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Flash Report

6 лютого 2014 року Національний банк України (надалі –
«НБУ») прийняв Постанову №49. Цією Постановою 
вводяться додаткові вимоги та обмеження до деяких 
операцій з іноземною валютою.

Зокрема, вводяться наступні ключові обмеження:

1. Резиденти (юридичні особи та фізичні особи - підприємці) 
не мають права купувати іноземну валюту на 
міжбанківському валютному ринку для дострокового 
погашення позик/фінансової допомоги за договорами із 
нерезидентами, інвестування за кордон, часткового покриття 
страхових резервів. Проте резиденти потенційно зможуть 
використовувати власну іноземну валюту для здійснення 
зазначених операцій. 

2. Придбання іноземної валюти для наступного її переказу за 
кордон у межах неторгових операцій фізичних осіб 
обмежене сумою у 50 000 грн. на місяць на одну людину. 
Зазначені обмеження не застосовуються до конвертації чи 
переказу заробітної плати, отриманої нерезидентом, сплати 
за навчання, здійснення платежів на підставі рішення суду 
тощо. 

3. Для придбання валюти резидентами (юридичними та 
фізичними особами – підприємцями) відповідна сума в 
гривні повинна бути попередньо зарахована на окремий 
аналітичний рахунок обслуговуючого банку. Безпосередня 
купівля валюти може бути проведена не раніше, ніж на 6 
операційний день після дня зарахування гривні на 
зазначений аналітичний рахунок. 

Постанова набрала чинності 7 лютого 2014 року та діє до 
моменту прийняття НБУ нового рішення. 
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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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