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Банки України
Асоціація “Незалежна асоціація
банків України”
Асоціація українських банків
Про зміни до реєстру
показників статистичної звітності
файлу 36X

На виконання постанови Правління Національного банку України “Про
затвердження Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням
резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту
товарів” від 02.01.2019 № 7 (далі – Інструкції № 7) повідомляємо, що починаючи
зі звітності станом на 01 березня 2019 року банки подають дані про незавершені
розрахунки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, за якими не перевищено
граничні строки, у тому числі за операціями резидентів, які не є клієнтами банку,
у випадках, передбачених підпунктами 2 – 7 пункту 25 Інструкції № 7.
Подання такої інформації здійснюється у файлі 36X “Дані про дотримання
граничних строків розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності” (далі
– файл 36X) із урахуванням наступних оновлень:
- оновлені вимоги до правил та особливостей формування файла “Дані про
дотримання граничних строків розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності”;
- створено новий показник A36002 “Інформація про незавершені
розрахунки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі за
операціями резидентів, які не є клієнтами банку”;
- додано новий довідник F105 “Код ознаки повідомлення про незавершені
розрахунки”;
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- змінено назву та оновлено довідник F021 “Код повідомлення про
порушення граничного строку розрахунків”;
- додано новий НРП Q002_2 “Місцезнаходження нерезидента”;
- НРП Q002 “Місцезнаходження резидента” змінено на НРП Q002_1;
- внесені зміни до назви файлу 36X та показника A36001 “Сума не
повернених коштів вартості товару у встановлений Національним банком
України граничний строк розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності”;
- змінено назви НРП Q007_4 та НРП Q007_5;
- внесені зміни до опису контролів.
Реєстри показників статистичної звітності та вимоги до їх формування
розміщено у розділі “Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстри
показників статистичної звітності” на сторінці офіційного Інтернетпредставництва Національного банку України, який можна відкрити за прямим
посиланням:
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=58828121&cat_id=43297
061
Зазначені зміни будуть включені до Правил організації статистичної
звітності, що подається до Національного банку України 1.
Директор Департаменту
статистики та звітності
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1 Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджені постановою

Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120.

