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Flash Report

28 березня 2014 року постанова НБУ №49 була скасована, однак 
наступні ключові обмеження продовжують діяти*:

• Резиденти не мають права проводити дострокове погашення 
кредитів/фінансової допомоги в іноземній валюті за 
договорами з нерезидентами.

• Переказ валюти за межі України фізичними особами за 
неторговельними операціями обмежений сумою, що в 
еквіваленті не перевищує 150 000 гривень на місяць (зазначене 
обмеження не поширюється на переказ заробітної плати, 
отриманої нерезидентами, а також на обмежений перелік 
деяких інших операцій).

• Купівля готівкової валюти для будь-яких цілей не може 
перевищувати еквівалент 15 000 гривень на день на одну особу.

• Купівля валюти юридичними особами може здійснюватись не 
раніше другого операційного дня після зарахування гривні на 
аналітичний рахунок у банку.

• Видача з депозитного чи поточного рахунку готівки у валюті 
обмежена сумою, що в еквіваленті не перевищує 15 000 гривень 
на день. Зазначені обмеження діють щодо зняття готівки як в 
Україні, так і за її межами з рахунків, відкритих в українських 
банках.  Питання зняття готівки з корпоративних карток 
співробітниками під час відряджень за кордон залишається не 
врегульованим та підлягає роз'ясненню НБУ. Ми рекомендуємо 
уточнювати це питання з обслуговуючим банком перед 
здійсненням подорожей за межі України.

Постанова діє до 1 травня 2014  року.

*Постанова НБУ №172 від 28 березня 2014 року
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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.
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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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