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Кабінет Міністрів України 

Щодо оподаткування ПДВ послуг ремонту і технічного  
обслуговування електронно-обчислювальної техніки 
 

Асоціація підприємств інформаційних технологій України Eдалі – 
АПІТУ) засвідчує свою повагу Кабінету Міністрів України та звертається у 
зв’язку з необхідністю тлумачення окремих положень Податкового кодексу 
України Eдалі – ПК) щодо оподаткування ПДВ операцій з ремонту і 
технічного обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки. 

В розумінні статей N96.N.N4 та N86.P.«в» ПК не є об’єктом 
оподаткування ПДВ операції з постачання «інших послуг у сфері 
інформатизації»K У зв’язку з цимI у ІТ-компаній – платників ПДВ виникають 
труднощі із віднесенням операцій пов’язаних із наданням послуг ремонту 
офісної та електронно-обчислювальної техніки до такихI що не є об’єктом 
оподаткування ПДВ. 

ТакI згідно із кодами вказаними у Класифікаторі видів 
зовнішньоекономічної діяльності Eдалі – КВЕД)I ремонт і технічне 
обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки Eкод за КВЕД 
TO.5M) належить до діяльності у сфері інформатизації.  

Разом з тимI відповідно до підпункту «б» пункту N85.N статті N85 ПК 
України об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з 
постачання послугI місце постачання яких розташоване на митній території 
УкраїниI відповідно до статті N86 ПК. Пунктом N частини O ст. N86 ПК 
визначеноI що місцем постачання послуг є „місце фактичного постачання 
послуг, пов'язаних з рухомим майном, а саме: г) послуг із 
виконання ремонтних робіт і послуг із переробки сировини, а 
також інших робіт і послуг, що пов'язані з рухомим майном”. 

Офісна та електронно-обчислювальна техніка відноситься до складу 
рухомого майна на підставі частини O статті N8N Цивільного кодексу 
УкраїниI де передбачено що рухомими речами є речіI які можна вільно 
переміщувати у просторі. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 
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"Про затвердження Національного стандарту N N ?Загальні засади оцінки 
майна і майнових прав? від NM.M9.OMMP N N44M «рухоме майно - матеріальні 
об'єктиI які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. До 
рухомого майна належить майно у матеріальній форміI яке не є 
нерухомістю». 

Враховуючи вищенаведенеI АПІТУI висловлюючи позицію значної 
частини українських ІТ-компанійI просить Кабінет Міністрів України 
доручити Міністерству фінансів України та Державній податковій 
адміністрації УкраїниI надати відповідь на наступне запитання:  

Чи відносяться послуги із ремонту і технічного обслуговування офісної 
та електронно-обчислювальної техніки до послуг у сфері інформатизації таI 
відповідноI чи є вказані послуги об'єктом оподаткування ПДВ? 

Оскільки положення різних статей Податкового кодексу України не 
дозволяють однозначно та чітко визначити правильність віднесення операцій 
пов’язаних із наданням послуг ремонту офісної та електронно-
обчислювальної техніки до об'єкту оподаткування ПДВI у підприємствI що 
займаються вказаними видами господарської діяльності та входять до складу 
членів АПІТУI є необхідність отримання відповідних роз'яснень положень 
Податкового кодексу. 

Відсутність чітких відповідей на вищевказане запитання може 
призвести до різного трактування розглядуваних положень ПК 
територіальними органами державної податкової службиI таI як наслідокI до 
появи нерівних умов діяльності для суб’єктів господарювання та перешкод 
для справедливої конкуренції на ІТ-ринку України. 

 
 
 
З повагоюI 
Генеральний директор АПІТУ      Ю. Пероганич 


