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Flash Report

23 вересня 2014 року Постанова № 591 (надалі -«Постанова») 
Національного банку України (надалі - «НБУ») набрала законної 
сили. Постановою були переглянуті такі вимоги валютного 
регулювання:

• Обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті у розмірі 
75% (замість 100%).

• Придбання готівкової іноземної валюти фізичними особами у 
розмірі, що не перевищує еквівалент 3 000 гривень на день.

• Заборона проводити такі операції в іноземній валюті:

 Повернення коштів іноземним інвесторам за операціями:

a. з продажу корпоративних прав (не оформлених 
акціями),

b. з продажу цінних паперів українських емітентів поза 
межами фондових бірж,

c. з виплати дивідендів (окрім дивідендів за цінними 
паперами, що обертаються на фондовій біржі).

 Здійснення розрахунків за імпортними операціями без 
ввезення товару на митну територію України (не 
застосовується до послуг);

 Здійснення платежів за імпортними договорами, дата митного 
оформлення товарів за якими перевищує 180 днів (не 
застосовується до послуг);

 Більшість розрахунків на підставі попередньо отриманих 
індивідуальних ліцензій НБУ.

Зазначені обмеження мають діяти до 2 грудня 2014 року. Ми 
будемо тримати Вас у курсі подальшого розвитку подій з цього 
питання.

*Постанова НБУ №591 від 22 вересня 2014   року

Контакти:

Рон Барден

Партнер і керівник відділу 
податкових та юридичних послуг
ron.j.barden@ua.pwc.com

Роб Шантц
Голова відділу юридичної практики
rob.shantz@ua.pwc.com

Андрій Пронченко
Директор відділу податкових та 
юридичних послуг

andrey.pronchenko@ua.pwc.com

Олексій Катасонов
Менеджер відділу податкових та 
юридичних послуг

alexey.katasonov@ua.pwc.com

PwC Україна
вул. Жилянська, 75, Київ
Тел.: +380 44 354 0404
Факс: +380 44 354 0790

www.pwc.com/ua

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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