
Чи підлягають відображенню в Декларації про валютні цінності, 

доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її 

межами, кошти (товари), якщо строки надходження валютної виручки 

чи товару продовжені центральним органом виконавчої влади з 

питань економічної політики (є висновок Мінекономрозвитку)? 
 

ЗІР, категорія 114.04 

Згідно зі ст. 1 Закону України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР «Про порядок 

здійснення розрахунків в іноземній валюті» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 185) 

виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх 

валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в 

контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної 

вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, 

транспортних послуг – з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує 

виконання робіт, надання транспортних послуг. Перевищення зазначеного строку потребує 

висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

економічного розвитку. Виручка резидента за експортним зовнішньоекономічним договором 

(контрактом) вважається перерахованою на його банківський рахунок за заявою резидента, 

якщо належна сума врегульована Експортно-кредитним агентством. 

Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, 

коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового 

платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що 

імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері економічного розвитку (ст. 2 Закону № 185). 

Водночас Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести 

місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені ст.ст. 1, 2 Закону № 185. 

Декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб’єктами 

підприємницької діяльності за формою Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що 

належать резиденту України і знаходяться за її межами, затвердженою наказом Міністерства 

фінансів України від 25.12.1995 № 207 (далі – Декларація). 

Суб’єкт підприємницької діяльності подає Декларацію у випадку коли валютні кошти 

або майно знаходяться за межами України, у тому числі з порушенням встановлених 

законодавством строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Виходячи зі змісту Декларації, інформація про проведені поточні операції у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності, по яких не порушено законодавчо встановлені строки 

розрахунків, та інформація про валютні кошти та товари, повернуті з порушенням законодавчо 

встановлених термінів, відображаються у розділі V «Інформаційні відомості» Декларації, який 

носить лише інформаційний характер. 

Отже, суб’єкт підприємницької діяльності може не подавати Декларацію, якщо 

розрахунки під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснюються у визначені 

законодавством терміни, які продовжені висновком центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку. У разі подання заповненню 

підлягають такі розділи Декларації: I «Загальні відомості» та V «Інформаційні відомості». 


