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І Н С Т Р У К Ц І Я 
про порядок складання звіту 

за формою № 9-ЗЕЗ “ Звіт про експорт (імпорт) послуг” 
 

       І. Загальні положення 
 

 Інструкція визначає порядок звітності про експорт (імпорт) послуг. 
Мета збору державного статистичного спостереження - одержання 
всебічної та вичерпної статистичної інформації про зовнішню торгівлю 
послугами для потреб складання зовнішньоторгівельного та платіжного 
балансів України, оцінки розвитку економічних взаємовідносин України з 
іншими країнами світу. Інструкція призначена для використання тими 
підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності та 
господарювання, включно зі спільними підприємствами та їх філіями, 
представництвами, центральними апаратами міністерств (далі - 
підприємства), які провадять діяльність на підставі законів України, 
пов’язану з наданням (експорт) послуг закордонним партнерам та 
одержанням (імпорт) послуг від закордонних партнерів як на території 
України, так і за її межами згідно з договорами (контрактами) або в усній 
формі договору (з готелями - резидентами України).  

 
ІІ. Основні терміни 
 

Для цієї Інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому 
значенні: 

Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб’єктів господарської 
діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, 
побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території 
України, так і за її межами. 
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 Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально 

оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, 
зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у 
зовнішньоекономічній діяльності.  

Економічна територія країни - географічна територія, що перебуває 
під юрисдикцією уряду даної країни, у межах якої відбувається вільне 
пересування людей, товарів та капіталів. До економічної території країни 
включаються повітряний простір над нею, територіальні води і та частина 
континентального шельфу, який розташований у міжнародних водах, щодо 
якої країна користується виключним правом на вилов риби чи видобуток 
на шельфі палива або інших корисних копалин. Крім того, до економічної 
території належать вільні зони, приписні (митні) склади та підприємства, 
експлуатація яких здійснюється офшорними підприємствами під 
контролем митних органів. До неї також входять територіальні анклави, 
які розташовані на території інших країн (території посольств, консульств, 
військових баз, наукових станцій тощо). 

Резиденти - юридичні особи та суб’єкти підприємницької діяльності 
України, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва 
тощо) і які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до 
законодавства України з місцезнаходженням на її території; 

- дипломатичні представництва, консульські установи та інші 
офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні 
привілеї та імунітет, а також філії і представництва підприємств та 
організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької 
діяльності.  

Нерезиденти - юридичні особи та суб’єкти підприємницької 
діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва 
тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та 
здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави; 

- розташовані на території України дипломатичні представництва, 
консульські установи та інші офіційні представництва іноземних держав, 
міжнародні організації та їх представництва, що мають дипломатичні 
привілеї та імунітет, а також представництва інших іноземних організацій і 
фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності відповідно до 
законодавства України. 

Як правило, іноземними підприємствами (нерезидентами) 
вважаються ті підприємства, які платять податки від діяльності на користь 
іноземної держави. 
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ІІІ. Момент обліку та документи первинного обліку 
 

Моментом здійснення процедури експорту (імпорту) послуг та 
відповідно, їх обліку вважається дата їх фактичного надання або 
одержання на основі принципу нарахування (за виписаними рахунками). 
Найчастіше, як правило, дата реєстрації таких операцій збігається з часом 
виробництва послуг. 

Документами первинного обліку експорту (імпорту) послуг є 
оформлені рахунки на виконані згідно з договорами (контрактами) 
послуги. 

 
ІV. Порядок складання звіту 

 
1. Звіт за формою  № 9-ЗЕЗ подають усі підприємства - резиденти 

України, які здійснюють експортні-імпортні операції послугами відповідно 
до статті 18 Закону України “Про державну статистику” і статті 22 Закону 
України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (зі змінами та 
доповненнями).  Звіт надається 10-го числа після звітного періоду 
статистичному органу за місцезнаходженням. Об'єднання, підприємства 
яких розташовані на території декількох областей, складають звіт про ту 
частину експорту-імпорту послуг, яка здійснювалась підприємствами, що 
розташовані на одній з ними території (області). Підприємства, що входять 
до складу об'єднань та розташовані на території іншої області, подають 
звіт за місцезнаходженням тільки за свою економічну діяльність. Виняток 
становлять зовнішньоторговельні об'єднання, фірми, корпорації, 
акціонерно-фінансові групи, міністерства, інші органи виконавчої влади, 
які діють на  території всієї України та розташовані в м. Києві. Вони 
подають звіти безпосередньо Головному міжрегіональному управлінню 
статистики у м. Києві.  

Звіт заповнюється окремо за кожний квартал (без наростаючого 
підсумку з початку року) у розрізі країн світу і всіх видів послуг у валюті 
контракту відповідно до Класифікації послуг зовнішньоекономічної 
діяльності окремо за експортом та імпортом послуг. Для цього на першій 
сторінці звіту (у лівому кутку бланка) закреслюється: при експорті послуг - 
позиція “імпорт”, при імпорті послуг - “експорт”. Слід мати на увазі, що до 
обсягів експорту включаються надходження коштів від нерезидентів за 
надані послуги, а до обсягів імпорту - перерахування коштів нерезидентам 
за одержані послуги.  

2. Звіт про експорт (імпорт) послуг складається за номенклатурою 
послуг у вартісному виразі в розрізі країн світу у валюті контракту. 
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 При заповненні форми № 9- ЗЕЗ : 

У графах  А, Б - відображаються найменування та код країни, з якою 
провадяться розрахунки за надані (одержані) послуги, відповідно до 
Класифікатора держав світу (додаток 1). 

У графах В, Г - відображаються найменування та код послуги згідно 
з Класифікацією послуг зовнішньоекономічної діяльності, (перелік 
основних видів зовнішньоекономічних послуг наведено в додатку 2 ). 

У графах Ґ,Д - відображуються найменування та код валюти 
контракту або валюти, за якою провадяться розрахунки згідно з 
Класифікатором валют (додаток 3). 

У графі 1 - проставляється вартість фактично наданої або одержаної 
(за  виписаними рахунками) послуги у валюті контракту в тисячах одиниць 
з двома десятковими знаками після коми. У разі здійснення 
підприємством, що звітує, взаєморозрахунків з іноземними партнерами за 
послуги, що були надані також і іншими українськими підприємствами - 
резидентами, у графі 1 підприємство, яке звітує, повинно навести загальну 
вартість цих послуг, а не тільки безпосередньо ним наданих. Наприклад, 
Генеральне агентство з туризму в звіт за формою № 9-ЗЕЗ повинно 
включити всю вартість послуг, що надавались українськими 
підприємствами-резидентами іноземним туристам в Україні (проживання в 
готелі, екскурсійне обслуговування, транспортне обслуговування в країні 
відвідування тощо), незважаючи на те, що частина коштів за послуги 
перерахована цим агентством готелям, музеям, транспортним 
підприємствам тощо.   

Графи “Е ” і “2” заповнюють тільки ті підприємства та організації, 
які надають (отримують) послуги відповідно до міжвідомчих угод з 
виробничої кооперації в рамках Ашгабатської Угоди від 23.12.93. 

У графі “Е ”- відображається реєстраційний номер Угоди, 
присвоєний Міністерством економіки  та з питань європейської інтеграції 
України. 

У графі 2 - наводиться вартість послуги, наданої щодо кооперації за 
кожною Угодою окремо. 

3. Звіт за формою №  9-ЗЕЗ підписується керівником підприємства та 
головним бухгалтером, які несуть відповідальність за своєчасне його 
подання та достовірність інформації відповідно до статті 20 Закону 
України  “Про державну статистику”. 

 
 

Управління статистики  
зовнішньої торгівлі 

Держкомстату України                     
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