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MLI - МАЙБУТНЄ, ЩО НАСТАЛО

Що таке MLI конвенція?

Багатостороння конвенція про виконання заходів, які стосуються угод про
оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та
виведенню прибутку з-під оподаткування (The Multilateral Convention to
Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit
Shiftingt) – інструмент, що дає змогу країнам-підписантам одночасно внести зміни
до всіх або деяких угод про уникнення подвійного оподаткування
87 юрисдикцій підписали Конвенцію;
21 юрисдикція здійснила всі необхідні ратифікаційні процедури ( Австрія, Австралія, Велика
Британія, Франція, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Литва, Мальта, Польща, Монако, Нова Зеландія, Сербія, Сингапур, о-в Мен,
Словаччина, Словенія, Швеція http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf)

Угоди, до яких вносяться зміни

28 лютого 2019 року Верховна Рада України ратифікувала MLI. Станом на 19.03.2019
закон підписано та повернуто Президентом.
До переліку міжнародних двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування, до
яких будуть застосовуватись положення Багатосторонньої конвенції, Україною включено 76
угод (усі угоди, крім угоди з Катаром)
Умови застосування MLI до кожної окремої угоди:
ü обидві країни підписали та ратифікували MLI;
ü включення угоди обома країнами до переліку угод, на які поширюється MLI;
ü перелік та зміст змін до угод буде погоджений обома державами.

Набрання чинності

Ø в цілому набирає чинності у перший день місяця після закінчення періоду в три
календарні місяці, що починаються з дати здачі на зберігання Україною своєї
ратифікаційної грамоти;
Ø окремо для кожної угоди залежно від того, коли держави-підписанти ратифікують
Конвенцію;
Ø встановлено строки набрання чинності для окремих правил.

Набрання чинності окремими правилами

Ø стосовно податків, утриманих у джерела з сум, сплачених або перерахованих
нерезидентам – з 1 січня року, наступного за роком набуття чинності MLI для
кожної з Договірних юрисдикцій;
Ø стосовно інших податків – через 6 місяців для кожної з Договірних юрисдикцій.

Положення угод, що змінюються

Основні заходи, що передбачаються Конвенцією:
Ø Мінімальний стандарт – положення, які обов’язкові для виконання кожною
державою;
Ø Факультативні (опціональні) положення, які включаються за рішенням кожної
держави.

Правила, що обрала Україна

ü Кожна угода доповнюється преамбулою, в якій угоди не повинні розповсюджуватись на
осіб, які використовують угоди для ухилення від оподаткування (стаття 6 Конвенції);
ü Обмеження можливості застосування пільгових положень угод, якщо основною метою є
отримання таких пільг, - «Тест основної мети» (стаття 7 Багатосторонньої конвенції);
ü Встановлення можливості платника податків самостійно ініціювати процедуру взаємного
узгодження (стаття 16 Багатосторонньої конвенції);
ü Положення про порядок оподаткування доходів від відчуження акцій або прав участі
суб’єктів господарювання, вартість яких одержується переважно з нерухомого майна,
«правило 365 днів для прибутку від відчуження акцій/корпоративних прав»(стаття 9
Конвенції);
ü Положення про постійні представництва (статті 10, 12, 13, 14).

Тест основної мети операції

Тест основної мети операції (Principal Purpose Test або PPT) - пільга,
передбачена Угодою про оподаткування, не надається стосовно виду доходу
або капіталу, якщо існують підстави зробити висновок, що одержання цієї пільги
було однією з основних цілей угоди.
Виняток: якщо за запитом особи компетентним органом буде встановлено, що
такі пільги були б надані такій особі за відсутності цієї угоди або домовленості
(п. 4 ст. 7 Конвенції). Обов'язкова умова застосування
- надіслання
повідомлення про застосування пункту усіма договірними державами.

«Правило 365 днів для прибутку від відчуження
акцій/корпоративних прав»

Доходи від відчуження акцій або частки участі особи, більше
50% вартості яких одержується здебільшого з нерухомого
майна, у будь-який час впродовж 365 днів, що передують
відчуженню, підлягають оподаткуванню в країні, в якій
знаходиться таке майно

Правило протидії зловживань постійними представництвами,
розташованими в третіх юрисдикціях

За умови якщо:
а) підприємство Договірної юрисдикції Угоди про оподаткування, на яку поширюється дія цієї
Конвенції, одержує дохід з іншої Договірної юрисдикції, а перша Договірна юрисдикція розглядає
такий дохід як такий, що стосується постійного представництва підприємства, яке розташоване в
третій юрисдикції; і
b) прибуток, який стосується такого постійного представництва, звільняється від оподаткування в
першій згаданій Договірній юрисдикції,
пільги, передбачені Угодою про оподаткування, на яку поширюється дія цієї Конвенції, не
застосовуються до будь-якого виду доходу, для якого податок в третій юрисдикції є меншим за 60
відсотків від податку, який був би стягнений в першій згаданій Договірній юрисдикції з такого виду
доходу, якщо б таке постійне представництво було розташоване в першій згаданій Договірній
юрисдикції. У такому випадку будь-який дохід, до якого застосовуються положення цієї статті,
залишається таким, що оподатковується згідно з національним законодавством іншої Договірної
юрисдикції, незалежно від будь-яких інших положень Угоди про оподаткування, на яку
поширюється дія цієї Конвенції.

Уникнення статусу постійного представництва

Штучне уникнення статусу постійного представництва шляхом
договорів комісій та подібних стратегій
Ознаки постійного представництва:
ü особа діє в Договірній юрисдикції від імені підприємства і, діє таким чином, систематично
укладає контракти або систематично відіграє основну роль, що призводить до укладення
контрактів, які регулярно укладаються без внесення підприємством суттєвих змін,
ü ці контракти укладені від імені підприємства або стосуються передачі права власності або
надання права на використання майна, яким володіє це підприємство або яким це
підприємство має право користуватися; або стосуються надання послуг цим підприємством.
Визначення статусу “залежного агента” як особи, що діє виключно або майже виключно від
імені одного або декількох підприємств, з якими вона тісно пов’язана.

Уникнення статусу постійного представництва

Штучне уникнення статусу постійного представництва шляхом виключень, передбачених
для окремих видів діяльності
(Україна обрала варіант А)
Ø звуження визначення поняття «підготовча та допоміжна діяльність». Економічна діяльність не
призводить до створення постійного представництва у випадках, перелічених в угодах, та якщо
діяльність не має постійного характеру;
Ø заборонено розділення на окремі види діяльності, які можуть трактуватись як діяльність, яка
має допоміжний або підготовчий характер з метою уникнення створення постійного
представництва

Уникнення статусу постійного представництва

Розділення контрактів (ст. 14 Конвенції)
Визначені правила розрахунку періоду часу, після завершення якого конкретні проекти
або види діяльності, вважаються постійним представництвом (для будівельних об’єктів,
проектів будівництва, проектів інсталяції або інших конкретних проектів, зазначеним в
Угодах про оподаткування, або здійснює наглядову або консультаційну діяльність у
зв’язку з цим об’єктом)

Процедура взаємного узгодження

Ø можливість подати подати заяву до компетентного органу будь-якої з Договірних
юрисдикцій, якщо особа вважає, що дії однієї або обох Договірних юрисдикцій
призводять або призведуть до того, що для цієї особи оподаткування не буде
відповідати положенням Угоди про оподаткування;
Ø строк подання заяви: протягом трьох років після встановлення факту оподаткування,
яке не відповідає положенням угоди;
Ø досягнута домовленість буде виконуватись незалежно від
передбачених національним законодавством Договірних Держав.

будь-яких

строків,

