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Продовжено 
строк дії 
обмежень щодо  
валютних 
операцій

20 травня 2013 
Правління НБУ*, що подовжили дію обмежень у сфері 
валютного регулювання до 19 листопада 2013 року. Вказані 
постанови продовжують дію наступних обмежень:

• обов’язку експортерів щодо продажу 50% валютної 
виручки, отриманої за зовнішньоекономічними 
договорами;

• скорочення строку розрахунків за експортно
операціями до 90 днів;

• обов’язку фізичних осіб продавати іноземну валюту, 
отриману з-за меж України, в розмірі, що дорівнює або 
перевищує 150 000 гривень за місяць
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НБУ продовжив дію правила “90 
обов’язку продажу валютної виручки

Ми будемо
інформувати
регулювання.

* Постанови Правління
операціями з експорту
обов'язкового продажу
травня 2013 року
продажу надходжень
року.
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Дане повідомлення підготовлене відділом 
податкових та юридичних послуг PwC в Україні. 
Матеріали цього повідомлення надані для 
загальної інформації 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». Усі права захищені.
Під PwC мається на увазі учасник мережі фірм 
PwC в Україні, а в деяких випадках і всесвітня 
мережа PwC. Кожна фірма мережі є самостійною 
юридичною особою. Більш детальна інформація 
знаходиться на веб-сторінці 
www.pwc.com/structure.
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травня 2013 року набрали чинності дві постанови 
Правління НБУ*, що подовжили дію обмежень у сфері 
валютного регулювання до 19 листопада 2013 року. Вказані 
постанови продовжують дію наступних обмежень:

обов’язку експортерів щодо продажу 50% валютної 
отриманої за зовнішньоекономічними 

скорочення строку розрахунків за експортно-імпортними 
операціями до 90 днів;

обов’язку фізичних осіб продавати іноземну валюту, 
за меж України, в розмірі, що дорівнює або 

перевищує 150 000 гривень за місяць.

продовжувати слідкувати за ситуацією та

НБУ продовжив дію правила “90 днів” та 
обов’язку продажу валютної виручки
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продовжувати слідкувати за ситуацією та
вас про подальші зміни у сфері валютного

Правління НБУ “Про зміну строків розрахунків за
експорту та імпорту товарів і запровадження

продажу надходжень в іноземній валюті” №163 від 14
року та “Про встановлення розміру обов'язкового

надходжень в іноземній валюті” №164 від 14 травня 2013
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