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Продовження дії
стабілізаційних
заходів в
діяльності банків

Постановою Національного банку України «Про врегулювання
діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій» від
29.04.2014 No 245 продовжено дію додаткових заходів в діяльності
банків та фінансових установ, що були запроваджені Постановою НБУ
від 28.03.2014 року No 172 (надалі – Постанова №172).

Постанова набула чинності 01 травня 2014р. та діє до 01 червня 2014р.
Нагадаємо, що Постановою №172, зокрема, було запроваджено наступні
заходи:


резидентам дозволяється здійснювати погашення кредитів,
позик (фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з
нерезидентами, у тому числі в разі укладання додаткових угод
до кредитних договорів, не раніше строку, передбаченого
договорами. Зазначена вимога поширюється на випадки
дострокового виконання резидентом-позичальником зобов'язань
як за основною сумою кредиту/позики, так і за іншими
платежами, установленими договором кредитування (позики,
фінансової допомоги):
-

без підтвердних документів з поточного рахунку в іноземній
валюті або без його відкриття - на суму, що в еквіваленті не
перевищує 15 000 грн. на місяць. Фізичні особи нерезиденти здійснюють такі перекази на підставі
підтвердних документів;

-

на підставі підтвердних документів виключно з поточного
рахунку в іноземній валюті - на суму, що в еквіваленті
перевищує 15 000 грн., але не більше, ніж 150 000 грн. на
місяць;



дозволяється купівля готівкової іноземної валюти у фізичних осіб
у сумі, що в еквіваленті не перевищує 150 000 грн., без
пред'явлення документів, що посвідчують особу;



дозволяється здійснювати операції з продажу готівкової
іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день
у сумі, що не перевищує в еквіваленті 15 000 грн. в межах однієї
банківської установи.

Контакти

Відмова від відповідальності

Багмет Тетяна

Звертаємо Вашу увагу на те, що стаття Tax & Fiscal Alert
підготовлена для загального ознайомлення з даним питанням та не є
індивідуальною консультацією спеціаліста. Крім того, оскільки
законодавство постійно змінюється, деяка інформація також може
змінитися вже після того, як стаття була опублікована, і Ассасе не
несе ніякої відповідальності за потенційні ризики та збитки, спричинені
шляхом вживання заходів на основі інформації викладеної вище.
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