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Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА
11 грудня 2017 року

м. Київ

№ 126

Про внесення змін до
Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних)
перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами,
національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства
України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України
Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України “Про Національний
банк України”, статей 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого
1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного
контролю”, з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного
банку України Правління Національного банку України постановляє:
1. Унести до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних
(камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими
установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного
законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на
території України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 21 вересня 2007 року № 338, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 жовтня 2007 року за № 1220/14487 (зі змінами), такі зміни:
1) у главі 2:
пункт 2.1 викласти в такій редакції:
“2.1. Планові виїзні перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових
установ) та пунктів обміну щодо дотримання встановленого порядку
організації та здійснення валютно-обмінних операцій] проводять уповноважені
працівники відповідно до плану перевірок, який складає щороку Департамент
та затверджує Голова Національного банку або уповноважена особа
Національного банку, яка згідно з розподілом функціональних обов’язків
здійснює загальне керівництво Департаментом (далі – план перевірок).
Складання та затвердження плану перевірок здійснюються без урахування
перевірок кас банків (фінансових установ) та пунктів обміну щодо дотримання
встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.
До плану перевірок можуть бути включені такі банки та фінансові
установи:
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щодо яких отримана письмова інформація про порушення ними
валютного законодавства;
аналіз статистичної звітності та/або інших документів яких свідчить про
можливі порушення валютного законодавства;
перелік яких визначається за результатами проведеної Національним
банком оцінки ризиків використання послуг банків/послуг з переказу коштів
небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними
організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем, їх
відокремленими підрозділами (крім операторів поштового зв’язку в частині
здійснення ними переказу коштів), для легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування
розповсюдження зброї масового знищення.”;
абзац другий пункту 2.2 викласти в такій редакції:
“результати аналізу статистичної звітності, інформація, документи (їх
копії та/або витяги з них), отримані від банку/фінансової установи, що можуть
свідчити про порушення валютного законодавства, ознаки здійснення банком
ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів
банку (далі – ризикова діяльність);”;
2) абзац сьомий пункту 7.1 глави 7 доповнити словами “та/або
письмового запиту, в якому міститься вимога щодо подання відповідних
документів, які необхідні для проведення невиїзної перевірки”.
2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) 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 Рожкову К. В.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного
опублікування.
В. о. Голови
Інд. 22

Я. В. Смолій

