Інтернет – нарада на тему
«Складання та подання державної звітності за формою № 1-ПЕ»

№1-ПЕ (місячна) "Звіт про економічні показники
короткотермінової статистики промисловості"
Хто зобов’язаний
подавати звіт
Бланк форми

Термін подання
Чим керуватись при
заповненні

• Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

•Затвердженo Наказом Держстату від 25 червня 2021 № 152

•Не пізніше 12-го числа місяця, наступного за звітним

•Роз’ясненнями щодо показників форми ДСС №1-ПЕ від 09 липня
2021р. № 19.1.2.-12/16-21 (далі – Роз’яснення)

Спосіб подання

•Система електронної звітності, у т.ч. з використанням безкоштовного
сервісу електронного звітування «Кабінет респондента»
за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua;
•На паперових носіях

Щодо заповнення

•Обов’язковим є заповнення усіх реквізитів адресної частини,
підпис та прізвище керівника (власника) або особи, відповідальної
за достовірність, телефон та електронна адреса;
•Показники форми включають дані за звітний місяць;
•Показники звітного місяця не включають величини коригування
за попередні місяці;
•Пояснення щодо уточнення (виправлення) даних за попередній
звітному місяць (місяці) можуть містити інформацію про уточнення
(виправлення) даних за показниками форми за попередній звітному
місяць (місяці);
•Визначення наповнення, що відноситься до певних видів
економічної діяльності промисловості, можливе при використанні
Методологічних основ та пояснень до позицій КВЕД
і Номенклатури продукції промисловості (далі – НПП)
на звітний рік.

Методологічні
особливості заповнення

•Респонденти подають звіт за місцем здійснення виробничої
діяльності;
• Ідентифікація показників розділу 1 форми відображається
відповідно до КВЕД за видами економічної діяльності
в промисловості (див. розділ ІІ Роз’яснень);
•Показник щодо обсягу реалізованої промислової продукції:
- уміщує дані про вартість реалізованої у звітному місяці
промислової продукції (виготовленої на власних або орендованих
потужностях, на потужностях іншого підприємства (підрядника
(субпідрядника)), вартість реалізованих відходів та бракованого
матеріалу, які утворились у процесі промислового виробництва;
- містить дані, які не коригуються на величину поверненої у звітному
місяці продукції, реалізованої в минулих місяцях (роках).

Зміни, які відбулися
у державному
статистичному
спостереженні
у 2022 році

Співставлення даних
за ф.№1-ПЕ (місячна)
з даними інших форм

•У реквізитах адресної частини:
- з’явились нові рядки для заповнення: назва територіальної громади
(юридичної та фактичної адреси); код території відповідно до
Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій
територіальних громад (КАТОТТГ), Класифікатора об’єктів
адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ);
- має бути наведена інформація щодо відсутності даних (у випадку
відсутності даних у звітному місяці необхідно проставити позначку
" " у відповідній клітинці).

•Сума значень по гр.1 "Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ, акцизного збору та інших непрямих
податків (оборот)" за 12 місяців звітного року за видами економічної
діяльності повинна бути:
1. ≥ суми даних по гр.5 "Вартість реалізованої продукції, виробленої
з власної сировини" форми №1П-НПП (річна) за відповідними
видами продукції за НПП;
2. співставна з аналогічним показником форми №1-підприємництво
(річна) "Структурне обстеження підприємства".

Консультації

•У разі виникнення запитань, маєте можливість отримати
консультацію у відділі аналізу статистичних даних управління аналізу
та поширення статистичних даних за тел. (0552) 223486

