Комментарий: по
сути, 5% ставка налога будет применяться, если соответствующий доход будет
составлять не менее 6 размеров минимальной заработной платы, установленной по
состоянию на 1 января отчетного налогового года (по состоянию на 1 января 2012 года
данная сумма составляла 6 438 грн.). По нашему мнению, изложенная в Законе формула
расчета ставки налога не является в полной мере корректной).

Соответствующие налоговые льготы вводятся на срок с 1 января 2013 года по 1 января 2023 года.
Кто может использовать налоговые льготы?
Использовать указанные налоговые льготы может субъект ИТ индустрии, который соответствует
следующим критериям в течение предшествующего года (а для вновь созданных предприятий,
осуществляющих деятельность на протяжении не менее двух полных отчетных (налоговых)
кварталов, – в течение периода фактической деятельности таких субъектов):


не менее 70% доходов от реализации товаров / работ / услуг составляют доходы от
деятельности в сфере ИТ индустрии;



первоначальная стоимость основных средств и / или нематериальных активов превышает
50 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года
(по состоянию на 1 января 2012 года соответствующая сумма составляла 53 650 грн.);



отсутствие у субъекта ИТ индустрии налогового долга;



отсутствие постановления о признании субъекта ИТ индустрии банкротом.

Какие виды деятельности подпадают под действие налоговых льгот?
Исчерпывающий перечень и подробное описание видов деятельности в сфере ИТ индустрии, на
которые распространяются соответствующие налоговые льготы, устанавливается Законом
(законопроект №9744).
Такие виды деятельности, в частности, включают:


издание программного обеспечения;



компьютерное программирование;



консультирование по вопросам информатизации;



деятельность по управлению компьютерным оборудованием;



создание и внедрение информационно-технологических комплексов, систем и сетей;



обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними
деятельность.

Основанием для применения вышеуказанных налоговых льгот является регистрация ИТ компании
в реестре субъектов ИТ индустрии и получение ею свидетельства о регистрации компании в
качестве субъекта, применяющего особенности налогообложения в сфере ИТ.
2. Закон о поддержке ИТ индустрии (законопроект №8267)
24 мая 2012 года Верховная Рада Украины также приняла Закон Украины «О государственной
поддержке развития индустрии программной продукции» (далее – «Закон о поддержке ИТ
индустрии»). Закон о поддержке ИТ индустрии предусматривает государственную поддержку
развития ИТ индустрии. В частности, в дополнение к налоговым льготам, предусмотренным
Законом (законопроект №9744), Закон о поддержке ИТ индустрии предусматривает снижение
фискальной нагрузки на фонд оплаты труда субъектов ИТ индустрии путем уменьшения
обязательств по единому социальному взносу. Этим Законом устанавливается специальный
механизм расчета единого социального взноса для субъектов ИТ индустрии. Суть этого
механизма, в общем, заключается в том, что сумма доходов наемных работников субъекта ИТ
индустрии, на которую начисляется единый социальный взнос (как для работодателя, так и для
наемных работников), не будет превышать 2-х размеров минимальной заработной платы (по
состоянию на данный момент соответствующая сумма составляет 2 188 грн.) в расчете на каждого
такого работника. Соответствующие льготы по единому социальному взносу будут действовать с 1
января 2013 года по 31 декабря 2022 года. (Комментарий: учитывая сравнительно высокую
долю расходов на оплату труда в себестоимости услуг, предоставляемых субъектами ИТ
индустрии, снижение фискальной нагрузки на фонд оплаты труда будет важной льготой для
субъектов ИТ индустрии).
Общий комментарий: по нашему мнению, вышеуказанные два законодательные акты,
касающиеся субъектов ИТ индустрии, могут вызвать необходимость реструктуризации
отношений между субъектами ИТ индустрии и ИТ специалистами тех субъектов ИТ
индустрии, которые в настоящий момент осуществляют деятельность путем привлечения
физических лиц - предпринимателей. Новые законы также являются выгодными для субъектов
ИТ индустрии, которые на данный момент привлекают ИТ специалистов на основании
трудовых договоров. Вышеуказанные законодательные изменения будут способствовать
привлечению инвестиций в ИТ сектор Украины.
***
При условии подписания Президентом Закона о налоговых льготах (законопроект №9744) и
Закона о поддержке ИТ индустрии (законопроект №8267), соответствующие налоговые льготы и
льготы по единому социальному взносу будут применяться с 1 января 2013 года.
Обращаем внимание на то, что окончательные тексты соответствующих законов, которые были
проголосованы Верховной Радой Украины, еще не опубликованы официально. Таким образом, в
окончательных текстах вышеуказанных законов возможны некоторые изменения.

