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План на сьогодні

1. Зовнішньоекономічні розрахунки

2. Купівля та продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України

3. Контроль за платежами при виконанні зовнішньоекономічного договору

4. Передоплата, часткова оплата, акредитив у зовнішньоекономічній діяльності
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Перспектива експортера Механізм оплати Перспектива імпортера

Високий ризик Найвигідніший

↘ Відкритий рахунок ↗

↘ Інкасова форма розрахунків ↗

↘ Акредитив ↗

↘ Передоплата ↗

Малий ризик Найменш вигідний

Сходи ризиків



4

Банківський переказ
Документи необхідні для банківського 
переказу або отримання коштів
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Розрахунковий рахунок 
експортера 
в національній валюті

Розрахунковий рахунок 
Імпортера в іноземній валюті 

Розподільчий рахунок
Банку Експортера

Розрахунковий рахунок 
експортера в іноземній валюті 

Розрахунковий рахунок 
Імпортера в національній валюті

Транзитний рахунок
  Банку Імпортера

Валютне платіжне 
доручення (SWIFT)

Іноземний контрагент

Підтверджуючі 
документи
+ 
Розподіл валюти

Продаж валюти

Зарахування грошей
на розрахунковий 
рахунок

Іноземний контрагент

Покупець оплачує 
рахунок  (Invoice)

Зарахування грошей на 
рахунок Постачальника

Міжнародний платіж
 SWIFT

Експорт товарів Імпорт товарів

Купівля валюти
Заявка на покупку 
валюти
+
Підтверджуючі 
документи

МВРУ



6

Система міжнародних платежів

Поле 50a
Компанія

Поле 59a
Компанія

Банк Відправника
MT103A та MT202

Банк Одержувача
MT103A та MT202

Поле 53a
Wells Fargo

Поле 54a
Bank of NYC

M
T2

02
 C

O
V

MT202 COV

MT103 MT103

M
T910/950 

Відправник
Покупець

Одержувач
Постачальник

Банк 
корреспондент

Банк 
корреспондент

Beneficiary

Банк одержувача
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Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових каналів зв'язку (від 
англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), 
вимовляється як СВІФТ) — міжнародна міжбанківська система передачі 
інформації та здійснення платежів.

Дана система дозволяє фінансовим установам в усьому світі відправляти і 
отримувати інформацію про фінансові операції в безпечної, стандартизованої 
і надійної форми

Адресація абонентів в системі заснована на так званому англ. Business Identifier Code (BIC, раніше 
відомий як Bank Identifier Code), присвоюється відповідно до міжнародного стандарту ISO 9362. 
Також іноді іменується SWIFT-BIC, SWIFT ID або SWIFT code.

На практиці для здійснення платежу в Європі досить знати найменування і IBAN-код банківського 
рахунку одержувача (вже містить інтерпретований BIC в своєму складі)
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На відміну від переказу всередині країни, міжнародний переказ може 
зажадати додаткових відомостей. Щоб коректно сформулювати доручення 
про переказ коштів, потрібно розуміти термінологію.

Існують такі терміни, як  SWIFT CODE и  IBAN CODE. 
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Стандарт створений на основі розробленого компанією SWIFT методу ідентифікації банків - 
членів мережі SWIFT. При цьому компанія SWIFT закріплена в ролі уповноваженого органу ISO 
по реєстрації кодів BIC.

ISO 9362 — стандарт, який встановлює універсальний метод ідентифікації учасників 
фінансових розрахунків. Офіційна назва стандарту - «Банківська справа. Банківські 
телекомунікаційні повідомлення. Ідентифікаційні коди банків».

Код BIC, який призначається користувачам мережі SWIFT, 
називається активним («SWIFT BIC»). При цьому неактивні 
коди («Non-SWIFT BIC»), що відрізняються наявністю одиниці 
в поле додаткового коду, можуть бути присвоєні будь-якому 
учаснику розрахунків.

Примеры

UBSWUS33XXX  - UBS AG (SWIFT BIC)

UBSWUS33CHI  -  UBS AG Chicago branch (SWIFT BIC)

SWIFT BIC CODE
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IBAN CODE

IBAN - Міжнародний банківський номер рахунку являє собою унікальний ідентифікаційний номер, який 
дозволяє виробляти автоматичний переказ грошових коштів між одержувачем і відправником. 

Номер IBAN включає в себе всю необхідну інформацію: номер рахунку, найменування банку, відділення банку і 
код країни. Навіть незважаючи на те, що на території Єврозони не була прийнята єдина довжина коду IBAN, він не 
може бути довшим 34 символів. Варто відзначити, що більшість держав встановлює власну довжину IBAN.

з 01.11.2019 всі рахунки в Україні  - IBAN
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Реквізити



12

Обов’язково проінформуйте контрагента-відправника платежу про правила заповнення 
наступних полів SWIFT-повідомлення МТ103 – це необхідно для оперативного 
зарахування платежу. S W I F T :

020: 555555555  
23B: CRED 
32A: 150518 EUR 5555, 
33B: EUR 5575,00 
50F: DE55555555555555555555 
50F: Kolobok Ltd 
50F: Shine str. 55555 
50F: DE/55555 Berlin 
53A: DEUTDEFFXXX 
57A: KHABUA2K 
059: /UA113510050000026005555555500 :
059: IVANOV, IVAN :
059: KYIV, UKRAINE 
070: RG. 2915 01 
71A: OUR 
71F: EUR20
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Якщо у полі 70 (призначення платежу) SWIFT повідомлення МТ103 відсутнє або 
некоректно вказано посилання на договір, на виконання якого надійшли кошти,
до банку надається лист, у якому необхідно вказати: 

● суть операції – розрахунки за експортним контрактом, повернення 
передоплати нерезиденту за імпортним контрактом, надходження кредиту від 
нерезидента, внесок до статутного фонду і т. п.); 

● посилання на номер і дату контракту, інвойсу (рахунку-фактури) та інших 
документів, відповідно до яких на рахунок Клієнта і надійшли кошти за 
платежем. 

Якщо платіж надійшов у рахунок оплати за експортним договором і МД (митні 
декларації) оформлені на інший обслуговуючий банк, необхідно надати листи-
дозволи на обмін інформацією, щодо надходження виручки до обох банків . 

Митні декларації контролює банк, до якого вони надійшли в електронному реєстрі. 
 



14

OUR  - комісія за переказ стягується за рахунок клієнта банку.
BEN  - комісія за переказ стягується з суми переказу за рахунок бенефіціара (одержувача).
SHA  - комісія за переказ сплачується і клієнтом банку і бенефіціаром (отримувачем).
FULL - комісія (гарантія повної суми) стягується з клієнта і гарантує отримання 
бенефіціаром. суми, що дорівнює сумі переказу (без стягнення комісій третіх банків). 
Застосовується тільки для платежів в доларах США.

Зарахування SWIFT-переказів в іноземній валюті на рахунки клієнтів безкоштовно.

Типи комісій SWIFT-переказів



15

1. Банк не знімає ніяких комісій при зарахуванні валютної виручки.
2. Іноземні банки-кореспонденти стягують комісію за проходження платежів через кореспондентські рахунки. 

Величина комісії визначається внутрішніми тарифами конкретного банку-кореспондента. Залежно від того, 
який код вказав Ваш контрагент-відправник у платіжному дорученні (поле 71А), комісію заплатить:
● бенефициар (получатель), если указан код BEN. Комиссия будет снята с суммы платежа;
● частково - відправник, частково - бенефіціар, якщо вказано код SHA. Та частина комісії, яку платить 

бенефіціар, знімається з суми платежу;
● відправник, якщо зазначений код OUR. Сума платежу при цьому, як правило, не зменшується, за винятком 

випадків, коли платіж в доларах США йде через два банку-кореспондента. Другий банк-кореспондент 
може змінити код OUR на SHA і зняти частину комісії з суми платежу.

Комісії по конкретному вхідного платежу можна побачити в платіжному дорученні в форматі  SWIFT (МТ103) :

● в поле 32А вказана сума до виплати одержувачу;
● в поле 33В - сума, яка вийшла з банку-відправника;
● в поле 71F - знята банком-кореспондентом комісія.

Чому зарахована сума валютної виручки менше суми,
відправленої контрагентом? Хто зняв комісію?
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https://docs.google.com/document/d/1M3ooa
mxu1K-RiWmwLa31YO1ilyILNluwkeJeVwDP
QBw/edit#heading=h.1cb0y1rcm485

https://docs.google.com/document/d/1hq0mlx8Q7ghWBhaEp
N2LHAk2q9LBeTxw6hvptL9v0kI/edit

https://docs.google.com/document/d/1M3ooamxu1K-RiWmwLa31YO1ilyILNluwkeJeVwDPQBw/edit#heading=h.1cb0y1rcm485
https://docs.google.com/document/d/1M3ooamxu1K-RiWmwLa31YO1ilyILNluwkeJeVwDPQBw/edit#heading=h.1cb0y1rcm485
https://docs.google.com/document/d/1M3ooamxu1K-RiWmwLa31YO1ilyILNluwkeJeVwDPQBw/edit#heading=h.1cb0y1rcm485
https://docs.google.com/document/d/1hq0mlx8Q7ghWBhaEpN2LHAk2q9LBeTxw6hvptL9v0kI/edit
https://docs.google.com/document/d/1hq0mlx8Q7ghWBhaEpN2LHAk2q9LBeTxw6hvptL9v0kI/edit
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 SWIFT SEPA

Географія Весь світ (210 країн) Європа (36 країн)

Доступні валюти платежу Будь-яка Тільки євро

Термін здійснення переказу До 5 банківських днів До 1 банківського дня

Вартість переказу
10-50 $ в залежності 
від даних відправника і 
одержувача

Безкоштовно або 3-5 євро

Порівняльна таблиця по платежах SEPA і SWIFT
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Основні параметри переказів SEPA:
● валюта платежа євро;
● банк платника і одержувача знаходяться в Європейському союзі або в державах-

членах Європейського економічного простору і є учасниками системи платежів 
SEPA;

● в платіжному дорученні наведено коректний міжнародний номер рахунку 
одержувача (IBAN), а також BIC-код банку-одержувача;

● сума платежу не повинна перевищувати 50 000 євро;
● виконання платежу Т + 1 (на наступний день) за умови, що заявка подана до 

закінчення операційного дня;
● тип стягнення комісії за платежами SEPA - «витрати на двох» (платник і одержувач 

несуть витрати по перерахуванню навпіл)
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Валютні платежі, обмін 
валют та контракти | 
UKRSIB business

http://www.youtube.com/watch?v=thhCA-WUoWc
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Платіжне доручення в валюті буде виконано і кошти з коррахунку будуть перераховані 
на адресу бенефіціара (одержувача) з поточною датою валютування за умови, що воно 
відправлено банком у вигляді SWIFT-повідомлення:

● JPY — до 06:30
● BYN / RUR / KZT — до 11:30
● CHF / CZK / CHF - до 14:00
● SEK / NOK  - до 16:00
● USD / EUR / PLN / GBP — до 16:30
● - по платежах до BYN - до 11:30.

Регламент отправки вихідних SWIFT-платежів
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SWIFT Confirmation 

Валютне платіжне доручення
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Виконання платіжного доручення за рахунок власних коштів в національній та 
іноземній валюті на користь нерезидента, для розрахунку за імпорт продукції:

Документи, необхідні для проведення операції

1. Документи-підстави. 
2. Платіжне доручення в іноземній валюті  

Документи-підстави 

● договір з нерезидентом, укладений відповідно до вимог українського 
законодавства, в якому передбачений розрахунок з вказанням валюти, в тому числі і 
в гривні ; 

● інвойс (рахунок-фактура), інші документи, що застосовуються у міжнародній 
практиці, та вважаються договором (якщо договір в якості окремого документа не 
укладався). Документ має містити достатню інформацію про сторони, між якими 
мають здійснюватися розрахунки, умови та вимоги, згідно з якими встановляться 
зобов'язання. 

● документи, необхідні для документарної і вексельної форми розрахунків 
(акредитив, інкасо), якщо вона передбачена договором.
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В залежності від виду договору, умов розрахунку (передоплата чи за фактом), предмету договору, 
можуть запитувати додаткові документи: 

● акт прийому-передачі послуг/прав інтелектуальної власності/робіт або будь-які інші 
документи, які підтверджують факт їх надання/отримання.

● експортна угода, укладена з нерезидентом, яка передбачає реалізацію продукції за межами 
України та зарахування оплати від її продажу на рахунки Клієнта в уповноважених банках, або 
інші документи, що підтверджують використання продукції за межами України. 

● рахунок-фактура, якщо він передбачений умовами зовнішньоекономічного договору. 

Виконання платіжного доручення у разі оплати за фактом поставки товарів можливе лише за 
наявності інформації про ввезення клієнтом на територію України продукції, що підлягає митному 
оформленню, яка міститься в електронному реєстрі МД, який надіслано до Банку (що 
призводить платіж), або листів від іншого банку з повною інформацією про МД з електронного 
реєстру МД, надісланих до цього банку.
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Які типи митних декларацій є підставою для зняття 
з контролю валютної операції банком?

Відповідно до п.п. 3 п. 9 розд. ІІІ Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами 
граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженої постановою Правління 
Національного банку України від 02 січня 2019 року № 7 із змінами і доповненнями,банк завершує здійснення 
валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків у разі імпорту продукції, яка 
ввозиться в Україну, 

– після отримання інформації з реєстру митних декларацій (далі – МД) про здійснення поставки за імпортною 
операцією з оформленням МД типу ІМ-40 «Імпорт»,ІМ-41 «Реімпорт», ІМ-51 «Переробка на митній території», 
ІМ-72 «Безмитна торгівля», ІМ-75 «Відмова на користь держави», ІМ-76 «Знищення або руйнування» (якщо 
продукція згідно із законодавством України підлягає митному оформленню) або після пред’явлення 
резидентом документа (крім МД), який використовується для митного оформлення продукції (якщо на 
продукцію, що імпортується, згідно із законодавством України не оформляється МД).

Джерело: https://www.golovbukh.ua/question/2670-yak-tipi-mitnih-deklaratsy-pdstavoyu-dlya-znyattya-z-kontrolyu-valyutno-operats-bankom

https://www.golovbukh.ua/question/2670-yak-tipi-mitnih-deklaratsy-pdstavoyu-dlya-znyattya-z-kontrolyu-valyutno-operats-bankom
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Митна декларація та 
обмін документами| 
UKRSIB business

http://www.youtube.com/watch?v=kBwU-jb1S0E
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ВІДДІЛАМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ АБО НАДАННІ НА ПАПЕРОВОМУ НОСІЇ:
● на здійснення операцій купівлі іноземної валюти до 10:00, з датою виконання — поточна дата;
● на здійснення операцій продажу іноземної валюти до 11:30, з датою виконання — поточна дата;
● на здійснення операцій обміну іноземної валюти, що надійшли до 15:00, з датою виконання — поточна дата;
● платіжні дорученння в іноземній валюті до 15:00.

Заявки приймаються для опрацювання при наявності повного пакету документів.

СПИСАННЯ / ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В ТОРГАХ:
● на здійснення операцій купівлі іноземної валюти до 10:30 дня, списання/перерахування гривні;
● на здійснення операцій продажу іноземної валюти до 11:30, списання/перерахування валюти;
● на здійснення операцій обміну іноземної валюти, що надійшли до 15:00, списання/перерахування валюти.

РЕГЛАМЕНТ РОЗГЛЯДУ КОНТРАКТІВ / ДОГОВОРІВ
● експортно-імпортні контракти/договори — до 2-х днів, з моменту надання повного пакету документів;
● кредити/позики від нерезидентів — до 4-х днів, з моменту надання повного пакету документів.
● у разі виявлення індикатора/ів ризикової діяльності термін розгляду може бути збільшено — до 4-х днів 

(імпортні контракти) з моменту надання повного пакету документів

Регламент взаємодії з Банком
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● Копії документів на паперовому носії повинні бути завірені підписом уповноваженої 
особи ( керівник або інша уповноважена особа) на кожній сторінці. 

● Копії документів, які відправляються засобами Системи дистанційного обслуговування, 
завіряються кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом клієнта. 

● Усі документи-підстави для оплати продукції, які складені іноземною мовою, повинні бути 
перекладені на українську мову. 

● Виняток складають лише векселі, прості форми інвойсів або інші документи, складені 
англійською мовою. 

● Не потрібно перекладати документи, складені російською мовою, а також ті, текст яких 
викладено іноземною мовою з одночасним його перекладом на українську чи російську 
мову

Рекомендації, щодо комплектації пакета документів для передачі у банк 
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Завантаження документів у кліент-банк 
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При складанні зовнішньоекономічного контракту рекомендовано використовувати правила, передбачені Положенням про 
форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), і Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що 
затверджені Постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України № 444 від 21 червня 1995 року.

З детальною інформацією, яка допоможе в складанні контракту, ви можете ознайомитися в Наказі Міністерства економіки та з 
питань європейської інтеграції України № 201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів)» від 6 вересня 2001 року. (не діє 07.08.2020)

ЯКІ УМОВИ РЕКОМЕНДОВАНО ВКАЗУВАТИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОМУ КОНТРАКТІ?

● Назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладання.
● Преамбула.
● Предмет договору (контракту).
● Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг).
● Базисні умови поставки товарів (приймання-здавання виконаних робіт або послуг).
● Ціна та загальна вартість договору (контракту).
● Умови платежів.
● Умови приймання – здавання товару (робіт, послуг).
● Упаковка та маркування.
● Форс-мажорні обставини.
● Санкції та рекламації.
● Урегулювання спорів у судовому порядку.
● Місцезнаходження (місце проживання), поштові та платіжні реквізити сторін.

КОНТРАКТ ЗЕД

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/444-95-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0833-01
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0833-01
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● Найменування договору

● Номер договору

● Дата договору

● Місце укладення договору

● Найменування сторін і правильність написання

● Особи-підписанти договору, встановлення їх повноважень

● Довірені особи як підписанти договору

● Мова договору і правильність викладу

● Тлумачення термінів

● Предмет договору

● Особливі права  виконавця та клієнта (спосіб використання) 

або продавця і покупця 

Підводні камені у контракті та інших 
документах до угоди
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Однак банк може не дотримуватися вказаного правила. Йдеться про випадок, коли в банку є 
підстави вважати, що експортно-імпортна операція:

● пов'язана з уникненням та/або невиконанням вимог, передбачених законодавством України,

● призводить/може призвести до неотримання/недоотримання грошових коштів/товару 
резидентом.

Якщо в договорі немає умов, які дають змогу однозначно визначити курс (крос-курс), банк для 
здійснення валютного нагляду використовує офіційний курс гривні до іноземних валют, 
встановлений НБУ на дату платежу.

Про затвердження Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних 
строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів

Якщо договірна валюта платежу відрізняється від валюти ціни, банк використовує договірні 
умови перерахування валюти ціни у валюту платежу (п. 17 розд. IV Інструкції № 7).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007500-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007500-19#Text
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Довідки щодо зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

● Про наявність митної декларації (МД) у реєстрі та передачу їх в інший банк.
● Переведення ЗЕД-договору на обслуговування в Банк.
● Про надходження експортної виручки.
● В митницю про передоплату за контрактом.
● В митницю про наявність контракту на обслуговуванні в банку.
● Про відсутність порушень за конкретним договором станом на певну дату.
● Переведення митної декларації (МД) в Банк для зняття операції з контролю.
● Переведення виручки в Банк для зняття операції з контролю.
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Зарахування безготівкової іноземної валюти 
та вільний продаж валютної виручки

Документи, необхідні для проведення операції

1. Документи – підстави для зарахування іноземної валюти 
2. Заявка на продаж, для виконання операції вільного продажу іноземної валюти

Документи-підстави 

● Зовнішньоекономічний договір (контракт, інвойc ( рахунок фактура) або інший документ, який 
може вважатися договором)

Цей документ необхідно надати до першої операції за договором. Також, необхідно надати додаткові 
угоди по факту зміни основних параметрів договору – поштових або банківських реквізитів, загальної 
суми договору і його валюти, а також зміни учасників договору чи їх найменувань.

● Інвойс (рахунок-фактура до контракту)
Цей документ необхідно надати до валютного платежу, якщо згідно умов саме цей документ визначає 
суттєві умови договору ( найменування товарів, робіт або послуг , суму , валюту, ,найменування 
виробника та відправника товару та інформація щодо інших 3-іх осіб, які задіяні у операції) , або є 
фактичним підтвердженням виконання зобов’язань сторонами договору
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ІмпортЕкспорт

ЗРАЗОК 
Інвойс 
Invoice 
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В залежності від виду договору, умов розрахунку (передоплата чи за фактом), предмету договору, 
можуть запитувати додаткові документи:

● інвойс (рахунок-фактура),  додаткові угоди та інші документи, які є невід’ємною частиною 
договору. 

● Специфікація Цей документ необхідно надати до платежу, якщо в тексті основного договору не 
вказано найменування товарів або робіт, а також найменування та повна адреса 
вантажовідправника, вантажоодержувача та інших 3-іх осіб, які задіяні у операції, але вони є у 
цьому документі. 

● акт прийому-передачі послуг/прав інтелектуальної власності/робіт або будь-які інші документи, 
які підтверджують факт їх надання/отримання.

● експортна угода, укладена з нерезидентом, яка передбачає реалізацію продукції за межами 
України та зарахування оплати від її продажу на рахунки Клієнта в уповноважених банках, або 
інші документи, що підтверджують використання продукції за межами України. 

● лист – дозвіл на запит інформації, у разі якщо договір переводиться з іншого банку на 
обслуговування до Банку, що проводить розрахункову операцію.
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Купівля чи обмін безготівкової іноземної валюти,
 з метою проведення торгових операцій

Документи, необхідні для проведення операції

1.  Документи-підстави. 
2.  Заявка на купівлю / обмін іноземної валюти (у випадку купівлі на ВРУ)

Документи-підстави 

● договір з нерезидентом, укладений відповідно до вимог українського законодавства, в якому 
передбачений розрахунок у валюті; 

● інвойс (рахунок-фактура), інші документи, що застосовуються у міжнародній практиці, та 
вважаються договором (якщо договір в якості окремого документа не укладався).  Документ має 
містити достатню інформацію про сторони, між якими мають здійснюватися розрахунки, умови та 
вимоги, згідно з якими встановляться зобов'язання.

●  документи, які необхідні для вексельної чи документарної форми розрахунків (інкасо, 
акредитив), якщо така форма розрахунку передбачена договором. 
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● Акт виконаних послуг/робіт (або інвойс, який має силу Акту), якщо кошти надійшли в 
оплату транспортних або страхових робіт/послуг

Цей документ необхідно надати, якщо загальна сума Акту перевищує 400 000 грн. або якщо 
загальна сума Актів інвойсів в межах одного договору протягом 1 місяця становить більше 4 
000 000 грн. Це необхідно для виконання банком валютного нагляду за дотриманням 
резидентами граничних строків розрахунків у валюті. Важливо: якщо оплата за договором 
здійснюється за фактом надання робіт/послуг, то Акт надається до моменту зарахування виручки 
у валюті. Якщо ж розрахунки здійснюються на умовах передоплати, то Акт надається вже за 
фактом надання послуг/робіт.

● Інформаційне повідомлення

Інформацію необхідно надати , якщо у полі 70 (призначення платежу) SWIFT-повідомлення 
МТ103 відсутнє (або некоректно зазначені номер та/або дата) посилання на договір/інвойс, 
інший документ, що застосовується в міжнародній практиці та може вважатися договором, на 
виконання якого надійшли кошти.
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Клієнти-резиденти (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) купують іноземну валюту через один банк для 
розрахунків за поточними торговельними операціями з нерезидентом за кожним зовнішньоекономічним договором 
(п. 8 Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, 
затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 5, далі — Положення № 5).

Щоб купити інвалюту слід подати заяву до обслуговуючого банку (п. 10 Положення № 5). Її складають у довільній формі 
або використовують рекомендовану фінустановою. У заяві зазначте мету купівлі або переказу та документи, на підставі 
яких купують кошти в інвалюті.

Суб’єкт господарювання — покупець повинен мати документальні підстави для проведення валютної операції (п. 4 
Положення № 5). Банки, на підставі своїх внутрішніх документів, приймають рішення про необхідність подання 
клієнтом документів, пов’язаних зі здійсненням валютної операції (п. 6 Положення про здійснення операцій із 
валютними цінностями, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 2). 
Перелік документів банк також визначає самотужки. Наприклад в банк можна подати:

● договір із нерезидентом;
● договір, який передбачає продаж продукції нерезидентові за межами України та зарахування виручки від її 

продажу на рахунки резидента;
● документи, передбачені для документарної (акредитив, інкасо) або вексельної форми розрахунків

Придбання іноземної валюти
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Для купівлі ін. валюти у незначному розмірі додаткових документів не подають (п. 5 Положення № 5). Незначною 
називають валютну операцію, що є меншою за розмір, установлений для фінансових операцій, які підлягають обов’
язковому фінансовому моніторингу (пп. 2 п. 2 Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, 
затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 2). Мова йде про еквівалент 400 тис. грн (п. 1 ст. 15 Закону 
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII).

Тобто, якщо плануєте витратити на купівлю інвалюти до 400 тис. грн, то в банк достатньо подати тільки заяву на 
купівлю інвалюти. Проте банк буде вимагати документи-підстави, якщо запідозрить, що ви вдалися до дроблення 
операції, щоб вписатися у цей ліміт (пп. 2 п. 2 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами 
аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління НБУ від 
02.01.2019 № 8).

Чинне законодавство не встановлює чітких строків розгляду банком заяви. Раніше діяв строк — наступний 
операційний день з дати зарахування гривень на окремий призначений для цього рахунок. 

Тепер же маємо правило: банк зобов’язаний зараховувати куплену, обміняну за дорученням клієнтів іноземну валюту 
на поточні рахунки клієнтів (п. 43 Положення № 5). 

З 28.04.2020 граничну суму валютних операцій, для яких встановлено спрощені вимоги щодо валютного нагляду, підвищено 
зі 150 тис. грн до 400 тис. грн (в еквіваленті). Зазначені зміни затверджені Постановою Правління НБУ № 57 від 27.04.2020. 

https://1gl-vip.expertus.ua/#/document/16/27086/dfask873q1/
https://1gl-vip.expertus.ua/#/document/16/27086/dfask873q1/
https://bank.gov.ua/legislation/Resolution_27042020_57
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ВІДДІЛАМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ АБО НАДАННІ НА ПАПЕРОВОМУ НОСІЇ:
● на здійснення операцій купівлі іноземної валюти до 10:00, з датою виконання — поточна дата;
● на здійснення операцій продажу іноземної валюти до 11:30, з датою виконання — поточна дата;
● на здійснення операцій обміну іноземної валюти, що надійшли до 15:00, з датою виконання — поточна дата;
● платіжні дорученння в іноземній валюті до 15:00.

Заявки приймаються для опрацювання при наявності повного пакету документів.

СПИСАННЯ / ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В ТОРГАХ:
● на здійснення операцій купівлі іноземної валюти до 10:30 дня, списання/перерахування гривні;
● на здійснення операцій продажу іноземної валюти до 11:30, списання/перерахування валюти;
● на здійснення операцій обміну іноземної валюти, що надійшли до 15:00, списання/перерахування валюти.

РЕГЛАМЕНТ РОЗГЛЯДУ КОНТРАКТІВ / ДОГОВОРІВ
● експортно-імпортні контракти/договори — до 2-х днів, з моменту надання повного пакету документів;
● кредити/позики від нерезидентів — до 4-х днів, з моменту надання повного пакету документів.
● у разі виявлення індикатора/ів ризикової діяльності термін розгляду може бути збільшено — до 4-х днів 

(імпортні контракти) з моменту надання повного пакету документів

Регламент взаємодії з Банком
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Що таке «комерційний курс банку»?

Міжбанківський курс - це комерційний 
курс банку, який максимально наближений 
до реальних котирувань на 
міжбанківському валютному ринку 
України.

Що таке «міжбанківському валютному 
ринку України»? (МВРУ)

https://minfin.com.ua/currency/mb/

https://minfin.com.ua/currency/mb/
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За ЗЕД-договором вартість імпортних товарів становить 50 000 євро.

Для купівлі інвалюти ТОВ «Смерека» надало уповноваженому банку необхідні документи і перерахувало 1 470 000,00 грн.

Уповноважений банк придбав на МВРУ євро за курсом 29,20 грн за 1 євро і цього самого дня перерахував нерезидентові (курс 
НБУ — 29,10 грн за 1 євро). Курси НБУ — умовні. Банк утримав комісійну винагороду в сумі 500 грн.

«Придбання іноземної валюти». Публікація Системи «Expertus: Головбух»

Придбання іноземної валюти

Зазвичай резиденти і нерезиденти, купуючи та продаючи 
товари, розраховуються між собою інвалютою. 

На дату зарахування на поточний рахунок суб’єкта 
господарювання інвалюту перераховують у гривні за 
офіційний курсом НБУ. Так визначають балансову вартість 
придбаної інвалюти. Цю суму не включають до складу 
доходів або витрат підприємства, оскільки її не визнають 
ані доходом, ані витратами (пп. 6.8 П(С)БО 15 «Дохід», пп. 9.6 
П(С)БО 16 «Витрати»).

Однак під час купівлі інвалюти виникає позитивна або 
від’ємна різниця між курсом придбання інвалюти на 
МВРУ та її балансовою вартістю, визначеною за курсом 
НБУ. В обліку підприємства таку різницю відображають у 
складі операційних доходів або витрат (п. 7 П(С)БО 15, п. 20 
П(С)БО 16).
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Як повернути передоплату за ЗЕД-договором?

Якщо в договорі терміни і умови повернення передоплати не вказані, необхідно укласти 
додаткову угоду до договору, в якому вказати причину повернення (наприклад, 
неможливість виконати зобов'язання з постачання товару, виконання робіт), банківські 
реквізити отримувача (якщо вони відрізняються від реквізитів, зазначених в договорі ).

● Копію додаткової угоди передати в банк.
● Купити валюту (при необхідності) і створити платіжне доручення для повернення 

передоплати нерезиденту.

Якщо терміни і умови повернення передоплати зазначені в договорі, то досить Вашого 
платіжного доручення і, при необхідності, заявки на покупку валюти.
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Оформлення акту виконаних робіт у ЗЕД

Чи є обов’язковим оформлення акту виконаних робіт (наданих послуг) при здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності та які вимоги до оформлення акту (в якій формі укладається, якою мовою, в якій валюті тощо)?

Акт виконаних робіт (наданих послуг) належить до первинних документів та фіксує факт здійснення господарської операції.

Форма акту виконаних робіт (наданих послуг) є стандартною та має такі обов’язкові реквізити:

● назву документа (форми);
● дату складання;
● назву підприємства, від імені якого складено документ;
● зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
● посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
● особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської 

операції.

Як правило, акт про надання послуг у сфері ЗЕД оформляють (як і відповідний договір) двома мовами — українською та мовою 
країни нерезидента (або англійською). При цьому акти виконаних робіт (наданих послуг), які складені іноземною мовою, мають 
бути перекладені на українську мову.

Для відображення операції в іноземній валюті у грошовій одиниці України потрібно її вартість перерахувати із застосуванням 
валютного курсу, встановленого Національним банком України на дату оформлення акту виконаних робіт.
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Валютний нагляд в Україні здійснюють органи та агенти валютного нагляду з урахуванням ризик-орієнтованого 
підходу без втручання у відповідні валютні операції та діяльність суб’єктів таких операцій, окрім випадків запобігання 
агентами валютного нагляду проведенню валютних операцій, що не відповідають вимогам валютного законодавства.

Органами нагляду є:

● Нацбанк,
● Державна податкова служба України (ДПС).

У свою чергу, НБУ у визначеному ним порядку здійснює валютний нагляд за уповноваженими установами (банками, 
філіями іноземного банку, небанківськими фінустановами, операторами поштового зв’язку). Уповноважені установи є 
агентами валютного нагляду, підзвітними НБУ (ч. 7 ст. 11 Закону про валюту). Саме вони безпосередньо контролюють 
виконання вимог валютного законодавства під час проведення ними валютних операцій. Виняток — операції 
експорту й імпорту товарів у сумі до 400 тис. грн, які під безпосередній нагляд не потрапляють.

Уповноважені установи мають право вимагати від суб’єктів документи, пов’язані зі здійсненням валютних операцій. 
При цьому Закон про валюту не встановлює, які саме документи це мають бути.

Валютний нагляд
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Завважимо, що Інструкції № 7 не властива деталізація заходів валютного контролю за кожною валютною 
операцією: багато що тут описане загальними формулюваннями. Мабуть, для спрощення. Назвемо основні 
моменти в частині валютного контролю ЗЕД-операцій. 

Експортна операція підпадає під валютний контроль, якщо оплата не надійшла:
● на дату митного оформлення товарів; 
● на дату виконання робіт, надання послуг, експорту прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, 

призначених для продажу. 

У загальному випадку відлік строку для розрахунків починається наступного календарного дня після дати 
оформлення митної декларації (далі – МД) типу ЕК-10, ЕК-11, акта або іншого документа, що підтверджує 
постачання.

Імпортна операція підпадає під валютний контроль, якщо на дату оплати товару немає інформації: 
● про ввезення товару до України; 
● про завершення імпортної операції без ввезення товару до України.

https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-ved-i-valyutnye-operacii-7-valyutnyj-kontrol-v-sfere-ved-osnovnye-izmeneniya

Які операції підпадають під валютний контроль

https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-ved-i-valyutnye-operacii-7-valyutnyj-kontrol-v-sfere-ved-osnovnye-izmeneniya
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Основні умови завершення банком валютного нагляду такі (розд. III Інструкції № 7): 
● незавершена операція з експорту або імпорту не перевищує незначного розміру – за умови, що банк не 

запідозрив клієнта в дробленні операції з метою виведення її з-під контролю. Розмір незавершеної операції 
для цілей контролю визначається за курсом НБУ на дату останньої операції: платежу або постачання, 
взаємозаліку зустрічних однорідних вимог. 

Як і зараз, датою надходження інвалютної виручки для цілей валютного контролю є дата зарахування інвалюти на 
поточний валютний рахунок резидента;

●  за імпортною (товарною) операцією банк отримав інформацію з реєстру МД про постачання, оформлене МД 
типів ІМ-40 (у тексті Інструкції сказано ГМ-40, але скоріше за все це друкарська помилка), ІМ-41, ІМ-51, ІМ-72, 
ІМ-75, ІМ-76 або іншим підтвердним документом, коли згідно із законом не вимагається оформлення МД. При 
імпорті робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу, 
документом, що підтверджує постачання, служить акт, рахунок (інвойс) або інший документ, визначений у 
ЗЕД-контракті. 

Як і раніше, у разі перегляду ціни, повернення товарів, псування товарів, повернення передоплати і в інших 
випадках можливе зменшення валютної суми, що підпадає під контроль (п. 12 Інструкції № 7).

Умови завершення валютного нагляду за ЗЕД-операцією 
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Особливості валютного нагляду та платежів 
під час воєнного стану 

● Граничний термін:

 до 05.04.2022 - 365 днів, з 05.04.22 -  90 днів, з 08.06.2022 - 120 днів

● Критичний імпорт  - Перелік  Постанова КМУ № 153 від 24 лютого 2022 р.

● Ліцензування експорту та імпорту товарів  Посилання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2022-%D0%BF#Text
https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=LitsenzuvanniaEksportuTaImportuTovariv
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Підприємство уклало з нерезидентом експортний контракт, який передбачає кілька поставок товару на загальну суму 50 тис. 
євро. Експортувало товар згідно з МД та інвойсами на загальну суму 28 тис. євро. За виписками банку на рахунок підприємства 
надійшло 62,7 тис. євро. У платіжних дорученнях резидент зазначив лише, за яким контрактом відправив гроші.

Як банк проводитиме валютний нагляд за експортними операціями підприємства та зараховуватиме оплату в рахунок 
експортних поставок? Які документи він вимагатиме від підприємства та чи уточнюватиме інформацію про призначення 
платежу? Чи може банк самостійно з метою завершення валютного нагляду врахувати переплату у розмірі 24,7 тис. євро за цим 
експортним контрактом в рахунок нового контракту із цим самим нерезидентом, якщо за цим експортним контрактом 
підприємство товар більше не експортуватиме?

Рішення. Під час валютного нагляду за експортними операціями підприємства банк керуватиметься Інструкцією про 
порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з 
експорту та імпорту товарів, затвердженою постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 7 (далі — Інструкція № 7).

Вона встановлює, що банки проводять валютний нагляд на підставі оригіналів відповідних документів, у т. ч. електронних, 
або копій в електронній чи паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях. Для цього банки мають право, 
зокрема у разі надходження від нерезидента коштів на користь резидента або якщо резидент, зазначений у реєстрі 
вивізних митних декларацій, вимагати від нього:

● оригінали чи копії договору з нерезидентом;
● акти, рахунки, інвойси;
● інші документи, які підтверджують експорт та які необхідні банку для валютного нагляду за своєчасністю розрахунків 

за експорт товарів його клієнтів.

Валютний нагляд за експортною операцією: як банк 
зараховуватиме оплату від нерезидента
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Тож у вашій ситуації обслуговуючий банк вимагатиме ці документи, щоб звіряти суми коштів, які надходитимуть на рахунок 
підприємства. При цьому банк самостійно вирішуватиме:

● чи мають резиденти подавати документи, пов’язані з експортом товарів;
● які конкретно документи надавати за тією чи тією експортною операцією (п. 14 розд. IV Інструкції № 7).

Зважте, що банк проводитиме валютний нагляд за операцією з експорту товарів за кожним фактом поставки товару, якщо 
договір передбачає поставку товару чи оплату в кілька етапів (п. 16 розд. IV Інструкції № 7).

Граничні строки розрахунків банк відлічуватиме з дати оформлення кожної митної декларації в режимі експорту (пп. 1 п. 7 
розд. IІ Інструкції № 7). Водночас він зіставлятиме суми коштів, які надійшли від нерезидента на рахунок підприємства, з 
кожною конкретною поставкою товару у межах одного експортного контракту.

Якщо в платіжному дорученні банку-нерезидента немає посилання на договір, контракт, угоду чи інший документ, який 
застосовують у міжнародній практиці, або номер чи дата документа зазначені неправильно, банк вимагатиме письмове 
пояснення від резидента або нерезидента-контрагента (п. 15 розд. IV Інструкції № 7).
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Тобто банк має встановити відповідність між експортними поставками товару на 28 тис. євро 
відповідно до реєстру вивізних митних декларацій і платежами нерезидента на суму 62,7 тис. євро. 
Якщо це неможливо, позаяк призначення платежу не містить необхідної інформації, банк має 
уточнити цю інформацію у резидента або контрагента-нерезидента. 

Якщо банк цього не зробив, аби уникнути непорозумінь і не порушити граничні строки 
розрахунків, ініціюйте таке уточнення самостійно до дати завершення цих строків за поставкою.

Якщо банк виявить переплату за експортним контрактом, він не матиме права самостійно на 
власний розсуд зарахувати її в рахунок нового контракту між підприємством і нерезидентом. Адже 
платіжні доручення щодо такої переплати містять посилання на конкретний контракт. 

За потреби переплату за контрактом можете врахувати в рахунок нового експортного контракту 
лише на підставі документів про зарахування зустрічних однорідних вимог між підприємством і 
нерезидентом. Лише на підставі документів про взаємозалік, які надасть підприємство, банк зможе 
завершити валютний нагляд за новим експортним контрактом (пп. 5 п. 10 розд. ІІІ Інструкції № 7).
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Які суми потрапляють під валютний нагляд ? 

Підприємство займається зовнішньоекономічною діяльністю. Чи скасували валютний контроль на суми, менші за 400 тис. грн?

Рішення. Із 7 лютого замість терміна «валютний контроль» застосовуємо термін «валютний нагляд». Здебільшого суми, менші за 
400 тис. грн, банкірів не цікавлять. Розглянемо докладніше.

Раніше під валютний контроль потрапляли абсолютно всі операції. Починаючи із 7 лютого 2019 року тотальний валютний 
контроль замінили валютним наглядом. Його система базується на ризик-орієнтованому підході: менше ризиків — менше 
уваги.

Під валютний нагляд потрапляють лише ті ЗЕД-операції, що перевищують еквівалент 400 тис. грн (ч. 7 ст. 11 Закону України 
«Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII). Це сума порогу фінансового моніторингу для запобігання легалізації 
(відмиванню) доходів (ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 
1702-VII). 

Але пам’ятайте: банки на постійній основі перевіряють операції, що можуть містити ознаки дроблення валютної операції (п. 7 
Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні 
операції, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 8; далі — Положення № 8).

З 28.04.2020 граничну суму валютних операцій, для яких встановлено спрощені вимоги щодо валютного нагляду, підвищено зі 
150 тис. грн до 400 тис. грн (в еквіваленті). Зазначені зміни затверджені Постановою Правління НБУ № 57 від 27.04.2020. 

 

https://bank.gov.ua/legislation/Resolution_27042020_57
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Дроблення валютної операції — це штучне ділення загальної суми валютної операції, яка підлягає 
аналізу і перевірці (пп. 2 п. 2 Положення № 8). Штучний поділ операцій передбачає одночасну 
наявність таких ознак:

● валютні операції проводить одна особа;

● валютні операції пов’язані між собою одними контрагентами, підставами, призначенням;

● кожна операція — на суму, меншу за еквівалент 400 тис. грн;

● валютні операції проводять не менш ніж тричі за календарний тиждень та/або 10 разів за 
календарний місяць;

● загальна сума валютних операцій  за календарний місяць —  4 млн грн;

● інші ознаки дроблення валютних операцій, що їх фінустанова встановлює на власний розсуд.
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Директор оплатив послуги Google корпоративною картою: як закрити валютний контроль

Директор підприємства оплатив послуги Google корпоративною картою на закордонний рахунок. Документів, які підтверджують, що 
нерезидент надав послуги підприємству, немає. Як закрити валютний нагляд банку за дотриманням граничних строків розрахунків за 
операціями з експорту й імпорту товарів (далі — валютний нагляд)?

Рішення. Під час розрахунків, зокрема з нерезидентом, підприємство може користуватися корпоративною карткою відповідно до режимів 
рахунків, що їх встановлюють нормативно-правові акти Нацбанку та умови договору з емітентом картки (п. 1 розд. III Положення про порядок 
емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління НБУ від 05.11.2014 № 
705).

Однак директор підприємства мав право розрахуватися за зовнішньоекономічним договором корпоративною карткою, лише якщо операція 
за одним таким договором в один операційний день не перевищує незначного розміру (лист НБУ від 21.06.2019 № 40-0006/32346).

Незначний розмір валютної операції — це сума, щоне перевищує розміру, щозаконодавство встановлює для фінансових операцій, які 
підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (пп. 7 п. 2 Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих 
операцій в іноземній валюті, затверджене постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 5). На сьогодні — це 400 тис. грн (ч. 1 ст. 20 Закону 
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»від 06.12.2019 № 361-IX).

Тож директор мав право оплатити послуги Google корпоративною карткою лише в межах незначної суми, що не перевищує 400 тис. грн.

Банки провадять валютний нагляд за дотриманням граничних строків розрахунків на підставі Інструкції про порядок валютного нагляду банків 
за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженої постановою 
Правління НБУ від 02.01.2019 № 7 (далі — Інструкція № 7).

Банк завершує валютний нагляд за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків, зокрема, якщо сума незавершених розрахунків 
за операцією з експорту/імпорту товарів не перевищує незначної суми (п. 9 розд. III Інструкції № 7).

Вартість Google-сервісів, яку директор підприємства оплатив за допомогою корпоративної картки, не могла перевищувати незначної суми, 
тому закривати валютний нагляд банку за такою операцією не потрібно, адже банк його не проводитиме.
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Як ДПС нараховує пеню за порушення строків валютних розрахунків

Підприємство не дотримало строків розрахунків за ЗЕД-договором через неправильно 
оформлену митну декларацію. Які будуть наслідки? Чи має ДПС проводити перевірку?

Рішення. Порушення резидентами строку розрахунків за ЗЕД-договорами тягне за собою 
нарахування пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3% суми неодержаних грошових 
коштів за договором (вартості недопоставленого товару) у національній валюті (у разі 
розрахунків за зовнішньоекономічним договором (контрактом) у національній валюті) або в 
іноземній валюті, перерахованій у національну валюту за курсом НБУ, встановленим на день 
виникнення заборгованості. 

Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаних грошових 
коштів за договором (вартості недопоставленого товару) (п. 5 ст. 13 Закону України «Про валюту і 
валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII).
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Хто нараховує та стягує пеню? Податківці роз’яснили, що відповідно до підпункту 19-1.1.4 Податкового кодексу України (ПК) на 
органи контролю покладено функцію контролю за встановленими законом строками проведення розрахунків в іноземній 
валюті (індивідуальна податкова консультація ГУ ДФС у Харківській області від 25.07.2019 № 3461/ІПК/20-40-14-06-11).

Способи проведення податкового контролю визначені статтею 62 ПК. Зокрема, пунктом 62.1 ПК встановлено, що податковий 
контроль проводять шляхом:

● інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів контролю (пп. 62.1.2 ПК);
● перевірок та звірок відповідно до вимог ПК, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на органи контролю, в порядку, встановленому законами України, що регулюють 
відповідну сферу правовідносин (пп. 62.1.3 ПК).

Банк повідомляє податківців про порушення. ДПС може нарахувати пеню самостійно. Контролери повідомили, що у разі 
застосування пені за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності орган контролю складає податкове повідомлення-
рішення за формою «С» (ЗІР, категорія 112.05). Платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’
язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, 
коли протягом такого строку платник розпочинає процедуру оскарження рішення органу контролю. 

Також ДПС може нарахувати пеню за результатами документальної виїзної перевірки (пп. 3.3.1.1 Зразка форми акта (довідки) 
документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на контролюючі органи, затвердженого наказом ДФС від 01.06.2017 № 396). Розрахунок пені 
наводять у додатку до акта.
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Яка відповідальність за порушення валютного законодавства

Штрафи на суб’єктів господарювання за валютні порушення накладають органи ДПС (п. 3 ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 15 Закону 
про валюту). На це вони мають шість місяців із дня виявлення порушення, але не більше ніж три роки з дня його 
вчинення (ст. 15 Закону про валюту). Розмір штрафу встановлює ДПС, він не може перевищувати 100% суми 
валютної операції, проведеної з порушенням (ч. 4 ст. 14 Закону про валюту).

Фізосіб і посадових осіб за валютні порушення можуть притягнути до адмін. відповідальності, встановленої Кодексом 
України про адміністративні правопорушення (КпАП).

Нагадаємо: для фізосіб-підприємців, які порушують валютне законодавство, діють штрафи, визначені КпАП (див. 
табл.).



59
Стаття “Іноземна валюта й курсові різниці: загальні правила обліку”
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Реєстр платежів 
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ПЕРЕЛІК РИЗИКОВИХ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ

Лист НБУ 29.08.2016 № 25-0008/72225 «Про перелік іноземних банків, 
діяльність яких може бути пов'язана з проведенням ризикових 
фінансових операцій»:

● JSC «Regionala investiciju banka» (Латвія);
● Versobank AS (Естонія);
● ABLV Bank AS (Латвія);
● RIETUMU BANKA (Латвія);
● MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Австрія);
● East-West United Bank (Люксембург);
● Bank Frick Co (Ліхтенштейн);
● Bank Winter & Co. (Австрія).
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Список ризикових держав 
(територій) для цілей здійснення 
контроля згідно вимог 
Постанови Правління НБУ:
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У своїй діяльності Банки в керується наступними 
програмами санкцій та ембарго:

● Програми санкцій OFAC (US)
● Програми санкцій EU
● Санкціі ООН
● Протидія тероризму (Державна служба фінансового моніторингу України)
● Санкції Ради національної безпеки і оборони України

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=126&lang=uk
http://www.rnbo.govua/documents/?cat=1&from_day=1&from_month=1&from_year=2001&number=&till_day=26&till_month=12&till_year=2018&words=%F1%E0%ED%EA%F6%B3%E9&order=DESC.
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Програми санкцій EU

https://www.sanction
smap.eu/#/main

https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
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З 07.02.2019 введені в дію нормативно-правові акти, які є основою для нової системи валютного регулювання:

● постанова № 1: "Про затвердження Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок 
торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України";

● постанова № 2: "Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями";
● постанова № 3: "Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей";
● постанова № 4: "Про затвердження Положення про перелік заходів захисту, порядок та критерії їх 

запровадження, подовження та дострокового припинення";
● постанова № 5: "Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення 

окремих операцій в іноземній валюті";
● постанова № 6: "Про затвердження Положення про порядок надання банками Національному банку 

України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед 
нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками";

● постанова № 7: "Про затвердження Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням 
резидентами граничних

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002500-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003500-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004500-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0006500-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007500-19
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1 Загальні поняття про систему валютного 
контролю

Закон України "Про валюту і валютні операції" (з 
07.02.2019)

2 Форма зовнішньоекономічного договору Наказ Міністерства економіки та з питань 
європейської інтеграції Українивід 6 вересня 2001 
року N 201

“Про затвердження Положення про форму 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) “

Не діє з 07.08.2002р. 

3 Порядок оформлення платіжних доручень Постанова НБУ від 28.07.08 р. № 216
“Про затвердження Положення про порядок 
виконання банками документів на переказ, 
примусове списання і арешт коштів в іноземних 
валютах та банківських металів і змін до деяких 
нормативно-правових актів Національного банку

Законодавство 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0910-08
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4 Купівля / продаж / конвертація валюти Постанова НБУ № 5 від 02.01.2019
"Про затвердження Положення про заходи захисту 
та визначення порядку здійснення окремих 
операцій в іноземній валюті"

5 Використання готівкової іноземної валюти на 
території України

Постанова НБУ № 5 від 02.01.2019

"Про затвердження Положення про заходи захисту 
та визначення порядку здійснення окремих 
операцій в іноземній валюті"

6 Розрахунки в іноземній валюті Постанова НБУ № 5 від 02.01.2019
"Про затвердження Положення про заходи захисту 
та визначення порядку здійснення окремих 
операцій в іноземній валюті"

7 Зовнішньоекономічні розрахунки в гривні Постанова НБУ № 5 від 02.01.2019
"Про затвердження Положення про заходи захисту 
та визначення порядку здійснення окремих 
операцій в іноземній валюті"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19
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8 Порядок ведення валютного 
контролю банками

Постанова НБУ № 5 від 02.01.2019
"Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення 
порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті"
Постанова НБУ № 7 від 02.01.2019
"Про затвердження Інструкції про порядок валютного нагляду банків 
за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за 
операціями з експорту та імпорту товарів"

9 Ліцензії на продовження строків 
розрахунків за ЗЕД

Кабінет Міністрів України; Постанова від 29.12.2007 № 1409
Про затвердження Порядку продовження строків розрахунків за 
зовнішньоекономічними операціями

10 Акредитиви та інкасо у 
зовнішньоекономічних договорах

Кабінет Міністрів України, НБУ; Постанова від 21.06.1995 № 444
Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів) і типові форми захисних застережень до 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів),які передбачають 
розрахунки в іноземній валюті

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007500-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/1409-2007-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/1409-2007-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/444-95-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/444-95-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/444-95-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/444-95-%D0%BF
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11 Класифікатор іноземних валют Постанова НБУ від 4 лютого 1998 року N 34

Про затвердження Класифікатора іноземних валют

12 Аналіз та перевірка документів (інформації) про 
фінансові операції та їх учасників

Постанова НБУ № 8 від 02.01.2019
Про затвердження Положення про порядок 
здійснення уповноваженими установами аналізу та 
перевірки документів (інформації) про валютні 
операції

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0521500-98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008500-19
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https://interbuh.com.ua/ru/documents/oneanalytics/4096 

Довідка про уникнення 
подвійного оподаткування

https://interbuh.com.ua/ru/documents/oneanalytics/4096
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https://www.golovbukh.ua/article/ru/8110-buhuchet-naloga-na-repatriatsiyu 

https://prostopravo.com.ua/prava_biznesa/nalogooblozhenie/stati/nalog_na_repatriatsiyu_v_ukraine 

https://i.factor.ua/journals/nibu/2020/december/issue-98/article-112275.html 

https://www.golovbukh.ua/article/ru/8110-buhuchet-naloga-na-repatriatsiyu
https://prostopravo.com.ua/prava_biznesa/nalogooblozhenie/stati/nalog_na_repatriatsiyu_v_ukraine
https://i.factor.ua/journals/nibu/2020/december/issue-98/article-112275.html
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Які прибутки нерезиденту оподатковуються? Оподатковуються прибутки, отримані нерезидентом-юр.обличчям 
з джерелом походження в Україні (пп. 141.4.1 ПКУ). 
Повний перелік тих прибутків, які оподатковуються податком на репатріацію, наведені в пп. 141.4.2-141.4.11 
ПКУ. 

До них, зокрема, належать такі прибутки, які сплачуються на користь нерезидента - юр. особи: 
● процентні і дисконтні прибутки, зокрема проценти за займами та борговими зобов’язаннями, які взяв на 

себя резидент ; 
● дивіденди, що нарахував і виплатив резидент; 
● роялті; 

лізингова чи орендна платня. Нерезидент в такому разі є лізингодавцем; 
● прибуток від продажу нерухомого майна, що розташовано на території України і належить нерезиденту; 
● прибутки від здійснення сумісної діяльності, в т.ч. за договорами простого товаришування;
● брокерська, комісійна і агентська винагорода; 
● прибуток від операцій з продажу інвестиційних активів або їх відчуження іншим способом. 

Зокрема це продаж цінних паперів, деривативів і інших корпоративних прав в уставному капиталі юр.
осіб-резидентів (виключення є в переліку пп. "а" пп. 141.4.11 ПКУ); благодійні внески / пожертви; 
брокерська, комісійна, агентська винагорода за відповідні послуги, які представив нерезидент на 
території України резидентам. 
Основна ставка за такими прибутками  – 15% (пп. 141.4.2 ПКУ).
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Існують також прибутки, які також оподатковуються, але за меншою ставкою, наприклад: 
● фрахт  – 6% (пп. 141.4.3 ПКУ);
● страхові виплати від страхування/перестрахування ризиків – 0%, 4%, 12% в залежності від виду 

страхування (пп. 141.4.5 ПКУ). 
●

Ці відсотки податку, як виключення із загального правила, сплачуються за власний рахунок нерезидента, а не з 
прибутку нерезидента; 

виплати за рекламу (виробництво, розповсюдження) – 20% (пп. 141.4.6 ПКУ). 

Проте ці відсотки також є виключенням із загального правила: 
● вони не утримуються з прибутку нерезидента, а сплачуються за рахунок резидента, тобто нараховуються ”

зверху"; прибуток нерезидента у вигляді прибутків від безвідсоткових (дисконтних) облігацій або 
казначейських зобов’язань – 18% (пп. 141.4.3 ПКУ); 

● проценти за займами або кредитами, які надані резидентам за дотримання умов пп. 141.4.11 ПКУ – 5% (пп. 
141.4.11 ПКУ).
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Чи утримувати податок на репатріацію з доходу експедитора-нерезидента
Бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або 
фізична особа, яка має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем 
(номінальним власником) або тільки посередником щодо такого доходу. На цьому акцентують 
і фахівці ДПС у листі ГУ ДФС у м. Києві від 23.09.2016 № 21056/10/26-15-12-05-11.

Тому відшкодування витрат на фрахтування транспортного засобу, що здійснюється не 
безпосередньо фрахтувальникові-нерезиденту, а експедитору (агентові, який не є 
бенефіціарним власником доходу), є виплатою інших доходів з джерелом походження з 
України. 

Такі доходи слід оподатковувати за ставкою 15% під час виплати за рахунок цих доходів.

https://1gl-vip.expertus.ua/#/document/94/34137/x398v6etvkuplnea7wdrld9tok/
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Переваги та недоліки 
при роботі з офшорними 
компаніями
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Офшорна зона – це свого роду вільна від податків і фінансового 
контролю територія, на якій реєструється, отримує юридичний статус і 
формально діє закордонне підприємство. В цей же час воно не 
звільняється від сплати податків в тій країні, де фактично веде свій 
бізнес.

Офшорна юрисдикція – це країна, яка надає зареєстрованим на її 
території компаніям юридичну можливість не платити податки або 
платити їх за певними пільгами, а також не звітувати про свою 
діяльність і фінансовий стан. 

У своїй більшості такі юрисдикції – це невеликі острівні держави, 
розташовані по всьому світу, основним джерелом наповнення 
бюджету яких є держмита від реєстрації офшорних компаній та її 
щорічного продовження.
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Кабінет Міністрів України розпорядженням від 27.05.2020 № 582-р вніс зміни до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 23.02.2011 № 143-р "Про віднесення держав до переліку офшорних зон".

З урахуванням Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення" до переліку офшорних зон Кабмін додав Панаму.

Наразі перелік офшорних зон включає в себе 42 країни і території.
● Британські залежні території: Острів Гернсі; Острів Джерсі; Острів Мен; Острів Олдерні.

● Центральна Америка: Беліз; Панама.

● Європа: Андорра; Гібралтар; Монако.

● Карибський регіон: Ангілья; Антигуа і Барбуда; Аруба; Багамські Острови; Барбадос; Бермудські 
Острови; Британські Віргінські Острови; Віргінські Острови (США); Гренада; Кайманові Острови; 
Монтсеррат; Нідерландські Антильські Острови; Пуерто-Ріко; Сент-Вінсент і Гренадіни; Сент-Кітс і Невіс; 
Сент-Люсія; Співдружність Домініки; Теркс і Кайкос; Тринідад і Тобаго.

● Афріка: Ліберія; Намібія; Сейшельські Острови.

● Тихоокеанський регіон: Вануату; Гуам; Маршальські Острови; Науру; Ніуе; Палау; Острови Кука; 
Американське Самоа; Фіджі.

● Південна Азія: Мальдівська Республіка. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-rozp270520oryadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-23-lyutogo-2011-r-143
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20
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https://youcontrol.com.ua/r
u/offshore/

https://youcontrol.com.ua/ru/offshore/
https://youcontrol.com.ua/ru/offshore/
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● Бухгалтерська звітність. При такому способі ведення бізнесу надання бухгалтерської звітності або 
скасовано взагалі, або спрощено настільки, що не становить особливої складності в складанні.

● Статутний капітал. Створюючи власну фірму, що при виборі правильного офшору, будь-яких вимог до його 
розміру і визначенням не пред’являється взагалі.

● Проведення операцій. Всі операції, здійснювані на закріпленій території, мають статус секретності, і 
розголошення даних про них, забороняється.

● Оплата податків. В таких економічних зонах, податок на прибуток практично буває нульовим. Підприємець 
в основному сплачує встановлену суму щорічного платежу.

● Реєстрація компанії. Проводити таку процедуру зручно, швидко і легко.
● Таємниця бенефіціара. При необхідності існує можливість не розголошувати інформацію про людей, що 

мають відношення до прибутку або прибутковості бізнесу.
● Спори. Всі виникаючі конфліктні ситуації, що вимагають судових розглядів можна зробити безпосередньо в 

офшорній юрисдикції.

Такі переваги створюють сприятливі умови для ведення бізнесу і викликають непідробний інтерес у більшості 
підприємців. Але поряд з такими перевагами існують і негативні сторони офшорних зон.

Основні переваги офшорів
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● Сумнівна репутація. Багато класичні офшори за довгі роки своєї діяльності проявили себе не 
зовсім благополучно, тому банки, які відмовляються від проведення операцій за даними 
напрямками.

● Чорний список. Існує спеціальна перепис країн, куди, до речі, занесена РФ, діяльність з 
якими небажана.

● Робота з партнерами. Починаючи роботу з новими контрагентами обов’язково необхідно 
попереджати їх про власну зв’язку з офшорними зонами, тому багато компаній вважають за 
краще не працювати подібним чином.

● Оновлення законодавства. Враховуючи досвід минулих років, багато держав переглядають 
створені закони і створюють нові для обмеження діяльності з такими юрисдикціями.

Перш ніж зважитися на роботу у вільній економічній зоні слід добре подумати і зважити 
пропоновані обставини, так як не існує ідеальних умов.

Основні недоліки офшорів



Торговое финансирование
Trade Finance  

Инесса Платонова 
Заместитель председателя 
наблюдательного совета АО “ПЛАСКЕ”
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Перспектива экспортера Механизм оплаты Перспектива импортера

Высокий риск Самый выгодный

↘ Открытый счет ↗

↘ Инкассовая форма расчетов ↗

↘ Аккредитив ↗

↘ Предоплата, 
Предоплата наличными

↗

Малый риск Наименее выгодный

Лестница рисков 



86

Торговое финансирование – это комплекс банковских инструментов, который 
позволяет минимизировать риски, присущие торговому соглашению, и позволяет 
компании управлять своей ликвидностью.

Базовые условия финансирования внешней торговли:
● наличие внешнеэкономического контракта, которым предусмотрено реальную 

торговую операцию, то есть поставку конкретного товара из одной страны в 
другую;

● наличие потребности Клиента в привлечении средств Банка для осуществления 
импортной или экспортной операции с целью экономии собственных ресурсов 
и/или их направление на другие цели;

● предпочтительное использование документарной формы расчетов согласно 
внешнеэкономическому контракту;

● базовый срок финансирования - до одного года, в отдельных случаях – до трех лет
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Что такое инкассо?
Инкассо – передача банками документов согласно инструкциям экспортера с целью 
получения платежа. 
Документы выдаются банком импортеру против платежа или акцепта.
 
Предпосылки использования инкассо
Использование такого метода расчетов, как инкассо часто обусловлено особенностями местного 
законодательства некоторых стран и доверием между экспортером и импортером.

Использование документарного инкассо при расчетах предоставляет больше защиты 
импортеру по сравнению с банковским переводом, поскольку он не осуществляет платеж по 
инкассо до момента получения документов или осуществление акцепта тратты. 

Экспортеры могут использовать этот метод расчетов при условии, что они уверены в желании и 
готовности своих покупателей осуществить платеж за поставленные товары, но в то же время 
считают необходимым сохранить за собой контроль над товарами до момента платежа или 
акцепта тратты.
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Преимущества инкассо
более защищенный метод платежа по сравнению с банковским переводом при низкой 
стоимости услуг банка; подчиненность международным правилам по инкассо URC 522, 
публикуемым Международной торговой палатой в Париже (ICC);

для импортера: защищенность от риска непоставки – импортер не платит за товар, 
пока не получит документы, дающие ему право собственности на товар или 
свидетельствующие об отгрузке;

для экспортера: документы по инкассо не передаются импортеру, пока он не совершит 
платеж или акцептует трату.

Процедура документарного инкассо подразумевает пошаговый обмен документами, 
предоставляющими право собственности на товары в обмен на немедленную оплату 
наличными либо в обмен на договорное обязательство заплатить в более поздний 
срок.  
Диаграмма ниже иллюстрирует каждый пронумерованный шаг.
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1. Покупатель и продавец соглашаются об условиях продажи товаров путем: 
     (a) указания документарного инкассо в качестве средства платежа; 
     (б) указания инкассирующего банка/ банка, предъявляющего чек к оплате (обычно это банк  
покупателя); 
     (в) перечисления требуемых документов.  
     Экспортер/продавец (т.е., принципал) отгружает товары импортеру/покупателю (т.е., трассату) и 
получает оборотный транспортный документ (т.е., коносамент) от транспортной 
компании/экспедитора.

2. Продавец готовит и предоставляет (т.e., пересылает) пакет документов в свой банк (т.е., банк-
ремитент), состоящий из: 
    (a) инкассового поручения с указанием сроков и условий, согласно которым банк должен передать 
документы покупателю и получить оплату; 
    (б) оборотного транспортного документа (т.е., коносамента); и 
    (в) других документов (напр., страховой документ, сертификат происхождения, акт досмотра) по 
требованию покупателя.

Процедура документарного Инкассо
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3. Банк-ремитент отправляет пакет документов почтой или курьером в назначенный 
инкассирующий банк/ банк, предъявляющий чек к оплате, в стране покупателя с инструкциями 
предоставить их покупателю (т.е., трассату) и получить платеж по инкассо.

4. Банк, предъявляющий чек к оплате (т.е., инкассирующий банк): 
    (a) проверяет документы, чтобы убедиться, что они соответствуют инкассовому поручению; 
    (б) уведомляет покупателя о сроках и условиях инкассового поручения; и 
    (в) выдает документы после соблюдения условий оплаты.

5. Покупатель: (a) осуществляет платеж наличными (путем подписания тратты), или если инкассовое 
поручение допускает, подписывает акцепт (т.е., обещание заплатить в определенный день в 
будущем); и
 (б) получает документы и вступает во владение грузом.

6. Инкассирующий банк платит банку-ремитенту немедленным платежом либо на дату оплаты 
акцептованного векселя.

После этого банк-ремитент платит продавцу (т.е., принципалу).

Процедура документарного Инкассо
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● Условия инкассо устанавливает 
продавец

● Банк - посредник в операции и 
берет на себя обязательство 
соблюдать инструкции продавца о 
том, как и когда передать документы 
покупателю.

● Банк не берет на себя обязательство 
оплаты – за товар должен заплатить 
покупатель.

● Если у покупателя нет денег или 
если покупатель не согласится с 
инкассо, то продавец не получит 
денег.

● ОЧЕНЬ аккуратно использовать 
экспортеру! Только если знаешь и 
доверяешь импортеру.

● Покупатель отказывается от инкассо, 
то продавец рискует:

➔ товар нужно долгое время 
складировать по месту назначения;

➔ демередж
➔ поиски нового покупателя на товар;
➔ товар нужно перевезти обратно в 

исходный пункт;
➔ товар необходимо уничтожить 

(например, скоропортящиеся 
товары).

ВАЖНО ПОМНИТЬ ПРИ ИНКACCO
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Документарный аккредитив – это всемирно признанная и наиболее защищена 
форма международных расчетов. 

Как инструмент обеспечения платежа аккредитив выгодный для экспортера тем, 
что после отгрузки товара и предоставления всех документов в соответствии с 
условиями аккредитива он получит средства независимо от импортера, 
поскольку в этом случае оплату по аккредитиву осуществляет банк.

Этот инструмент по своей сути является обязательством банка-эмитента 
осуществить платеж в случае соблюдения всех условий аккредитива.
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ДОКУМЕНТАРНЫЙ АККРЕДИТИВ - АЛГОРИТМ
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ДОКУМЕНТАРНЫЙ АККРЕДИТИВ И ИНКОТЕРМС
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● экспортерам, которые планируют выход на новые рынки и 
сотрудничество с новыми партнерами;

● экспортерам, которые стремятся усилить гарантированность 
платежей по экспортным операциям.

Экспортные аккредитивы – кому выгодно?
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● платеж по аккредитиву гарантируется банком-эмитентом, а не заявителем и 
не зависит от решения последнего по оплате документов по аккредитиву;

● безотзывность аккредитива (заявитель не может без согласия бенефициара 
аннулировать или изменить условия аккредитива);

● возможность получения дополнительных гарантий платежа в случае 
предоставления подтверждения по аккредитиву;

● возможность быстрого получения экспортной выручки по аккредитиву в том 
случае, если предусмотрены рамбурсные инструкций в условиях 
аккредитива или осуществления постэкспортного финансирования 
(негоциация документов);

● возможность увеличить количество новых торговых партнеров

Аккредитивы: Преимущества для экспортеров
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Импортные аккредитивы – кому выгодно?
Импортерам, которые расширяют торговые операции благодаря сотрудничеству 
с новым партнером и не уверены в надежности поставщика.

Преимущества для импортера:
● осуществление платежа только после выполнения экспортером всех 

обязательств по поставке продукции и представления документов по 
аккредитиву;

● контроль надлежащего оформления и своевременности представления 
экспортером документов, предусмотренных условиями аккредитива;

● возможность получения документов, необходимых импортеру для 
получения товара и его таможенной очистки;

● возможность контроля сроков и соблюдения графика поставки товара;
● увеличение количества новых торговых партнеров.
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Аккредитив представляет собой договор, который содержит обязательство 
банка-эмитента, по которому этот банк по поручению клиента (заявителя 
аккредитива) или от своего имени обязуется осуществить платеж в пользу 
поставщика товаров или услуг и поручает другому (исполняющему) банку 
осуществить этот платеж против документов, которые соответствуют условиям 
аккредитива. 

Аккредитив является договором, отдельным от договора купли-продажи или 
другого документа, который имеет силу договора, на котором он основывается.
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● Покрытый (депонированный) – аккредитив, для осуществления платежей по 
которому заранее бронируются средства плательщика в полной сумме на 
отдельном счете в банке-эмитенте или в исполняющем банке.

● Непокрытый (гарантированный) – аккредитив, оплата по которому (если 
временно нет средств на счете плательщика) гарантируется банком-эмитентом 
за счет банковского кредита.

● Отзывный аккредитив может быть изменен или аннулирован банком-
эмитентом в любое время без предварительного уведомления получателя 
платежа (поставщика товаров или услуг).

● Безотзывный аккредитив может быть аннулирован или условия которого 
могут быть изменены только с согласия на это получателя платежа, в пользу 
которого он был открыт.
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Последовательность сделки с аккредитивом

1) Прежде всего покупатель и продавец договариваются о том, что при оплате товара 
будет использован аккредитив. (1)
2) Затем покупатель обращается в свой банк и просит открыть аккредитив (2) в 
пользу продавца. Поскольку при открытии аккредитива банк гарантирует 
получателю выполнение платежа, то до выдачи аккредитива банк должен принять 
кредитное решение относительно покупателя.
3) Банк покупателя направляет сообщение об открытии аккредитива в банк 
продавца (3), а банк продавца извещает об этом продавца (3).
4) Продавец отправляет товар и представляет товарные документы в свой банк. (4)
5) Банк продавца пересылает документы курьерской почтой (5) в банк покупателя.  
После установления соответствия документов банк покупателя выплачивает деньги 
продавцу (6) или дает обещание выплатить деньги в день платежа. Затем товарные 
документы передаются покупателю (7).
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Процедура аккредитива при сделке без посредника
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https://2go.iccwbo.org/explore-our-products/ebooks.html

https://2go.iccwbo.org/explore-our-products/ebooks.html
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https://icc.academy/certifications/export-import-certificate/

https://icc.academy/certifications/export-import-certificate/
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Инесса Платонова
Заместитель председателя 
наблюдательного совета АО “ПЛАСКЕ”

Благодарю за внимание!
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