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Контакти:

Нова Конвенція 
між Україною та 
Кіпром

4 липня Верховна Рада прийняла Закон «Про ратифікацію 
конвенції між Україною та Кіпром про уникнення 
подвійного оподаткування» (далі 
була підписана 8 листопада 2012 року. 

Відповідно до наявної у нас інформації Уряд Кіпру вже 
завершив формальні процедури з ратифікації Конвенції. 

Якщо Президент України підпише закон, а обмін 
ратифікаційними грамотами відбудеться до кінця 2013 року, 
то нова Конвенція буде застосовуватися з 1 січня 2014 року. 

Варто зазначити, що український текст нової Конвенції  
допускає неоднозначне трактування питання про те, чи буде 
діяти стара угода про уникнення подвійного оподаткування з 
Кіпром до кінця 2013 року. При цьому, згідно  з 
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положеннями англійського тексту нової Конвенції, котрий 
превалює, стара угода має застосовуватися до кінця року.

Набуття чинності новою Конвенцією може мати значний 
вплив на український бізнес.

Найближчим  часом 
інформацію щодо даного питання, а також проведе 
семінари, присвячені обговоренню потенційних варіантів 
реструктуризації бізнесу.
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липня Верховна Рада прийняла Закон «Про ратифікацію 
конвенції між Україною та Кіпром про уникнення 
подвійного оподаткування» (далі - Конвенція). Конвенція 
була підписана 8 листопада 2012 року. 

Відповідно до наявної у нас інформації Уряд Кіпру вже 
завершив формальні процедури з ратифікації Конвенції. 

Якщо Президент України підпише закон, а обмін 
ратифікаційними грамотами відбудеться до кінця 2013 року, 
то нова Конвенція буде застосовуватися з 1 січня 2014 року. 

Варто зазначити, що український текст нової Конвенції  
допускає неоднозначне трактування питання про те, чи буде 
діяти стара угода про уникнення подвійного оподаткування з 
Кіпром до кінця 2013 року. При цьому, згідно  з 
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положеннями англійського тексту нової Конвенції, котрий 
превалює, стара угода має застосовуватися до кінця року.

Набуття чинності новою Конвенцією може мати значний 
вплив на український бізнес.

Найближчим  часом PwС опублікує більш детальну 
інформацію щодо даного питання, а також проведе 
семінари, присвячені обговоренню потенційних варіантів 
реструктуризації бізнесу.
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