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Частка ІТ в ВВП Доходи ІТ-галузі Робочі місця
млрд USD тис.

Ключові бар’єри на шляху до мети

Надмірне податкове 
навантаження

01
Ризикові схеми найму 
працівників

02
Незахищена 
інтелектуальна власність

03
Обмеженість механізмів 
венчурного інвестування

04
Неправомірний тиск 
правоохоронних органів

В Україні фактично відсутні пільги 
для ІТ-індустрії. Податок на прибуток 
становить 18% (в Білорусі — 9%, 
в Польщі — 5%, в Індії — 0% 
на перші 5 років). Податки на фонд 
оплати праці сягають 40%.

90% зайнятих в галузі фахівців 
оформлені як ФОП. Це розцінюється 
державою, як ухилення від 
оподаткування, створює ризики 
санкцій та знижує інвестиційну 
привабливість ІТ-компаній.

Україна займає 106 позицію (зі 129) 
в рейтингу International Property 
Rights Index 2021. Для порівняння, 
Естонія посідає 24 сходинку, 
Польща — 58, Казахстан — 71.

У щорічному рейтингу Global Startup 
Ecosystem 2021 від StartupBlink 
Україна опустилась з 29 на 34 
позицію. Київ опустився на 16 
позицій в аналогічному рейтингу 
міст (з 32 на 48).

Через недосконалість законодавства 
ІТ-компанії часто стають об’єктом 
обшуків, під час яких вилучаються 
комп’ютери, обладнання, документи. 
Робота компанії паралізується 
на певний час або унеможливлюється.
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— спеціальний правовий режим для ІТ-індустрії Сіті

01
Податки на фонд оплати праці
● ПДФО — 5%
● ЄСВ — 22% від мінімальної зарплати
● військовий збір — 1,5%

Корпоративні податки
● ПнВК — 9%
або
● податок на прибуток — 18%

Стимулювання ангельских інвестицій
● 0% ПДФО на дивіденди від резидентів
● податкова знижка з ПДФО на суму

інвестицій в українські стартапи

Впровадження нової форми відносин з працівниками — 
гіг-контракт, що поєднує в собі гнучкість фрілансу, соціальні 
гарантії для працівників та сприятливу модель оподаткування 
оплати праці

Правова визначеність у володінні правами 
інтелектуальної власності на службовий твір. 
Вирішення правової суперечності, що існувала 
у законодавстві.

● Convertible Loan
● Shareholders' Agreement
● Liquidation Preferences

● Option & ESOP
● Warranties & Indemnities
● Liquidated Damages

Імплементація популярних на Заході механізмів 
інвестування з англійського права:

● Механізми запобігання необґрунтованому
вилученню даних та комп’ютерних систем

● Процедура експертного дослідження вилучених
носіїв

● Посилення відповідальності правоохоронних
органів за неправомірні дії
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04 Іноземні венчурні
інвестиції

03

05 Гарантія захисту від
неправомірного втручання

Спеціальній 
податковий режим

Особливі умови 
працевлаштування

Гарантії захисту 
інтелектуальної власності

Спеціальний правовий режим «Дія Сіті»

90%

до 24 місяців

Частка доходів
від кваліфікованих 
видів діяльності

Середня заробітна 
плата працівників

Чисельність 
працівників

Частка доходів
від кваліфікованих 

видів діяльності

Річний дохід

Вік компаніЇ

Існуючі компанії Стартапи

90%

€1200+

9+

до ₴7,5 млн
Розробка ПЗ та ігор

Продаж ПЗ, SaaS
Навчання ІТ-фахівців

Обіг віртуальних активів 
Digital marketing

R&D (IT і телеком)
Обробка даних
Кібербезпека

Кіберспорт
Робототехніка

та інші...

Кваліфіковані види діяльності
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Юридичні послуги

Консультації щодо всіх аспектів 
функціонування режиму Дія Сіті, податків 
та пільг, які він пропонує01

Юридичний аудит наявної структури 
та документообігу, оцінка готовності 
до приєднання до Дія Сіті02

Аналіз податкової моделі компанії, оцінка 
наслідків приєднання до Дія Сіті, вибір 
оптимальної податкової системи (ПнП чи ПНВК)03

Реєстрація об'єктів інтелектуальної власності 
та супровід передачі прав на такі об'єкти04

Адаптація цивільно-правових та трудових 
відносин до вимог Дія Сіті, розробка 
гіг-контрактів із працівниками
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Що ми пропонуємо?

Що це?

Як часто?

Як проводиться?

Скільки триває?

Який результат?

• Незалежна перевірка дотримання того, що компанія дотримується
критеріїв резидентства Дія Сіті
• Виконувати може лише аудиторська компанія, включена до 3-го реєстру
• Заміна перевірки дотримання вимог резиденства державними

контролюючими органами

• За три перші місяці резидентства
• За кожний календарний рік резидентства

• Аудитор знайомиться з бізнесом, особливостями його продуктів та послуг
• Аудитор збирає аудиторські докази: проводить інтерв’ю, вивчає документи,

спрямовує запити до третіх осіб (контрагентів, банків, тощо)
• Аудитор формує висновок щодо достовірності звіту про відповідність

резидента, що подається до Дія Сіті

• 2–3 тижні — перший аудит
• 1–2 тижні — подальші аудити

Звіт незалежного аудитора, що містить аудиторську думку — чи звітність, 
надана резидентом до Дія Сіті, містить достовірну інформацію та відповідає 
іншим вимогам

Аудит звіту про відповідність резидента
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Вартість послуг 

Аудит звіту про відповідність резидента

Аудит звіту про відповідність для клієнтів з аудиту звітності загального призначення (МСФЗ, НПСБО) — безкоштовно!

Консультування з юридичних питань

Безкоштовно

Перша зустріч-знайомство

100–120 €/год

Консультації

100–200 €/год
(залежно від рівня складності, мови, обсягу і т. д.)

Підготовка договорів

до 20

до 200

до 1000

понад 1000

€1000—2000

€3000—6000

€7000—10000

Договірна

до €0,2 млн

до €5,0 млн

до €20,0 млн

понад €20,0 млн

до 10

до 50

до 200

понад 200

Штат компанії 
резидента

Річний дохід 
компанії-резидента

Штат компанії 
резидента

Кількість договорів 
з клієнтами

Вартість аудиту

Вартість аудиту формується на основі показнику (по штату, доходу та кількості договорів), який є більшим.
Фінальна вартість послуг формується на основі погодженого з клієнтом технічного завдання
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Чому ми?

Наші аудиторські процедури та якість комунікації відповідають найкращій світовій практиці. Значна частина ключового персоналу Kreston 
Ukraine має багаторічний досвід роботи в компаніях Великої Четвірки.

Наші експерти є учасниками робочих груп та дорадчих органів Міністерства цифрової трансформації з питань аудиту та оподаткування 
резидентів Дія Сіті

Належність до Міжнародної аудиторської мережі Kreston Global, компетентність якої підтверджується високим рівнем визнання і довіри
з боку кредиторів, інвесторів, участю в Forum of Films (IFAC) та ін.

Наші співробітники є членами ACCA i RICS, а також учасниками кваліфікаційних програм даних організацій.

Більше 20 років досвіду в галузі міжнародного аудиту, трансформації і консолідації фінансової звітності (IFRS, HBII, UK/US/Swiss GAAP).

Альтернатива BIG 4
без компромісів в якості

Дія Сіті, Мінцифри

Kreston Global,
Forum of Firms (IFAC)

ACCA, RICS

IFRS, HBII, 
UK/US/Swiss GAAP
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Наші клієнти



Україна, м. Київ 
вул. Антоновича, 172

kreston.ua

kreston.ukraine

+380 44 333 44 93

audit@kreston.ua

t.me/kreston_Ukraine


