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Валютне регулювання сьогодні
–

засноване на Декреті КМ 1993 року – "ліберальному"
документі часів радянської епохи

–

основною метою регулювання є контроль та обмеження на
будь-які операції з іноземною валютою шляхом тотальних
заборон (розрахунки, ліцензії, які неможливо отримати) та
обмежень (ліцензії, валютний контроль тощо)

–

стимулює єдину поведінку у інвестора або кредитора: при
першій же нагоді переказати, вивезти або іншим чином
забрати валютні цінності з України

–

активно стримує швидкість розрахунків у транскордонному
режимі

–

заборонено все, окрім дозволених 4-5 операцій (оплата
простих контрактів, кредит, можливо лізинг(?) тощо)
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Яке валютне регулювання необхідно бізнесу?
–

–

–

–
–

дозволено все, окрім заборонених операцій (тероризм,
відмивання коштів, уникнення податків тощо)
можливість проведення будь-яких операцій у банках у будьякій валюті до того моменту поки фінансовий моніторинг не
виявить «підозрілість» - прозорі процедури управління ризиками
стимулювання правильної поведінки у інвестора або кредитора:
збереження валютних цінностей в першу чергу в українських
банках за їх власним вільним вибором без обмежень
підтримка швидкості та ефективності розрахунків у
транскордонному режимі на рівні із розвиненими ринками
можливість простого та зрозумілого інвестування у надійні та
ліквідні міжнародні фінансові інструменти, включаючи
деривативні інструменти для мінімізації ризиків в Україні та за
кордоном
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З чого почати зміни?
Скасування більшості заборон «сумнівного характеру»:










обмеження на виплату дивідендів нерезидентам;
обмеження на виплату коштів нерезидентів, отриманих у
результаті продажу акцій або корпоративних прав;
заборона заліків зустрічних однорідних вимог за
зовнішньоекономічними контактами;
обов’язковий продаж валютної виручки;
депонування гривні для цілей придбання валюти;
заборону на дострокове погашення кредитів;
заборону придбання іноземної валюти у разі якщо у
резидента є валюта на рахунках;
заборона валютних свопів, фючерсів та інших валютних
деривативів
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Стимулювання використання та збереження
валютних цінностей в Україні
За інформацією НБУ 100% великого бізнесу і 80% середнього
бізнесу в Україні використовують закордонні компанії для своїх
міжнародних операцій та для володіння активами, в тому числі
в Україні.
Чому?

Відсутні правові підстави для проведення таких операцій через
українські банки.
Що слід зробити у першу чергу?
Дозволити іноземним компаніям використовувати рахунки в
українських банках для поточних операцій без валютних
обмежень – іноземна компанія повинна мати можливість
використання українського банку без обмежень для
розрахунків, придбання ліквідних активів тощо.
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Легалізація використання та збереження
валютних цінностей в Україні
За інформацією відомою будь-якому бізнесу або резиденту
України ціни на нерухомість, авто та більшість інших активів є
фактично в іноземній валюті.
Чому?
Нестабільна
гривня
і
очікування
середьностроковій перспективі – історія!

девальвації

у

Що слід зробити у першу чергу?
Дозволити резидентам вільно використовувати іноземну
валюту для розрахунків безготівково без обмежень, і готівкою з
обмеженням суми операції, наприклад, до 1 000 Євро прийом
валюти дозволити у будь-якій точці продажу в Україні за курсом
визначеним резидентом України.
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Кроки до реформи валютного регулювання
-

Концепція реформи в сфері валютного контролю та іноземного
фінансування, запропонована НБУ у 2015 році в результаті роботи
Банківського та фінансового комітету Американської торговельної палати;

-

Пропозиції щодо створення можливості відкриття поточних рахунків у
гривні та іноземній валюті для іноземних компаній в українських банках –
запропоновані НБУ Банківським та фінансовим комітетом Американської
торговельної палати у 2015 році – досі обговорюються з НБУ;

-

Пропозиції щодо спрощення використання електронних грошей іноземних
емітентів резидентами України - запропоновані Банківським та фінансовим
комітетом Американської торговельної палати у 2015 році – досі
обговорюються з НБУ, оскільки у формі прийнятій НБУ не відповідають
вимогам міжнародного бізнесу;

-

Законопроект про деривативи прийнято у першому читанні.
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Дякую за увагу!

Ігор Олехов
Партнер
Baker & McKenzie
T: +380 44 590 0101
ihor.olekhov@bakermckenzie.com
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