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Flash Report

У зв'язку із прийняттям Постанови № 591* (див. Flash Report №52 
від 23 вересня 2014 року), Національний банк України (надалі -
«НБУ») видав роз'яснення стосовно заборони здійснення 
розрахунків за імпортними операціями без ввезення товару на 
територію України**. 

Згідно з роз'ясненням вказана заборона не поширюється на такі 
операції:

• з оплати туристичних, транспортних та комунікаційних послуг
резидентами за наявності в них відповідних ліцензій (дозволів);

• з оплати транспортних послуг резидентами – експедиторами;

• з оплати банками власних зобов’язань, пов’язаних зі сплатою
коштів банкам-кореспондентам, міжнародним системам зв’язку, 
у тому числі інформаційним агенціям REUTERS, SWIFT, 
BLOOMBERG за користування їх послугами;

• з оплати власних зобов’язань банків – членів міжнародних
платіжних систем, пов’язаних з організацією та забезпеченням
розрахунків з використанням цих платіжних систем.

Керуючись цим роз'ясненням, багато  українських банків (але не 
всі) відмовляються здійснювати платежі нерезидентам за 
будь-які інші послуги та за правами інтелектуальної 
власності.

На наш погляд, даний підхід не в повній мірі відповідає 
українському законодавству. Ми очікуємо додаткових роз'яснень 
НБУ по цьому питанню в найближчий час.

Ми будемо тримати Вас у курсі подальшого розвитку подій з цього 
питання.

*Постанова НБУ №591 від 22 вересня 2014   року

**Лист НБУ № .29-209/53878 від 23 вересня 2014 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.
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Заборона на оплату послуг нерезидентів?
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