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Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ціни (пром) "Звіт про ціни виробників промислової продукції"
I. Загальні положення
1.1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження N 1-ціни (пром) "Звіт про ціни виробників промислової продукції" (далі - форма N 1-ціни (пром)). 
Головна мета спостереження - отримати дані щодо змін цін виробників промислової продукції за товарами (марками, артикулами), які відповідають позиціям чинної Номенклатури продукції промисловості (далі - Номенклатура). 
1.2. Органи державної статистики проводять державні статистичні спостереження за даними звітності, отриманими за місцем здійснення виробничої діяльності / виробництва продукції підприємствами, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "B", "C", "D" (незалежно від основного виду діяльності). 
1.3. Показники звіту відображають дані таких первинних документів: платіжні документи з відпуску продукції, зокрема товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури тощо. 
II. Показники форми N 1-ціни (пром)
2.1. Графа "А" містить повне найменування конкретного товару із зазначенням його марки, артикулу, технічних параметрів. 
Відбір конкретних товарів (марок, артикулів), які включаються до спостереження, передбачає, що: 
- товар (марка, артикул) освоєний і його виробництво планується на тривалий період; 
- товар (марка, артикул) переважає в загальному обсязі цього товару-представника (товарної групи), характеризується постійними споживчими якостями і відображає динаміку цін цього виду продукції; 
- якщо підприємство виготовляє декілька видів товару (марок, артикулів), рівноцінних за обсягами виробництва, спостереження проводиться за цінами на ці види товарів (марок, артикулів); 
- реалізація товарів (марок, артикулів) здійснюється постійним покупцям за однаковими умовами продажу; 
- не включається в спостереження продукція, яка призначена для власних потреб; виготовлена з давальницької сировини або не є характерною для підприємства. 
2.2. Графа "Б" містить одиницю виміру товару, за яку надається ціна. 
2.3. Графа "В" включає код товару-представника (товарної групи) згідно з чинною Номенклатурою продукції промисловості. 
Товаром-представником (товарною групою) є сукупність конкретних товарів (марок, артикулів), які є однорідними за своїми споживчими властивостями та призначенням і мають однакові тенденції щодо зміни цін. 
2.4. Графа 1 містить ціну, за якою був реалізований товар (марка, артикул) у звітному місяці. 
Звіт за формою N 1-ціни (пром) "Звіт про ціни виробників промислової продукції" відображає дані про ціни, що фактично склалися на 20 число звітного місяця на продукцію, призначену для реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках. Ця ціна не включає податки (податок на додану вартість, акцизний податок тощо) та транспортні витрати, які окремо нараховує виробник. Продукція вважається реалізованою після оформлення документів незалежно від надходження платежів за неї. 
Податок на додану вартість - непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V Податкового кодексу України. 
Акцизний податок - непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим кодексом України як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції). 
Транспортні витрати - це всі витрати на доставку товару від продавця до покупця, включаючи вартість фрахту, страхування, навантаження, розвантаження, упакування, розпаковка та ін. 
Якщо підприємство реалізовувало продукцію декільком покупцям за різними цінами, то береться ціна товару з найбільшої за обсягом партії. При цьому умови реалізації продукції (кредитування - готівковий/безготівковий розрахунок; тип споживача; тип контракту - багаторазові/одноразові поставки; обсяги поставки та ін.) мають бути однаковими. 
Якщо на підприємстві у звітному місяці на момент реєстрації (на 20 число місяця) не було реалізації цього конкретного товару, звіт вміщує ціну, за якою цей товар був або буде реалізований у найближчий до дня реєстрації день. 
Щомісячно спостерігаються ціни на товар (марку, артикул) однакової якості та комплектації (упаковка виробу, комплектування виробу додатковими допоміжними приладами, запасними частинами, чи навпаки, недоукомплектування, тобто без окремих комплектуючих, запчастин). 
Інформація про ціни не враховує: 
- знижки (націнки) при реалізації продукції окремим споживачам (наприклад, при реалізації товару за готівку); 
- дотації (за видами продукції, на виробництво якої передбачені державні дотації). 
Якщо товар знято з виробництва, він заміняється на інший товар. При включенні нового товару в обстеження звіт містить ціни як за звітний місяць, так і за попередній. 
2.5. Графа 2 включає ціну, за якою був реалізований товар цієї ж марки, артикулу в попередньому місяці. 
2.6. Графа 3 вміщує роз'яснення щодо причини зміни ціни на продукцію у звітному місяці (зміна вартості сировини та матеріалів, комплектуючих; тарифів на електро- та теплоенергію, холодну та гарячу воду; цін на паливно-мастильні матеріали, курсів валют; заробітної плати тощо). За відсутності реалізації продукції у звітному місяці звіт містить пояснення про це у примітці "Цей товар у звітному місяці не реалізовувався". 
2.7. Графа 4 містить дані за попередній рік щодо вартості реалізації відібраних для спостереження на наступний рік товарів (марок, артикулів), вироблених із власної сировини (у тис. грн.) і заповнюється раз на рік у звіті за вересень, про що вказано у формі N 1-ціни (пром) "Звіт про ціни виробників промислової продукції". 
Показником вартості реалізації продукції є вартість відвантаженої за межі підприємства готової продукції, що зазначена в оформлених документах, як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) (уключаючи продукцію за бартерним контрактом), за винятком непрямих податків (ПДВ, акцизного податку тощо). 
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