Парламентом 14 березня 2017 року нарешті ратифіковано податкову Конвенцію з
Люксембургом, яку було вчинено ще у 1997 році.
Як платити податки за конвенцією з Люксембургом?
Дивіденди:
5 % для володільців 20 і більше відсотків капіталу
15 % для всіх інших
Проценти:
5 % для позичальників фінансових установ
10 % в усіх інших випадках
Роялті:
за користування або за надання права користування будьяким патентом, торговою маркою, дизайном або моделлю,
планом, таємною формулою або процесом, або за
інформацію (ноу-хау), що стосується промислового,
комерційного або наукового досвіду
за користування або за надання права користування будьяким авторським правом на літературні твори, твори
мистецтва або науки (включаючи кінематографічні фільми і
будь-які фільми або плівки для радіомовлення чи
телебачення)

5%

10 %

Заробітна плата та інші подібні винагороди, одержувані у зв'язку з роботою за наймом,
оподатковуються за місцем праці
Директорські гонорари та аналогічні виплати, які одержуються як членом ради
директорів або іншого подібного органу компанії за правилами держави де їх отримано
Доходи від незалежної наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або
викладацької діяльності, так само, як і за діяльність лікарів, адвокатів, інженерів,
архітекторів, стоматологів і бухгалтерів – в залежності від резидентства
Доходи від нерухомості, включаючи доход від сільського або лісового господарства
можуть оподатковуватись за правилами держави, де майно розміщене
Оподаткування прибутку підприємства залежить від наявності постійного
представництва і характеру його діяльності, а також «глибини» асоційованості з
контрагентом
Прибуток від експлуатації морських, річкових або повітряних суден у міжнародних
перевезеннях оподатковують за правилами держави, резидентом якої є отримувач цього
прибутку
Оподаткування капіталу залежить від виду майна
Доходи працівників мистецтв, таких як артист театру, кіно, радіо чи телебачення, або
музикантів чи спортсменів – за правилами держави отримання
Пенсії та інші подібні винагороди, що сплачуються у зв'язку з минулою роботою за
правилами держави, де їх зароблено

Нагадаємо, в Україні діє понад 70 Угод про уникнення подвійного оподаткування. Крім
того, в останні роки активізовано роботу з налагодження обміну податковою інформацією
між країнами.

