Ідентифікаційний код ЄДРПОУ









Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України "Про державну статистику" 


Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення


ЗВІТ ПРО ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) ПОСЛУГ
за ______________ квартал 20 _____ року


Подають:
Термін подання


юридичні особи-резиденти України усіх видів економічної діяльності, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами та постійні представництва нерезидентів в Україні – територіальному органу Держстату 
центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів1; зовнішньоторговельні об’єднання фірми, акціонерні товариства, що діють на території всієї України, та головні офіси яких розташовані в м. Києві – Головному управлінню регіональної статистики 
місцеві органи виконавчої влади – розпорядники державних та місцевих бюджетних коштів нижчого рівня1 – територіальному органу Держстату


на 10 день
після звітного
періоду
№ 9-ЗЕЗ
(квартальна) 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату України 
    02.12.2013  № 367  (зі мінами)367
1Згідно з Законом України «Про державний бюджет України» на відповідний рік

Респондент:

Найменування:  _______________________________________________________________________________


Місцезнаходження (юридична адреса): ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): ____________________________ 

____________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо,
____________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)











Експорт послуг

Послуга 
згідно з КЗЕП
Країна 
згідно з ККС 
Валюта 
згідно з КВ 
Вартість,
тис.грошових одиниць
(у валюті контракту, з двома десятковими знаками після коми)
найменування
код*
назва
код* 
назва
код*

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж































































































































Імпорт послуг

Послуга 
згідно з КЗЕП
Країна 
згідно з ККС 
Валюта 
згідно з КВ 
Вартість,
тис.грошових одиниць
(у валюті контракту, з двома десятковими знаками після коми)
найменування
код*
назва
код* 
назва
код*

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж





































































































































*Коди заповнюються органами державної статистики. 
Експорт послуг, що віднесені до статті «Подорожі»

Країна 
згідно з ККС
Валюта 
згідно з КВ
3.1. Кількість осіб-нерезидентів, яким надавалися послуги з подорожей (з розподілом за метою подорожі)


послуги під час відряджень,
 ділових переговорів
послуги, надані сезонним робітникам та працівникам прикордонних районів
послуги під час
іншої ділової подорожі


осіб______________
осіб______________
осіб______________


3.2. Послуги з подорожей, які надавалися нерезидентам
назва
код*
назва
код*
найменування послуги
 (на рівні класу згідно з КЗЕП)
код*
Вартість послуги 
за метою подорожі, тис. грош.од.
найменування послуги
 (на рівні класу згідно з КЗЕП)
код*
Вартість послуги 
за метою подорожі, тис. грош.од. 
найменування послуги
 (на рівні класу згідно з КЗЕП)
код*
Вартість послуги
 за метою подорожі, тис. грош.од. 
А
Б
В
Г
1
2
3
4
5
6
7
8
9































































































































































































































































































































































* Коди заповнюються органами державної статистики.
Продовження розділу 3
Країна 
згідно з ККС
Валюта 
згідно з КВ
3.1. Кількість осіб-нерезидентів, яким надавалися послуги з подорожей (з розподілом за метою подорожі)


послуги 
з освіти
послуги, пов’язані 
з оздоровчою метою
туристичні 
послуги
послуги під час 
іншої особистої подорожі


осіб______________
осіб______________
осіб______________
осіб______________


3.2. Послуги з подорожей, які надавалися нерезидентам
назва
код*
назва
код*
найменування послуги
 (на рівні класу згідно з КЗЕП)
код*
Вартість послуги за метою подорожі, тис. грош.од.
найменування послуги
 (на рівні класу згідно з КЗЕП)
код*
Вартість послуги за метою подорожі, тис. грош.од. 
найменування послуги
 (на рівні класу 
згідно з КЗЕП)
код*
Вартість послуги за метою подорожі, тис. грош.од. 
найменування послуги
 (на рівні класу згідно з КЗЕП)
код*
Вартість послуги за метою подорожі, тис. грош.од. 
А
Б
В
Г
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
































































































































































































































































































































































































































































* Коди заповнюються органами державної статистики.
Імпорт послуг, що віднесені до статті «Подорожі»

Країна 
згідно з ККС
Валюта 
згідно з КВ
4.1. Кількість осіб-резидентів, якими одержувалися послуги з подорожей (з розподілом за метою подорожі)


послуги під час відряджень, 
ділових переговорів
послуги, надані сезонним робітникам та працівникам прикордонних районів
послуги під час
іншої ділової подорожі


осіб______________
осіб______________
осіб______________


4.2. Послуги з подорожей, які одержувалися резидентами
назва
код*
назва
код*
найменування послуги
 (на рівні класу згідно з КЗЕП)
код*
Вартість послуги 
за метою подорожі, тис. грош.од.
найменування послуги
 (на рівні класу згідно з КЗЕП)
код*
Вартість послуги 
за метою подорожі, тис. грош.од. 
найменування послуги
 (на рівні класу згідно з КЗЕП)
код*
Вартість послуги 
за метою подорожі, тис. грош.од. 
А
Б
В
Г
1
2
3
4
5
6
7
8
9































































































































































































































































































































































* Коди заповнюються органами державної статистики.
Продовження розділу 4
Країна 
згідно з ККС
Валюта 
згідно з КВ
4.1. Кількість осіб-резидентів, якими одержувалися послуги з подорожей (з розподілом за метою подорожі)


послуги 
з освіти
послуги, пов’язані 
з оздоровчою метою
туристичні 
послуги
послуги під час 
іншої особистої подорожі


осіб______________
осіб______________
осіб______________
осіб______________


4.2. Послуги з подорожей, які одержувалися резидентами
назва
код*
назва
код*
найменування послуги
 (на рівні класу згідно з КЗЕП)
код*
Вартість послуги за метою подорожі, тис. грош.од.
найменування послуги
 (на рівні класу згідно з КЗЕП)
код*
Вартість послуги 
за метою подорожі, тис. грош.од. 
найменування послуги
 (на рівні класу 
згідно з КЗЕП)
код*
Вартість послуги за метою подорожі, тис. грош.од. 
найменування послуги
 (на рівні класу згідно з КЗЕП)
код*
Вартість послуги за метою подорожі, тис. грош.од. 
А
Б
В
Г
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

























































































































































































































































































































* Коди заповнюються органами державної статистики.
	
____________________________________________                       _______________________________________
Місце підпису керівника (власника) та/або осіб,                                                                     (ПІБ)
відповідальних за достовірність наданої інформації

____________________________________________                       _______________________________________
                                                           


телефон: _________________  факс: _________________ електронна пошта: _____________________________ 

