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23 липня 2013
ратифікацію нової конвенції між Україною та Кіпром про 
уникнення подвійного оподаткування» (далі 

Оскільки уряд Кіпру вже завершив процедури ратифікації 
Конвенції, можна очікувати, що обмін ратифікаційними 
грамотами відбудеться найближчим часом (до кінця 2013 р.), 
а тому положення нової Конвенції будуть застосовуватись із 1 
січня 2014 року.

Згідно з англійським текстом, котрий має переважну силу, 
положення старої Угоди про уникнення подвійного 
оподаткування з Кіпром 1982 року (далі 
мають застосовуватись до кінця 2013 року.

Проте ми не виключаємо, що українські податкові органи 
можуть тлумачити положення нової Конвенції таким чином, 

Контакти:

Рон Барден

Партнер і керівник відділу 
податкових та юридичних послуг
ron.j.barden@ua.pwc.com

Роб Шантц
Партнер юридичного відділу
rob.shantz@ua.pwc.com

В’ячеслав Власов
Партнер відділу податкових та 
юридичних послуг
slava.vlasov@ua.pwc.com

Світлана Білик
Директор відділу податкових та 
юридичних послуг
svetlana.bilyk@ua.pwc.com

PwC Україна
вул. Жилянська, 75, Київ
Тел.: +380 44 490 6777

Президент України підписав закон про 
ратифікацію нової конвенції між 
Україною та Кіпром

можуть тлумачити положення нової Конвенції таким чином, 
що положення Угоди 1982 року втратять силу з дня обміну 
ратифікаційними грамотами

Тому ми рекомендуємо розглянути варіанти 
реструктурування бізнесу 
виплати доходи 
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передбачених 
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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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2013 року Президент України підписав закон «Про 
ратифікацію нової конвенції між Україною та Кіпром про 
уникнення подвійного оподаткування» (далі – Конвенція). 

Оскільки уряд Кіпру вже завершив процедури ратифікації 
Конвенції, можна очікувати, що обмін ратифікаційними 
грамотами відбудеться найближчим часом (до кінця 2013 р.), 
а тому положення нової Конвенції будуть застосовуватись із 1 
січня 2014 року.

Згідно з англійським текстом, котрий має переважну силу, 
положення старої Угоди про уникнення подвійного 
оподаткування з Кіпром 1982 року (далі – Угода 1982 року) 
мають застосовуватись до кінця 2013 року.

Проте ми не виключаємо, що українські податкові органи 
можуть тлумачити положення нової Конвенції таким чином, 

Президент України підписав закон про 
ратифікацію нової конвенції між 
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можуть тлумачити положення нової Конвенції таким чином, 
що положення Угоди 1982 року втратять силу з дня обміну 
ратифікаційними грамотами.

Тому ми рекомендуємо розглянути варіанти 
реструктурування бізнесу та/або можливість невідкладно 

доходи із України на Кіпр, щоб гарантувати 
застосування вигідних ставок податку на репатріацію, 
передбачених чинною Угодою 1982 року. 

положення нової Конвенції викладено в 
бюлетені від 10 липня 2013 р., що додається. 

часом PwС планує провести семінар, 
обговоренню потенційних варіантів

реструктурування бізнесу.


	Slide Number  1

