
Оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції 
  

Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2021 № 238 

затверджена узагальнююча податкова консультація з деяких питань 

оподаткування ПДВ.  

В податковій консультації роз’яснено порядок оподаткування ПДВ 

операцій з постачання програмної продукції. Зокрема, зазначено, що до 

програмної продукції, яка звільняється від оподаткування ПДВ, відносять 

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.  

Якщо операції з постачання послуг із технічної підтримки програмної 

продукції, зокрема встановлення, налаштування, тестування, виявлення та 

усунення недоліків, включаються (є складовою частиною постачання такої 

продукції) до вартості програмної продукції, в т.ч. до вартості змін, оновлень, 

доповнень та/або розширення функціоналу комп'ютерних програм, прав на 

отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного 

періоду часу, то такі операції звільняються від оподаткування ПДВ.  

Узагальнююча податкова консультація надає роз’яснення стосовно 

оподаткування ПДВ операцій з постачання технічної підтримки програмної 

продукції, яка не входить до складу вартості такої програмної продукції.  

Якщо операції з технічної підтримки програмної продукції включають 

будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення, включаючи усунення 

недоліків та виправлення помилок, та/або розширення функціоналу 

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

доповнень протягом певного періоду часу, з одночасним постачанням за одну 

вартість послуг із встановлення, налаштування, тестування, виявлення та 

усунення недоліків, консультування щодо користування програмною 

продукцією, то такі операції звільняються від оподаткування ПДВ.  

Послуги з технічної підтримки програмної продукції, які передбачають 

виключно постачання послуг із встановлення, налаштування, тестування, 

виявлення та усунення недоліків, консультування щодо користування 

програмною продукцією, які не передбачають внесення будь-яких змін до 

програмної продукції, та вартість яких не включає зміни, оновлення, додатки, 

доповнення та/або розширення функціоналу комп'ютерних програм, а також 

право (права) на отримання таких змін, оновлень, додатків, доповнень та/або 

розширення функціоналу комп'ютерних програм протягом певного періоду 

часу, оподатковуються ПДВ на загальних підставах.  

Спілкуйтесь з податковою службою дистанційно за допомогою сервісу   

«InfoTAX»   https://t.me/infoTAXbot Більше інформації на офіційних 

сторінках у соціальній мережі Фейсбук: Державна податкова служба  

України https://www.facebook.com/TaxUkraine та  ДПС у Полтавській області  

https://www.facebook.com/tax.poltava/ Підписуйтесь на канали інформування 

ДПС Телеграм https://t.me/tax_gov_ua Державна податкова служба 

УкраїниYou Tube youtube.com/TaxUkraine 

 

Головне управління  ДПС у Полтавській області 

https://t.me/infoTAXbot
https://www.facebook.com/TaxUkraine
https://www.facebook.com/tax.poltava/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftax_gov_ua%3Ffbclid%3DIwAR1o1_QkwAlHUWHu4IK7Xrh3Mn-o8Yebd0-pCTJf2EE0ZsiS4i7gHPXzcW0&h=AT2pg6pSugTxcZogwJTMO2ClGOpkIKd-JqRP9efJHbjE1JaHu1kojpVqG3aErOGRtM7p1bxTULSzPvrClysfKULB9dYky-orM6dSdU2FGo7twPCR7X4JSM2Xr37YdC75o2g&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2cnLntr_hXCdzeveACy7k2960NnDq8Xd4UXk_yV6F3gWAbetvtMHnNFxeDQToCkZHA1sNvSK5ryGPFEnxOfHWhAYKUi6JGYylgqrXTTd_t-1OHiHg_3K50gTmq9FddqwmKlAKMCsNYnvn53yW0jnFCFTqCUSH7OVpcXZDeP49rfg
https://www.facebook.com/TaxUkraine/?__cft__%5B0%5D=AZVHwD3zDKRGU6cRbt549yfa1VXpYKU3GwqlbTNA-PsFXl3wSztVBCCjWpUbYNUVdQ7ZBLMaJ837PGeY7EktihW7HpG2skkkBoYkso_b1Sh7RsXlb5PyBJXOqyoE5RgvuipUVbx8hpEE2Led-v3-KIsU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TaxUkraine/?__cft__%5B0%5D=AZVHwD3zDKRGU6cRbt549yfa1VXpYKU3GwqlbTNA-PsFXl3wSztVBCCjWpUbYNUVdQ7ZBLMaJ837PGeY7EktihW7HpG2skkkBoYkso_b1Sh7RsXlb5PyBJXOqyoE5RgvuipUVbx8hpEE2Led-v3-KIsU&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2FTaxUkraine%3Ffbclid%3DIwAR2z4VvMZ4V3TQqSh4QDbMXhFe7io0zcj1pkR2HS_jkyCgZKjgWUPd_B-l0&h=AT12gVBKLgja6rbDSvHE0OLgtJZZ7aBQ1E4nue-LzE379AZSbjB9o64w1FmX7mRnjWnOqwqqDd9OC4V9iB4Y7o-o00O35LkHwxAEe-QQ-sBr9tcflrkuD1QHQn6u4gTOXgc&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2cnLntr_hXCdzeveACy7k2960NnDq8Xd4UXk_yV6F3gWAbetvtMHnNFxeDQToCkZHA1sNvSK5ryGPFEnxOfHWhAYKUi6JGYylgqrXTTd_t-1OHiHg_3K50gTmq9FddqwmKlAKMCsNYnvn53yW0jnFCFTqCUSH7OVpcXZDeP49rfg
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