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Оподаткування ПДВ послуг з технічної підтримки  

програмного забезпечення 

 

Головне управління ДПС у Черкаській області, в продовження теми 

«Програмна продукція та ПДВ», пропонує розглянути   деякі питання щодо 

практичного застосування норм Податкового кодексу, якими передбачено 

звільнення від оподаткування ПДВ операцій з програмною продукцією. 

Послуги з технічної підтримки 

Деякі види діяльності потребують забезпечення безперебійного зв’язку 

абонентів, наприклад, у сфері мобільного зв’язку. З цією метою оператори 

укладають договори про надання послуг з технічної підтримки програмного 

забезпечення як з виробниками такого забезпечення, так і з іншими 

постачальниками. В рамках таких договорів здійснюються цілодобове 

підтримання роботоздатності програмного забезпечення шляхом 

виправлення у ньому помилок та його оновлення через віддалений доступ, 

надання телефонних консультацій щодо належної експлуатації такого 

програмного забезпечення тощо. У такому разі якщо внаслідок постачання 

послуг (виконання робіт), пов’язаних із програмною продукцією, не 

відбувається жодних змін у такій продукції (у тому числі встановлення, 

налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків, інформаційно-

консультаційна підтримка), то операції з постачання таких послуг 

оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %. 

Якщо ж результатом постачання послуг (виконання робіт), пов’язаних із 

програмною продукцією, є будь-які зміни у такій продукції (у тому числі 

оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу 

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

доповнень протягом певного періоду часу), то такі операції для цілей 

оподаткування ПДВ розглядаються як операції з постачання програмної 

продукції (окремих її елементів та/або компонентів) та не підлягають 

оподаткуванню ПДВ відповідно до пп. 196.1.6 п. 196.1 ст. 196 Податкового 

кодексу або п. 261 підрозділу 2 розділу XX Кодексу (залежно від умов 

постачання програмної продукції, визначених у цивільно-правовому 

договорі). 

Також звільняються від оподаткування ПДВ послуги з технічної 

підтримки (встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення 

недоліків) програмної продукції (комп’ютерних програм), які є складовою 

частиною постачання такої продукції і входять до складу її вартості. 

У разі якщо послуги із технічної підтримки (встановлення, 

налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків) програмної 

продукції (комп’ютерних програм) не входять до складу вартості такої 
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продукції і надаються постачальниками за окремими від постачання 

програмного забезпечення договорами, такі послуги оподатковуються ПДВ у 

загальновстановленому порядку за ставкою 20 %. 

 


