
 
 

Матеріал підготовлено спеціально для ЛІГА:ЗАКОН 
Група компаній «КЕЙНАС» 

Е-mail: info@keynas.com 
http://www.keynas.com 

Тел.: (044) 254-30-14; (067) 464-35-95 

? Які особливості обліку ліцензій на використання програмного забезпечення?  

Придбання ліцензій на використання різноманітних комп’ютерних програм сьогодні досить 

поширене явище. В якості масового прикладу цього можна навести ліцензії (дозволи) на 

використання програмного забезпечення корпорації Microsoft.  

Незважаючи на те, що з такими операціями має справу широке коло бухгалтерів, однакового 

підходу до порядку їх відображення в податковому обліку так і не склалось. Не в останню 

чергу це пов’язано з різними підходами до документального оформлення цих операцій. В 

одних випадках продавці оформляють ліцензійні договори, в інших – договори купівлі-

продажу ліцензій.  

У зв’язку з цим і відображення таких операцій в обліку є досить різним: хтось вважає, що 

платежі за ліцензії є роялті, які не оподатковуються ПДВ, та відносить їх до складу витрат, а 

хтось відображає такі ліцензії як нематеріальні активи.  

Спробуємо розібратись, який же підхід найбільше відповідає нормам податкового 

законодавства.  

Податок на прибуток.  

В першу чергу проаналізуємо визначення понять «роялті» та «нематеріальний актив».  

Відповідно до пп. 14.1.225 ПКУ роялті – будь-який платіж, отриманий як винагорода за 

користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним 

правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні 

програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми 

або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, 

будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою, 

дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію 

щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).  

Не вважаються роялті платежі за отримання згаданих об'єктів власності у володіння або 

розпорядження чи власність особи або, якщо умови користування такими об'єктами 

власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб 

такого об'єкта власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, 

формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового  



 
 

досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є 

обов'язковим згідно із законодавством України.  

Згідно з пп. 14.1.120 ПКУ нематеріальні активи – право власності на результати 

інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні 

права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування 

майном та майновими правами платника податку в установленому законодавством 

порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування 

природними ресурсами, майном та майновими правами.  

Звертаємо увагу на те, що отримання права користування програмним забезпеченням 

не передбачає передачі права інтелектуальної власності на це програмне забезпечення, 

а лише дозволяє його використання.  

У свою чергу, як видно з наведених визначень, право використання може бути віднесене 

як до роялті, так і до нематеріальних активів. Адже згідно з ПКУ термін «нематеріальні 

активи» включає в себе право на користування майном та майновими правами, а термін 

«роялті» – надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом, 

зокрема, на комп’ютерні програми.  

Але слід звернути увагу на принципову відмінність цих двох прав:  

– у визначенні терміна «нематеріальний актив» йдеться про користування об’єктом;  

– у визначенні терміна «роялті» йдеться про користування авторським правом на об’єкт.  

Слід зазначити, що на практиці поняття «роялті» доволі часто трактується звужено, 

зокрема, як право користування програмою. Однак визначення цього поняття 

передбачає користування не програмою, а авторським правом на програму.  

Само по собі право на використання твору (в т. ч. комп’ютерної програми), згідно з ч. 1 ст. 

440 ЦКУ, належить до авторських майнових прав. Однак, з точки зору законодавства про 

інтелектуальну власність, термін «використання» об’єкта авторського права має 

спеціальне тлумачення. Так, відповідно до ст. 441 ЦКУ під використанням комп’ютерної 

програми (твору) розуміється:  

1) опублікування (випуск у світ);  

2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;  

3) переклад;  

4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;  



 
 

5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;  

6) публічне виконання;  

7) продаж, передання в найм (оренду) тощо;  

8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.  

У наведеному переліку користування комп’ютерною програмою за її функціональним 

призначенням не зазначено.  

Тобто користування програмним забезпеченням не передбачає його «використання» в 

розумінні законодавства про авторське право. А тому в даному випадку не відбувається 

передачі права користування авторським правом.  

Виходячи з цього, платежі за придбання ліцензії на використання комп’ютерної 

програми за її функціональним призначенням не можуть бути віднесені до складу 

роялті. Такі ліцензії не є документом, відповідно до якого передається майнове право, яке 

відноситься до розряду авторських.  

На нашу думку, право на використання програмного забезпечення у власних цілях 

повинно бути віднесено до складу нематеріальних активів.  

Групи нематеріальних активів визначені пп. 145.1.1 ПКУ. Право користування програмним 

забезпеченням потенційно може бути віднесено до таких груп нематеріальних активів:  

група 2 – права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім 

права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право 

користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);  

група 5 – авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні 

твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, 

компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій 

мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;  

група 6 – інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання 

економічних та інших привілеїв тощо).  

Враховуючи те, що передача права користування програмним забезпеченням не 

передбачає передачу авторських прав, віднесення такого нематеріального активу до 

групи 5 буде неправильним. Група 2 також в цілому конкретизує види майна, права 

користування якими можуть бути віднесені до її складу.  



 
 

У зв’язку з цим вважаємо, що такий нематеріальний актив найбільш доцільно віднести 

до нематеріальних активів групи 6.  

Що стосується строку використання даних нематеріальних активів, то згідно з пп. 145.1.1 

ПКУ, якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування 

нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання 

визначається платником податку самостійно, але не може становити менше двох та 

більше 10 років безперервної експлуатації.  

Податок на додану вартість.  

Відповідно до п. 185.1 ПКУ об'єктом оподаткування є операції платників податку з 

постачання товарів (послуг), місце постачання яких визначається відповідно до ст. 186 цього 

Кодексу.  

Постачання товарів – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у 

тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за 

рішенням суду (пп. 14.1.191 ПКУ).  

Згідно з пп. 14.1.185 ПКУ постачання послуг – це будь-яка операція, що не є 

постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної 

власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких 

об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в 

процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.  

Тобто в розумінні ПКУ передачу покупцю права на використання у власній господарській 

діяльності комп’ютерної програми (ліцензій на програму) потрібно розглядати як постачання 

послуг.  

Згідно з п. 186.4 ПКУ місцем постачання послуг, які не вказані у пунктах 186.2 і 186.3, 

вважається місце, в якому зареєстрований постачальник таких послуг.  

Отже, операція з постачання ліцензій (права на користування програмою) резидентом 

України, на нашу думку, є об'єктом оподаткування ПДВ, оскільки місцем постачання 

таких послуг вважається митна територія України. Це стосується як одноразового 

платежу за ліцензію (наприклад, право використання програми на необмежений термін), так і 

періодичних платежів (наприклад, щомісячні платежі за використання програми).  

Водночас необхідно зазначити, що контролюючий орган з цього питання займає лояльнішу 

позицію (на наш погляд, він неправильно тлумачить поняття «роялті»). Так, в 

Узагальнюючій податковій консультації щодо особливостей оподаткування податком на 

додану вартість операцій з постачання програмної продукції, затвердженій наказом 

Міндоходів від 07.10.2013 р. № 536, 



 
 

 у відповіді на запитання 9 «Чи підлягають оподаткуванню податком на додану вартість 

операції з надання права на користування програмною продукцією?» зазначається таке:  

«Не підлягають, але тільки у разі отримання оплати у грошовій формі. При наданні 

невиключного права на користування програмною продукцією 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. Відповідно до пп. 196.1.6 п. 196.1 ст. 196 ПКУ 

виплата роялті у грошовій формі не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість». 

Як видно з відповіді, контролюючий орган надає статус «роялті» платі за право 

користування об’єктом авторського права. Ми не поділяємо такої позиції контролюючого 

органу, оскільки, як вже було вказано вище, поняття «роялті» включає в себе плату за 

користування авторським правом на об’єкт, а не самим об’єктом. При цьому само по собі 

надання права на використання програми у власній діяльності не є передачею у 

користування будь-якого з авторських прав на таку програму.  

  

Сергій Кучеренко   консультант, Група компаній «Кейнас»   
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