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Банки України
Асоціація “Незалежна асоціація
банків України”
Асоціація українських банків
Про зміни вимог щодо формування
показників статистичної звітності
протягом липня 2019
Відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до
Національного банку України, затверджених постановою Правління
Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами),
надаємо узагальнену інформацію за липень 2019 року щодо змін до вимог із
формування показників статистичної звітності, розміщених на сторінці
офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі
“Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників статистичної
звітності” (далі – Сторінка Реєстру показників), а саме, до файлів та довідників:
зі звітної дати 01.07.2019:
 файл 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу” –
уточнення переліку можливих сполучень параметрів;
 довідник D060 “Код платіжної системи та системи розрахунків” –
уточнення переліку та опису значень;
зі звітної дати 02.07.2019:
 довідник F090 “Код мети надходження/переказу коштів” – уточнення
опису значень;
зі звітної дати 05.07.2019:
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 довідник F027 “Код індикатора” – уточнення переліку та опису
значень;
зі звітної дати 01.09.2019:
 файл 2PX “Дані про фінансові операції з нерезидентами” – уточнення
вимог формування файла, доповнення необхідністю об’єднання операцій та
відображення окремих сум зі знаком мінус;
зі звітної дати 03.09.2019:
 файл 3KX “Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти,
банківських металів (без фізичної поставки)” – уніфікація вимог до
відображення операцій банків та операцій клієнтів в частині дат та умов
валютних операцій, уточнення опису параметрів D100, S180, назви параметра
F092;
 файл 3MX “Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за
операціями з нерезидентами” – уточнення інформації, що надається у файлі,
переліку операцій, що не відображаються, опису параметра K040;
 довідник D100 “Код умови валютної операції” – уточнення переліку та
опису значень;
 протягом місяця – доповнення новими значеннями довідника RC_BNK
“Довідник іноземних банків” за відповідними запитами банків.
Нормативні вимоги, які втрачають актуальність, розміщуються у архіві
реєстру показників, розміщеному на Сторінці Реєстру показників.
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