
 

Операція Граничний строк розрахунків* Особливі умови та винятки 

Експорт 

продукції 

180 кал. днів 

(відлік починається з наступного 

кал. дня після  дня оформлення 

митної декларації та закінчується 

днем зарахування виручки на 

поточний рахунок резидента) 

Для законного перевищення   

зазначеного   строку потрібен висновок 

Департаменту регулювання ЗЕД 

Мінекономрозвитку та торгівлі**.  

Не підлягають валютному контролю 

операції, які: 

 відповідно до договору експорт 

відбувається без вивезення 

продукції з митної території 

України; 

 не підлягають митному 

оформленню (роз’яснення 

114.02 ЗІР); 

 відбуваються за договором 

експорту після першої події – 

передоплати. 

Експорт робіт, 

транспортних, 

страхових 

послуг 

180 кал. днів 

(відлік починається з наступного 

кал. дня після  дня підписання 

акта, рахунку (інвойса) або іншого 

документа, який засвічує 

виконання робіт, надання 

транспортних, страхових послуг, 

та закінчується днем зарахування 

виручки на поточний рахунок 

резидента) 

Для законного перевищення   

зазначеного строку  потрібен висновок 

Департаменту регулювання ЗЕД 

Мінекономрозвитку та торгівлі**.  

Даний строк розрахунків не 

стосується інших послуг, а також не 

стосується експорту прав 

інтелектуальної власності, авторських і 

суміжних прав. 

Імпортні 

операції з 

відстроченням 

поставки 

180 кал. днів 

(відлік починається з наступного 

дня за днем здійснення авансового 

платежу або виставлення векселя 

на користь постачальника 

продукції (робіт, послуг), які 

імпортуються; при застосуванні 

документарного акредитива 

моментом здійснення платежу на 

користь нерезидента вважається 

дата списання коштів з рахунку 

банку) 

Законне перевищення   зазначеного   

строку   потребує   висновку 

Департаменту регулювання ЗЕД 

Мінекономрозвитку та торгівлі**. 

 

* інші строки застосовуються щодо імпортних операцій суб’єктів космічної діяльності 

(ст. 1 Закону України від 15.11.1996 р. № 502), а також суб’єктів літакобудування (ст. 2 

Закону України від 12.07.2001 р. № 2660), розрахунки за якими здійснюються у строк до 500 

кал. днів (ч. 4 ст. 6 Закону № 185); 

 

** продовження строків розрахунків та умови видачі висновків щодо перевищення 

цих строків регулюється Порядком № 1409. Необхідні: лист-звернення про стан виконання 

зовнішньоекономічного договору (контракту); засвідчена копія договору з зазначеними 

адресою та банківськими реквізитами іноземних контрагентів; копії документів, що 

підтверджують здійснення зовнішньоекономічної операції (засвідчені); інші документи, за 

бажанням заявника. 

 


