
•Державне статистичне спостереження охоплює юридичні особи,
представництва, які здійснювали експортно-імпортні операції з
послугами

Хто зобов’язаний 
подавати звіт

•Затвердженo Наказом Держстату від 17.06.2020 № 182Бланк форми

•Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодомТермін подання

•Роз’ясненнями від 14 липня 2020 року № 19.1.2-12/17-20
Чим керуватись при 

заповненні

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

•На паперових носіях

Спосіб подання

•Обов’язковим є заповнення усіх реквізитів адресної частини, підпис
та прізвище керівника або особи, відповідальної за достовірність,
телефон та електронна адреса;

•При наданні звітності у електронному вигляді у разі відсутності
експортно-імпортних операцій з послугами або відсутності здійснення
економічної діяльності на титульній сторінці бланку заповнюється
«Інформація про відсутність даних» і ставиться позначка " " та
вказується причина відсутності даних;

•Дані по всіх розділах щодо вартості послуг за всіма рядками
наводяться із двома знаками після коми.

Щодо заповнення

•Звіт включає інформацію на дискретній основі, тобто окремо за І, ІІ,
ІІІ, ІV квартали. У разі залучення підприємства до сукупності у IV
кварталі, одночасно подаються звіти за І-IV квартали.

Методологічні 
особливості 
заповнення 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Інтернет – нарада на тему  

Складання та подання державної статистичної звітності  

за формою № 9-ЗЕЗ (квартальна)» 

№ 9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт-імпорт послуг» 

•На титульній сторінці бланку добавлено код КОАТУУ, який
заповнюється підприємством при поданні звіту на паперовому носії

Зміни, які відбулися у 
2021 році



 

•Якщо графи А, Б рядку містять інформацію про послуги зі
страхування, крім допоміжних послуг зі страхування, то у двох
наступних рядках звіту у графах А, Б зазначено довідкову
інформацію щодо страхових платежів (премій, внесків) від цих
операцій та страхових претензій, відшкодувань;

•Якщо графи А, Б рядку містять інформацію про послуги з надання
кредитів, то у двох наступних рядках звіту у графах А, Б зазначено
довідкову інформацію щодо обсягу кредиту, від якого отримано
дохід, та процентних доходів, отриманих за наданим кредитом ;

•Якщо графи А, Б рядку містять інформацію про послуги з надання
депозитів, то у двох наступних рядках звіту у графах А, Б зазначено
довідкову інформацію щодо обсягу депозиту, за який сплачені
витрати, та процентних витрат, сплачених за залученим депозитом ;

•У разі здійснення юридичними особами взаєморозрахунків з
іноземними партнерами за фактично одержані послуги, що були
надані нерезидентом також і іншими українським підприємствам-
резидентам, графи 1–9 підрозділу 4.2.1 та 1–12 підрозділу 4.2.2
розділу 4 звіту включають відомості щодо вартості всіх послуг з
деталізацією за видами цих послуг, а не тільки безпосередньо
одержаними цими юридичними особами

Співставлення даних 
по розділах

•У разі виникнення запитань, маєте можливість отримати
консультацію у відділі обробки даних статистики торгівлі та
енергетики за тел. (0552) 26-47-19, (0552) 22-44-79

Консультації


