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Про внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті
Відповідно до статей 7, 15, 40, 41, 56 Закону України “Про Національний
банк України”, з метою приведення порядку здійснення безготівкових
розрахунків у національній валюті у відповідність до вимог законодавства
України Правління Національного банку України постановляє:
1. Унести до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 29 березня 2004 року за № 377/8976 (зі змінами), такі зміни:
1) у главі 1:
пункт 1.4 після абзацу сорок четвертого доповнити новим абзацом сорок
п’ятим такого змісту:
“Супровідна відомість (далі – відомість) – супровідний документ, що
подається платником при здійсненні переказу заробітної плати та містить
перелік реквізитів отримувачів суми переказу, зазначеної в платіжному
дорученні;”;
пункт 1.21 викласти в такій редакції:
“1.21. Платник має право перерахувати кошти на рахунок банку для
подальшого їх переказу цим банком на рахунки отримувачів, у тому числі, які
відкриті в інших банках. Банк ініціює переказ цих коштів на підставі
власних/ого розрахункових/ого документів/а.
У разі перерахування коштів для виплати заробітної плати більше ніж
одному працівнику платник разом з платіжним дорученням подає відомість, яка
має містити такі обов’язкові реквізити:
номер рахунку отримувача;
код отримувача;
сума платежу;
підписи платника;
призначення платежу.
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Обов’язкові реквізити відомості заповнюються згідно з вимогами, що
викладені в додатку 9 до цієї Інструкції.”;
2) у главі 2:
у пункті 2.17 цифри “10” замінити цифрами “15”;
у пункті 2.27 та абзаці першому пункту 2.28 слова «Закону України “Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”»
замінити словами “Кодексу України з процедур банкрутства”;
3) у пункті 9.1 глави 9 після слова “знищення” доповнити словами
“замороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням,
розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням,”;
4) у пункті 10.13 глави 10 слово та цифри “статтею 10” замінити словом
та цифрами “статтею 15” у відповідних відмінках;
5) у назві та абзаці першому додатка 9 слова “та їх реєстрів” замінити
словами “, їх реєстрів та відомості”.
2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Ольга
Василєва) після офіційного опублікування довести до відома банків України
інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови
Національного банку України Сергія Холода.
4. Постанова набирає чинності з 28 квітня 2020 року.
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