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Підписана нова Конвенція про уникнення 
подвійного оподаткування між Україною та 
Ірландією

19 квітня 2013 р. між Україною та Ірландією було підписано нову 
Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування (далі 
а також протокол до неї.

Конвенція встановлює наступні ставки податку на доходи нерезидентів:

Вид доходу

Дивіденди

Проценти
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Дане повідомлення підготовлене відділом 
податкових та юридичних послуг PwC в Україні. 
Матеріали цього повідомлення надані для 
інформування і не можуть вважатися комплексним 
аналізом окремих викладених у ньому 
питань. Рекомендуємо звернутися за професійною 
консультацією з конкретного питання, перш ніж 
прийняти рішення про доцільність яких-небудь дій. 
PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.
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Під  PwC слід розуміти учасника мережі фірм PwC в 
Україні, а в деяких випадках і всесвітню мережу 
PwC. Кожна фірма мережі є самостійною 
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знаходиться на веб-сторінці www.pwc.com/structure.

Нова Конвенція містить критерій бенефіціарного власника доходу для 
застосування зменшених ставок податку на доходи нерезидентів у 
вигляді дивідендів, процентів і роялті.

Для того, щоб Конвенція набула чинності, вона має бути ратифікована 
урядами обох країн. Якщо ратифікація відбудеться до 31 грудня 2013 р., 
Конвенція набуде чинності 1 січня 2014 р.

Ми будемо відстежувати статус Конвенції та інформувати Вас про 
подальший розвиток даного питання в міру того, як надходитиме нова 
інформація.
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Підписана нова Конвенція про уникнення 
подвійного оподаткування між Україною та 

19 квітня 2013 р. між Україною та Ірландією було підписано нову 
Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування (далі – Конвенція), 
а також протокол до неї.

Конвенція встановлює наступні ставки податку на доходи нерезидентів:

Вид доходу Ставка податку

• 5%, за умови володіння принаймні 25% капіталу 
компанії, що виплачує дивіденди

• 15% в інших випадках

• 5%,  якщо відсотки виплачуються: (i) щодо будь-якої 
позики, наданої банком, або (ii) у зв'язку з 
придбанням промислового, комерційного чи 
наукового обладнання в кредит

• 10% в інших випадках

• 5%,  якщо роялті виплачуються щодо авторських 
прав на наукові твори, патенту, торгової марки, 
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Конвенція містить критерій бенефіціарного власника доходу для 
застосування зменшених ставок податку на доходи нерезидентів у 
вигляді дивідендів, процентів і роялті.

Для того, щоб Конвенція набула чинності, вона має бути ратифікована 
урядами обох країн. Якщо ратифікація відбудеться до 31 грудня 2013 р., 
Конвенція набуде чинності 1 січня 2014 р.

Ми будемо відстежувати статус Конвенції та інформувати Вас про 
подальший розвиток даного питання в міру того, як надходитиме нова 

прав на наукові твори, патенту, торгової марки, 
таємної формули, процесу або інформації щодо 
промислового, комерційного чи наукового досвіду

• 10% в інших випадках
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