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Контакти:

Нова конвенція 
між Україною 
та Мальтою

24 липня 2013 року Кабінет Міністрів України прийняв 
рішення про підписання Конвенції про уникнення 
подвійного оподаткування між Україною та Республікою 
Мальта.

Відповідно до загальнодоступної інформації*, до дивідендів, 
процентів та роялті з джерелом походження з України 
застосовуватимуться наступні ставки податку на доходи 
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Текст проекту Конвенції поки що недоступний.

На даному етапі точно невідомо, коли Конвенція буде 
ратифікована та набере чинності.

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

*http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=383711&cat
_id=53608
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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.

© 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПрайсуотерхаусКуперс». Всі права захищені.
PwC - це фірма-учасник мережі PwC, зареєстрована в 
Україні, а в деяких випадках міжнародна мережа PwC. 
Кожна фірма мережі є самостійною юридичною особою. 
Більш детальну інформацію можна знайти на веб-
сторінці www.pwc.com/structure.
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Відповідно до загальнодоступної інформації*, до дивідендів, 
процентів та роялті з джерелом походження з України 
застосовуватимуться наступні ставки податку на доходи 
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Вид доходу Ставка податку

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

• 15% в інших випадках

Проценти • 10%
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