
Закон України “Про стимулювання 
розвитку цифрової економіки в 
Україні” (надалі «Закон 1667-ІХ»), 
який набув чинності 14 серпня 
2021 р., передбачає створення 
спеціального правового режиму 
Дія Сіті. Цей режим 
запроваджується з метою 
стимулювання розвитку в Україні ІТ 
бізнесу, діяльність якого пов’язана 
з програмним забезпеченням.

Втім, для можливості 
використання спеціального 
режиму оподаткування резидент 
Дія Сіті має подати:

Річний звіт резидента Дія Сіті з 
інформацією що вимагається до 
розкриття згідно статей 13 та 5 
Закону 1667-ІХ.

Як PwC може 
допомогти?

Ми маємо великий досвід із підготовки нефінансових звітів та із реалізації 
завдань з надання впевненості щодо фінансової та нефінансової інформації 
для наших клієнтів, які потребують офіційного звіту чи висновку про 
надання впевненості щодо різноманітних критеріїв.

Ми можемо допомогти компанії:

Олена Волкова
Партнер, 
керівник групи 
з надання комплексних 
послуг, пов'язаних 
з аудитом 
PwC Україна 
olena.volkova@pwc.com

Віктор Вишневський
Директор, 
член галузевої 
групи у сфері 
технологій, медіа 
та телекомунікацій
PwC Україна
victor.vyshnevsky@pwc.com

Анна Парокінна
Директор відділу аудиту, 
керівник групи 
консультаційних послуг 
з фінансової та 
нефінансової звітності
PwC Україна
anna.parokinna@pwc.com

Незалежний висновок, наданий 
суб’єктом аудиторської діяльності, 
що засвідчує правильність таких 
даних відповідно вимогам Закону 
1667-ІХ. 

Надати рекомендації щодо 
підготовки річного звіту 
резидента Дія Сіті

Завірити річний звіт про 
відповідність резидента 
Дія Сіті

Ми можемо надати 
незалежний висновок,            
як суб’єкт аудиторської 
діяльності за результатами 
перевірки тверджень 
резидента Дія Сіті, 
викладених у його річному 
звіті про відповідність

Наші кваліфіковані експерти 
з надання послуг щодо 
підготовки нефінансових 
звітів та експерти з ІТ 
індустрії  будуть 
супроводжувати Вас під час 
підготовки першого звіту або 
візьмуть на аутсорсинг 
підготовку даного звіту

Зв'яжіться 
з нами

Провести діагностику готовності до 
реєстрації статусу резидента Дія Сіті

Ми допоможемо компанії визначитись наскільки вона відповідає або 
може відповідати критеріям набуття резидента Дія Сіті на етапі 
реєстрації та для подальшого звітування. В результаті компанія 
отримає сторонню оцінку відповідності критеріям реєстрації та наші 
рекомендації щодо досягнення тих критеріїв, яким компанія не буде 
відповідати.

Максим Дудник
Директор 
практики 
податкових 
консультацій 
та M&A
PwC Україна
maksym.dudnyk@pwc.com

      Підготовка та перевірка 

річного звіту 

           резидента Дія Сіті
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