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Flash Report

У зв'язку з негативними показниками валютного резерву 
країни, Національний банк України розширив правило щодо 
обов'язкового продажу 50% надходжень в іноземній валюті.

Відповідно до нового правила, обов'язковому продажу 
підлягають 50% ВСІХ надходжень в іноземній валюті з-за 
кордону на користь юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців. До таких надходжень входять отримання 
коштів у якості інвестицій в Україну, збільшення статутного 
капіталу українських юридичних осіб іноземними 
учасниками, отримання кредитів від нерезидентів, а також 
кошти від продажу товарів.

Постанова була опублікована та набрала чинності 12 жовтня 
2013 року*.

Раніше обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті 
застосовувався тільки до продажу товарів за 
зовнішньоекономічними договорами.

Ми продовжимо слідкувати за змінами та повідомимо про 
них, як тільки з’явиться оновлена інформація.

* - Постанова Національного банку України № 381 від 25 вересня 2013 

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.

© 2013 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.
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