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Про порядок виплати переказів із-за кордону фізичним
особам
Відповідно до вимог статей 7, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України",
Закону України від 15 листопада 2012 року N 5480-VI "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний
ринок" та розділів II і III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 1593 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного
банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити строком на шість місяців вимогу щодо обов'язкового продажу на
міжбанківському валютному ринку України надходжень із-за меж України в іноземній
валюті на користь фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) у сумі, що дорівнює або
перевищує в еквіваленті 150000 гривень за місяць.
Вимога щодо обов'язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї
групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 [у редакції постанови
Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року N 378, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за N 841/7129 (зі змінами)], та в
російських рублях.
Уповноважений банк зобов'язаний попередньо зараховувати кошти, які надходять із-за меж
України за переказами на користь фізичних осіб в іноземній валюті, на окремий аналітичний
рахунок балансового рахунку 2909 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку" (далі - аналітичний рахунок).
Уповноважений банк зобов'язаний здійснити обов'язковий продаж надходжень в іноземній
валюті згідно з вимогами цієї постанови:
без доручення клієнта;

не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування таких надходжень на
аналітичний рахунок.
Уповноважений банк здійснює зарахування гривневого еквіваленту на поточний рахунок
отримувача переказу не пізніше наступного робочого дня з дня здійснення обов'язкового
продажу.
2. Унести до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за
поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених
постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року N 496,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2008 року за N 74/14765, такі
зміни:
2.1. Главу 1 після пункту 1.7 доповнити новим пунктом такого змісту:
"1.8. Виплата переказу (переказів), що надійшов (надійшли) в іноземній валюті з-за кордону
на користь фізичної особи, у сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 150000 гривень
за місяць, здійснюється в гривнях і зараховується на поточний рахунок отримувача переказу
(переказів)".
У зв'язку з цим пункти 1.8 - 1.10 уважати відповідно пунктами 1.9 - 1.11.
2.2. Пункт 2.5 глави 2 виключити.
3. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.), Юридичному
департаменту (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Прес-службі (Кутерещин О. Р.) забезпечити опублікування цієї постанови в газеті
"Урядовий кур'єр" або "Голос України" протягом трьох днів після державної реєстрації цієї
постанови в Міністерстві юстиції України.
5. Постанова набирає чинності через 10 днів з дня її офіційного опублікування і втрачає
чинність через шість місяців з моменту набрання чинності.
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