Про внесення змін до державного
статистичного спостереження за
формою № 9-ЗЕЗ (квартальна)
''Звіт про експорт-імпорт послуг''
Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про державну статистику»,
Методологічних положень щодо організації державного статистичного
спостереження щодо статистики зовнішньої торгівлі послугами, затверджених
наказом Державної служби статистики від 23.03.2021р. №58 (www.ukrstat.gov.ua) в
розділі «Методологія та класифікатори», підрозділах «Статистична методологія» –
«Економічна статистика» – «Зовнішньоекономічна діяльність», підприємство, яке Ви
очолюєте, Держстатом України включено до сукупності підприємств, що звітують
за ф.№ 9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт-імпорт послуг» (далі – ф.№ 9-ЗЕЗ
(квартальна)).
Звіт за ф.№ 9-ЗЕЗ (квартальна) складають та подають територіальному
органу Держстату юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції
послугами, а саме: з переробки матеріальних ресурсів, з ремонту та технічного
обслуговування, що не віднесені до інших категорій, транспортні, послуги,
пов’язані з подорожами, послуги з будівництва, зі страхування, послуги, пов’язані з
фінансовою діяльністю, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням
інтелектуальної власності, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та
інформаційні послуги, ділові, послуги приватним особам, культурні та рекреаційні
послуги.
Повідомляємо Вам, що наказом Держстату України від 17.06.2020р. № 182
затверджено новий бланк форми державного статистичного спостереження
.№ 9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт-імпорт послуг» (далі – ф.№ 9-ЗЕЗ
(квартальна), який подається не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним
періодом.
Також, звертаємо Вашу увагу, що при заповненні показників даної форми,
потрібно керуватися Роз’ясненнями щодо форми державного статистичного
спостереження ф.№ 9-ЗЕЗ (квартальна), затвердженими від 14 липня 2020 року
№ 19.1.2-12/17-20.
Роз'яснення щодо заповнення показників у формі державного статистичного
спостереження № 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг" від 21 липня 2016 року
№ 17.4-12/14 є недійсними з 01 квітня 2021 року.
Для заповнення показників вищезазначеної форми необхідно також
користуватися Переліком кодів країн світу для статистичних цілей (ПККС),
затвердженим наказом Держстату від 08 січня 2020 року № 32 і Переліком кодів
валют для статистичних цілей (ПКВ), затвердженим наказом Держстату від
08 січня 2020 року № 33, з якими можна ознайомитися на вебсайті Держстату
(www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Методологія та класифікатори"/"Переліки кодів".
Показники звіту характеризують вартість експортно-імпортних операцій з
послугами, які надані нерезиденту або одержані від нерезидента протягом звітного
періоду юридичними
особами-резидентами
України,
представництвами
нерезидентів в Україні, центральними та місцевими органами виконавчої влади,
які є розпорядниками бюджетів згідно із Законом України "Про державний
бюджет України" на відповідний рік, зовнішньоторговельними об'єднаннями фірм

з урахуванням даних усіх їх підрозділів, згідно з договором (контрактом). Також
показники форми містять інформацію про експортно-імпортні операції з
послугами військового призначення та подвійного використання згідно з
дозвільним документом на право здійснення відповідної міжнародної передачі
послуг (далі – дозвіл), який наданий Державною службою експортного контролю
України (Держекспортконтроль).
Джерелами інформації показників форми № 9-ЗЕЗ (квартальна) є дані
первинної облікової документації підприємств, установ, організацій (далі –
підприємства), зокрема договорів-контрактів між підприємствами партнерами, які
здійснюють зовнішньоекономічну діяльність послугами, актів здачі-приймання
робіт, банківських валютних рахунків, платіжних вимог-доручень на виконання або
одержання послуг, авансових звітів на відрядження, оборотно-сальдових
відомостей.
Звіт складається із чотирьох розділів.
1. Показники щодо експорту послуг (крім послуг, пов'язаних з
подорожами).
Розділ 1 звіту характеризує обсяг вартості послуг, наданих резидентом
України нерезиденту протягом звітного періоду, включаючи послуги військового
призначення та подвійного використання. Показник вартості експорту послуг,
зазначений у графі 1 містить інформацію про вартість фактично наданої
(за виписаними рахунками) послуги нерезиденту незалежно від того, на території
якої країни надавалася послуга, у валюті контракту (включаючи національну), у
тисячах одиниць, із двома десятковими знаками після коми.
2. Показники щодо імпорту послуг (крім послуг, пов'язаних з
подорожами).
Розділ 2 звіту характеризує обсяг вартості послуг, наданих нерезидентом
українському підприємству-резиденту протягом звітного періоду, включаючи
послуги військового призначення та подвійного використання.
Показник вартості імпорту послуг, зазначений у графі 1 містить інформацію
про вартість фактично одержаної (за виписаними рахунками) послуги від
нерезидента незалежно від того, на території якої країни одержана послуга, у
валюті контракту (включаючи національну), у тисячах одиниць, із двома
десятковими знаками після коми.
3. Показники щодо експорту послуг, пов'язаних з подорожами.
Розділ 3 звіту характеризує обсяг вартості послуг, пов'язаних з подорожами,
наданих протягом звітного періоду нерезиденту як на території України, так і за її
межами, юридичними особами-резидентами України, а також кількість
нерезидентів, які одержали ці послуги, в залежності від мети їх подорожі.
Графи 3,6,9 розділу 3 містять інформацію про вартість експорту послуг у
валюті контракту, включаючи національну, у тисячах одиниць, з двома
десятковими знаками після коми.
4. Показники щодо імпорту послуг, пов'язаних з подорожами
Розділ 4 звіту характеризує обсяг вартості послуг, пов'язаних з подорожами,
одержаних протягом звітного періоду від нерезидента як на території України, так і
за її межами, юридичними особами-резидентами України, а також кількість
резидентів, які одержали ці послуги, в залежності від мети їх подорожі.

Графи 3,6,9,12 розділу 4 містять інформацію про вартість імпорту послуг у
валюті контракту, включаючи національну, у тисячах одиниць, з двома
десятковими знаками після коми.
Повідомляємо, що бланки форм та відповідні методологічні документи в
електронному вигляді респонденти можуть отримати на офіційному вебсайті
Держстату (www.ukrstat.gov.ua) в Альбомі форм державних статистичних
спостережень на 2021р. у рубриці "Респондентам". Для подання звітності
територіальному органу державної статистики Ви можете скористатися системою
функціонування електронної звітності (за довідками звертатись в управління
інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області
за тел. (0432) 52–57–60). Також, інформуємо, що для електронного звітування існує
безкоштовний
сервіс
"Кабінет
респондента"
за
посиланням:
https://statzvit.ukrstat.gov.ua.
Розраховуємо на Ваше розуміння дотримання вимог чинного законодавства з
питань державної статистики, своєчасне та якісне надання Вами даних для
проведення державного статистичного спостереження за ф.№ 9-ЗЕЗ (квартальна)
«Звіт про експорт-імпорт послуг».

