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Flash Report

The National Bank of Ukraine introduced a rule regarding the
mandatory sale (conversion to UAH) of 100% of foreign
currency proceeds received from abroad by Ukrainian legal
entities, private entrepreneurs and representative offices of
non-residents*.

The above rule shall be effective for 3 months starting from 21
August 2014.

In general, the procedure for the mandatory sale of foreign
currency, as well as the list of proceeds subject to it, remains
the same (previously mandatory sale applied to 50% of currency
proceeds).

Acquisition of foreign currency in Ukraine remains subject to
0.5% pension duty.

We will continue monitoring the issue and update you
accordingly.

* The Resolution of the NBU No. 515 dated 20 August 2014
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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.

© 2014 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.

НБУ запровадив обов'язковий продаж 
100% валютної виручки
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Продаж 100% 
валютної 
виручки

Національний банк України встановив вимогу щодо
обов'язкового продажу (конвертації в гривню) 100%
надходжень в іноземній валюті, отриманих з-за кордону
українськими юридичними особами, фізичними особами-
підприємцями та представництвами нерезидентів*.

Зазначене правило буде діяти протягом трьох місяців,
починаючи з 21 серпня 2014 р.

В цілому процедура обов'язкового продажу валютної
виручки, а також перелік надходжень, які підлягають
продажу, залишаються незмінними (раніше відповідна
вимога стосувалася 50% валютної виручки).

Нагадуємо, що при купівлі іноземної валюти в Україні
стягується пенсійний збір в розмірі 0.5%.

Ми будемо далі відслідковувати зміни щодо цього питання
та інформувати вас.

* Постанова Національного банку України №515 від 20 
серпня 2014 року
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Данное сообщение подготовлено отделом налоговых 
и юридических услуг PwC в Украине. Материалы, 
содержащиеся в настоящем сообщении, 
представлены исключительно для общего 
информирования и не могут считаться комплексным 
анализом отдельных изложенных в нем вопросов. 
Рекомендуем обратиться за профессиональной 
консультацией по конкретному вопросу, прежде чем 
принять решение о целесообразности каких-либо 
действий. PwC в Украине не принимает на себя 
ответственности за действия или бездействие в связи 
с информацией, изложенной в этом сообщении.

© 2014 Общество с ограниченной ответственностью 
«ПрайсуотерхаусКуперс». Все права защищены.
PwC - это фирма-участник сети PwC, 
зарегистрированная в Украине, а в некоторых случаях 
международная сеть фирм PwC. Каждая фирма сети 
является самостоятельным юридическим лицом. 
Более подробную информацию можно найти на веб-
странице www.pwc.com/structure.

НБУ ввел обязательную продажу 100% 
валютной выручки
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Продажа 100% 
валютной 
выручки

Национальный банк Украины утвердил требование
касательно обязательной продажи (конвертации в гривну)
100% поступлений в иностранной валюте, полученных из-за
рубежа украинскими юридическими лицами, физическими
лицами-предпринимателями и представительствами
нерезидентов*.

Указанное требование будет действовать в течение 3 месяцев,
начиная с 21 августа 2014 года.

В целом процедура обязательной продажи валютной
выручки, а также перечень поступлений, подлежащих
продаже, остаются прежними (ранее обязательная продажа
применялась к 50% валютной выручки).

Напоминаем, что при покупке иностранной валюты в
Украине взымается пенсионный сбор в размере 0.5%.

Мы будем и далее следить за изменениями по данному
вопросу и информировать вас.

*Постановление Национального банка Украины №515 от 20 
августа 2014 года


