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Адміністрація Президента України 

копія: Кабінет Міністрів України 
Міністерство фінансів України 
Державна агентство з питань наукиI 
інновацій та інформатизації України 

Щодо законопроекту 8P21 
 

Асоціація підприємств інформаційних технологій України засвідчує 
свою повагу Президенту України та звертається з таким. 

Верховною Радою України 19 травня 2M11 року прийнято та готується 
на підпис Президенту України Закон України „Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного 
(експортного) мита на деякі види зернових культур” (законопроект № 8P21 
від P1.MP.2M11). Вказаним законом передбачається виключення норми 
підпункту 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 із Податкового кодексу України 
(далі – ПК України”) та включення до об’єктів оподаткування ПДВI зокремаI 
операції із постачання послуг з програмного забезпечення. АПІТУ вважає 
такі законодавчі зміни економічно необґрунтованими з огляду на наступне. 

Чинна редакція ПК України визначаєI що об’єктом оподаткування ПДВ 
не єI зокремаI «операції з постачання послуг з розробкиI постачання та 
тестування програмного забезпеченняI з оброблення даних та надання 
консультацій з питань інформатизаціїI надання інформації та інших послуг у 
сфері інформатизаціїI у тому числі з використанням комп’ютерних систем» 
(підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 в сукупності з підпунктом "в" 
пункту 186.P статті 186). Така норма дозволяє розвивати в Україні ринок 
інформаційних технологійI підвищувати якість державного управлінняI 
модернізувати і піднімати ефективність всіх секторів економіки. 

ЗокремаI вказана норма:  
- стимулює діяльність підприємств у сфері інформаційних 

технологій; 
- вивела із тіні операції з програмним забезпеченням; 
- підвищила конкурентоспроможність легальних платників податків. 
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В ціломуI введена в Податковому кодексі норма пп. 196.1.14. п. 196.1. 
ст. 196 була дуже позитивно сприйнята учасниками ІТ-ринкуI котрі в 
переважній більшостіI виробляючи інтелектуальну продукціюI не мали 
можливості компенсувати свої податкові зобов’язання через практичну 
відсутність податкового кредиту. 

На стадії підготовки Верховною Радою України законопроекту 8P21 до 
другого читанняI АПІТУ зверталася до Верховної Ради України та 
центральних органів виконавчої влади з обґрунтуванням втрат державного 
бюджету України внаслідок відновлення оподаткування ПДВ операцій із 
постачання послуг з програмного забезпечення (листи АПІТУ від 16.M5.2M11 
№ M2P; № M2P/1 – № M2P/6). За підрахунками АПІТУ виключення 
пп. 196.1.14. п. 196.1. ст. 196 із ПК України призведе до втрат державного 
бюджету у розмірі 92 млн. грн. (фінансово-економічне обґрунтування 
додається). При цьомуI пояснювальна записка до законопроекту 8P21 не 
містить жодного економічного обґрунтування доцільності повернення ПДВ 
на операціїI перелічені у підпункті «в» пункту 186.P статті 186 ПК України. 

Водночас чинна редакція Податкового кодексу УкраїниI дійсноI 
містить недолікиI які потребують усунення та внесення змін до зазначених 
вище норм Податкового кодексу. У зв’язку з цимI АПІТУ підготовлено 
проект закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України 
(щодо об’єктів оподаткування податком на додану вартість)”I що додається 
до цього листа.  

З огляду на вищевикладенеI просимо Вас ветувати Закон України 
„Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження 
ставок вивізного Eекспортного) мита на деякі види зернових культур” та 
врахувати пропозиції АПІТУI викладені у проекті Закону України „Про 
внесення змін до Податкового кодексу України (щодо об’єктів 
оподаткування податком на додану вартість)”I при поданні до Верховної 
Ради України зауважень до вказаного закону. 

Додатки на 12 арк.: 

1. Проект Закону України „Про внесення змін до Податкового 
кодексу України (щодо об’єктів оподаткування податком на 
додану вартість)” – 1 арк. 

2. Пояснювальна записка до проекту  Закону України „Про 
внесення змін до Податкового кодексу України (щодо об’єктів 
оподаткування податком на додану вартість)” – 9 арк. 

P. Порівняльна таблиця до проекту Закону України „Про 
внесення змін до Податкового кодексу України (щодо об’єктів 
оподаткування податком на додану вартість)” – 2 арк. 

 

Генеральний директор АПІТУ     Ю.Пероганич 


