
Головне управління статистики у Черкаській області

Форма 

№ 1-Б (річна)

стаття 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику»

стаття 19, 55 Господарського кодексу України

розпорядження КМУ «Про затвердження Плану державних статистичних 
спостережень на 2022 рік»

Інтернет-нарада
Щодо проведення державного статистичного спостереження 

за ф.№ 1-Б (річна)
«Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами»

Нормативно-правові акти, які визначають обов'язок
респондента подавати статистичну та фінансову звітність:

З інструментарієм можна ознайомитися на головній сторінці вебсайту у вкладці
«Респондентам»/«Альбом форм державних статистичних спостережень на 2022
рік»/«Економічна діяльність»/«Діяльність підприємств».

Передбачена можливість друку матеріалів



Методологічні особливості ф. №1-Б (річна)  

Метою проведення ДСС "Взаєморозрахунки підприємств 
України з нерезидентами" є формування інформації про 
дебіторську та кредиторську заборгованість підприємств 

України з нерезидентами для інформаційного забезпечення 
складання платіжного балансу. 
Користувачем даних ДСС є НБУ.

Державне статистичне спостереження проводиться 
відповідно до статті 9 Закону України "Про державну 
статистику", Постанови Кабінету Міністрів України і 

Національного банку України від 17 березня 2000 року № 517 
"Про складання платіжного балансу України" та відповідає 

зобов’язанням України щодо імплементації статті 355 Глави 5 
"Статистика" розділу V Угоди про асоціацію з ЄС у частині 
питань щодо надання своєчасних та надійних даних, які 

можна порівняти на міжнародному рівні. 
ДСС проводиться з річною періодичністю.



Складання звітності за ф. №1-Б (річна)

Бланк форми для звіту за 2021 рік затверджено наказом
Держстату 25.06.2021 №131.
При складанні звіту необхідно керуватися Роз’ясненнями
щодо форми державного статистичного спостереження
№ 1-Б (річна), затвердженими 28.05.2019 № 17.4-
12/6-19.

Ф.№1- Б (річна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» 

уключає інформацію за показниками, які базуються на даних рахунків 18, 34, 36, 37, 51,
55, 62, 63, 68 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про застосування Плану
рахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999
року № 291, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за №
892/4185 та № 893/4186 (зі змінами), міжнародних стандартів фінансової звітності.



Для заповнення форми 1- Б (річна) 

 У випадку відсутності даних заповнюють причину «Відсутнє явище, яке
спостерігається».

 Форма вміщує дані щодо заборгованості за зовнішньоторговельними операціями щодо
контрагента-нерезидента (іноземного покупця або постачальника) за товари, роботи,
послуги (включаючи заборгованість забезпечену векселями, авансові платежі та
внутрішні розрахунки).

 Форма не включає дані щодо заборгованості за фінансовими зобов’язаннями,
наприклад за кредитами, залученими як від банків, так і від будь-яких інших
кредиторів (у тому числі від прямого інвестора), отриманої фінансової допомоги,
заборгованості за договорами фінансового лізингу та роялті, за акціями тощо.

 Показник "Заборгованість за розрахунками з нерезидентами за товари, роботи,
послуги (включаючи заборгованість, забезпечену векселями, авансові платежі та
внутрішні розрахунки)" відображає обсяги довгострокової заборгованості (рядок 010
графи 1 і 4) та поточної заборгованості (рядок 010 графи 2 і 5), у тому числі
простроченої поточної заборгованості (рядок 010 графи 3 і 6).

 Обсяги простроченої заборгованості у формі відображаються з урахуванням статті 530
Цивільного кодексу України.

 Форма вміщує таблицю для письмових пояснень щодо причин суттєвих змін обсягів
зазначених показників порівняно з попереднім періодом.



Типові помилки респондентів при заповненні 
звітності

Наводять суми заборгованостей між 
підприємствами та установами в межах 

України.

Заповнення показника «довгострокова
заборгованість» (графи 1 або 4) замість

показника «поточна заборгованість» 
(графи 2 або 5).

Потрібно наводити інформацію
про заборгованість за 

зовнішньоторговельними
операціями щодо контрагента-

нерезидента (іноземного
покупця або постачальника). 

Якщо підприємство не веде
зовнішньоторговельних операцій

із нерезидентами, то форма 
подається з прочерками з 

відповідною причиною.

У графах бланку форми 1-Б 
(річна) наведено рахунки Плану 
рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій 
підприємств і організацій, 

відповідно до яких 
проставляються дані.



Як подати статистичну звітність

Консультації щодо складання ф.№1-Б (річна) та подання її в 
електронному вигляді можна отримати у відділі обробки даних

структурної статистики та статистики фінансів підприємств
Головного управління статистики за телефонами: 

(0472) 33-89-51,  33-89-52, 093 354 63 68 

ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! 
Рекомендуємо подавати статистичну звітність в електронному
вигляді, зокрема через безкоштовне програмне забезпечення
"Кабінет респондента". Доступ до "Кабінету респондента" за
посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua/. Для реєстрації та
роботи в "Кабінеті респондента" необхідно мати електронний
підпис із двома сертифікатами: для підписання та шифрування.

Термін подання 
не пізніше 
9 лютого


