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Державна податкова служба України

Головне управління ДПС у
Дніпропетровській області




Щодо переходу юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Ciті - платника податку на особливих умовах
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Офіційний вебпортал Державної податковоїї  служби України: tax.gov.ua  
Інформаційно-довідковий департамент ДПС України: 0-800-501-007 
Гаряча лінія ДПС України «Пульс»: 0-800-501-007 (напрямок  «4»)
Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг: 
0-800-501-007 (напрямок «2»)



Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування - Новокодацький, Чечелівський та Центральний райони м. Дніпра) повідомляє, що під час війни Кабінет Міністрів України ухвалив пакет рішень для підтримки українського бізнесу. 
Дія.City – це унікальний правовий та податковий простір для ІТ-компаній в Україні. На цій платформі бізнес ведеться відкрито, зручно, вигідно та ефективно. Саме тут поєднані комфортні податкові умови з ефективними інструментами, що дозволяють компаніям будувати прозору корпаративну структуру, легше залучати іноземні інвестиції. 
До податкового простору Дія Сіті уже долучились понад 100 резидентів - 104 українські та міжнародні IT-компанії. 
«Дія.Ciті - це нижчі в 5 разів податки, соціальні гарантії для розробників та інструменти захисту інвестицій та інтелектуальної власності. 
Серед нових резидентів: Fintech Farm, Miratech, Cinegy GmbH, TietoEVRY, SMRK VCF та багато інших крутих технологічних компаній - як українських, так і міжнародних», - кажуть в «Дії». 
Щоб стати резидентом Дія Cіті, варто перейти за посиланням: https://diia.gov.ua/services/zayava-pro-nabuttya-statusu-rezidenta-diya-city. 
Весь процес подання заявки відбувається онлайн. 
Fintech Farm - британська компанія з українським корінням, що запускає mobile-only банки на нових ринках. 
Miratech - міжнародна компанія у сфері розробки ПЗ та автоматизації бізнес-процесів. 
Cinegy GmbH - компанія, яка займається розробкою та впровадженням ПЗ для телевізійного виробництва та мовлення. 
TietoEVRY - скандинавська компанія з надання ІТ-послуг у сферах автомобілебудування, фінансів, телекомунікації та ЗМІ, охорони здоров'я. 
SMRK VCF - український фонд, який займається венчурними інвестиціями у стартапи. 
Відповідно до пункту 141.10 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України Міністерством фінансів України видано наказ від 17.03.2022 № 99 “Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви”, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 березня 2022 року за № 364/37700. 


  https://diia.gov.ua/services/zayava-pro-nabuttya-statusu-rezidenta-diya-city. 
















	
	
	

