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Нормативно-правове 

регулювання 



Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової 

економіки в Україні» від 15.07.2021 року №1667-ІХ

Закон України «Про внесення змін до Податкового

кодексу України та інших законів України щодо

стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» 

від 14.12.2021 року №1946-ІХ

Законом передбачено введення режиму Дія Сіті, його

організаційні, правові та фінансові засади

функціонування, а саме вимоги до резидентів, види

діяльності, які підпадають під дію цього Закону,

механізм вступу до Дія Сіті та подальшої взаємодії

між резидентами та контролюючими органами, а

також закон містить положення про працівників, гіг-

спеціалістів та фізичних осіб-підприємців,

особливості відносин між ними та резидентом Дія Сіті

тощо.

Цим законом внесено зміни до податкового

законодавства України щодо встановлення

особливого податкового режиму для резидентів Дія

Сіті.



Що таке Дія Сіті?

Правовий режим Дія Сіті запроваджується з метою

стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні

шляхом створення сприятливих умов для ведення

інноваційного бізнесу, розбудови цифрової

інфраструктури, залучення інвестицій, а також

талановитих спеціалістів.



Податкові правила для 

Резидентів Дія Сіті



Корпоративне оподаткування

Оподаткування оплати праці працівника та винагороди 

гіг-спеціаліста 

Резидентам Дія Сіті пропонується обрати один з двох 

варіантів оподаткування :

• Система оподаткування на особливих умовах -

податок на виведений капітал у розмірі 9% 

або
• Система оподаткування на загальних умовах -

податок на прибуток у розмірі 18%  
Режим Дія Сіті передбачає пільгові умови на операції з

дивідендами засновників для Резидентів, які обрали

систему оподаткування на особливих умовах, а саме:

• засновникам надається можливість виведення

дивідендів 1 раз на 2 роки без оподаткування;

• звільняються від обов’язку сплати авансових

внесків з податку на прибуток у разі виплати

дивідендів;

• реінвестування за рахунок дивідендів в українські

стартапи здійснюється без оподаткування, а також

дозволяє виводити дивіденди для таких цілей

частіше ніж 1 раз на 2 року.

Працівник Гіг-спеціаліст

• 5 % на дохід фізичних

осіб від розміру заробітної 

плати

• 1,5% військовий збір від 

розміру заробітної плати

• 22% ЄСВ від мінімальної 

заробітної плати 

встановленої в Україні

• 5% на дохід фізичних осіб 

від розміру винагороди

• 1,5% військовий збір від 

розміру винагороди

• 22% ЄСВ від мінімальної 

заробітної плати 

встановленої в Україні

Зменшена ставка податку на доходи фізичних осіб 

застосовується для суми річного доходу, що не перевищує 

еквівалент 240 тис. євро. Частина доходу, що перевищує 

вказану суму, підлягає оподаткуванню на загальних підставах 

за ставкою 18 %.



Вимоги до набуття

резиденства Дія Сіті



Вимоги для набуття статусу резидента 

Дія Сіті

Резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, зареєстрована на території України в 

установленому законодавством України порядку, незалежно від її місцезнаходження

та місця провадження господарської діяльності, яка відповідає всім таким вимогам:

• здійснює один або кілька видів діяльності, визначених ЗУ «Про

стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», що вказано у її статуті

та/або відомостях про неї, що містяться у Єдиному державному реєстрі

NB!!!

По завершенню «випробувального терміну» Резидент зобов’язаний подати звіт встановленої 

форми, підтверджений незалежним аудиторським висновком.

У випадку невідповідності вимогам резидентства по завршенню «випробувального терміну»,

уповноважений орган може прийняти рішення про припинення статусу Резидента Дія Сіті для

такої юридичної особи.

Вимоги, які необхідно гарантувати на момент подання заяви та в подальшому відповідність

яким необхідно підтвердити після проходження тримісячного «випробувального терміну»

• розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам становить не менше,

ніж еквівалент 1200 євро;

• середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів не менше 9 осіб;

• сума кваліфікованого доходу юридичної особи, отриманого за перших три календарних місяці,

наступні за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті,

становить не менш як 90 відсотків суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого

доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента Дія Сіті,

становить не менш як 90 відсотків суми загального доходу юридичної особи за той самий період.



Процедура набуття статусу резидента Дія Сіті

1. Подання заяви до уповноваженого органу - Міністерства

цифрової трансформації України.

2. Розгляд та перевірка відповідності заяви про набуття статусу

резидента Дія Сіті. Строк розгляду заяви - 10 робочих днів з дня її

надходження. Відсутність рішення про залишення заяви без

розгляду або відмову в набутті статусу в передбачений Законом

строк означає, що заява прийнята (діє принцип мовчазної згоди).

3. Надсилання уповноваженим органом рішення про набуття

компанією статусу резидента Дія Сіті до Державної податкової

служби України та за наявності відомостей - інформації про

обрання заявником оподаткування як платника податку на

прибуток.

4. Внесення запису до реєстру Дія Сіті.



Види діяльності

Комп’ютерне програмування, консультування з 

питань інформатизації, діяльність із керування

комп’ютерним устаткованням

Видання комп’ютерних ігор, а також іншого

програмного забезпечення

Надання програмних продуктів, у тому числі

комп’ютерних ігор, у режимі "онлайн" та надання

веб-послуг із доставки програмних додатків, 

включаючи розповсюдження примірників (копій, 

екземплярів) програмного забезпечення у 

електронній формі

Освітня діяльність у галузі інформаційних

технологій

Оброблення даних і пов’язана із цим діяльність, 

крім надання інфраструктури для оброблення

даних та розміщення (хостингу) і послуг з 

розміщення (хостингу), та діяльність веб-

порталів

Дослідження та експериментальні розробки у сфері

природничих і технічних наук щодо інформаційних

та інформаційно-комунікаційних технологій

Проведення маркетингових кампаній та надання

рекламних послуг з використанням програмного

забезпечення, розробленого за участю резидента 

Дія Сіті, у мережі Інтернет та/або на пристроях

користувачів

Діяльність організаторів кіберспортивних змагань, 

кіберспортивних команд, спеціалізованих

комп’ютерних центрів та/або клубів, призначених

для проведення кіберспортивних змагань, а також

студій трансляцій кіберспортивних змагань;

Діяльність постачальника послуг, пов’язаних з 

обігом віртуальних активів

Забезпечення кібербезпеки

Діяльність з проектування (конструювання), 

дослідження, тестування (випробування) 

технологій, пристроїв і систем робототехніки з 

використанням комп’ютеризованих систем 

управління



Резидент Дія Сіті, який набув статусу без дотримання

всіх вимог резиденства, зобов’язаний подати до

уповноваженого органу не пізніш як в останній день

шостого календарного місяця, наступного за

календарним місяцем, у якому набуто статусу резидента

Дія Сіті:

• звіт про відповідність усім вимогам,

визначеним Законом України «Про стимулювання

розвитку цифрової економіки в Україні», за

підсумками трьох повних календарних місяців,

наступних за місяцем, у якому набуто статус

резидента Дія Сіті (початковий звіт про відповідність).

ВАЖЛИВО!

Юридична особа, яка відповідає не всім вимогам, які є

необхідними для набуття резиденства, має право перебувати

у статусі резидента Дія Сіті, але не довше ніж до 31 грудня

календарного року, наступного за календарним роком, в якому

вона набула статусу резидента Дія Сіті.

В такому випадку перебування у статусі Резидента Дія Сіті

має бути з дотриманням наступних вимог:

• здійснює види діяльності, на які поширюється режим Дія

Сіті;

• сума кваліфікованого доходу становить 90% від загального

доходу юридичної особи;

• державну реєстрацію створення юридичної особи здійснено

не раніше ніж за 24 календарних місяці до дня подання

заяви про набуття статусу Резидента Дія Сіті.

Якщо після закінчення зазначеного вище періоду юридична

особа відповідає всім обовязковим вимогам, то вона

продовжує перебувати у статусі резидента Дія Сіті.



Трудовий контракт, 

гіг-контракт, 

цивільно-правовий договір



Гіг-спеціаліст - фізична особа, яка 

за гіг-контрактом є підрядником

та/або виконавцем.

Трудовий контракт Гіг-контракт

Укладається з працівником Укладається з гіг-спеціалістом

Регулюється трудовим 

законодавством 

Регулюється профільним законом

Втрата роботодавцем статусу

резидента Дія Сіті не призводить до

припинення трудових відносин

Втрата юридичною особою статусу

резидента Дія Сіті призводить до

припиненим дії гіг-контракту в

останній день 3-го календарного

місяця, що слідує за календарним

місяцем, в якому внесено запис про

втрату статусу резидента Дія Сіті до

реєстру Дія Сіті, якщо гіг-

контрактом не встановлено менший

строк

Гіг-контракт - цивільно-правовий договір, 

за яким гіг-спеціаліст зобов’язується

виконувати роботи та/або надавати

послуги відповідно до завдань резидента 

Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті

зобов’язується оплачувати виконані

роботи та/або надані послуги і 

забезпечувати гіг-спеціалісту належні

умови для виконання робіт та/або

надання послуг, а також соціальні гарантії, 

передбачені ЗУ «Про стимулювання 

розвитку цифрової економіки в Україні» 



• Немає обмежень щодо співпраці з платниками

єдиного податку для Резидентів, які обрали

систему оподаткування на загальних умовах -

податок на прибуток у розмірі 18% , та якщо їх

річний дохід не перевищує 40 млн гривень

ЗУ «Про стимулювання 

розвитку цифрової 

економіки в Україні» 

встановлює обмеження 

щодо співпраці 

Резидентів Дія Сіті та 

платників єдиного 

податку

Проте встановлюється перехідний період, який

складається з таких етапів:

1. До 2024 року немає жодних обмежень для

резидентів, щодо співпраці з платниками

єдиного податку

2. Протягом 2024 року витрати Резидентів Дія Сіті

на співпрацю з платниками єдиного податку не

мають перевищувати 50% від загальних витрат

Резидента

3. 3 2025 року витрати Резидентів Дія Сіті на

співпрацю з платниками єдиного податку не

мають перевищувати 20% від загальних витрат

Резидента



Звітність



Резиденти Дія Сіті зобов'язанні щороку подавати

звітність на відповідність вимогам резидентства.

До річного звіту про відповідність додається

незалежний висновок, поданий суб’єктом

аудиторської діяльності за результатами перевірки

тверджень резидента Дія Сіті, викладених у його

річному звіті про відповідність.

Перший річний звіт про відповідність подається за 

період з дня набуття статусу резидента Дія Сіті до 

31 грудня відповідного календарного року.

Звіт про відповідність має включати:

1) запевнення про відповідність резидента Дія Сіті

всім вимогам;

2) твердження про розмір середньої місячної

винагороди працівникам та гіг-спеціалістам (у 

разі залучення) за кожен календарний місяць

звітного періоду;

3) твердження про середньооблікову кількість

працівників та гіг-спеціалістів (у разі залучення) 

резидента Дія Сіті за підсумками кожного 

календарного місяця звітного періоду;

4) твердження про розмір частки кваліфікованого

доходу резидента Дія Сіті, отриманого за звітний

період, у загальному доході резидента Дія Сіті, 

отриманому за звітний період;

5) твердження про розмір доходу резидента Дія

Сіті, який набув статусу не відповідаючи всім

вимогам.
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