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Дорожня карта валютної лібералізації
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ

Наявність необхідність макроекономічних передумов
ЗНЯТТЯ ТИМЧАСОВИХ
АДМІНІСТРАТИВНИХ
ОБМЕЖЕНЬ

Імплементація
принципів BEPS
Впровадження
системи міжнародного
обміну податковою
інформацією

ЕТАПИ

ЕТАП0: ПОТОЧНИЙ
РАХУНОК ТА ПІІ

ЕТАП1: ПОРТФЕЛЬНІ
ІНВЕСТИЦІЇ ТА КРЕДИТНІ
ОПЕРАЦІЇ ЮР. ОСІБ

МЕТА

СЬОГОДНІ

!

стимулювання
економічного
зростання та
продуктивності

розвиток
валютного ринку
та фінансової
системи для
підтримки
економічного
зростання

розширення
можливостей
фондування і
інвестування
резидентами
для
диверсифікації
активів

ЕТАП2: ФІНАНСОВІ
ОПЕРАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Вільний рух
капіталу

Перехід до наступного етапу валютної лібералізації відбудеться за умови впровадження рекомендацій ОЕСР з
протидії BEPS та єдиного стандарту автоматичного обміну фінансовою інформацією
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Хронологія запровадження та скасування антикризових валютних обмежень
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ

Строк розрахунків за
Скас. ідентифікації
операціями з експорту/ при купівлі валюти
імпорту - 120 днів
до 150 тис. грн. екв.

Окремі антикризові заходи щодо стабілізації
ситуації на грошово-кредитному та валютному

30
28
26

ОБмінний курс UAH/USD

24
22
20
18
16
14

Пом'якшення
валютних обмежень
Посилення
валютних обмежень

12
10
8

Обов'язковий продаж
50
валютної виручки на МВР,%
Строк резервування коштів для
5
купівлі валюти клієнтам, Т+днів
Купівля валюти, тис. грн. екв.

100 75
2
15

Зняття готівки (НВ), тис. грн.

3
3

15

0.5

часткова

2

150 0

6

12

300

500

обмеження скасовано

20

50

100`

04.14

07.14

10.14

01.15

-2
-4
-6

250
скасовано

повна
04.15

дозвіл за 2014-15
дозвіл за 2014-16
07.15

10.15

01.16

04.16

6
4

2

Заборона на репатріацію дивідендів
01.14

50

2 1

150

Зняття готівки (ІВ), тис. грн. екв.

Пенсійний збір
при купівлі валюти, %

65

07.16

10.16

01.17

-8
-10
-12
-14

04.17
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Реалізація на практиці: поступове скасування антикризових обмежень,
запровадження нового валютного регулювання
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ

Лібералізація прямих іноземних інвестицій:
Репатріація дивідендів, нарахованих іноземним
інвесторам за 2014-2016 роки

Обов’язковий продаж валюти, що надходить для
здійснення іноземних інвестицій

Лібералізація операцій за поточним рахунком:
Обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті




Дозволено (за графіком)

Скасовано

75%

50%

Граничний строк для розрахунків за операціями
експорту та імпорту товарів

90 днів

120 днів

Максимальний розмір передоплати за імпортним
контрактом

$1 млн

$5 млн

Купівля готівкової іноземної валюти фізичними
особами (екв. у грн/день)

12 000

150 000

Дебюрократизація:
Індивідуальні ліцензії для розміщення/інвестування
коштів фізичними особами за межами України (без
перерахування з України)
Попередній контроль заявок на купівлю іноземної
валюти (реєстр)
Надання акту цінової експертизи Держзовнішінформ
для оплати імпорту послуг





Скасовано
Скасовано
Скасовано
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Ключові характеристики проекту закону «Про валюту»
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ

Вільний рух капіталу (дозволено все, що не заборонено);

Повна гармонізація із законодавством ЄС (зокрема Директивою Ради ЄС
№88/361/ЄЕС від 24.06.1988);

Відповідність взятим Україною зобов'язанням при підписанні Угоди про
Асоціацію з ЄС від 27.06 2014;
Визначення загальних та специфічних умов щодо введення тимчасових
обмежень на валютні операції («safeguard measures») в разі виникнення
суттєвих ризиків для макроекономічної та фінансової стабільності;

Встановлення повноважень органів нагляду (supervision) та зобов'язань
щодо обміну статистичною інформацією;

Встановлення перехідного періоду для застосування норм закону
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