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Це 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.

© 2018 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.

Підписаний протокол про внесення змін до 
Конвенції про уникнення подвійного 
оподаткування між Україною та Нідерландами
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Внесені зміни до 
Конвенції між 
Україною та 
Нідерландами

12 березня 2018 р. Міністерства фінансів України та Нідерландів
підписали Протокол про внесення змін до Конвенції про уникнення
подвійного оподаткування між Україною та Нідерландами (далі –
«Протокол»).

Процес набуття Протоколом чинності буде завершений після його
ратифікації Парламентами України та Нідерландів та обміну
ратифікаційними листами між країнами. Якщо Протокол набуде чинності
до 31 грудня 2018 р., з 1 січня 2019 р. платники податків повинні будуть
застосовувати нові ставки податку на доходи нерезидентів.

Зокрема, ставки податку на доходи нерезидентів будуть змінені таким
чином:

Ми будемо відстежувати статус Протоколу і будемо тримати Вас у курсі
подальшого розвитку подій у цій сфері.

Вид доходу Стара ставка податку Нова ставка податку

Дивіденди

• 0% за умови володіння 
принаймні 50% капіталу 
дочірньої компанії і 
інвестування в неї 
принаймні 300 тис. дол. 
США; 

• 5% за умови володіння 
принаймні 20% капіталу 
дочірньої компанії; 

• 15% в інших випадках.

• 5% за умови володіння 
принаймні 20% капіталу 
дочірньої компанії; 

• 15% в інших випадках.

Проценти

• 2%, якщо позика надана 
банком або фінансовою 
установою або проценти 
сплачуються за продаж у 
кредит обладнання;

• 10% в інших випадках.

• 5%

Роялті

• 0% для роялті за 
користування патентом, 
торговою маркою, ноу-хау 
тощо;

• 10% для роялті за 
користування авторським 
правом на літературні або 
наукові твори, 
кінематографічні фільми 
або плівки тощо.

• 5% для роялті за 
користування патентом, 
торговою маркою, ноу-хау 
тощо;

• 10% для роялті за 
користування авторським 
правом на літературні або 
наукові твори, 
кінематографічні фільми 
або плівки тощо.


