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НБУ виготовлятиме валюти іноземних держав
Банкнотно-монетний двір Національного
Банку України прийматиме замовлення на
виготовлення банкнот іноземних держав. Пресслужба НБУ повідомляє, що 22 червня 2018 року
Голова Національного банку України та
президент компанії Crane Currency підписали
Договір про співпрацю у галузі виготовлення
грошових знаків. Crane Currency – це всесвітньо
відома компанія, яка виготовляє захищені
банкноти, банкнотний папір та захисні елементи
та співпрацює з більше ніж 50 центральними
банками з усього світу.
Експерти
компанії
оцінили
високу
технологічність, налагодженість та інтенсивність виробництва як такі, що дають
змогу розміщення іноземних замовлень на виробничих потужностях українського
Банкнотно-монетного двору.
Проте, пріоритетним для Банкнотно-монетного двору залишається виробництво
національної валюти.

З чеків при готівкових розрахунках зникатимуть 99 копійок

01.07.2018 набирає чинності постанова НБУ «Про оптимізацію обігу монет
дрібних номіналів» №25 від 15.03.2018, яка передбачає припинення додаткового
випуску в обіг монет номіналом 25 і менше копійок.
Проте, передбачається, що монети зазначеного номіналу перебуватимуть в обігу,
допоки Національний банк не прийме постанову про їх вилучення. При цьому, банки
наразі зобов’язані приймати від клієнтів такі монети та видавати їх за наявності в
операційній касі, а відділи (управління) грошового обігу в регіонах Департаменту
грошового обігу Національного банку України та Центральне сховище повинні
забезпечити їх приймання від банків та підтримання банків монетами дрібного
номіналу.
На виконання плану щодо оптимізації обігу монет НБУ передбачив особливий
порядок готівкових розрахунків між юридичними особами/фізичними особамипідприємцями та іншими особами. Відтепер у разі відсутності в касі монет дрібного
номіналу суб’єкти підприємницької діяльності повинні заокруглити значення
загальної вартості товарів (робіт, послуг) у розрахунковому документі, та/або
значення загальної суми розрахунків в акті видачі коштів, якщо мало місце
повернення товару. Заокругленню в бік зменшення до найближчої суми, яка
закінчується 0 копійок, підлягають суми, що закінчуються від 1 до 4 копійок; у бік
збільшення – від 5 до 9 копійок.
При цьому, таке заокруглення не вважається знижкою, а в розрахунковому
документі повинні зазначатися як первісна сума, так і сума після заокруглення.

Поліція здійснюватиме контроль на митниці
За пропозиції Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів та
Державної фіскальної служби Кабінетом Міністрів України був запроваджений
експериментальний проект щодо створення умов для унеможливлення ухилення від
сплати митних платежів. Цим проектом передбачене тимчасове залучення органів
Національної поліції до процесу контролю за проходженням митних процедур на
період з 21 червня до 31 грудня 2018 року.
Постановою КМУ «Про реалізацію експериментального проекту щодо
створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів» №479
від 20.06.2018 передбачено можливість поліцейських (перелік яких Міністерство
внутрішніх справ повинно надати Державній фіскальній службі та Адміністрації
Державної прикордонної служби) цілодобово перебувати в зонах митного контролю

в пунктах пропуску через державний кордон та в інших місцях митної території
України, в яких органи Державної фіскальної служби здійснюють митні
формальності з метою виявлення фактів порушення митних правил. Крім цього,
поліцейським та посадовим особам органів внутрішніх справ надано доступ до
автоматизованої системи митного оформлення “Інспектор — 2006”.
У процесі реалізації даної програми МВС, Мінфін та ДФС починаючи з 1 вересня
2018 року звітуватимуть про результати і вноситимуть пропозиції щодо
вдосконалення запропонованого механізму дій.
Експерти відмічають, що у зв’язку із запровадженням таких заходів ми відчуємо
значне подорожчання імпортних товарів, зокрема, електроніки, оскільки контрабанда
значно здешевлювала такі товари на українському ринку.
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