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Flash Report

Відповідно до листа Міністерства закордонних справ України*, 

нова конвенція про уникнення подвійного оподаткування між 

Україною та Кіпром набрала чинності 7 серпня 2013 р.

Згідно з англійським текстом, який має переважну силу, 

положення нової конвенції починають застосовуватися з 1 січня 

2014 р., при цьому стара конвенція припинить свою дію з 

початком застосування нової угоди.

Враховуючи, що нова конвенція чітко розділяє терміни «набрання 

сили» і  «початок застосування», ми вважаємо,  що застосування 

старої конвенції не повинне припинятися з 7 серпня 2013 р. (коли 

нова конвенція «набирає сили») і повинне бути продовжене до 1 

січня 2014 р. (коли почне застосовуватися нова конвенція).

Попередній досвід щодо деяких українських конвенцій про 

уникнення подвійного оподаткування (на заміну відповідним 

конвенціям СРСР), які набирали сили всередині року, але 

починали застосовуватися тільки з початку наступного року, 

показує, що на практиці відповідні конвенції СРСР 

застосовувалися до початку застосування нових (наприклад, 

конвенція між Україною і Швейцарією).

Проте, у зв'язку з неточним формулюванням українського тексту 

нової конвенції, існує ризик, що українські податкові органи 

можуть тлумачити положення нової Конвенції таким чином, що 

дія попередньої Конвенції припиняється з моменту набрання сили 

новою (тобто з 7 серпня 2013 р.).

Очікується, що Міністерство доходів і зборів опублікує офіційне 

роз'яснення з приводу цього питання. Ми будемо інформувати Вас 

щодо можливих змін ситуації в міру того, як надходитиме нова 

інформація.

* № 72/14-612/1-2711 від 23 серпня 2013 р .
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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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