
статті 11—13 Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-

VIII (далі — Закон про валюту);

Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих

операцій в іноземній валюті, затверджене постановою Правління НБУ від

02.01.2019 № 5 (далі — Положення № 5);

Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами

граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів,

затверджена постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 7 (далі — Інструкція № 7);

Положення про валютний нагляд, затверджене постановою Правління НБУ від

03.01.2019 № 13.

Алла Воловенко

експерт MCFR Головбух

Валютний нагляд, строки ЗЕД-
розрахунків та санкції за
порушення валютного
законодавства

Валютний нагляд з боку банків за операціям в іноземній валюті — це той інструмент,

який накладає певні обмеження у зовнішньоекономічній діяльності та валютних

операціях. І це може стосуватися не лише підприємств і підприємців, але й звичайних

фізосіб.

На сьогодні питання валютного нагляду, а не контролю, регулюють, зокрема:

— 

— 

— 

— 

З’ясуємо, що таке валютний нагляд та в чому він полягає.

Що таке валютний нагляд та хто його здійснює

Починаючи із 7 лютого 2019 року поняття «валютний контроль» замінили

валютним наглядом. Для бізнесу новий підхід у валютному нагляді означає

скасування деяких валютних обмежень, зняття низки бюрократичних бар’єрів і

необхідності звітувати перед банками щодо будь-якої валютної операції.



Нацбанк,

Державна податкова служба України (ДПС).

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:

— 

— 

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 150 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.

До відома!

Зовнішньоекономічні операції підлягають фінмоніторингу (Закон

№ 1702). Банки також за потреби вимагають подати інформації

про валютні операції (ст. 10 Закону про валюту)

Якщо банк (чи небанківська фінустанова) виявить порушення валютного

законодавства, він гальмує проведення такої валютної операції та інформує про неї

НБУ і ДПС.

Валютний нагляд за експортною операцією: як банк

зараховуватиме оплату від нерезидента
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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.

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).

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:

— 

— 

— 

Тож у вашій ситуації обслуговуючий банк вимагатиме ці документи, щоб

звіряти суми коштів, які надходитимуть на рахунок підприємства. При цьому

банк самостійно вирішуватиме:

— 

— 

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).

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 ї ї 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).

Експорт або імпорт робіт/послуг за бартерним

договором: коли повідомляти про факт здійснення

Валютний контроль експортних операцій: як зарахувати

переплату за одним контрактом в рахунок іншого
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вимоги випливають із взаємних зобов’язань між резидентом і

нерезидентом, які є контрагентами за цими операціями;

вимоги однорідні;

строк виконання за зустрічними вимогами настав, або не встановлений, або

визначений моментом пред’явлення вимоги;

між сторонами не було спору щодо характеру зобов’язання, його змісту,

умов виконання (пп. 5 п. 10 розд. ІІІ Інструкції № 7).

часткової оплати від нерезидента за контрактом № 2;

Підприємство уклало з нерезидентом два експортних контракти на поставку

товару. За контрактом № 1 у підприємства виникла кредиторська

заборгованість, позаяк нерезидент перерахував за цим контрактом зайві

кошти. Експорту товару за контрактом № 1 вже не буде. Однак за чинним

контрактом № 2 підприємство також експортувало товар на користь

нерезидента, однак повної оплати за ним ще не отримало. Чи може банк

зняти валютний нагляд щодо граничних строків розрахунків за експортним

контрактом № 2 на підставі переплати за контрактом № 1? Які документи має

надати підприємство?

Рішення. Валютний нагляд за дотриманням граничних строків розрахунків

проводить уповноважений банк, який обслуговує операцію (п. 5 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 має право завершити валютний нагляд за дотриманням граничних

строків розрахунків, зокрема:

• за експорту товару — після зарахування на поточний рахунок резидента в

банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар (пп. 2 п. 9 розд.

ІІІ Інструкції № 7);

• за наявності документів про припинення зобов’язань за операціями з

експорту, імпорту товарів зарахуванням зустрічних однорідних вимог за

одночасного дотримання умов:

— 

— 

— 

— 

Навіть якщо у Вашій ситуації нерезидент перераховував гроші за всіма

експортними контрактами на один і той самий поточний рахунок резидента,

обслуговуючий банк рекомендуватиме оформити зарахування зустрічних

однорідних вимог за контрактами № 1 і № 2 відповідно до підпункту 5 пункту

10 розділу ІІІ Інструкції № 7. Адже платежі надходили з різним призначенням,

У такому разі валютний нагляд за експортним контрактом № 2 банк

завершуватиме на підставі:

— 



договірних документів між резидентом і нерезидентом про проведення

взаємозаліку зустрічних однорідних вимог — зобов’язання резидента перед

нерезидентом про повернення переплати за експортним контрактом № 1 та

зобов’язання нерезидента перед резидентом щодо часткової оплати за

експортним контрактом № 2.

— 

Зверніть увагу, що на момент проведення взаємозаліку вимоги мають бути

однорідними і за ними має настати строк виконання.

Законодавство дозволяє оформити взаємозалік в односторонньому і

двосторонньому порядку.

Експорт бракованого товару на незначну суму: чи

завершить банк валютний нагляд

Підприємство-постачальник виготовило й експортувало металеву

конструкцію з електронним обладнанням, призначену для випробування

датчиків. Вартість виробу — 1500 євро, умови — відстрочена оплата після

приймання й випробування виробу Замовником. За місяць Замовник надіслав

претензію, що виріб неналежної якості, його не можна використовувати із

запланованою метою, тому Замовник не згоден його оплачувати, але може

повернути назад за кошти Постачальника. Позаяк вартість зворотної доставки

фактично дорівнює ціні приладу, Постачальник хоче визнати претензію

Замовника і скасувати попередньо виставлений інвойс без повернення

виробу.

Чи можна, не повертаючи прилад з-за кордону, зняти операцію з валютного

контролю та уникнути санкцій за неповернення валютної виручки?

Рішення. Граничний строк розрахунків за операціями експорту й імпорту

товарів становить 365 календарних днів (к. дн.) (п. 21 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). Він не поширюється на операції у незначному розмірі (до

400 тис. грн — пп. 7 п. 2 Положення № 5), у т. ч. незавершені розрахунки, крім

дроблення операцій експорту товарів і валютних операцій (п. 22 Положення

№ 5).
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Банк завершує валютний нагляд за дотриманням резидентами граничних

строків розрахунків, зокрема, якщо сума незавершених розрахунків за

операцією експорту, імпорту товарів не перевищує незначної суми. За

розрахунків в іноземній валюті суму незавершених розрахунків за операцією

визначають за офіційним курсом гривні до іноземних валют, що встановив

НБУ на дату останньої події за відповідною операцією — остання дата

платежу/надходження грошових коштів, дата поставки товару, зарахування

зустрічних однорідних вимог (пп. 1 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 НБУ від 02.01.2019 № 7; далі — Інструкція № 7).

У розглядуваній ситуації вартість виробу, що експортувало підприємство-

постачальник, становить 1,5 тис. євро, тобто в еквіваленті не перевищує

незначної суми. Тому підприємство не матиме жодних наслідків, якщо не

поверне цей виріб/валютну виручку з-за кордону. Адже банк не проводитиме

валютного нагляду за цією операцією.

Зважте, що до податкового органу документів у будь-якому випадку подавати

не потрібно. Адже банк самостійно ухвалює рішення завершити валютний

нагляд за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків (п. 13 розд.

ІІІ Інструкції № 7). Податковий орган лише стягує пеню, якщо обслуговуючий

банк виявить порушення граничних строків розрахунків за операціями

експорту й імпорту товарів і повідомить про це (ч. 8 ст. 13 Закону України «Про

валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII).

Які розрахунки в інвалюті резиденти можуть проводити

на території України

здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземному інвестору

прибутків, доходів (у т. ч. дивідендів) та інших коштів;

надання банками банківських та інших фінансових послуг на підставі

банківської ліцензії;

надання небанківськими фінустановами та операторами поштового зв’язку

(якщо у них є ліцензія на здійснення валютних операцій) фінансових послуг,

визначених пунктами 1—5 частини 2 та частиною 3 статті 9 Закону № 2473;

Усі розрахунки на території України проводять винятково у гривні. В іноземній

валюті можна проводити розрахунки під час:

— 

— 

— 
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розміщення, виплати грошового доходу та погашення облігацій,

казначейських зобов’язань України, номінованих в іноземній валюті, якщо це

передбачили проспектом цінних паперів;

купівлі-продажу державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті,

якщо ініціатором або отримувачем за такою валютною операцією є банк;

інших операціях, визначених Митним кодексом України та/або нормативно-

правовими актами Нацбанку (ч. 2 ст. 5 Закону України «Про валюту і валютні

операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII).

— 

— 

— 

Разом з цим, розрахунки за цими операціями можна проводити у гривні та

банківських металах.

Які суми потрапляють під валютний нагляд

Підприємство займається зовнішньоекономічною діяльністю. Чи скасували

валютний контроль на суми, менші за 150 тис. грн?

Рішення. Із 7 лютого замість терміна «валютний контроль» застосовуємо

термін «валютний нагляд». Здебільшого суми, менші за 150 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 150 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).
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валютні операції проводить одна особа;

валютні операції пов’язані між собою одними контрагентами, підставами,

призначенням;

кожна операція — на суму, меншу за еквівалент 150 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 тиждень перевищує 300

тис. грн та/або за календарний місяць — 1,2 млн грн;

інші ознаки дроблення валютних операцій, що їх фінустанова встановлює на

власний розсуд.

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:

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Борг нерезидента погашає резидент: чи знімуть

операцію з валютного контролю

Розрахунки з нерезидентом за оренду приміщення: чи

обов’язково через банк

Банк запросив документи на використання готівки: чи

законно

Підприємство займається міжнародними транспортними перевезеннями і

постійно отримує в банку готівку для виплати підзвітних для відрядження та

покриття заборгованостей за авансовими звітами. Зараз банк вимагає надати

копії документів, які підтверджують використання готівкових коштів за цілий

рік. Чи законні вимоги банку?

Рішення. Банки є суб’єктами первинного фінансового моніторингу й у своїй

діяльності керуються, зокрема:
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Законом 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 (далі — Закон № 1702);

Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу,

затвердженим постановою Правління НБУ від 26.06.2015 № 417 (далі —

Положення № 417).

критеріях ризиків, визначених самостійно банком за критеріями ризиків,

встановлених Держфінмоніторингом;

результатах проведеного аналізу, який виявив факти невідповідності

фінансової операції фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;

типологічних дослідженнях у сфері протидії легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та

оприлюднених спеціально уповноваженим органом (ст. 16 Закону № 1702).

— 

— 

Банк зобов’язаний самостійно проводити оцінку ризику своїх клієнтів під час

їх ідентифікації, а також в інших випадках, і вживати застережних заходів щодо

клієнтів, стосовно яких встановили високий ризик. Критерії ризиків визначає

Держфінмоніторинг.

Клієнт — будь-яка особа, яка, зокрема, звертається до банку, або

користується його послугами.

Високий ризик — це результат оцінки ризику банком, що базується на

результатах аналізу сукупності визначених критеріїв, який свідчить про

високу ймовірність, що клієнт використовує банк для легалізації/

відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування

тероризму (п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону № 1702).

Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо у

банка виникають підозри, які ґрунтуються, зокрема, на:

— 

— 

— 

Тож, ключовим моментом у аналізі фінансових операцій на можливість

віднести їх до таких, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, є

підозра, що такі операції пов’язані із легалізацією/відмиванням доходів,

одержаних злочинним шляхом (п. 1 ст. 1 Закону № 1702).

До відома!

Підозра, що фінансова операція пов’язана із легалізацією

(відмиванням) доходів, може виникнути у банка, в тому числі, за

наявності лише одного критерію ризикової операції.
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виникнення підозри;

проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу (ч. 3

ст. 9 Закону № 1702).

купівля-продаж за готівку чеків, дорожніх чеків, у тому числі інших

платіжних інструментів або платіжних засобів чи засобів платежу;

фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів);

розрахунки за фінансову операцію у готівковій формі;

фінансові операції осіб, щодо яких банк встановив високий ризик (ст. 15

Закону № 1702)

Ідентифікацію та верифікацію клієнта банк проводить у разі, зокрема:

— 

— 

Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі,

якщо сума, на яку ї ї здійснюють, дорівнює чи перевищує 150 000 грн або

дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших

активах, еквівалентну 150 000 грн, та має одну або більше таких ознак,

зокрема:

— 

— 

— 

— 

Якщо у банка виникли сумніви у достовірності чи повноті наявної інформації

про клієнта, банк зобов’язаний провести поглиблену перевірку клієнта (ч. 4 ст.

9 Закону № 1702).

Банк має право витребувати, а клієнт/представник клієнта зобов’язані подати

інформацію та/або офіційні документи, аби банк ідентифікував, верифікував,

вивчив клієнта, уточнив інформацію про клієнта, тощо (ч. 7 ст. 9 Закону

№ 1702).

Вивчення фінансової діяльності клієнта — проведення банком порівняльного

аналізу інформації, отриманої під час здійснення аналізу фінансових операцій

клієнта, з інформацією, отриманою під час установлення ділових/договірних

відносин, у т. ч. в процесі уточнення інформації з питань ідентифікації, змісту

діяльності, фінансового стану, та з інформацією, отриманою за час

обслуговування за попередній період, з метою переоцінки рівня ризику

клієнта (пп. 3 п. 1 розд. І Положення № 417).

Отже, якщо у банка виникла підозра, що фінансові операції підприємства не

відповідають його фінансовому стану та/або змісту діяльності, або що операції

підприємства пов’язані із легалізацією/відмиванням доходів, одержаних

злочинним шляхом, законодавство не забороняє банку вимагати від клієнта

будь-які документи, аби пересвідчитися, що операція не підлягає фінансовому

моніторингу.

Банк має право відмовитися:



проводити фінансову операцію, якщо вона містить ознаки такої, що підлягає

фінансовому моніторингу;

від ділових відносин з клієнтом або від проведення фінансової операції,

якщо клієнт не надасть необхідні для вивчення документи чи відомості, або

якщо встановить клієнту неприйнятно високий ризик за результатами оцінки

чи переоцінки ризику

— 

— 

У такому випадку банк зобов’язаний протягом одного робочого дня, але не

пізніше наступного робочого дня з дня відмови, повідомити спеціально

уповноважений орган, зокрема, про клієнтів, які мають намір встановити

ділові відносини та/або провести фінансові операції, які мають ознаки таких,

що підлягають фінансовому моніторингу (ч. 1 ст. 10 Закону № 1702).

Імпорт-експорт повз Україну: як банк здійснює валютний

контроль

Вітчизняне підприємство купує в нерезидента товар і перепродує іншому

нерезидентові. В Україну товар не завозять. Як банк проводить валютний

нагляд?

Рішення. Митний кодекс України (МК) не регулює операцій, за яких товари не

перетинають митого кордону України (тобто імпорт без ввезення та експорт

без вивезення). Він поширюється на операції, пов’язані з перетином митного

кордону України (ст. 74, 82 МК). А в разі імпорту без ввезення та експорту без

вивезення надавати українським митним органам вантажно-митні декларації

не потрібно. Постачання товару підтверджує не митна декларація, а договір,

акт передачі товару і товаросупровідний документ.

Експортну операцію, коли резидент придбав продукцію за імпортним

договором без ї ї ввезення на митну територію України та перепродує

нерезидентові, контролює той банк, через який оплатили імпортний договір

(п. 21 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 про валютний нагляд).

На замітку!
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грошові кошти від нерезидента надійдуть на поточний рахунок резидента в

банку — якщо продукцію продали нерезидентові у повному обсязі за межами

України. Сюди включають кошти, які резидент переказав із власного рахунку,

відкритого за кордоном, якщо за продаж нерезидентові продукції за межами

України розраховувалися через цей рахунок резидента. За таких умов

резидент подає іноземного банку документи, що підтверджують зарахування

коштів від нерезидента;

резидент надасть документи, які підтвердять, що він самотужки використав

цю продукцію за межами України. Це можуть бути договори (контракти, угоди)

або інші форми документів, що застосовують у міжнародній практиці, які

можуть вважати договором (пп. 5 п. 9 Інструкції про валютний нагляд).

Із 07.02.2019 банк замість валютного контролю проводить валютний

нагляд за валютними операціями у разі платежів за кордон на суму

понад 400 тис грн

Зважте, що граничний строк розрахунків за операціями з експорту й імпорту

товарів становить 365 календарних днів (к. дн.), а не 180 к. дн., як було

раніше (п. 21 Положення про заходи захисту та визначення порядку

здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою

Правління НБУ від 02.01.2019 № 5).

Податківці теж підтверджують, що закон не забороняє імпортні операції без

ввезення товару на територію України за зовнішньоекономічними

договорами (ЗІР, категорія 112.02). Граничні строки розрахунків за такими

операціями становлять 365 к. дн.

Банк завершить валютний нагляд за тим, як резиденти дотримують граничних

строків розрахунків за імпорту продукції без ї ї ввезення на територію

України, коли:

або

— 

— 

Якщо банк виявить, що розрахунки за імпортними операціями резидентів без

ввезення продукції на територію України не завершили у граничні строки, він

повідомить про це НБУ (п. 25 Інструкції про валютний нагляд).

Банк відмовився видати готівку з рахунку ФОП: чи

законно

СИТУАЦІЯ

http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques


купівля-продаж за готівку чеків, дорожніх чеків, у т. ч. інших платіжних

інструментів або платіжних засобів чи засобів платежу;

фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів);

розрахунки за фінансову операцію у готівковій формі;

фінансові операції осіб, щодо яких банк встановив високий ризик (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; далі —

Закон № 1702).

оцінює ризик своїх клієнтів зважаючи на критерії ризиків, що їх визначає

Держфінмоніторинг, під час їх ідентифікації та в інших випадках;

вживає застережних заходів щодо клієнтів, стосовно яких встановили

високий ризик.

Фізична особа — підприємець другої групи (ФОП) звернулася до банку, аби

зняти кошти з розрахункового рахунку для власних потреб у розмірі 160 тис.

грн. Податки, збори та інші платежі, передбачені законодавством від

підприємницької діяльності, ФОП сплатив. Проте банк відмовляється

видавати кошти з рахунку і зажадав надати інформацію про походження

коштів, а також документи, що підтверджують мету їх використання. Чи має

банк на це законодавчі підстави?

Рішення. Банк є суб’єктом первинного фінансового моніторингу і

зобов’язаний провести обов’язковий фінмоніторинг операції, сума якої

дорівнює чи перевищує 150 000 грн або суму в іноземній валюті, банківських

металах, інших активах, еквівалентну 150 000 грн, і має одну чи більше таких

ознак:

— 

— 

— 

— 

Тож позаяк ФОП планує зняти готівку зі свого рахунку в розмірі 160 000 грн,

банк зобов’язаний провести первинний фінансовий моніторинг такої операції.

Для цього банк самостійно:

— 

— 

Клієнтом банку є будь-яка особа, яка звертається до банку, або користується

його послугами, у т. ч. ФОП.

До відома!

з 03.01.2020 ФОП не може витрачати кошти з підприємницького

рахунку на власні потреби (постанова Правління НБУ від 27.12.2019 №

162). Щоб використати підприємницькі кошти на власні потреби, слід

переказати їх на окремий рахунок, відкритий на фізособу.

УВАГА



на критеріях ризиків, що банк визначив самостійно на підставі критеріїв

ризиків, Держфінмоніторингу;

результатах аналізу, за яким банк виявив, що фінансова операція клієнта не

відповідає його фінансовому становищу/змісту діяльності;

типологічних дослідженнях у сфері протидії легалізації/відмиванню доходів,

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму/

розповсюдженню зброї масового знищення, які підготував та оприлюднив

Держфінмоніторинг (ст. 16 Закону № 1702).

проводити фінансову операцію, якщо вона містить ознаки такої, що підлягає

фінансовому моніторингу;

від ділових відносин із клієнтом або від проведення фінансової операції,

якщо клієнт не надасть необхідних документів чи відомостей, або якщо

встановить клієнтові неприйнятно високий ризик за результатами оцінки

ризику.

Банк проводитиме внутрішній фінансовий моніторинг фінансової операції,

якщо в нього виникають підозри, які ґрунтуються, зокрема,:

— 

— 

— 

Банк також узагальнює/аналізує інформацію/документи, аби встановити

достатність/недостатність реальних фінансових можливостей клієнта

проводити/ініціювати конкретну фінансову операцію на відповідну суму (пп. 16-

1 п. 2 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу,

затвердженого постановою Правління НБУ від 26.06.2015 № 417; далі —

Положення № 417).

Банк має право витребувати, а клієнт зобов’язаний надати інформацію та/або

офіційні документи, аби банк ідентифікував/верифікував/вивчив фінансове

становище клієнта, уточнив інформацію про нього (ч. 7 ст. 9 Закону № 1702;

пп. 3 п. 1 Розділу І Положення № 417).

Отже, якщо в банку виникла підозра, що фінансові операції ФОП, які

перевищують 150 000 грн, не відповідають його фінансовому становищу та/

або змісту діяльності, або його реальних фінансових можливостей

недостатньо, аби провести/ініціювати фінансову операцію на відповідну суму,

або його операції пов’язані із легалізацією/відмиванням доходів, одержаних

злочинним шляхом, законодавство не забороняє банку вимагати від клієнта

будь-які документи, аби пересвідчитися, що ця операція не ризикова.

Пам’ятайте, що банк має право відмовитися:

— 

— 

У такому випадку банк повідомить Держфінмоніторинг про клієнта, який має

намір встановити ділові відносини та/або провести фінансові операції, які

мають ознаки таких, що підлягають фінансовому моніторингу (ч. 1 ст. 10 Закону

№ 1702).



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).
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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.

Нерезидент винен підприємству 2 центи: чи знімуть

операцію з валютного нагляду

Підприємство провело експортні операції за двома ЗЕД-контрактами. За

першим отримали переплату в розмірі $2,02. За другим виникла недоплата в

розмірі $0,02. Банк зняв «незакриту» операцію за другим контрактом з

валютного контролю. Чи треба укласти додаткову угоду для перенесення

переплати в розмірі $0,02 з першого контракту на другий, щоб закрити

операцію в обліку?

Рішення. Дійте на власний розсуд. Можете укласти додаткову угоду і закрити

операцію або залишити усе як є.

Граничні строки розрахунків не поширюються на операції з експорту, імпорту

товарів у незначному розмірі (в т. ч. незавершені розрахунки за операцією),

окрім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних

операцій (п. 22 розд. ІІ 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).

Незначною є сума, яка (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних

валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції) є

меншою, ніж розмір, передбачений статтею 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. І ця сума

становить 400 тис. грн.
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Сам лише факт незакриття розрахунків за ЗЕД-операцією — порушення

вимог пункту 23 розділу ІІ Положення № 5. Адже там записано, що

розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів резиденти мають

закривати у строк 365 к. дн. Але навіть якщо контрагент-нерезидент залишить

$0,02 непогашеними, підприємству не інкримінують порушення граничних

строків валютних розрахунків, оскільки ці суми банк не відстежуватиме. Тому,

якщо збираєтеся укладати додаткову угоду, щоб уникнути «валютних» санкцій,

можете цього не робити.

Податкових наслідків від урахування незакритої суми не буде. Адже

господарську операцію підприємство відобразило за фактом продажу товару/

оформлення митної декларації (пп. 134.1.1, п. 187.1, 187.11, 195.1 Податкового

кодексу України).

Тож підприємство може залишити кредиторську заборгованість на балансі

непогашеною і списати ї ї вже після спливу строку позовної давності. Якщо

бажаєте закрити госпоперацію раніше, продовжуйте перераховувати курсові

різниці на кожну дату балансу за цим монетарним боргом (п. 7 П(С)БО 21

«Вплив змін валютних курсів»). Ліпше створіть під такий «борг» резерв

сумнівної заборгованості (в разі застосування методу абсолютної суми за п. 8

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»). Укладіть також додаткову угоду про

взаємозалік за двома ЗЕД-контрактами. Виходить, що остаточний вибір за

підприємством, залежно від того, наскільки ідеальним воно хоче бачити свій

облік.

ФОП не повідомив банк про валютну позику від

нерезидента: які наслідки переоформлення позики на

фіндопомогу

Фізична особа — підприємець (ФОП) на третій групі платників єдиного

податку, не повідомила банк про отримання валютної позики від нерезидента.

Коли гроші від нерезидента надійшли на поточний рахунок ФОПа, банк також

не відстежив цю операцію і не уточнив платіж. За кілька місяців ФОП вирішив

частково повернути позику, однак банк цього не дозволив через те, що даних

про позику немає в Інформаційній системі НБУ «Кредитні договори з

нерезидентами» (АІС). Банк закидає ФОПові, що той заздалегідь не
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поінформував банк про отримання позики від нерезидента і, відповідно, банк

не вніс даних про таку позику до АІС, що є порушенням валютного

законодавства.

Чи насправді до ФОПа можуть застосувати штрафні санкції у розмірі 100%

валютної операції за те, що не зареєстрував позику? Чи можна розв’язати

ситуацію, якщо ФОП заднім числом оформить отримані від нерезидента

кошти не як позику, а як безповоротну фінансову допомогу? Як відобразити

таку фінансову допомогу у податковому обліку ФОПа? Чи можна ї ї

оподаткувати на загальних підставах? Адже можливий ризик, що через

отриману фінансову допомогу дохід ФОПа перевищить обсяг 7 млн грн за

податковий (звітний період) і його переведуть на загальну систему

оподаткування?

Рішення. За порушення вимог валютного законодавства ДПС має право

адекватно до вчиненого порушення застосувати штрафні санкції у розмірі до

100% суми операції, проведеної з порушенням, лише до юридичних осіб,

окрім уповноважених установ (ч. 4 ст. 14 Закону України «Про валюту і валютні

операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII).

До ФОПа за порушення валютного законодавства можуть застосувати лише

адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 1000 до 3000

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 до 51 000 грн

(ст. 162-1 Кодексу України про адміністративні порушення).

Однак в описаній ситуації не можна стверджувати, що ФОП порушив валютне

законодавство, не повідомивши банк про те, що має намір використовувати

свій рахунок для отримання позики від нерезидента.

Адже відповідно до валютного законодавства резидент, що не є банком

(позичальник за договором, новий боржник), має право за власною

ініціативою звернутися до банку, в якому відкрив рахунок, і повідомити про

намір використовувати цей рахунок для грошових розрахунків (платежів) за

договором до фактичного проведення валютних операцій за договором

через цей банк. У такому разі банк зобов’язаний у строк не більше ніж п’ять

робочих днів після дати такого звернення, але не пізніше ніж день

проведення першої валютної операції за таким договором через цей банк,

надати НБУ повідомлення про відповідний договір (п. 6, 7 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», затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 6;

далі — Положення № 6).



за зверненням резидента — позичальника (нового боржника) з

урахуванням пункту 7 розділу I Положення № 6;

із власної ініціативи не пізніше ніж день проведення першої валютної

операції за договором через цей банк, якщо до фактичного проведення

валютних операцій за договором через банк резидент-позичальник до нього

не звертався (п. 15 Положення № 6).Саме тому НБУ лише рекомендував:

Тобто ФОП мав право звернутися до банку, а не був зобов’язаний.

Положення № 6 також передбачає, що банк надає до АІС повідомлення про

договір:

— 

— 

«…інформувати своїх клієнтів про їх звернення в банк до початку розрахунків за кредитним договором

з нерезидентом. Оскільки в протилежному випадку у банка можуть виникнути питання, сумніви,

потреба витребовувати у клієнта додаткові документи під час повернення коштів за цим договором.

Такі ситуації можуть призвести до непорозумінь з клієнтом, невиконання/несвоєчасного виконання

договірних зобов’язань клієнта перед нерезидентом, ускладнення здійснення банком аналізу валютних

операцій» (лист НБУ «Про особливості здійснення банками валютного нагляду за деякими операціями»

від 17.01.2019 № Р/25-0006/2831; далі — Лист).

У цій ситуації не можна стверджувати, що саме через порушення ФОП банк

не зареєстрував договір позики у АІС. Адже банк має інструмент, щоб

відстежувати надходження коштів від нерезидента на рахунок ФОПа, уточнити

платіж, витребувати у клієнта-ФОПа підтвердні документи. Однак він цього не

зробив.

Окрім того, в Листі НБУ рекомендував, щоб клієнти зверталися до банку до

початку розрахунків за договором позики, а не до дати отримання коштів від

нерезидента. Тому, позаяк ФОП фактично звернувся до банку, перш ніж

частково повернути кошти нерезидентові, банк мав право просто затримати

таку операцію до п’яти робочих днів, щоб внести інформацію про договір до

АІС.

Отже, банк не повідомлятиме НБУ про порушення з боку ФОПа, адже у цій

ситуації законодавство порушив саме обслуговуючий банк.

Переоформлення договору позики на договір отримання безповоротної

фінансової допомоги (БФД) насправді допоможе виправити ситуацію і зняти

питання про порушення.

Адже АІС — це комплекс організаційно-технічних засобів НБУ, який

забезпечує формування централізованої інформаційної бази про договори,

які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед

нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами,

позиками, в т. ч. поворотною фінансовою допомогою (ч. 1 п. 2 Положення про

заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в

іноземній валюті, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 №

5).



включити до доходів ФОПа — платника єдиного податку як вартість

безоплатно одержаних товарів, робіт чи послуг (п. 292.3 ПК);

оподаткувати ПДФО за ставкою 18% і військовим збором за ставкою 1,5% —

якщо обсяг доходу у податковому (звітному) періоді перевищить обсяг,

встановлений пунктом 291.4 ПК (у Вашій ситуації — 7 млн грн).

Позаяк вимоги реєструвати БФД в АІС валютне законодавство не містить, то і

кошти, що ФОП отримав як БФД і про які не повідомив обслуговуючий банк,

не є порушенням валютного законодавства ані з боку ФОПа, ані з боку банку.

Щодо відображення у податковому обліку ФОПа отримання БФД є дві позиції

податківців. А саме, що БФД є доходом:

• фізичної особи, а не ФОПа (індивідуальна податкова консультація ДФС від

29.08.2017 № 1757/6/99-99-13-01-02-16/IПК; ЗІР, підкатегорія 107.01.02). Тоді БФД

не включають до доходів ФОПа, позаяк ці кошти не пов’язані з

підприємницькою діяльністю. Тому цей дохід, з погляду цивільного

законодавства, є доходом громадянина і підлягає оподаткуванню ПДФО і

військовим збором окремо на загальних підставах (за ставками, відповідно,

18% і 1,5%);

• ФОПа (лист ГУ ДФС у м. Києві від 26.04.2016 № 3185/Х/26-15-13-02-15) — за

цією позицією, якщо у договорі записали, що БФД надають саме ФОПові, таку

БФД потірбно:

— 

— 

Позаяк перший підхід більш фіскальний, він менш ризикований для ФОПа.

Однак, щоб уникнути будь-яких суперечностей і ризику переведення ФОПа

на загальну систему оподаткування, у договорі про надання БФД передбачте,

що нерезидент надає ї ї саме фізичній особі. Можете також звернутися до ДПС

та отримати індивідуальну податкову консультацію відповідно до статті 52 ПК.

Чи діє вимога щодо обов’язкового продажу валютної

виручки

Обов’язковий продаж виручки експортерами по зовнішньоекономічним

контрактам скасували з 20.06.2019 (постанова Правління НБУ від 18.06.2019

№ 78). На сьогодні вся виручка залишається у експортерів на рахунках.

СИТУАЦІЯ
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Обов’язкового продажу валютної виручки з

20.06.2019 немає

Товар за одним контрактом оформлений у режимі ІМ-74:

чи можна зарахувати зустрічні однорідні вимоги і зняти

валютний нагляд за іншим контрактом

вимоги випливають із взаємних зобов’язань між резидентом і

нерезидентом, які є контрагентами за цими операціями;

вимоги однорідні;

Постачальник-нерезидент та Покупець-резидент уклали два контракти на

постачання товару. За першим контрактом Постачальник поставив Покупцеві

товар, що розміщений на митному ліцензійному складі. За цим товаром

митниця оформила митну декларацію (МД) типу ІМ-74. Вимоги до резидента

щодо сплати за товар за цим контрактом фактично вже настали, адже

нерезидент поставив товар на митну територію України. Водночас за іншим

імпортним контрактом Покупець виконав попередню оплату за товар, якого

нерезидент ще не поставив.

Чи завершить банк валютний нагляд за другим імпортним контрактом

резидента (за проведеною попередньою оплатою), якщо Постачальник та

Покупець оформлять взаємозалік зустрічних однорідних вимог за двома

імпортними контрактами? Чи врахує банк такі документи із взаємозаліку

зустрічних вимог, якщо Покупець-резидент наразі не має змоги оформити

товар за першим імпортним контрактом у режимі ІМ-40?

Рішення. Валютний нагляд за дотриманням граничних строків розрахунків

проводить уповноважений банк, що обслуговує цю операцію (п. 5 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 має право завершити валютний нагляд за наявності, зокрема,

документів про припинення зобов’язань за операціями з експорту, імпорту

товарів зарахуванням зустрічних однорідних вимог у разі дотримання

сукупності таких умов:

— 

— 

СИТУАЦІЯ



строк виконання за зустрічними вимогами настав, або не встановлений, або

визначений моментом пред’явлення вимоги;

між сторонами не було спору щодо характеру зобов’язання, його змісту,

умов виконання (пп. 5 п. 10 розд. ІІІ Інструкції № 7).

ситуацію, яка наразі склалася між резидентом і нерезидентом;

договірні умови, які підтверджують взаємні зобов’язання;

підтвердні документи, зокрема, імпортні контракти, що підтверджують

взаємні зобов’язання резидента і нерезидента, відповідно, з оплати товару і

його поставки, МД типу ІМ-74, яка підтверджує фактичну поставку товару на

митну територію України та виконання зобов’язання нерезидента перед

резидентом за договором на імпорт товару, документи, що підтверджують

попередню оплату резидента за товар за другим імпортним контрактом.

— 

— 

     Водночас Інструкція № 7 не встановлює вимог до типу МД, яка має

підтверджувати виконання зобов’язання сторонами, зокрема нерезидентом

перед резидентом, з метою взаємозаліку зустрічних однорідних вимог.

Тобто у Вашій ситуації банк відповідно до Інструкції № 7 має завершити нагляд

за другим імпортним контрактом лише на підставі договірних документів між

резидентом і нерезидентом про зарахування зустрічних однорідних вимог.

Позаяк тип МД ІМ-74, яка підтверджує виконання зобов’язання нерезидента з

поставки товару на користь резидента, не містить ознак порушення

законодавства щодо імпорту товарів, банк не має підстав визнати

зобов’язання резидента перед нерезидентом з оплати поставки товару

незаконним або таким, за яким не настав строк виконання.

Тому, якщо зустрічні вимоги за обома імпортними контрактами між

резидентом та нерезидентом однорідні й за ними обома настав строк

виконання, на договірних умовах із нерезидентом оформте документи про

зарахування таких вимог. У них детально опишіть:

— 

— 

— 

Щоб уповноважений банк завершив валютний нагляд за другим імпортним

контрактом резидента, надайте йому оформлені документи про зарахування

зустрічних однорідних вимог.

Чи подавати Декларацію про валютні цінності

Валютну декларацію більше немає потреби подавати.

Адже Закон про валюту, чинний з 07.02.2019, не передбачає декларування

валютних цінностей і майна, які перебувають за межами України.
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Тому декларацію про валютні цінності за звітні періоди починаючи з 1 кварталу

2019 року не подаємо. Останнім періодом, за який необхідно було подавати

декларацію, є 2018 рік (станом на 01.01.2019).

Кошти від податкового органу Греції: чи законно

зарахувати на поточний рахунок нерезидента, який не

має представництва

Юридична особа — нерезидент не відкриваючи представництва, відкрила

поточний рахунок в іноземній валюті в українському банку. На транзитний

рахунок банку на користь нерезидента надійшли кошти — бюджетне

відшкодування від податкового органу Греції. Чи може банк відмовитися

зарахувати кошти на поточний рахунок нерезидента в іноземній валюті?

Рішення. Порядок використання поточних рахунків юридичних осіб —

нерезидентів в іноземній валюті встановлює пункт 127 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). На поточних рахунках в іноземній валюті юридичних осіб —

нерезидентів проводять, зокрема, «…операції із переказу коштів з/на

рахунків(и) інших нерезидентів за кордоном» (пп. 9 п. 127 Положення № 5).

Тобто пункт 127 Положення № 5 дозволяє зараховувати на поточний рахунок

нерезидента в іноземній валюті будь-які кошти з рахунків інших нерезидентів,

у т. ч. від податкового органу Греції. Це правило діє незалежно від того, чи

відкрив нерезидент представництво в Україні.

Водночас зверніть увагу, що операції, яких не містить пункт 127 розділу X

Положення № 5, юридична особа — нерезидент проводить винятково через

поточний рахунок свого постійного представництва в Україні (п. 129

Положення № 5). На цьому наголошують і податківці (індивідуальна податкова

консультація ДФС від 15.05.2019 № 2187/6/99-99-15-03-02-15/ІПК). Однак

описаної ситуації це не стосується.

Як здійснюють нагляд за граничними строками ЗЕД-

розрахунків
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Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих

операцій в іноземній валюті, затверджене постановою Правління НБУ від 02.01.2019

№ 5 (далі — Положення № 5);

Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами

граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів,

затверджена постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 7 (далі — Інструкція № 7).

за ЗЕД-операціями, обсяг яких менший ніж 150 000 грн; або

з моменту, коли залишок розрахунків за ними стає меншим за цю планку (п. 9

Інструкції № 7). Винятком є ситуації, коли виявили ознаки дроблення ЗЕД-операції.

Ключовим елементом валютного нагляду є дотримання суб’єктами господарювання

— резидентами України граничних строків розрахунків за експортно-імпортними

операціями. Регулюють зазначене питання:

— 

— 

На сьогодні граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів

становлять 365 календарних днів (п. 21 Положення № 5).

ДО ВІДОМА! Термін «товар» з метою валютного регулювання вживають у значенні

Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII (далі —

Закон про ЗЕД) (ч. 2 ст. 1 Закону про валюту; п. 2 Положення № 5). А за статтею 1

Закону про ЗЕД товаром є будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної

власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі). Тому

обмеження строків розрахунків стосується експортно-імпортної операції з поставки

як товарів, так і робіт і послуг.

Граничні строки розрахунків не поширюються на операції з експорту, імпорту товарів

у незначному розмірі (у т. ч. незавершені розрахунки за операцією), крім дроблення

операцій з експорту товарів або валютних операцій (п. 22 Положення № 5). А

незначний розмір операцій — це той, що не підлягає фінмоніторингу (пп. 7 п. 2

Положення № 5; пп. 5 п. 3 Інструкції № 7). Зауважимо, що Інструкція № 7 має

тимчасовий характер, вона залишиться чинною до скасування вимоги щодо

граничних строків розрахунків.

Поки що межа для фінмоніторингу — 150 000 грн (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; далі — Закон № 1702).

Тож, банки не контролюють строки розрахунків:1

— 

— 

До відома!

Ознаки дроблення описані в підпункті 5 пункту 3 Інструкції № 7

УВАГА



імпорт товарів за державними контрактами з оборонного замовлення;

імпорт послуг чи лікарських засобів за угодами МОЗ із спеціалізованими

організаціями, а також імпорт послуг для лікування громадян із рідкісними

(орфанними) захворюваннями;

імпорт товарів, які використовують для виробництва космічної та авіаційної техніки

та агрегатів;

експорт-імпорт товарів у межах угод про розподіл продукції;

експорт робіт, послуг (окрім транспортних і страхових послуг, робіт) і прав

інтелектуальної власності (постанова Правління НБУ від 14.05.2019 № 67).

Утім НБУ може скасовувати або встановлювати граничні строки розрахунків для

окремих видів операцій/галузей економіки за поданням уряду (ч. 1 ст. 13 Закону про

валюту; п. 21 розд. ІІ Положення № 5).

Відтак, граничні строки розрахунків за зовнішньоекономічними операціями також не

поширюються на:

— 

— 

— 

— 

— 

Нерезидент не повертає попередню оплату за товар,

який підприємство вирішило не купувати: чи є

порушення валютного законодавства

Підприємство уклало договір на постачання товару з резидентом Китаю і

перерахувало попередню оплату. Однак за деякий час підприємство

вирішило не забирати товар. Повертати попередню оплату нерезидент

відмовився. Чи ризикує підприємства у цій ситуації порушити валютне

законодавство і як діяти, щоб уникнути ризику?

Рішення. У цій ситуації обслуговуючий банк може встановити порушення

граничного строку розрахунків за операцією з імпорту товарів, якщо резидент

Китаю не поверне попередню оплату або не поставить товар протягом 365

календарних днів із дати, коли підприємство перерахувало попередню оплату

(п. 21 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; п. 5, пп. 2 п. 7 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).
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отримайте довідку уповноваженого органу країни розташування сторони

ЗЕД про виникнення і припинення форс-мажорних обставин (ч. 6 ст. 13 Закону

про валюту);

подайте до суду чи міжнародного комерційного арбітражу позовну заяву

резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, що виникла

внаслідок недотримання нерезидентом строку, передбаченого ЗЕД. Перебіг

строку зупиняють, якщо уповноважений орган відповідної країни прийняв до

провадження документ про стягнення такої заборгованості з боржника-

нерезидента на користь резидента у позасудовому/досудовому примусовому

порядку (ч. 7 ст. 13 Закону про валюту);

отримайте від Мінекономрозвитку висновок щодо подовження граничного

строку розрахунків, як передбачає Порядок видачі висновку щодо

продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з

експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком,

затверджений постановою КМУ від 13.02.2019 № 104 (ч. 4 ст. 13 Закону про

валюту). Нагадаємо, цей порядок можна застосувати до операцій резидентів

за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва,

тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних

технічних виробів і товарів спеціального призначення (п. 1 Порядку № 104).

Якщо обслуговуючий банк встановить таке го порушення, він поінформує про

нього НБУ, а НБУ надасть інформацію до ДПС (ч. 1 ст. 10, ч. 4, 11, 12 ст. 11 Закону

України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII; далі —

Закон про валюту).

За порушення граничних строків розрахунків ДПС стягне з підприємства

пеню за кожен день прострочення у розмірі 0,3% суми неодержаних

грошових коштів за договором/вартості недопоставленого товару в

національній валюті або іноземній, перерахованій у національну валюту за

курсом НБУ на день виникнення заборгованості. Загальний розмір

нарахованої пені не може перевищувати суми грошових коштів/вартості

товару, що підприємство не отримало за договором (ч. 5, ч. 8 ст. 13 Закону про

валюту; пп. 54.3.3 Податкового кодексу України; ПК).

Адміністративну відповідальність застосовують за порушення вимог

валютного законодавства, окрім порушення строків за операціями з експорту

й імпорту товарів. Адже за них настає відповідальність за статтею 13 Закону

про валюту (пп. 4 п. 1 ст. 14 Закону про валюту).

Щоб уникнути ризику і зупинити/продовжити перебіг граничних строків

розрахунків, законодавство передбачає три можливих способи, а саме:

— 

— 

— 

Тож у описаній ситуації, якщо підприємство порушить граничні строки

розрахунків, ДПС нарахує пеню за кожен день прострочення у розмірі 0,3%

суми неодержаних грошових коштів/непоставленого товару. Щоб уникнути



порушення, поверніть товар/кошти в Україну протягом граничного строку

розрахунків або вдайтеся до одного з перелічених способів, аби зупинити/

подовжити перебіг граничних строків розрахунків.

Зверніть увагу, що граничні строки розрахунків не поширюються на операції у

незначному розмірі з експорту/імпорту товарів, включаючи незавершені

розрахунки за операцією, крім дроблення експортних і валютних операцій (пп.

7 п. 2, п. 22 Положення № 5). Тому, якщо передплата підприємства за товар на

користь резидента Китаю не перевищує 400 тис. грн, банк не проводитиме

валютного нагляду за цією операцією.

Експорт обладнання неналежної якості на значну суму:

як уникнути санкцій за неповернення валютної виручки

Підприємство-постачальник експортувало обладнання вартістю 20 000 євро

на умовах відстроченої оплати — після того, як Замовник прийме та випробує

виріб. За місяць Замовник надіслав претензію, що обладнання неналежної

якості, та повідомив, що не оплачуватиме його. Як підприємство може

уникнути санкцій за неповернення валютної виручки?

Рішення. Граничний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту

товарів становить 365 календарних днів (п. 21 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). Цей граничний строк не поширюється на операції у

незначному розмірі (до 400 тис. грн — пп. 7 п. 2 Положення № 5) з експорту/

імпорту товарів, включаючи незавершені розрахунки за операцією, окрім

дроблення експортних і валютних операцій (п. 22 Положення № 5).

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. За

розрахунків в іноземній валюті суму незавершених розрахунків за експортом,

імпортом товарів визначають за офіційним курсом гривні до іноземних валют,

встановленим НБУ на дату останньої події за відповідною операцією — дата

останнього платежу/надходження грошових коштів, поставки товару,

зарахування зустрічних однорідних вимог (пп. 1 п. 9 розд. ІІІ Інструкції про

порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних
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переглядають ціну товарів через невідповідність їх кількісних та/або якісних

характеристик умовам договору — на вартість недопоставлених

(недоотриманих) та/або неякісних товарів. Рішення про таку невідповідність

ухвалює Міжнародний комерційний арбітражний суд (МКАС) чи Морська

арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті (МАК) або інший орган,

уповноважений розглядати спори або засвідчувати таку невідповідність

згідно з правилами чи звичаями країни сторони договору або третьої країни

відповідно до умов договору;

повністю або частково повертають резидентові товар, що він поставив

нерезиденту за експортним договором, у зв’язку з повним або частковим

невиконанням сторонами взаємних зобов’язань за експортним договором —

на вартість товару, оформленого митною декларацією (МД) типу ІМ-40

«Імпорт», ІМ-41 «Реімпорт», ІМ-51 «Переробка на митній території», ІМ-75

«Відмова на користь держави», ІМ-76 «Знищення або руйнування», та за

наявності відповідної інформації в реєстрі МД (пп. 1, 4 п. 12 розд. III Інструкції №

7).

строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів,

затвердженої постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 7; далі — Інструкція

№ 7).

Водночас зменшення суми грошових коштів, які мають надійти на користь

резидента від нерезидента як плата за експорт, Інструкція № 7 допускає

також за умови, що протягом виконання зобов’язань за договором:

— 

— 

Порядок вирішення спорів, що виникають між сторонами

зовнішньоекономічного договору (ЗЕД,) мають визначати умови ЗЕД з

урахуванням положень процесуального законодавства України. Для цього під

час укладення ЗЕД сторони мають керуватися Положенням про форму

зовнішньоекономічних договорів (контрактів), наказом Мінекономіки та з

питань євроінтеграції від 06.09.2001 № 201. Зокрема, ЗЕД має містити розділ

«Санкції та рекламації», а також умови врегулювання спорів у судовому

порядку.

Якщо сторони не врегулюють спірні питання за ЗЕД у досудовому порядку,

підприємство має право звернутися до суду. Перебіг граничного строку

розрахунків зупиняється із дня, коли суд, МКАС прийме до розгляду позовну

заяву резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, що виникла

внаслідок недотримання строку, передбаченого ЗЕД, або уповноважений

орган відповідної країни прийме до провадження документ про стягнення

такої заборгованості з боржника-нерезидента на користь резидента у

позасудовому (досудовому) примусовому порядку. Пеню за порушення

строку в цей період ДПС не нараховує (п. 7 ст. 13 Закону України «Про валюту і

валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII).



переглянути вартість обладнання через невідповідність його якісних

характеристик умовам договору — на вартість неякісного обладнання.

Рішення про таку невідповідність має ухвалити МКАС, МАК чи інший орган,

уповноважений розглядати спори або засвідчувати таку невідповідність

згідно з правилами чи звичаями країни сторони договору або третьої країни

відповідно до умов договору;

у повному обсязі або частково повернути обладнання, що підприємство

поставило нерезидентові за експортним договором, у зв’язку з повним або

частковим невиконанням сторонами взаємних зобов’язань — на вартість

такого обладнання, оформленого МД, зокрема типу ІМ-40 «Імпорт», ІМ-41

«Реімпорт», ІМ-76 «Знищення або руйнування», та за наявності відповідної

інформації в реєстрі МД (пп. 1, 4 п. 12 розд. III Інструкції № 7).

У Вашій ситуації вартість обладнання неналежної якості, що його

експортувало підприємство-постачальник, в еквіваленті перевищує незначну

суму (400 тис. грн). Тому сторони ЗЕД до закінчення спливу граничного строку

розрахунків мають діяти в один зі способів:

— 

— 

Якщо після цього сума грошових коштів, що мають надійти від нерезидента як

плата за обладнання, зменшиться до незначної суми (не перевищуватиме в

еквіваленті 400 тис. грн), уповноважений банк завершить валютний нагляд за

такою експортною операцією.

Аналогічну позицію містить індивідуальна податкова консультація ГУ ДФС у

Житомирській області від 09.04.2019 № 1511/6/06-30-14-03-09-ІПК.

Чи може сплатити за експортним контрактом особисто

керівник нерезидента

Підприємство експортувало продукцію до Німеччини на умовах післяплати.

На валютний рахунок плату отримали у повній сумі, проте платником у

платіжному документі зазначене не підприємство-покупець, а керівник

підприємства-нерезидента. У банківському документі чітко зазначено номер

інвойсу, за яким проведено оплату, і прізвище та ім’я керівника. Чи

правомірна така оплата і які ризики приховує операція?

Рішення. Перше, на що у цій ситуації слід зважити: відносини, про які йдеться

у запитанні, виникли між резидентами різних держав. Тому важливо з’ясувати,

право якої країни застосувати до таких правовідносин.
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У випадках, передбачених законом (ст .5 Закону України «Про міжнародне

приватне право» від 23.06.2005 № 2709-IV; далі — Закон № 2709), учасники

(учасник) правовідносин можуть на свій розсуд вибирати право, що його

застосовуватимуть до змісту правових відносин. Вибір права має бути явно

вираженим або безпосередньо випливати із дій сторін правочину, його умов

чи обставин справи, що їх розглядають сукупно, якщо інше не передбачено

законом.

Сторони договору можуть обрати право, що застосовуватимуть до договору,

крім випадків, коли такий вибір прямо заборонений законами України (ст. 43

Закону № 2709). За відсутності згоди сторін договору про вибір права

застосовують право відповідно до частин другої і третьої статті 32 Закону №

2709. При цьому саме продавець є стороною, виконання якої має вирішальне

значення для змісту договору купівлі-продажу. Тобто в таких випадках

застосовують право країни продавця. У розглядуваному випадку — право

України.

Як випливає із запитання, договір купівлі-продажу (поставки) уклали між

собою юридичні особи України та іншої держави. Керівник іноземної

юридичної особи, якщо він не зазначений у договорі як сторона, для якої

виникають певні права та обов’язки, є третьою особою. Відповідно до статті

511 Цивільного кодексу України (ЦК) зобов’язання не створює обов’язку для

третьої особи. У випадках, встановлених договором, зобов’язання може

породжувати для третьої особи права щодо боржника та (або) кредитора.

Кредитора у зобов’язанні можна замінити іншою особою в результаті

виконання обов’язку боржника третьою особою (п. 4 ч. 1 ст. 512 ЦК).

Отже, законодавство України передбачає можливість виконання

зобов’язання юридичної особи ї ї керівником. Тоді такий керівник набуває

статусу кредитора для юридичної особи, керівником якої він є.

Відповідно до пункту 4 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» дебітори — це

юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували

підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Звісно, для правильного відображення в обліку оплати, отриманої від

керівника, бажано отримати документ, що врегульовує відносини юридичної

особи — покупця та ї ї керівника. Із такого документа логічно випливатиме, що

такий керівник є дебітором для юридичної особи — продавця (наприклад,

договір поруки). Або що юридична особа у той чи інший спосіб уповноважила

його виконати ї ї зобов’язання від ї ї імені (наприклад, довіреність чи

доручення).



Національний банк України має право встановлювати граничні строки

розрахунків за операціями з експорту й імпорту товарів (ст. 13 Закону України

«Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VII). Тобто грошові

кошти підлягають зарахуванню на рахунки резидентів у банках України у

строки, зазначені у договорах, але не пізніше за строк і в обсязі, що

встановлені Нацбанком України. Строк сплати заборгованості обчислюють із

дня митного оформлення експортованої продукції.

Отже, валютне законодавство контролює кошти за експортними операціями,

що мають надійти на рахунки резидентів у банках України. При цьому такі

кошти мають бути ідентифіковані як такі, що надійшли на виконання певної

операції саме резидентові за експорт товару. Щодо ідентифікації власне

платника законодавство вимог не висуває.

У наведеному запитанні йдеться про те, що у платіжному документі є

посилання на інвойс (рахунок), що виставив резидент за експортовану

продукцію. Банку цього достатньо, щоб ідентифікувати платіж як проведений

за відповідною експортною операцією. Отже, валютне законодавство не

порушене.

Коли банк знімає операцію з валютного контролю

Банк завершує валютний нагляд за дотриманням резидентами граничних

строків розрахунків, якщо сума незавершених розрахунків за операцією з

експорту, імпорту товарів не перевищує 150 000 грн.

Суму незавершених розрахунків за операцією з експорту, імпорту товарів

визначають за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим

НБУ на дату останньої події за відповідною операцією. Це може бути остання

дата платежу/надходження грошових коштів, дата поставки товару, дата

зарахування зустрічних однорідних вимог (пп. 1 п. 9 Інструкції № 7).

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів

встановлює НБУ (ч. 1 ст. 13 Закону України «Про валюту і валютні операції» від

21.06.2018 № 2473-VIII; далі — Закон № 2473). Наразі ці строки становлять 365

календарних днів (п. 21 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).

СИТУАЦІЯ



операції проводить один резидент;

операції пов’язані між собою одним контрагентом-нерезидентом і

договором (контрактом, угодою, іншим документом);

сума кожної операції з експорту товару не перевищує вартісної межі для

фінансового моніторингу (150 000 грн);

сума операцій за календарний місяць перевищує десятикратний розмір

операції на незначну суму, тобто 1 500 000 грн (150 000 грн × 10) (пп. 5 п. 3

Інструкції № 7).

Граничні строки розрахунків не поширюються на операцію з експорту/

імпорту товарів, у т. ч. незавершені розрахунки за операцією, сума якої не

перевищує 150 000 грн (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). Це стосується фінансових операцій, які

підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. Але це правило не

застосовують до операцій з експорту товарів, поділених на частини, або

дроблення валютних операцій (пп. 1 п. 22 Положення № 5).

150 000 грн

вартісна межа для фінансового моніторингу

Дроблення операції з експорту товару — це штучне ділення поставки товару

за операцією з експорту товару, що передбачає одночасну наявність таких

ознак:

— 

— 

— 

— 

До відома!

НБУ дозволив банкам завершувати валютний нагляд за дотриманням

бізнесом граничних строків розрахунків за операціями з експорту

товарів після зарахування коштів за акредитив (пп. 2 п. 9 Інструкції №

7).

УВАГА

УВАГА



Крім цього, банк, що отримав повідомлення від НБУ по електронній пошті

про зміну обслуговуючого банку в митній декларації за операцією з

експорту товарів, зобов’язаний не пізніше п’ятого робочого дня з дня

отримання цього повідомлення завершити здійснення валютного нагляду

за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків за операцією

резидента з експорту продукції ( ).п. 162 Інструкції № 7

Як подовжити граничні строки ЗЕД-розрахунків

на період дії форс-мажорних обставин (ч. 6 ст. 13 Закону України «Про

валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII; далі — Закон про

валюту);

якщо суд, міжнародний комерційний арбітраж прийняв до розгляду позовну

заяву резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла

внаслідок недотримання нерезидентом строку, передбаченого

зовнішньоекономічним договором (ЗЕД), або уповноважений орган

відповідної країни прийняв до провадження документ про стягнення такої

заборгованості з боржника-нерезидента на користь резидента у

позасудовому/досудовому примусовому порядку (ч. 7 ст. 13 Закону про

валюту).

Українська фірма експортувала товар нерезидентові на підставі

зовнішньоекономічного договору. Нерезидент затримує розрахунки. Як

подовжити граничні строки розрахунків за зовнішньоекономічною операцією,

що встановив НБУ?

Рішення. Граничний строк розрахунків за операціями з експорту й імпорту

товарів (далі — граничний стрк розрахунків) становить 365 календарних днів

(п. 21 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).

Перебіг строків розрахунків і нарахування пені за їх порушення за експортом

та імпортом товарів зупиняють:

— 

— 

За окремими операціями з експорту й імпорту товарів граничний строк

розрахунків, що встановив Нацбанк, може подовжити Мінекономрозвитку,

надавши відповідний висновок (ч. 4 ст. 13 Закону про валюту).

СИТУАЦІЯ



отримати довідку уповноваженої організації/органу країни розташування

сторони ЗЕД про виникнення і припинення форс-мажорних обставин;

подати до суду/міжнародного комерційного арбітражу позовну заяву про

стягнення з нерезидента заборгованості;

отримати від Мінекономрозвитку висновок щодо подовження граничних

строків розрахунків на підставі Порядку № 104.

Порядок видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків

за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених

Національним банком, затверджений постановою КМУ від 13.02.2019 № 104

(далі — Порядок № 104).

До окремих операцій з експорту й імпорту товарів належать операції

резидентів за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного

будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки

складних технічних виробів і товарів спеціального призначення (п. 1 Порядку

№ 104).

Тож законодавство передбачає для підприємства-резидента три можливих

способи, аби зупинити/подовжити перебіг граничних строків розрахунків:

— 

— 

— 

За потреби скористайтеся одним із цих способів.

Чи можна подовжити граничні строки розрахунків, якщо

укласти додаткову угоду з нерезидентом

Підприємство — резидент України відвантажило товар нерезидентові на

підставі зовнішньоекономічного договору (ЗЕД). Нерезидент частково

оплатив товар, однак його заборгованість перед підприємством становить

близько 800 тис. грн. Чи порушить підприємство граничні строки розрахунків

за операцією з експорту товару? Чи можна укласти додаткову угоду до ЗЕД-

договору і подовжити граничні строки розрахунків за операцією?

Рішення. Граничний строк розрахунків за операціями з експорту й імпорту

товарів (далі — граничний строк розрахунків) становить 365 календарних днів

(п. 21 Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення

окремих операцій в іноземній валюті, затверджене постановою Правління

НБУ від 02.01.2019 № 5; далі — Положення № 5). Якщо підприємство

експортує/імпортує товари або не завершує розрахунків за операцією у

незначному розмірі, граничні строки на такі операції не поширюють, окрім

дроблення валютних операцій (п. 22 Положення № 5).

СИТУАЦІЯ



Незначний розмір валютної операції є меншим, ніж розмір, що законодавство

встановлює для фінансових операцій, які підлягають обов’язковому

фінансовому моніторингу (пп. 7 п. 2 Положення № 5). На сьогодні він дорівнює

150 тис. грн (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).

Тож банк, що обслуговує експортну операцію підприємства, за якою сума

незавершених розрахунків становить близько 800 тис. грн, обов’язково

контролюватиме граничні строки розрахунків за такою операцією. Якщо

нерезидент їх перевищить, банк встановить порушення і повідомить ДПС.

До відома!

Якщо НБУ встановлює граничний строк розрахунків за операціями

резидентів з експорту товарів, грошові кошти зараховують на рахунки

резидентів у банках України у строки, зазначені в ЗЕД, але не пізніше

за граничний строк, і в обсязі, що встановив НБУ (ч. 2 ст. 13 Закону

України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII).

Тож, якщо підприємство укладе додаткову угоду до ЗЕД-договору і встановить

новий термін розрахунків для нерезидента, подовжити граничні строки

розрахунків, які встановив НБУ, у такий спосіб не вдасться.

Чи можна призупинити або поновити перебіг

граничного строку розрахунків

Підприємство — резидент України експортувало компанії — резидентові

Польщі продукцію на підставі зовнішньоекономічного договору (ЗЕД).

Компанія не перерахувала кошти за продукцію у строки, що передбачає ЗЕД,

тому підприємство подало позов до міжнародного комерційного арбітражу

(МКА) в Польщі, аби стягнути заборгованість із компанії — резидента Польщі.

Які документи підприємство має надати до банку, аби зняти операцію з

валютного контролю?

УВАГА

СИТУАЦІЯ



продукції — з дня ї ї митного оформлення;

робіт/послуг/прав інтелектуальної власності/інших немайнових прав — із

дня, коли у письмовій формі у паперовому або електронному вигляді

оформили акт, рахунок/інвойс або інший документ, який засвідчує, що

резидент їх надав (п. 2 ст. 13 Закону України «Про валюту і валютні операції»

від 21.06.2018 № 2473-VIII; далі — Закон про валюту).

суд, МКА прийняв позовну заяву резидента про стягнення з нерезидента

заборгованості, яка виникла внаслідок того, що нерезидент не дотримав

строку, передбаченого у ЗЕД;

уповноважений орган відповідної країни взяв до провадження документ

про стягнення заборгованості з боржника-нерезидента на користь резидента

у позасудовому/досудовому примусовому порядку (п. 7 ст. 13 Закону про

валюту).

Рішення. Граничний строк розрахунків за операціями з експорту й імпорту

товарів (далі — граничний строк розрахунків) становить 365 календарних днів

(п. 21 Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення

окремих операцій в іноземній валюті, затверджене постановою Правління

НБУ від 02.01.2019 № 5; далі — Положення № 5). Ці строки не поширюються

на операції у незначному розмірі (до 150 тис. грн — пп. 7 п. 2 Положення № 5)

з експорту/імпорту товарів, у т. ч. незавершені розрахунки за операцією, крім

дроблення валютних операцій (п. 22 Положення № 5).

Якщо резидент України експортував товари/роботи/послуги, нерезидент —

отримувач товару має зарахувати грошові кошти на рахунки резидента у

банках України у строки, зазначені у договорі, але не пізніше за строк та в

обсязі, що встановлює НБУ.

Строк виплати заборгованості обчислюйте в разі експорту:

— 

— 

Перебіг граничного строку розрахунків зупиняють і пеню за порушення

строку в цей період не нараховують, якщо:

— 

— 

Про такі події уповноважений банк обов’язково звітуватиме до НБУ (п. 25

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).

Тож аби призупинити перебіг граничного строку розрахунків у зазначеній

ситуації, компанія-резидент має подати до уповноваженого банку документ,

який підтверджує, що суд/МКА прийняв позовну заяву резидента про

стягнення з нерезидента заборгованості. Такими документами можуть бути,

зокрема:



копія позовної заяви до суду/МКА із копією документа, що підтверджує дату

ї ї подання.  Такою датою вважають дату вручення суду позовної заяви. А

Якщо ї ї надіслали поштою — дата штемпеля на конверті поштового відомства

місця відправлення, а за експресдоставки — дата накладної;

копія платіжки про сплату реєстраційного та арбітражного зборів;

ухвала/постанова голови суду/МКА про порушення провадження у справі

про стягнення з резидента Польщі заборгованості за ЗЕД.

ухвалить рішення відмовити у позові повністю чи частково або відмовити у

порушенні провадження у справі чи про залишення позову без розгляду;

визнає документ про стягнення заборгованості з боржника-нерезидента

таким, що не підлягає виконанню, недійсним, незаконним та/або закриє/

припинить провадження без зарахування грошових коштів за таким

документом на рахунки резидента у банках України.

— 

— 

— 

Банк поновить граничний строк розрахунків, а ДПС нарахує пеню за те, що

резидент його порушив, за кожен день прострочення, в т. ч. за період, на який

банк зупинив цей строк, якщо суд/МКА:

— 

— 

Якщо суд/МКА вирішить задовольнити позов, підприємство сплатить лише

пеню, яку ДПС нарахувала до дня, коли суд/МКА прийняв позовну заяву до

розгляду (п. 7 ст. 13 Закону про валюту).

Підприємство експортує піар-послуги: чи є валютний

нагляд за граничними строками розрахунків

Підприємство експортує піар-послуги, основний клас діяльності — 70.21

«діяльність у сфері зв’язків з громадськістю». Підприємство працює за

попередньою оплатою від нерезидента. Чи підпадає операція підприємства

під валютний нагляд щодо граничних строків розрахунків за операціями з

експорту й імпорту товарів?

Рішення. Граничний строк розрахунків за операціями з експорту й імпорту

товарів становить 365 календарних днів (п. 21 Положення про заходи захисту

та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті,

затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 5).

Однак банк проводить валютний нагляд за дотриманням резидентом

граничного строку розрахунків, зокрема, за операцією з експорту товарів,

якщо на дату митного оформлення продукції, виконання робіт, надання послуг,
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нерезидент не завершив розрахунків за операцією, тобто кошти від

продажу нерезидентові товару на поточний рахунок резидента не надійшли

або надійшли не у повному обсязі;

банк не має інформації про те, що нерезидент завершив розрахунки за

такою операцією (п. 6 розд. ІІ 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).

експорту прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав сталася

будь-яка з подій:

— 

— 

Тож якщо підприємство — експортер піар-послуг працює за попередньою

оплатою, такі операції взагалі не підпадають під об’єкт валютного нагляду

щодо дотримання граничних строків розрахунків, адже на момент експорту

послуг нерезидент вже розрахувався.

Також зверніть увагу на постанову Правління НБУ «Про встановлення

винятків та (або) особливостей запровадження граничних строків розрахунків

за операціями з експорту та імпорту товарів і внесення змін до деяких

нормативно-правових актів» від 14.05.2019 № 67 (далі — Постанова № 67).

Вона, зокрема, звільняє від валютного нагляду послуги/роботи, окрім

транспортних і страхових, права інтелектуальної власності, інші немайнові

права, що експортуються (пп. 5 п. 1 Постанови № 67).

Тож, якщо підприємство експортуватиме піар-послуги з наступною оплатою,

уповноважений банк не проводитиме валютного нагляду за такою операцією.

Як відкрити рахунок за кордоном

Починаючи із 7 лютого 2019 року юридична або фізична особа — резидент має право

відкрити рахунок за кордоном. Це стало можливим завдяки Закону України «Про

валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII (далі — Закон про валюту).

Як відкрити рахунок у закордонному банку

Резиденти мають право з урахуванням обмежень, визначених Законом про валюту й

іншими законами України, відкривати рахунки в іноземних фінансових установах і

вільно проводити через такі рахунки валютні операції (ч. 3 ст. 4 Закону про валюту). А

принцип свободи здійснення валютних операцій, передбачає в т. ч. право фізичних та



транскордонний переказ валютних цінностей проводять винятково через

уповноважені установи;

порядок переказу валютних цінностей визначає Національний банк України.

юридичних осіб — резидентів укладати угоди з резидентами і нерезидентами та

виконувати зобов’язання за цими угодами у національній чи іноземній валюті, в т. ч.

відкривати рахунки у фінансових установах інших країн (ст. 2 Закону про валюту).

Резиденти мають право придбавати валютні цінності за кордоном, здійснювати їх

транскордонне переміщення та/або транскордонний переказ з урахуванням

обмежень, визначених Законом про валюту (ст. 7), а саме:

— 

— 

Тож резиденти (фізичні та юридичні особи) можуть відкривати рахунки за межами

України. Відкривати і використовувати ці рахунки вони можуть відповідно до

законодавства країни, у якій відкритий цей рахунок. Щоб отримати детальнішу

інформацію про відкриття і використання рахунку в закордонному банку, зверніться

до того банку, де плануєте відкрити рахунок.

Чи треба продавати виручку, отриману на закордонний рахунок

Розрахунки за зовнішньоекономічними операціями проводять винятково через

рахунки в банках (п. 16 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). Стаття 13 Закону про

валюту надає НБУ право встановлювати граничні строки розрахунків за операціями з

експорту й імпорту товарів.

Якщо Нацбанк встановлює граничний строк розрахунків за операціями резидентів з

експорту товарів, грошові кошти підлягають зарахуванню на рахунки резидентів у

банках України у строки, зазначені у договорах, але не пізніше за строк та в обсязі,

що визначив НБУ. Виручка резидента має бути зарахована на його рахунок саме в

українському банку. Пункт 25 Положення № 5, який встановлював обов’язковий

продаж надходжень в іноземній валюті у розмірі 30%, перестав діяти з 20.06.2019

(відповідно до постанови Правління НБУ від 18.06.2019 № 78).

Тобто надходженння в іноземній валюті відтепер залишаються в розпорядженні

резидентів і нерезидентів. Вони мають право використовувати таку валюту з

урахуванням положень валютного законодавства, тобто в т. ч. й для переказу на

власний рахунок за межами України.

Як бачите, про послуги, надані за межами України, у Законі про валюту не йдеться.

Тож і такі кошти не підлягають обов’язковому продажу.

Як використовувати валюту, отриману за кордоном



Банкам заборонено купувати безготівкову інвалюту за дорученням/заявою

клієнтів-резидентів з метою розміщення коштів на вкладному (депозитному) рахунку

в банку та/або на рахунку за кордоном в іноземній фінустанові (п. 14-1 Положення №

5). Ця заборона не поширюється на операції юросіб та фізосіб-підприємців із купівлі

інвалюти з метою розміщення коштів на власних рахунках за кордоном. Адже вони

мають утримувати власні відокремлені підрозділи за кордоном та/або виконувати

зобов’язання за ЗЕД-контрактами (крім зобов’язань з переказу сум вкладів на

рахунки в іноземних банках).

Отже, перерахувати кошти на власний рахунок за кордоном можна, але не за рахунок

купленої для цього валюти. Купувати валюту і переказувати ї ї на власний рахунок за

межами України можна лише для утримання власного відокремленого підрозділу або

виконання зобов’язань перед нерезидентами, окрім розміщення на депозит.

Валюту на рахунку в іноземному банку можна використовувати для виконання

зобов’язань власника рахунку. Наприклад для розрахунків із нерезидентами або

працівниками, компенсації їм витрат на відрядження. Якихось спеціальних правил

оформлення таких виплат, у т. ч. виплати на карткові рахунки працівників для

компенсації витрат на відрядження, чинне законодавство не містить. Їх оформлюють у

загальному порядку.

Які є обмеження щодо переміщення валюти через

державний кордон

Юрособа може ввезти в Україну або вивезти за ї ї межі готівкову валюту через

повноважного представника у зв’язку з ї ї госпдіяльністю без обмеження суми на

умовах письмового декларування (п. 5-7 Положення № 3).

Фізична особа може ввозити в Україну та вивозити за ї ї межі готівкову валюту і

банківські метали в сумі чи вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро. В

іншому разі необхідно письмово задекларувати цінності (ч. 1 ст. 8 Закону про валюту,

ст. 371, 374 Митного кодексу України).

Форму бланка декларації транскордонного переміщення фізичними особами

валютних цінностей затверджено постановою КМУ від 27.02.2019 № 203. При цьому

бланки декларації транскордонного переміщення фізособи можуть виготовляти

шляхом роздрукування із застосуванням комп’ютерної техніки або їх копіювання на

папері формату А4 (210 × 296 мм) за затвердженою формою.

Декларацію заповнює власноручно громадянин, який досяг 16-річного віку, або

уповноважена ним особа.



транскордонне переміщення валюти України, іноземної валюти та банківських

металів у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро;

вивезення за межі митної території України платіжних документів та цінних паперів

(акцій, облігацій, купонів до них, векселів (тратт), боргових розписок, акредитивів,

чеків, банківських наказів, депозитних сертифікатів, інших фінансових та банківських

документів), виражених у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах,

сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10 000 євро;

ввезення на митну територію України платіжних документів та цінних паперів (акцій,

облігацій, купонів до них, векселів (тратт), боргових розписок, акредитивів, чеків,

банківських наказів, депозитних сертифікатів, інших фінансових та банківських

документів), виражених у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах,

сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро, у ручній поклажі та/

або у супроводжуваному багажі через пункти пропуску через державний кордон

України, відкриті для повітряного сполучення, та сумарна фактурна вартість яких

перевищує еквівалент 500 євро та/або сумарна вага яких перевищує 50 кг, у ручній

поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного

сполучення, пункти пропуску через державний кордон України.

Декларацію потрібно буде заповнювати, якщо особа здійснює:

— 

— 

— 

Благодійна/гуманітарна допомога від нерезидента: чи

потрібна ліцензія

Благодійний фонд — резидент України має намір отримати благодійну/

гуманітарну допомогу від нерезидента. Чи може нерезидент перерахувати на

поточний рахунок благодійного фонду кошти у валюті як благодійну

допомогу? Чи мусить благодійний фонд отримати для цього ліцензію від НБУ?

Рішення. Операції з виплати благодійної/гуманітарної допомоги належать до

поточних валютних операцій (пп. 5 п. 4 розд. І Положення про здійснення

операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління

НБУ від 02.01.2019 № 2).

Аби отримати благодійну/гуманітарну допомогу в іноземній валюті від

нерезидента, благодійному фонду — резиденту України наразі не потрібно

отримувати ліцензію (спеціальний дозвіл) НБУ (ч. 1 ст. 7 Закону України «Про

гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV, далі — Закон № 1192).

Уповноваженому банку, який обслуговуватиме цю операцію, не потрібно

реєструвати ї ї в автоматизованій інформаційній системі НБУ, в якій реєструють

залучені резидентами від нерезидентів кредити, позики, поворотну фінансову
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подати документи, щоб допомогу в інвалюті від нерезидента визнали

гуманітарною. Перелік документів, які подаються для визнання вантажів

(товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих

послуг гуманітарною допомого, затверджений наказом Мінсоцполітики від

06.04.2017 № 573;

зареєструватися отримувачем гуманітарної допомоги у порядку,

затвердженому постановою КМУ від 30.01.2013 № 39.

допомогу (ч. 1 п. 2 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).

Благодійний фонд безперешкодно може отримати від нерезидента

благодійну/гуманітарну допомогу в іноземній валюті на свій поточний

інвалютний рахунок (пп. 7— 8 п. 109 розд. Х Положення № 5).

Утім, якщо це саме гуманітарна допомога, уповноважений банк

зараховуватиме інвалюту від нерезидента за наявності рішення

Мінсоцполітики про те, що ці кошти визнали гуманітарною допомогою (лист

НБУ «Щодо порядку зарахування гуманітарної допомоги у вигляді іноземної

валюти на рахунки в іноземній валюті отримувача гуманітарної допомоги» від

21.01.2000 № 13-134/169-423).

Зверніть увагу, аби визнати благодійну допомогу гуманітарною, якщо така

необхідність з’явиться, наприклад, аби визнати товар, який благодійний фонд

закупить на іноземні кошти, вантажем гуманітарної допомоги, благодійний

фонд має звернутися до Мінсоцполітики, а також:

— 

— 

Гуманітарну допомогу у вигляді інвалюти з інвалютних рахунків

використовують у порядку, затвердженому постановою КМУ від 22.03.2000

№ 542, далі — Постанова № 542 (ч. 6 ст. 7 Закону № 1192).

Мінсоцполітики та органи ДПС контролюють використання гуманітарної

допомоги за цільовим призначенням. Цим органам благодійний фонд має

щомісяця звітувати про розподіл та використання гуманітарної допомоги у

вигляді інвалюти (ст. 7 Постанови № 542, ст. 11 Закону № 1192).

Чи є обмеження щодо пересилання валюти поштою

Пересилання валюти і банківських металів у міжнародних поштових відправленнях

підпорядкували загальним правилам перетину валютою митного кордону.



Тож ліміт для таких переказів становитиме 10 000 євро замість колишніх 300 євро (п.

6, 15 Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей,

затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 3, далі — Положення №

3; гл. 3 Iнструкцiї про перемiщення готiвки i банкiвських металiв через митний кордон

України, затвердженої постановою Правління НБУ від 27.05.2008 № 148).

Пересилання в Україну/з України готівкової валюти і банківських металів у

міжнародних поштових відправленнях здійснюється виключно з оголошеною їх

вартістю.

Крім того діють правила декларування, які наведено вище (п. 4 Положення № 3).

Які діють е-ліміти щодо переказів на іноземні рахунки

розрахунків за товарними експортно-імпортними операціями;

оплати праці та виплат, пов’язаних з виконанням обов’язків роботодавця;

виплат на підставі рішень судів та правоохоронних органів;

Для ЗЕД-операцій діють так звані е-ліміти. Чи ви їх дотримуєте, банки відстежують за

допомогою АІС «Е-ліміти» (п. 94 Положення № 5)

Так, пересічна фізособа-резидент може переказувати валюту, зокрема, щоб

розмістити кошти на власному рахунку за межами України, на загальну суму не

більше за 50 000 євро на рік. Але тільки на особисті потреби, а не для провадження

підприємницької діяльності (п. 88 Положення № 5).

А от юрособи та підприємці можуть переказувати валюту з України чи на поточні

рахунки нерезидентів — юридичних осіб, відкриті в Україні (крім інвестиційних

рахунків), на загальну суму не більше ніж 2 млн євро на рік (п. 89 Положення № 5).

На замітку!

2 млн євро на рік можуть переказати юрособи на рахунки

нерезидентів

Цей ліміт не стосується найтиповіших ЗЕД-операцій суб’єктів господарювання,

зокрема:

• поточних валютних операцій (крім операцій за договорами дарування, зі сплати

премій, бонусів, призів, матеріальної допомоги):

— 

— 

— 

УВАГА



виплат, пов’язаних із відрядженнями за кордон тощо (п. 4 Положення про

здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління

НБУ від 02.01.2019 № 2; далі — Положення № 2);

— 

• виконання зобов’язань за гарантіями, поруками, заставою;

• виконання зобов’язань за фінансовими аграрними розписками, лізингом,

факторингом, операціями страхування/перестрахування, договорами оренди, найму;

• погашення кредитів, позик;

• повернення іноземному інвесторові коштів, у т. ч. дивідендів, а також низки інших

ЗЕД-операцій (п. 90 Положення № 5).

До відома!

е-ліміти запровадили замість індивідуальних ліцензій. До

07.02.2019 потрібно було отримати разову ліцензію, щоб

провадити певні валютні операції, зокрема, розмістити валюту на

рахунках і вкладах за кордоном або зробити іноземну інвестицію

(п. 4 ст. 5 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і

валютного контролю» від 19.02.1993 № 15-93)

Тобто фактично ці ліміти не стосуються переважної більшості ЗЕД-операцій зі

«звичайної» госпдіяльністі українських фірм. Водночас відсутність індивідуального

ліцензування спростить інвестування коштів за кордон.

Чи є обмеження щодо переказу інвалюти фізособам

Фізособи мають право без відкриття поточного рахунку перераховувати за кордон

валюту за поточними неторговельними операціями в сумі не більше як 150 000 грн (п.

35 Положення № 2). Якщо сума перевищує цей ліміт, ї ї переказують із поточного

рахунку фізособи.

Виплатити фізособі готівкою валюту, що їй переказали з-за кордону без відкриття

рахунку, також можна у межах 150 000 грн. Якщо сума переказу більша, банк зарахує

ї ї повну суму на поточний рахунок (п. 40 Положення № 2).

УВАГА

УВАГА



150 000 грн

еквівалент такої суми фізособи можуть переказати у валюті без

відкриття поточного рахунку.

Фізична особа продала нерухомість в Україні

громадянину США: як розрахуватися

з-за кордону на відкритий в місцевому банку власний рахунок — поточний,

інвестиційний, рахунок умовного зберігання (ескроу), в т. ч. через

кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в українських банках;

з-за кордону безпосередньо на поточний рахунок резидента в Україні;

Фізична особа — резидент України має намір продати нерухоме майно в

Україні фізичній особі — резидентові США. Як нерезидент має перерахувати

кошти за придбану в Україні нерухомість резидентові України? Чи потрібно

нерезиденту відкривати інвестиційний рахунок чи можна перерахувати кошти

з-за кордону за допомогою SWIFT-переказу?

Рішення. Коли фізична особа — нерезидент придбаває нерухоме майно в

Україні — це одна з форм іноземних інвестицій (ст. 3 Закону України «Про

режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 № 93/96-ВР; далі — Закон №

93).

Іноземні інвестори — суб’єкти, які провадять інвестиційну діяльність на

території України, зокрема, фізичні особи — іноземці, що не мають постійного

місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності (п. 1 ч. 1 ст. 1

Закону № 93).

Тож в описаній ситуації фізична особа — нерезидент, яка придбаватиме у

фізичної особи — резидента України нерухоме майно, є іноземним

інвестором.

Умови, порядок, особливості проведення валютних операцій, пов’язаних з

інвестиційною діяльністю іноземних інвесторів в Україні, встановлює розділ VI

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 інвестувати кошти в Україні,

зокрема придбати нерухоме майно, іноземний інвестор — фізична особа

може переказати іноземну валюту/гривню:

— 

— 

СИТУАЦІЯ



на території України із власного інвестиційного рахунку на поточний

рахунок резидента або інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора.

— 

Іноземний інвестор — фізична особа може переказати кошти з одного

власного рахунку на інший, що відкриті в українських банках, а також

проводити в межах території України інші валютні операції, що не суперечать

вимогам законодавства України (п. 68 Пложення № 5).

Іноземні інвестори зобов’язані розраховуватися за об’єкт інвестування в

Україні, зокрема у вигляді нерухомого майна, винятково у безготівковій

формі через рахунки, відкриті в українських банках (п. 68 Положення № 5).

SWIFT-перекази можна проводити лише за операціями неторговельного

характеру. Таких переказів не застосовують для розрахунків у разі

інвестиційної чи підприємницької діяльності.

Як купити валюту в банку

договір із нерезидентом;

Щоб отримати іноземну валюту достатньо подати в обслуговуючий банк заяву. Іноді

фінустанова може вимагати наявності інших документів, пов’язаних із веденням

валютних операцій. Дослухайтеся до цього прохання. Подробиці — далі.

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, який передбачає продаж продукції нерезидентові за межами України та

зарахування виручки від ї ї продажу на рахунки резидента;

документи, передбачені для документарної (акредитив, інкасо) або вексельної

форми розрахунків.

— 

— 

Для купівлі інвалюти 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 150 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 150 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). І крапка. Думаємо, що затягувати з цим

фінустанови не будуть.

На замітку

Бізнес може купувати іноземну валюту за рахунок кредитних

коштів у гривні без обмежень в сумі

Де можна купити іноземну валюту

УВАГА

СИТУАЦІЯ



Придбати готівкову валюту можна не лише у банку чи обмінному пункті, а й у

поштових операторів. Їх внесли до переліку суб’єктів валютного ринку. Тож

якщо вони отримали ліцензію, можуть відкривати власні обмінні пункти (пп. 15

п. 2, п. 5, 16 Положення про структуру валютного ринку України, умови та

порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному

ринку України, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 1).

До відома!

Невдовзі фізособи зможуть купувати готівкову валюту онлайн. Деталі

цього процесу ще мають напрацювати, тому про цю процедуру

говорити зарано.

Нацбанк зберіг обмеження у 150 000 грн щодо придбання готівкової

іноземної валюти чи банківських металів фізособою в один операційний

(робочий) день і в одному банку/фінустанові (п. 39 Положення № 5). Тож ліміт у

150 000 грн стосуватиметься і купівлі готівкової валюти онлайн.

Чи можна купити валюту заздалегідь, аби уникнути

курсових ризиків

Підприємство уклало зовнішньоекономічний договір (ЗЕД), що передбачає

розрахунки з постачальником-нерезидентом у валюті за два місяці. Чи може

підприємство заздалегідь придбати валюту у розмірі 21 тис. дол. США, , аби

розрахуватися за ЗЕД? Чи встановлює законодавство валютні обмеження і як

ще підприємство може уникнути курсових ризиків?

Рішення. Підприємства мають розраховуватися за ЗЕД винятково через

рахунки в уповноважених банках. Готівкову форму розрахунків за ЗЕД

законодавство забороняє (п. 16 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).

Аби розрахуватися за поточними торговельними операція з нерезидентом,

підприємство-резидент за кожним ЗЕД має купувати іноземну валюту через

один банк (п. 8 Положення № 5). Підстава для купівлі — заява про купівлю

УВАГА

СИТУАЦІЯ



на потреби, які зазначив у заяві про купівлю іноземної валюти;

не пізніше ніж за 10 робочих днів із дня, коли ї ї зарахували на його поточний

рахунок (ч. 1 п. 44 Положення № 5).

експорту й імпорту товару. Термін «товар» у цьому випадку означає будь-яку

продукцію, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові

права для продажу (ст. 1 Закону України ««Про зовнішньоекономічну

діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII);

за кредитними договорами/договорами позики резидентів-позичальників

про залучення коштів від нерезидентів або від банку (п. 33 Положення № 5).

іноземної валюти, яку підприємство подає до уповноваженого банку (п. 10

Положення № 5).

Клієнт-резидент зобов’язаний використати іноземну валюту, яку купив у

встановленому порядку через банк:

— 

— 

Отже, щоб розрахуватися за ЗЕД за поточною торговельною операцією,

підприємство може купити валюту щонайбільше за 10 робочих днів до дати

розрахунків.

Зверніть увагу, що банки можуть купувати або продавати іноземну валюту за

гривню на умовах «форвард» із поставкою іноземної валюти або без поставки

для клієнтів-резидентів, зокрема, аби хеджувати ризики клієнтів зі зміни курсу

іноземної валюти за операціями:

— 

— 

Валютна операція на умовах «форвард» — це валютна операція за

форвардним договором, умови якого передбачають, що ї ї фактично

виконуватимуть пізніше ніж на другий робочий день після укладення

договору. Банки можуть проводити такі операції як з іншими банками, так і з

клієнтами банку (пп. 2 п. 2 розд. І; пп. 9 п. 10 розд. ІІІ Положення про структуру

валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та

банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого

постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 1; далі — Положення № 1);

Форвардний договір — це двосторонній договір, на підставі якого виникають

обов’язки його сторін придбати і продати в майбутньому іноземну валюту у

строк і за курсом іноземної валюти, що їх сторони встановили в момент, коли

укладали такий договір. Форвардний договір може передбачати поставку

іноземної валюти/банківських металів або розрахунок за таким договором

без ї ї поставки (пп. 18 п. 2 розд. І Положення № 1).

Тож, якщо купуватимете валюту раніше ніж за 10 робочих днів до дати

розрахунків за ЗЕД, укладіть з уповноваженим банком форвардний договір,

щоб хеджувати свої ризики зі зміни курсу іноземної валюти. За цих умов



зможете провести розрахунки за ЗЕД за курсом іноземної валюти, який

встановили у такому форвардному договорі.

Чи сплачувати пенсійний збір з купівлі валюти

Ні. Таку вимогу скасували з 20.04.2017 (згідно з постановою КМУ від

12.04.2017 № 250).

Нагадаємо, що до того пенсійний збір у розмірі 2% сплачували тільки

фізособи, які купували валюту виключно в готівковій формі (крім фізичних

осіб, які купували іноземну валюту для погашення кредитів).

Чи може юрособа продати інвалюту через фінансову

компанію

за банківськими та іншими фінансовими послугами на підставі банківської

ліцензії;

фінансовими послугами, визначеними в пунктах 1—5 частини другої і частині

третій статті 9 Закону про валюту, що їх надають небанківські фінансові

установи та оператори поштового зв’язку, які мають ліцензію Нацбанку на

проведення валютних операцій.

Чи має право юридична особа за контрактом перерахувати кошти фінансовій

компанії для продажу на валютному ринку?

Рішення. Торгівля валютними цінностями є різновидом валютних операцій (ст.

1 Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII;

далі — Закон про валюту).

Валютні цінності — це національна валюта (гривня), іноземна валюта і

банківські метали.

Гривня є єдиним законним платіжним засобом в Україні, яку без обмежень

приймають на всій території України для проведення розрахунків (ст. 5 Закону

про валюту). Частина друга статті 5 Закону про валюту визначає, що всі

розрахунки на території України проводять винятково у гривні, крім

розрахунків, зокрема:

— 

— 
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торгувати валютними цінностями у готівковій формі;

переказувати кошти;

проводити розрахунки в іноземній валюті на території України за договорами

страхування життя;

здійснювати факторинг у частині розрахунків на території України в іноземній

валюті між факторами і клієнтами за операціями з міжнародного факторингу

щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента (п. 1—4

ст. 9 Закону про валюту).

торгівля валютними цінностями;

банківські та інші фінансові послуги, що їх надають відповідно до Закону

України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (далі —

Закон про банки).

Відповідно до пункту 3 Положення про порядок видачі небанківським

фінансовим установам, операторам поштового зв’язку ліцензій на здійснення

валютних операцій, затвердженого постановою Правління НБУ від

09.08.2002 № 297, небанківська фінансова установа проводить валютні

операції, передбачені пунктами 1—4 частини другої статті 9 Закону про валюту,

а також надає інші фінансові послуги, передбачені частиною першою статті 4

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків

фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-ІІІ (далі — Закон про фінпослуги), на

підставі відповідної ліцензії.

Небанківські установи мають право проводити такі операції:

Частина перша статті 4 Закону про фінпослуги містить перелік, зокрема, таких

операцій:

Банки надають фізичним та юридичним особам послуги з торгівлі валютними

цінностями у готівковій та безготівковій формі з одночасним зарахуванням

валютних цінностей на їх рахунки відповідно до Закону про валюту (ст. 47

Закону про банки).

Отже, якщо фінансова компанія має ліцензію, видану Нацбанком, на право

здійснення операцій щодо продажу валюти на валютному ринку, такій

фінансовій установі можна перерахувати кошти для відповідного продажу.

Яка відповідальність за порушення граничних строків

ЗЕД-розрахунків



ДО ВІДОМА! тимчасово призупинити проведення ЗЕД-операцій, запровадити

індивідуальне ліцензування за порушення валютних правил уже не зможуть (ст. 37

Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII, яка

передбачала таку санкцію, скасували із 07.02.2019).

Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми не одержаних за

договором грошових коштів (вартості недопоставленого товару). Стягує пеню ДПС.

Як ДПС нараховує пеню за порушення строків валютних

розрахунків

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

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).

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:

— 

— 
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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.

Порушили строки валютних розрахунків: як уникнути

пені

Підприємство поставляло в Литву готову продукцію протягом двох місяців. За

останню поставку експортер не розрахувався. Пояснив тим, що впродовж

усього періоду поставок у кожному авто була бракована продукція.

Рекламації нерезидент не виставляв. На сьогодні це питання не вирішено. Як

будуть нараховувати пеню за порушення строків розрахунків та як

призупинити нарахування пені, які документи для цього потрібні? До суду

звернутися не можемо, адже нерезидент перебуває на території Литви.

Рішення. До умов, які сторони мають передбачити у відповідних розділах

ЗЕД-контракту, відносять розділ «Санкції і рекламації» (Положення про форму

зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом

Мінекономіки від 06.09.2001 № 201; далі — Положення № 201). Звісно,якщо

сторони такого договору (контракту) не погодилися про інше щодо

викладення умов договору і така домовленість не позбавляє договір

предмета, об’єкта, мети та інших істотних умов, без погодження яких
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порядок, у якому висувають рекламації (претензії);

строк, протягом якого їх можна висунути;

права й обов’язки сторін під час урегулювання рекламацій;

способи врегулювання рекламацій.

сторонами договір може вважатися таким, що неукладений, або його може

бути визнано недійсним внаслідок недодержання форми згідно з чинним

законодавством України (п. 1 Положення № 201).

У розділі «Санкції і рекламації» необхідно розписати (див. Додаток):

— 

— 

— 

— 

Часто сторони обумовлюють рекламації у розділі «Претензії за кількістю і

якістю».

Додаток

Приклад оформлення розділу «Санкції і рекламації» ЗЕД-контракту

Розділ «Санкції і рекламації» може виглядати так:

Рекламація — документ, що містить претензії покупця до постачальника з приводу порушення умов ЗЕД-

контракту і вимоги відшкодування збитків. Його покупець надає продавцеві протягом встановленого часу в

письмовій формі та додає документи, що підтверджують претензії (наприклад акти експертизи якості

товарів). Відшкодування збитків може мати форму допостачання відсутнього товару (за приймання товару за

кількістю); заміни товару або цінової знижки (за приймання товару за якістю).

Тобто рекламація — це документ, на підставі якого сторони мають

можливість самостійно врегулювати господарський спір. Якщо їм не

вдається домовитися, справу має вирішувати суд.

Право стосовно правочину

https://1gl-vip.expertus.ua/system/content/image/81/1/-436869/


Сторони у розділі «Урегулювання спорів» визначають, право якої країни

регулюватиме відносини, що випливають зі змісту ЗЕД-контракту. Якщо

сторони з якоїсь причини не можуть цього зробити, право країни визначають

залежно від місцезнаходження сторони, що виконує зобов’язання за угодою,

яке має вирішальне значення для ї ї змісту (ст. 32 і ст. 44 Закону України «Про

міжнародне приватне право» від 23.06.2005 № 2709-IV, далі — Закон

№ 2709).

Тобто за таких обставин застосовують право тієї країни, в якій заснована, має

основне місце діяльності або місце проживання сторона ЗЕД-контракту, що є

продавцем у договорі купівлі-продажу.

Тож у ситуації, що ми розглядаємо, потрібно знати умови урегулювання спорів

між сторонами ЗЕД-контракту, які зазначені в ньому. Перебування на території

Литви ані контрагента, ані суду, до якого сторони мають звертатися за

умовами ЗЕД-контракту, не може бути причиною для продавця відмовитися

від захисту своїх прав щодо виконання нерезидентом обов’язків оплатити

експортований йому товар. Пояснимо.

Виконання обов’язків за ЗЕД-контрактом

Щоб забезпечити виконання зобов’язань і запобігти можливій

недобросовісності контрагента, сторони складають розділ «Санкції та

рекламації». Він актуальний через вимогу проводити розрахунки за правилом

«365 календарних днів», яке діє з 07.02.2019 (ч.1 ст.13 Закон України «Про

валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII; далі — № Закон № 2473

та п.21 р.ІІ 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).

Тобто, якщо нерезидент не розрахується з підприємством — експортером

продукції на протязі 365 календарних днів з моменту експорту, це

вважатиметься порушенням.

УВАГА! Порушення встановлених статтею 13 Закону № 2473 строків

розрахунків тягне за собою нарахування пені за кожний день прострочення в

розмірі 0,3% суми неодержаних грошових коштів за договором у гривнях (у

разі здійснення розрахунків за ЗЕД-контрактом у національній валюті) або в

іноземній валюті, перерахованій у гривні за курсом НБУ, встановленим на

день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може

перевищувати суми неодержаних грошових коштів за договором. Відлік 365

календарних днів банк розпочинає з дати оформлення МД типу ЕК-10

«Експорт» на продукцію, що експортується (п.7 р.ІІ 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).

У нашій ситуації нерезидент не скористався своїм правом виставити

претензію щодо нібито бракованого товару. Отже, він не нічим підтвердив, що

експортований товар неякісний. Тому слід вважати, що продавець — резидент

виконав свої зобов’язання: відвантажив товар нерезидентові згідно з

умовами ЗЕД-контракту. З огляду на це та за відсутності будь-яких

обгрунтованих претензій (рекламацій) від нерезидента — покупця,

продавець — резидент після поставки має право вимагати від покупця

виконати зобов’язання за ЗЕД-контрактом. А саме, оплатити отриманий товар.

Якщо нерезидент відмовляється оплачувати і знов-таки не висуває жодних

претензій щодо якості товару, резидент, щоб уникнути штрафу за статтею 13

Закону № 2473, має звернутися до суду, міжнародного комерційного

арбітражу з позовною заявою про стягнення з нерезидента заборгованості,

що виникла внаслідок недотримання нерезидентом строку, передбаченого

ЗЕД-контрактом (ч.7 ст.13 Закону № 2473).

Якщо орган, до якого звернувся резидент, прийме до розгляду позовну заяву

про стягнення з нерезидента заборгованості, що виникла внаслідок

недотримання нерезидентом строків розрахунків, передбачених ЗЕД-

контрактами, строки, передбачені статтею 13 Закону № 2473, зупиняються з

дня прийняття до розгляду такої заяви. Причому пеня за порушення строку в

цей період не нараховується.

ДО ВІДОМА! Якщо суд, міжнародний комерційний арбітраж ухвалить рішення

про відмову в позові повністю чи частково в частині майнових вимог або у

відкритті провадження у справі чи про залишення позову без розгляду строк,

встановлений відповідно до ст.13 Закону № 2473, поновлюється і пеня за його

порушення нараховується за кожний день прострочення, включаючи період,

на який цей строк було зупинено.

Якщо ж суд, міжнародний комерційний арбітраж ухвалить рішення про

задоволення позову, пеню сплатити все одно прийдется: але ту, яка

нарахована до дня прийняття позовної заяви до розгляду судом,

міжнародним комерційним арбітражем.

Порядок стягнення пені

Частиною 8 ст.13 Закону № 2473 передбачено, що центральний орган

виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, за

результатами перевірки стягує з резидентів пеню за порушення строків



втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі,

а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого

порушеного права (реальні збитки);

доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби ї ї

право не було порушене (упущена вигода).

розрахунків у встановленому законом порядку. Поки що такий порядок

відсутній.

Водночас, п.58.2 ПК передбачено, зокрема, що податкове повідомлення-

рішення надсилається (вручається) за пенею за порушення строків

розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. До того ж, дія статті 250

Господарського кодексу України не поширюється на штрафні санкції, розмір і

порядок стягнення яких визначені ПК та іншими законами, контроль за

дотриманням яких покладено на органи ДПС і митні органи. Тож строків

давності за цією статтею не застосовують, якщо пеню нараховують за

порушення строків розрахунків у сфері ЗЕД. Граничним строком для

застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) є ті, що встановлює

стаття 102 ПК (ст. 114 ПК), — 1095 днів.

Як бачимо, у нашій ситуації за несумлінність іноземного контрагента сумами

пені може поплатитися власними грошима український продавець, Звісно,

якщо він не скористається можливістю призупинити нарахування пені за

статтею 13 Закону № 2473. А чи зможе потім резидент у судовому порядку

стягнути з нерезидента збитки у вигляді пені, що завдав нерезидент, коли не

оплатив товари за ЗЕД-контрактом?

Визначення збитків містить стаття 22 Цивільного кодексу України (ЦК):

— 

— 

До збитків, які має відшкодувати особа, що допустила господарське

правопорушення, належать також додаткові витрати (штрафні санкції,

сплачені іншим суб’єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених

матеріалів тощо), понесені стороною, що зазнала збитків внаслідок

порушення зобов’язання другою стороною (ч. 1 ст. 225 Господарського

кодексу України; ГК). Тобто, з одного боку, ГК не містить вичерпного переліку

додаткових витрат, з другого, — говорить лише про особу, що порушила

господарське зобов’язання, наприклад затримала оплату за ЗЕД-контрактом, і

має сплатити штраф за порушення договірних умов іншій стороні контракту.

Чи зобов’яже суд нерезидента відшкодувати валютну пеню, залежить від суті

самого порушення строків розрахунків за ЗЕД-контрактом. Наприклад, у

постанові Рівненського апеляційного господарського суду від 20.10.2015 у

справі № 906/404/15 зазначено, що відшкодування збитків — це міра



відповідальності за правопорушення в сфері господарювання, тому ї ї можна

застосувати лише за наявності підстави відповідальності, передбаченої

законом.

Щоб задовольнити позовні вимоги про відшкодування збитків, суд має

обов’язково встановити в діях відповідача склад цивільного правопорушення,

зокрема: наявність збитків, причинний зв’язок між діями відповідача та

заподіянням збитків позивачеві. Якщо суд не встановить будь-яку із

зазначених ознак, він не матиме права зобов’язати відповідача відшкодувати

збитки.

У справі № 906/404/15 суд визнав недоведеними причинний зв’язок між діями

відповідача та заподіянням збитків позивачеві та вину відповідача у

виникненні цих збитків. А все через те, що ЗЕД-контракт встановлював строки

розрахунків між його сторонами не в календарних, а в банківських днях —

90 днів. Тоді як валютне законодавство рахує граничні строки за календарем.

Тож оплата від нерезидента надійшла пізніше за 90 календарних днів за

валютним законодавством, але у період, що не перевищував 90 банківських

днів за ЗЕД-контрактом. Тому доводи позивача щодо завданої йому шкоди

неправомірними діями відповідача, ї ї розмір, причинний зв’язок між діями

відповідача та збитками, а також вина відповідача не доведені в

установленому законом порядку. Отже, немає підстав притягнути відповідача

до господарсько-правової відповідальності. На цій підставі суд відмовив

позивачеві перекласти пеню на нерезидента.

Для стягнення збитків з нерезидента у вигляді пені за порушення строків

розрахунків у інвалюті вирішальне значення має не лише те, що пеню

нарахували, а й те, чи сплатив ї ї резидент до бюджету. Скажімо, в ухвалі

Господарського суду Дніпропетровської області від 27.02.2015 у справі

№ 904/296/15 зазначено, що відповідач прострочив поставку товарів за ЗЕД-

контрактом, за які позивач перерахував інвалютну передоплату, тому позивач

має понести реальні збитки (додаткові витрати) — сплатити пеню за

порушення вимог статті 2 Закону № 185. Суд зауважив, що боржник, який

прострочив виконання зобов’язання, відповідає перед кредитором за завдані

простроченням збитки (ч. 2 ст. 612 ЦК). Але відповідно до частини першої

статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона

повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх

вимог і заперечень. Позивач не довів факту сплати до бюджету пені у розмірі,

визначеному статтею 2 Закону України «Про порядок розрахунків в іноземній

валюті» від 23.09.1994 № 185/94-ВР, а отже, і факту наявності збитків. Тому

позовну вимогу стягнути з відповідача завдану шкоду у розмірі пені, що

підлягає сплаті до бюджету, суд не задовольнив.



заява, додані до неї документи (документ) підписано (засвідчено) особою,

яка не має на це повноважень;

у ЗЕД-контракті відсутні істотні умови договору, передбачені

законодавством;

операцію резидента з експорту (імпорту) товарів не включено до переліку

операцій, визначених п.2 Порядку № 104, тобто до операцій, розрахунки за

якими можна подовжити;

операція резидента здійснюється з товарами, що включені до переліку

товарів, за якими звернення про видачу висновку залишаються без розгляду,

згідно з додатком;

подовження строків розрахунків виконання ЗЕД-контракту за операцією з

експорту (імпорту) товарів зумовлено форс-мажорними обставинами.

У нашій ситуації нерезидент із Литви не виконує умови ЗЕД-контракту. Тому

резидентові вірогідно доведеться сплатити пеню до бюджету за порушення

статті 13 Закону № 2473. І хоча вищенаведена судова практика стосується

періоду дії Закону № 185, резидент може спробувати стягнути пеню з

нерезидента у суді, оскільки правові підстави для цього не змінилися.

Є ще один спосіб позбутися пені, який слід застосовувати заздалегідь. Тобто

тоді, коли є підозра, що нерезидент може не виконати своїх зобов’язань до

спливу строків розрахунків.

Можна подовжити 365-денний строк розрахунків з нерезидентом,

встановлений статтею 13 Закону № 2473. Для цього суб’єкт ЗЕД має отримати

висновок в Мінекономрозвитку згідно з Порядком видачі висновку щодо

продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з

експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком (далі —

Порядок № 104).

Нагадаємо, що Порядок № 104 встановлює як перелік експортно-імпортних

операцій, щодо яких резидентам можна отримати висновок (п.2), так і перелік

товарів, за якими звернення щодо подовження граничних термінів

розрахунків не розглядаються взагалі (додаток 2).

Порядок № 104 передбачає подання документів необхідних для отримання

висновку поштою, особисто, через Єдиний державний портал

адміністративних послуг Мінекономрозвитку в електронній формі. А

відмовляють у видачі висновку, якщо:

• подано неповний пакет документів, потрібних для отримання висновку, або

їх подано з недостовірною інформацією:

— 

— 

— 

— 

— 



Порушили граничні строки розрахунків НБУ: яка

відповідальність

Яка відповідальність очікує на підприємство, яке порушило граничні строки

розрахунків, встановлені НБУ, за операцією експорту й імпорту товарів? Чи

нестимуть посадові особи підприємства адміністративну відповідальність?

Рішення. Нацбанк має право встановлювати граничні строки розрахунків за

операціями з експорту й імпорту товарів (ч. 1 ст. 13 Закону України «Про валюту

і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII; далі — Закон про валюту).

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту й імпорту товарів

(далі — граничний строк розрахунків) становлять 365 календарних днів (п. 21

Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих

операцій в іноземній валюті, затверджене постановою Правління НБУ від

02.01.2019 № 5; далі — Положення № 5).

Валютний нагляд за дотриманням граничних строків розрахунків за

операцією резидента з експорту/імпорту товарів проводить уповноважений

банк, який обслуговує цю операцію (п. 5 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).

Обслуговуючий банк, який встановив, що підприємство порушило граничний

строк розрахунків, інформує про це НБУ. Той надає цю інформацію ДПС (ч. 1

ст. 10, ч. 4, 11, 12 ст. 11 Закону про валюту).

За порушення граничних строків розрахунків на підприємство очікує пеня за

кожен день прострочення в розмірі 0,3% суми неодержаних грошових коштів

за договором/вартості недопоставленого товару в національній валюті або в

іноземній валюті, перерахованій у національну валюту за курсом НБУ на день

виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може

перевищувати суми грошових коштів/вартості товару, що підприємство не

отримало за договором (ч. 5 ст. 13 Закону про валюту).

Пеню за результатами перевірки стягне орган ДПС, який відповідає, зокрема,

за застосування пені у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ч. 8 ст. 13

Закону про валюту, пп. 54.3.3 Податкового кодексу України).

Адміністративну відповідальність застосовують за порушення вимог

валютного законодавства, окрім порушення строків за операціями з експорту

й імпорту товарів, відповідальність за яке встановлює стаття 13 Закону про
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валюту (пп. 4 п. 1 ст. 14 Закону про валюту).

Тож адміністративної відповідальності до посадових осіб підприємства, яке

порушило граничні строки розрахунків, законодавство не передбачає.

У який строк звернутися до суду, щоб стягнути

заборгованість з нерезидента

Протягом якого строку експортер може звернутися до суду з позовом про

несвоєчасну оплату за поставлений товар, якщо за ЗЕД-контрактом це можна

зробити упродовж 7 днів від дати отримання товару?

Рішення. Усе залежить від матеріального права країни, яке сторони

зовнішньоекономічного договору обрали для регулювання відносин за ним.

Зміст правочину може регулювати право, яке обрали сторони, якщо інше не

передбачено законом.

Коли права вибору немає, застосовують право, що має найбільш тісний

зв’язок із правочином. Якщо інше не передбачено або не випливає з умов,

суті правочину або сукупності обставин справи, то правочин більш тісно

пов’язаний з правом держави, в якій проживає або знаходиться сторона, яка

повинна виконати зобов’язання, що має вирішальне значення для змісту

правочину (ст. 32 Закону України «Про міжнародне приватне право» від

23.06.2005 № 2709-IV, далі — Закон № 2709).

Сторони договору можуть обрати право, яке застосовуватимуть до договору,

крім випадків, коли це прямо забороняють закони України (ст. 43 Закону

№ 2709). Якщо сторони не можуть узгодити питання про вибір права,

застосовують право, передбачене частиною другою і третьою статті 32 Закону

№ 2709. При цьому стороною, яка повинна виконати зобов’язання, яке має

вирішальне значення для змісту договору купівлі-продажу, є продавець

(ст. 44 Закону № 2709).
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Одним із таких міжнародних договорів є Конвенція про однаковий закон про

міжнародну купівлю-продаж товарів від 01.07.1964 (далі — Конвенція). Якщо

строк платежу встановили сторони або випливає зі звичаїв, покупець

зобов’язаний сплатити ціну у цей строк без жодних формальностей (ст. 60

Конвенції).

Отже, якщо сторони зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу не

передбачили, що застосовуватимуть матеріальне праве якоїсь конкретної

країни, то товар потрібно оплатити у 7-денний строк з дня, коли покупець його

отримав.

Матеріальне право України передбачає, що коли у зобов’язанні встановили

строк його виконання, то його потрібно виконати у цей строк (ст. 530

Цивільного кодексу України; ЦК). Якщо зобов’язання вчасно не виконали, це

вважають порушенням права продавця на отримання оплати. Тож продавець,

як і будь-яка особо, має право звернутися до суду, щоб захистити своє

особисте немайнове чи майнове право (ст. 16 ЦК).

Звернутися до суду можете на восьмий день після поставки товару.

Чи нарахують пеню за недоотриману експортну виручку

Підприємство відвантажило в Канаду продукцію на суму 20 000 євро. Там

виявили брак на суму 300 євро, склали дефектний акт, але продукцію не

повернули. Тож підприємство отримало виручку в сумі 19 700 євро. Чи

матимуть податківці претензії до такого експортера?

Рішення. Нарахувати пеню податківці не зможуть. Обгрунтуємо.
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операції проводить один резидент;

операції пов’язані між собою одним контрагентом-нерезидентом і

договором (контрактом, угодою, іншим документом);

сума кожної операції з експорту товару не перевищує вартісної межі для

фінансового моніторингу (150 000 грн);

сума операцій за календарний місяць перевищує десятикратний розмір

операції на незначну суму, тобто 1 500 000 грн (150 000 грн × 10) (пп. 5 п. 3

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).

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів

встановлює НБУ (ч. 1 ст. 13 Закону України «Про валюту і валютні операції» від

21.06.2018 № 2473-VIII; далі — Закон № 2473). Наразі ці строки становлять 365

календарних днів (п. 21 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).

Коли банк зніме операцію з валютного контролю

Граничні строки розрахунків не поширюються на операцію з експорту/

імпорту товарів, у т. ч. незавершені розрахунки за операцією, сума якої не

перевищує 150 000 грн (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). Це стосується фінансових операцій, які

підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. Але це правило не

застосовують до операцій з експорту товарів, поділених на частини, або

дроблення валютних операцій (пп. 1 п. 22 Положення № 5).

150 000 грн

вартісна межа для фінансового моніторингу

Дроблення операції з експорту товару — це штучне ділення поставки товару

за операцією з експорту товару, що передбачає одночасну наявність таких

ознак:

— 

— 

— 

— 
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Перевірте, чи має операція ознаки дроблення

В описаній ситуації ці критерії не виконуються. Тобто операція не має ознак

дроблення.

Банк завершує валютний нагляд за дотриманням резидентами граничних

строків розрахунків, якщо сума незавершених розрахунків за операцією з

експорту, імпорту товарів не перевищує 150 000 грн. Суму незавершених

розрахунків за операцією з експорту, імпорту товарів визначають за

офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на дату

останньої події за відповідною операцією. Це може бути остання дата

платежу/надходження грошових коштів, дата поставки товару, дата

зарахування зустрічних однорідних вимог (пп. 1 п. 9 Інструкції № 7).

У нашому випадку остання подія — це остання дата надходження грошових

коштів за реалізовану продукцію від нерезидента. Отже, визначте на цю дату

суму ліміту за курсом НБУ. Наприклад, якщо курс євро становить 29,49 грн за

1 євро, то гранична сума у гривні, за якою операція знімається з валютного

нагляду, становить: 150 000,00 грн ÷ 29,49 = 5086,47 євро.

Сума браку (300 євро) вписується у цей ліміт. Тому уповноважений банк на

дату надходження платежу від нерезидента завершить валютний нагляд за

дотриманням граничних строків розрахунків. Тобто з боку банку претензій

щодо ненадходження виручки у сумі 300 євро не буде.

Чи нарахують ЗЕД-пеню

За порушення строку розрахунків загрожує пеня за кожний день

прострочення у розмірі 0,3% суми неодержаних грошових коштів (ч. 5 ст. 13

Закону № 2473). Але нарахувати ЗЕД-пеню за таких умов податківці не

зможуть. Адже граничні строки розрахунків за нормами частини першої статті

13 Закону № 2473 та пункту 21 Положення № 5 не поширюються на операцію

з експорту/імпорту товарів, у т. ч. на незавершені розрахунки за операцією, із

сумою до 150 000 грн.
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Хто відповідає за недотримання строків ЗЕД-

розрахунків при виконанні договорів комісії

Саме комісіонер відповідатиме за порушення строків розрахунків при

виконанні договорів комісії.

Адже таку відповідальність покладають на сторону договору, яка набуває

права і стає зобов’язаною за зовнішньоекономічним договором, укладеним із

третьою особою.

Нагадаємо, що порушення резидентами строків розрахунків тягне за собою

стягнення пені за кожен день прострочення в розмірі 0,3% суми не одержаних

за договором грошових коштів (вартості недопоставленого товару). При

цьому загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми

неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) (п. 5 ст. 13 Закону

про валюту).

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

адмінвідповідальності, встановленої Кодексом України про адміністративні

правопорушення (КпАП).

Нагадаємо: для фізосіб-підприємців, які порушують валютне законодавство, діють

штрафи, визначені КпАП (див. табл.).

Адмінвідальність за порушення валютного законодавства

Порушення  Санкція Норма

КпАП

Незаконні скуповування, продаж, обмін,

використання валютних цінностей як засобу платежу

або як застави

Попередження або штраф від 8500 до

17 000 грн із конфіскацією валютних

цінностей

ст. 162
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Порушення порядку здійснення валютних операцій

(крім уповноважених установ)

Штраф від 17 000 до 51 000 грн ст. 162-

1

Порушення вимог валютного законодавства (для

посадових осіб уповноважених установ)

Штраф від 51 000 до 68 000 грн ст. 166-

5

Суб’єкти валютних операцій, які до 07.02.2019 порушили вимоги Декрету № 15-93,

Указу № 734/99 та (або) нормативно-правових актів НБУ з питань валютного

регулювання та контролю, несуть відповідальність, передбачену законодавством

України, що діяло на день вчинення таких порушень.

Як уникнути ЗЕД-пені через банкрутство покупця-

нерезидента

У лютому 2020 року підприємство відвантажило на експорт товар, за який у

січні отримало попередню оплату 50%. На сьогодні наш покупець не виконав

умови контракту і не сплатив борг. Сума боргу — 6000 євро. Які штрафні

санкції можуть застосувати? Як їх уникнути? У який спосіб закрити

заборгованість у разі банкрутства покупця?

Рішення. ЗЕД-пені можна уникнути. Та про все за порядком.

Порушення строків ЗЕД-розрахунків спричинює нарахування пені за кожен

день прострочення у розмірі 0,3% суми коштів, не одержаних за договором.

Пеню нараховують у гривні (якщо розрахунки проводять у національній

валюті) або в іноземній валюті, яку перераховують у гривню за курсом, що

встановив НБУ на день виникнення заборгованості.

Загальний розмір пені не може перевищувати суми неодержаних грошових

коштів за договором. Відлічувати 365 календарних днів банк починає з дати

оформлення МД типу ЕК-10 «Експорт» на продукцію, яку експортували (п. 7

розділу ІІ 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).

Якщо нерезидент відмовляється оплачувати і не висуває жодних претензій

щодо якості товару, щоб уникнути штрафу за статтею 13 Закону України «Про

валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII (далі — Закон № 2473),

зверніться до суду, міжнародного комерційного арбітражу із позовною

заявою. Просіть стягнути з нерезидента заборгованість, яка виникла через те,

що нерезидент не дотримав строку, передбаченого ЗЕД-контрактом (ч. 7 ст. 13

Закону № 2473).
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Якщо суд чи арбітраж прийме до розгляду цю позовну заяву, строки,

передбачені статтею 13 Закону № 2473, зупинять із дня, коли заяву прийняли

до розгляду У цей строк пеню за порушення строку не нараховують.

Якщо суд, міжнародний комерційний арбітраж ухвалить рішення відмовити у

позові повністю або частково у частині майнових вимог, відмовиться

відкривати провадження у справі чи залишить позов без розгляду, строк,

встановлений відповідно до статті 13 Закону № 2473, поновлять. Тоді пеню за

його порушення нараховуватимуть за кожен день прострочення, включаючи

період, на який його зупинили.

Якщо суд, міжнародний комерційний арбітраж ухвалить рішення задовольнити

позов, все одно доведеться сплатити пеню. Але тільки суму, яку нарахували

до дня, коли суд, міжнародний комерційний арбітраж прийняли позовну заяву

до розгляду.

Якщо діятимете у правовому полі, це ніяк не відіб’ється на вашій історії як

експортера.

Коли списуватимете безнадійну дебіторську заборгованість у межах резерву

сумнівних боргів, зробіть проведення: Д-т 38 «Резерв сумнівних боргів» — К-т

362 «Розрахунки з іноземними покупцями». Якщо сума заборгованості

перевищує резерву або його узагалі не створювали, зробіть проведення: 944

«Сумнівні та безнадійні борги» — К-т 362. 

Яка відповідальність за розрахунки з нерезидентом без

участі банку

до юридичних осіб (крім уповноважених установ) — штрафні санкції;

Чи відповідатиме підприємство за порушення валютного законодавства, якщо

розрахується з нерезидентом без участі банку? Чи можуть податківці

застосувати штрафні санкції у розмірі 100% валютної операції? Які норми

законодавства це передбачають?

Рішення. Відповідальність за порушення вимог валютного законодавства

наразі встановлює Закон України «Про валюту і валютні операції» від

21.06.2018 № 2473-VIII (далі — Закон про валюту).

Зокрема, за порушення вимог валютного законодавства можуть застосувати:

— 

СИТУАЦІЯ



до фізичних осіб, посадових осіб уповноважених установ, посадових осіб

юридичних осіб — штрафи, передбачені Кодексом України про адміністративні

порушення (КпАП) (ч. 1 ст. 14 Закону про валюту).

— 

Така відповідальність стосується всіх порушень валютного законодавства,

окрім порушення граничних строків розрахунків за операціями з експорту й

імпорту товарів. За них нараховують пеню згідно зі статтею 13 Закону про

валюту.

ДПС має право адекватно до вчиненого порушення застосувати до

юридичних осіб, окрім уповноважених установ, штраф у розмірі до 100% суми

операції, проведеної з порушенням вимог валютного законодавства (ч. 4 ст. 14

Закону про валюту).

За порушення порядку проведення валютних операцій КпАП передбачає

адміністративну відповідальність у вигляді штрафу на посадовців юридичних

осіб, окрім уповноважених установ, громадян — суб’єктів підприємницької

діяльності — від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(ст. 162-1 КпАП).

Тож у цій ситуації за проведення валютної операції з нерезидентом без участі

банку податківці можуть застосувати до підприємства штраф у розмірі до 100%

такої валютної операції. До керівника підприємства можуть застосувати

адміністративну відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 17 000 до 51

000 грн.

Аналогічну позицію податківців містить лист ГУ ДПС у Тернопільській області

«Відповідальність за здійснення розрахунків між резидентами та

нерезидентами в межах торговельних операцій без участі банку» від

31.10.2019 б/н.

Важливе сьогодні


