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27.05.2021 р. 

Оподаткування податком на додану вартість винагороди, отриманої за 

надання права на користування комп’ютерною програмою 

 

Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що при наданні 

невиключного права на користування програмною продукцією (комп'ютерною 

програмою) на підставі ліцензійного (субліцензійного) договору має місце 

операція з надання права на користування об'єктом авторського права чи 

нематеріальним активом, який залишається у власності іншої особи 

(правовласника).  

Плата за надання права користування комп'ютерною програмою як 

об'єктом авторського права, яку користувач сплачує на підставі ліцензійного 

(субліцензійного) договору, є роялті. 

Виплата роялті у грошовій формі не є об'єктом оподаткування податком на 

додану вартість (підпункт 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу 

України (далі – ПКУ). 

Водночас,  пунктом 26 1 підрозділу 2 розділу XX ПКУ визначено, що 

тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від 

оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, а також 

операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з 

абзацами другим - сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 розділу I 

ПКУ. 

Для цілей пункту 26 1 підрозділу 2 розділу XX ПКУ до програмної 

продукції відносяться: 

результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, 

системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми 

(їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та 

доступу до них; 

примірники (копії, екземпляри) комп'ютерних програм, їх частин, 

компонентів у матеріальній та/або електронній формі, у тому числі у формі коду 

(кодів) та/або посилань для завантаження комп'ютерної програми та/або їх 

частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп'ютерної програми 

чи в іншій формі; 

будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення 

функціоналу комп'ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, 

додатків, доповнень протягом певного періоду часу; 

криптографічні засоби захисту інформації. 

Висновок чи підпадає той чи інший платіж за використання комп’ютерної 

програми під визначення роялті, може бути зроблений на підставі аналізу умов 

mailto:kyiv.official@tax.gov.ua


 

ліцензійного договору, а саме: чи обмежені умови використання такої 

комп'ютерної програми за її функціональним призначенням та чи передбачають 

умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності права щодо 

продажу, оприлюднення окремих видів об’єктів права інтелектуальної власності. 

Слід також враховувати фактичне використання придбаної комп’ютерної 

програми: за функціональним призначенням чи з іншою метою (для розробки на 

її базі інших програм, продажу іншому споживачу).  

Якщо згідно з ліцензійним договором умови використання програмної 

продукції (комп'ютерної програми та/або її компонентів) не обмежені 

функціональним призначенням такої продукції і її відтворення не обмежене 

кількістю копій, необхідних для такого використання та/або умови передачі 

права на розповсюдження примірників програмної продукції передбачають 

надання права на їх відтворення або якщо їх відтворення не обмежено 

використанням кінцевим споживачем, то отримання платежу як винагороди за 

надання вказаного права на використання програмної продукції / 

розповсюдження примірників програмної продукції для цілей оподаткування 

ПДВ визначається як роялті та відповідно така операція не є об'єктом 

оподаткування ПДВ. 

Якщо згідно з ліцензійним договором умови використання програмної 

продукції (комп'ютерної програми та/або її компонентів) обмежені 

функціональним призначенням такої програми і її відтворення обмежене 

кількістю копій, необхідних для такого використання (використання "кінцевим 

споживачем") та/або умови передачі права на розповсюдження примірників 

програмної продукції не передбачають надання права на їх відтворення або якщо 

їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем, то отримання 

платежу як винагороди за надання права на використання такої програмної 

продукції / розповсюдження примірників програмної продукції не буде 

вважатися роялті, а такий платіж є оплатою вартості поставленої програмної 

продукції (комп'ютерної програми та/або її компонентів), у тому числі її копій, 

операція з постачання якої звільняється від оподаткування ПДВ відповідно до 

пункту 26 1 підрозділу 2 розділу XX ПКУ. 

Отже, якщо згідно з умовами цивільно-правового договору надається 

доступ до відповідного контенту і/або дозвіл на преінсталяцію (попередню 

інсталяцію) комп'ютерної програми, і скориставшись таким доступом платник 

податку (покупець) отримує програмну продукцію (її копію) або право на 

використання програмної продукції, то для цілей оподаткування ПДВ операція з 

надання такого доступу розцінюється як операція з постачання програмної 

продукції або операція з надання права на використання програмної продукції, 

яка не підлягає оподаткуванню ПДВ відповідно до пункту 26 1 підрозділу 2 

розділу XX ПКУ або підпункту 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ (в 

залежності від умов, визначених у цивільно-правовому договорі). 

Якщо згідно з умовами цивільно-правового договору під наданням доступу 

до відповідного контенту розуміється виключно надання права на пошук, 

обробку і отримання (завантаження) інформації та інші аналогічні дії, що 

здійснюються за допомогою такого контенту без фактичного постачання 

платнику податку (покупцю) програмної продукції або без надання права на 

використання програмної продукції, то операція з надання такого доступу 



 

(дозволу) розцінюється як операція з постачання послуг із пошуку, обробки, 

отримання інформації та інших аналогічних дій, яка підлягає оподаткуванню 

ПДВ у загальновстановленому порядку з нарахуванням ПДВ за ставкою 20 

відсотків. 

У будь-якому випадку висновок щодо податкового обліку конкретної 

операції може бути зроблений за результатами детального вивчення умов 

ліцензійного договору та всіх первинних документів, оформленням яких вони 

супроводжувались. 

 

 

 


