
Додаток 1
до Положення про порядок видачі

Національним банком України
індивідуальних ліцензій на використання
іноземної валюти на території України як

засобу платеж

Заява про видачу індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України
як засобу платежу

На підставі підпункту "г" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 №
15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" ___________________________
______________________________________________________________________________________

[повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові; код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий
орган і має відмітку в паспорті); місцезнаходження або місце проживання (за наявності) заявника]

звертається до Національного банку України з проханням дозволити йому використати іноземну
валюту на території України як засіб платежу в розрахунках (платежах) з _______________________
______________________________________________________________________________________

[повна назва або прізвище, ім'я, по батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО),
за  наявності; місцезнаходження або місце проживання (за наявності) іншої сторони операції]

у зв'язку із ____________________________________________________________________________
(підстави для використання іноземної валюти як засобу платежу)

на суму __________________.
Потреба використання іноземної валюти на території України як засобу платежу викликана:

______________________________________________________________________________________.
(докладне обґрунтування потреби використання іноземної валюти на території України як засобу платежу)

Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку, з якого переказується іноземна валюта:
______________________________________________________________________________________.

Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку, на який переказується іноземна валюта:
______________________________________________________________________________________.

Протягом поточного та попереднього років не отримував/отримував
(зайве не зазначати)

індивідуальні ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу:
______________________________________________________________________________________.

(наводиться перелік номерів і дат видачі ліцензій, якщо ліцензії були отримані протягом зазначеного періоду)
З Положенням про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на

використання іноземної валюти на території України як засобу платежу ознайомлений. Зобов'язуюсь
дотримуватися його вимог та умов індивідуальної ліцензії.

Виконавець ________________________________________________________________________.
(прізвище та ініціали, номер телефону, адреса електронної пошти)

До заяви додаються: ________________________________________________
(перелік документів, кількість сторінок додатків)

___________________                             _____________________________________
(дата)                                                          (підпис заявника або уповноваженої ним особи)

М. П. (якщо є)

Національний банк України


