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ЗАКОН УКРАЇНИ

Про підтримку підприємств галузі інформаційних технологій

Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу і підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств галузі інформаційних технологій, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, зокрема іноземних.
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Стаття 1. Визначення пріоритетності галузі інформаційних технологій
Визнати галузь інформаційних технологій пріоритетною для розвитку економіки України.


Стаття 2. Сфера дії Закону
Суб’єкти державної підтримки галузі інформаційних технологій, операції та спеціальний режим оподаткування їх діяльності визначаються відповідно до норм Податкового кодексу України.

Стаття 3. Мета державної підтримки
Метою державної підтримки є: 
формування ефективного механізму взаємодії юридичних та фізичних осіб, зайнятих у сферах фундаментальної та прикладної науки, виробничого сектору економіки, а також створення моделі інноваційного розвитку галузі інформаційних технологій;
щорічне збільшення робочих місць у галузі інформаційних технологій не менше, ніж на 20 відсотків;
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, які здійснюють діяльність у галузі інформаційних технологій, на зовнішніх ринках; 
створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку галузі інформаційних технологій в Україні; 
покращення на міжнародному ринку іміджу України як країни, що має розвинену та висококонкурентну галузь інформаційних технологій;
зниження собівартості продукції вітчизняних товаровиробників внаслідок впровадження розроблених новітніх інформаційних технологій.
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1. Öåé Çàêîí íàáèðàº ÷èííîñò³ ç 1 січня 2012 ðîêó, але не раніше дня набрання чинності змін до Податкового кодексу України щодо спеціального режиму оподаткування підприємств галузі інформаційних технологій.
2. Âíåñòè çì³íè äî òàêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè:
1) частину десяту статті 34 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403, 2001 р., № 17, ст. 80) доповнити абзацами такого змісту:
“Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових виплат потерпілому у зв’язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його частини) для осіб, зазначених у пункті 21 частини першої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” коригується на коефіцієнт, що визначається за формулою:
К = С / Т х 100 %, де:
К – коефіцієнт коригування середньомісячного заробітку для обчислення суми страхових виплат потерпілому у зв'язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його частини);
С – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, передбачена частиною 141 статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;
Т – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, передбачена частиною п’ятою статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” за 23 класом професійного ризику на виробництві.”.
2) частину четверту статті 23 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171) доповнити абзацами такого змісту:
“Середньомісячна заробітна плата (дохід) для обчислення допомоги по безробіттю для осіб, зазначених у пункті 21 частини першої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, визначається за формулою:
З = С / Т х 100% х Зп, де:
З – середньомісячна заробітна плата (дохід) для обчислення допомоги по безробіттю;
С – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, передбачена частиною 141 статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;
Т – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, передбачена абзацом п’ятим статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” за 23 класом професійного ризику на виробництві;
Зп – середня заробітна плата для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, обчислена в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”.
3) частину першу статті 53 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71) доповнити абзацами такого змісту:
“Середня заробітна плата (дохід) для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах для осіб, зазначених у пункті 21 частини першої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, визначається за формулою:
З = С / Т х 100% х Зп, де:
З – середня заробітна плата (дохід) для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах;
С – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, передбачена частиною 141 статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;
Т – ставка єдиного внеску  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, передбачена абзацом п’ятим статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” за 23 класом професійного ризику на виробництві;
Зп – середня заробітна плата для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, обчислена в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”.
4) статтю 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
“5. При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески згідно з цим Законом за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу) для застрахованих осіб, зазначених у пункті 21 частини першої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” отриманий  ними дохід за відповідний місяць визначається за формулою:
З = С / Т х 100% х Зп , де:
З – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено страхові внески згідно з цим Законом за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);
С – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, визначена частиною 141 статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;
Т – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, визначена частиною п’ятою статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” за 23 класом професійного ризику на виробництві;
Зп – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу).”.
5) у Законі України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами):
у частині першій статті 4:
пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
“суб’єкти господарювання (підприємства, установи та організації, інші юридичні особи), які провадять підприємницьку діяльність в галузі інформаційних технологій, що зареєстровані відповідно до положень статті 1561 Податкового кодексу України як суб’єкти спеціального режиму оподаткування;”;
доповнити частину новим пунктом 21 такого змісту:
“21) працівників суб'єктів спеціального режиму оподаткування у галузі інформаційних технологій, зазначених в абзаці восьмому пункту 1 цієї частини, крім працівників, які здійснюють обслуговування та охорону будівель, приміщень, земельних ділянок;”;
частину третю викласти в такій редакції:
“3. Платники єдиного внеску, зазначені в пунктах 1, 4 та 5 частини першої цієї статті, є страхувальниками.
При цьому платники єдиного внеску, зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, є страхувальниками для платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 2, 21, 3, 6-14 частини першої цієї статті.”;
у абзаці першому пункту 1 частини першої та частині шостій статті 7 після цифри "2" доповнити знаком та цифрою ", 21";
у статті 8:
у частині сьомій після цифри “2” доповнити цифрою “, 21”;
доповнити частиною 141 такого змісту:
"141. Єдиний внесок для платників, зазначених в абзаці восьмому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється в розмірі 5 відсотків фонду оплати праці працівників, зазначених в пункті 21 частини першої статті 4, але не менше суми страхового внеску, обчисленої з двох мінімальних заробітних плат у розмірі, передбаченому частиною п’ятою статті 8 для платників 23 класу професійного ризику виробництва, за одну особу за місяць, та для інших застрахованих осіб – у розмірі, визначеному частиною п’ятою статті 8 для платників 23 класу професійного ризику виробництва.";
у пункті 1 частини 15 слова "частині п’ятій" замінити словом та цифрами “частинах 5, 141”;
у частині дев’ятій статті 9 після цифри "2" доповнити знаком та цифрою ", 21".



Голова Верховної Ради
              України			


