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Федерація роботодавців України 
 

Щодо надання переліку проблемних 
питань для проведення зустрічі з 
керівництвом Міністерства 
фінансів України 

 
Асоціація підприємств інформаційних технологій України (далі – 

АПІТУ) засвідчує повагу Федерації роботодавців України та дякує за 
пропозицію від MP лютого OM1O № M1-1-8M про надання переліку проблемних 
питань для проведення зустрічі з керівництвом Міністерства фінансів 
України. 

На сьогодні серед проблемних питаньI що стримують розвиток ІТ-
ринку в Україні над яким працює АПІТУI найактуальнішими є такі: 

1. Високе податкове навантаження на підприємства сфери 
інформаційних технологій. 

O. Відсутність єдиного визначення поняття роялті у законодавстві про 
захист авторських прав та у податковому законодавстві  

P. Високий рівень поширення нелегального програмного забезпечення. 
 

1. Податкова політика в Україні не стимулює впровадження новітніх 
ІКТI що стримує розвиток усіх сфер державного та суспільного життя країни. 
Податкові стимули для ІКТI суттєво змінять темпи впровадження новітніх 
технологій в управління підприємствамиI зменшать витратиI піднімуть 
конкурентоспроможність усіх галузей.  

Просимо Міністерство фінансів України створити робочу групу за 
участі представників Державної податкової служби УкраїниI Федерації 
роботодавців України та галузевих асоціацій ІТ-підприємствI якій доручити 
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розробити пропозиції по внесенню змін до Податкового кодексу України 
щодо: 

1) Включення вартості персонального комп'ютера і програмного 
забезпеченняI придбаних для особистого користуванняI до складу 
податкового кредиту при нарахуванні податку на доходи фізичних осіб. 

O) Скасування оподаткування податком на додану вартість операцій із 
постачання ліцензій на програмне забезпечення. 

Також просимо Міністерство фінансів України підтримати 
законопроект № 9T44 від OP.M1.OM1O „Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо спеціального режиму оподаткування суб'єктів 
індустрії програмної продукції”I зокрема у частині внесення змін до пункту 1 
частини другої підпункту 14M.1.O. пункту 14M.1. статті 14M (щодо скасування 
обмеженьI встановлених статтею 14M Податкового кодексу УкраїниI стосовно 
віднесення до складу витрат нарахувань роялті на користь нерезидента за 
надання права на користування авторським правом на комп’ютерні 
програмами). 

O. Чинне визначення «роялті» в податковому законодавстві України є 
заплутаним та термінологічно некоректнимI що дозволяє трактувати його в 
протилежних значеннях та призводить до непорозуміньI спорівI 
безпідставних нарахувань податковими органами податкових зобов’язань та 
штрафних санкцій. Визнання плати за ліцензії на використання програмних 
продуктів платежами роялті призвело б до зменшення роздрібної вартості 
цих продуктів та зробило б ліцензійне програмне забезпечення більш 
доступним для українських користувачівI а також сприяло б легалізації 
електронних ліцензій.  

Просимо Міністерство фінансів України створити робочу групу з 
питань роялтіI до складу якої також включити представників Державної 
податкової служби УкраїниI Державної служби інтелектуальної власностіI 
Федерації роботодавців України та галузевих асоціацій ІТ-підприємствI якій 
доручити розробити пропозиції про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо єдиного визначення роялті у законодавстві про захист 
авторських прав та у податковому законодавстві.  

Як базу для подальшого опрацювання пропонуємо пп. 14.1.OOR п. 14.1. 
ст. 14 Податкового кодексу України викласти в такій редакції: 

„14.1.OOR. Роялті - платежі будь-якого видуI одержані як винагорода за 
надання праваI дозволу (ліцензії) на використання об'єктів права 
інтелектуальної власностіI включаючи літературні твориI твори мистецтва 
або наукиI комп'ютерні програмиI винаходиI корисні моделіI промислові 
зразкиI компонування (топографії) інтегральних мікросхемI 
раціоналізаторські пропозиціїI сорти рослинI породи тваринI комерційні 
(фірмові) найменуванняI торговельні марки (знаки для товарів і послуг). 
 

Не вважаються роялті платежі за передання (відчуження)I частково або 
у повному складіI виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
об'єкти вказані у частині першій цього пункту.” 
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P. Високий рівень поширення нелегального програмного забезпечення 
(за OM1M рівень становив 86B) та використання неліцензійного програмного 
забезпечення в органах державної влади створює загрозу включення України 
до Списку пріоритетного спостереження «Спеціального звіту PM1»I який 
щорічно готується Офісом торгового представника СШАI та виключення її із 
«Загальної системи преференцій» – програми уряду США з надання 
безмитного режиму імпорту до США. До товарівI які Україна імпортує до 
США та які підпадають під дію вказаної системи преференційI зокремаI 
належать стальI електротовариI мінерали та металопродукти. 

Україна входила до Списку пріоритетного спостереження 
«Спеціального звіту PM1» в OMM1-OMM6I що призвело до багатомільйонних 
збитків нашої економіки. 

У «Спеціальному звіті PM1» у OM11 Сполучені Штати закликають 
Україну заборонити використання в державних органах неліцензійного 
програмного забезпечення.  

Тому активізація та прискорення темпів легалізації програмного 
забезпечення в органах державної влади є одним з першочергових завданьI 
що потребує розгляду та реагування на державному рівні.  

Просимо Міністерство фінансів України враховувати в проектах 
Державного бюджету України на OM1P та наступні роки заявлені в 
бюджетних запитах відповідних органів виконавчої влади коштиI достатні на 
легалізацію програмного забезпечення в органах виконавчої влади. АПІТУ 
готова організувати переговори з правовласниками для обговорення 
пільгових умов легалізаціїI що дозволить зменшити державні витрати. 

 
 В разі готовності Міністерства фінансів України сприяти вирішенню 
зазначених проблемI АПІТУ готова надати обґрунтування пропозицій про 
внесення змін до Податкового кодексу України та порівняльні таблиці.  
 
  
З повагою і вдячністюI  
 
Генеральний директор       Юрій Пероганич  
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