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ПРОБЛЕМАТИКА ПОТОЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ПРОБЛЕМА

Складність та неактуальність діючого
законодавства

Витратність валютних обмежень

Складність адміністрування існуючих
обмежень

РІШЕННЯ

Скасування Декрету про валютне регулювання від
1993 року та розробка нормативної бази, необхідної
для інтеграції в європейські фінансові ринки
Зменшення кількості регуляцій

Скорочення сфер застосування валютних обмежень з
метою запобіганню невиправданих витрат
Пришвидшення процедур валютного контролю

Спрощення діючих процедур
Застосування прозорих та передбачуваних заходів валютних
обмежень

ЕТАПИ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ

ЕТАП 4
ЕТАП 3

ЕТАП 2
ЕТАП 1
Дебюрократизація
процедур валютного
регулювання
Скасування вимоги
резервування коштів на 4
дні при оплаті за імпорт
Скасування ліміту на
придбання валюти в касі
банку

Забезпечення можливості
виведення дивідендів за
належного контролю з боку
фіскальних органів
Зменшення ліміту
обов’язкового продажу
валютної виручки з 75% до
50%

Лібералізація притоку та
відтоку прямих іноземних
інвестицій
Повне зняття обмежень на
операції за поточним
рахунком
Дозвіл на відкриття рахунків
нерезидентів в Україні

Збільшити термін
проведення розрахунків за
експорт/імпорт з 90 до 180
днів
Скасувати обмеження на
зняття депозитів в
іноземній валюті

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ





Спрощення процедур та полегшення діяльності бізнесу
Першочергова лібералізація притоку капіталу
Заміна адміністративних заборон на ринково-орієнтовані методи регулювання

Лібералізація потоків
акціонерного капіталу
Лібералізація потоків
боргового капіталу
Лібералізація інвестування
резидентів закордон

ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА БІЗНЕС

ПРЯМІ ВИТРАТИ БІЗНЕСУ

НЕПРЯМІ, в т.ч
адміністративні ВИТРАТИ
БІЗНЕСУ

 Обов’язкові офіційні платежі, передбачені процедурою. Витрати на
отримання дозвільних документів, придбання ліцензії чи сплата
фіксованих зборів.
 Витрати на оформлення документів, у тому числі їх переклад та вартість
нотаріального завірення.

 Супровідні та накладні витрати, що забезпечують виконання
процедури (наприклад, курсова різниця при обов’язковій конвертації
валюти).
 До непрямих витрат також відносяться потенційні затрати, пов’язані із
затримкою бізнес-процесів на час виконання регуляторної норми.
 адміністративні витрати – оплата праці співробітників, що здійснюють
виконання дозвільної процедури та логістичні витрати.

Оперативні заходи, що дозволять значно зменшити
бюрократичний тиск на бізнес
Подання
документів в
електронній
формі

Скасування акту
цінової
експертизи ДП
“Держзовнішінф
орм

Застосування
інвойсу для
підтвердження
експорту послуг

Відміна вимоги
перекладу
документів
українською
мовою

Відміна
резервування
коштів на 4 дні
для розрахунку
за імпорт

Можливість
переказу
валюти між
банківськими
рахунками

Переведення
дозвільних
процедур на
декларативний
принцип

Спрощення
документообігу
для
інвестиційної
діяльності
Спрощення
дозвільних
процедур

Скасування
обов’язкового
використання
печатки
Скасування
подачі
документів, які
знаходяться у
публічному
доступі

