
ГУ ДПС у м. Києві 
Іванова Івана Івановича
1234567891
місце проживання - 
м.Київ, 04210
вул. Боженка, буд.62, кв.1
тел. 050 123 22 33

Заява

Просимо надати довідку про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток 
(доходи), за формою затвердженою наказом Міністерства Фінансів України від 03.12.2012 
№ 1264, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.12.2012 за № 2155/22467, за 
період з 01.09.2014р. по 31.12.2014р.

відомості про нерезидента:
ПІБ: Іванов Іван Іванович
РНЩКПП:2233445566
Місце проживання: 101000, Білорусь, м. Мінськ, Армянський провулок, б.1/2;
Відомості про джерело доходу:
повна назва (ПІБ) резидента або постійного представництва нерезидента (податкового 

агента), що здійснив на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження  з 
України : ТОВ “Редакція газети «ДІМ»;

 код платника податку за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки 
платника податків зазначеного резидента або постійного представництва нерезидента 
(податкового агента) 33055155.

місце знаходження місце проживання зазначеного резидента або постійного 
представництва нерезидента (податкового агента): 04210, м. Київ, вул. Зоологічна, буд.15;

місцезнаходження юридичної особи (місце проживання) зазначеного резидента або 
постійного представництва нерезидента (податкового агента): 04210 , м. Київ, вул., 
Ломоносова, буд. 15, кв. 19;

період, у якому виплачувався дохід: 2018 рік;
вид доходу: винагорода  у формі роялті;
сума доходу: 360 000 грн;
сума сплаченого в Україні податку : 18 %  - 64800 грн.

29 травня 2019                                                                         Іванов І.І.
           Дата                                                        підпис                       П.І. Б.        



ГУ ДПС у м. Києві 
_____________________________
Директора  
ТОВ «Редакції газети «ДІМ»
 Іванова Івана Івановича
1234567891
м.Київ, 04210
вул. Дегтярівська, буд.62, кв.1
тел. 050 123 22 33

Заява

Просимо надати довідку про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток 
(доходи), за формою затвердженою наказом Міністерства Фінансів України від 03.12.2012 
№ 1264, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.12.2012 за № 2155/22467, за 
період з 01.09.2014р. по 31.12.2014р.

відомості про нерезидента:
повна назва іноземної юридичної особи: Нерезидент Російської федерації ООО 

“Редакція газети «ДОМ» , що одержала дохід з джерела його походження з України і 
звертається  з проханням про видачу довідки;

ідентифікаційний код (номер  7701179461) цієї іноземної юридичної особи (фізичної 
особи, яка не є резидентом) в країні резиденції.

місце знаходження за адресою: 101000, Россия, г. Москва, Армянский переулок, д 
1/13/6 , стр. 2

відомості про джерело доходу:
повна назва (ПІБ) резидента або постійного представництва нерезидента (податкового 

агента), що здійснив на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з 
України: ТОВ «Редакція газети «ДІМ»;

код платника податку за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника
податків зазначеного резидента або постійного представництва нерезидента (податкового 
агента) 330551552;

місцезнаходження юридичної особи (місце проживання) зазначеного резидента або 
постійного представництва нерезидента (податкового агента): 04210 , м. Київ, вул., 
Зоологічна, буд. 15;

період, у якому виплачувався дохід жовтень 2014, листопад 2014, грудень 2014 року;
вид доходу: винагорода  у формі роялті;
сума доходу: 360 000 рос .руб;
сума сплаченого в Україні податку : 10 %  36 000 рос.руб. (2918,70 грн. по курсу НБУ 

в день сплати 08.10.2014 року, 2996,19 грн. по курсу НБУ на день сплати 27.11.2014 року, 
5209,56 грн. по курсу НБУ  в день сплати 26.12.2014 року).

Додатки до заяви:
Копія актів виконаних робіт;
Банківські виписки;
Платіжні доручення;
Довідка  про підвердження постійного місця пребування
Договора

Директор                                                                                                     Іванов І.І.
           Дата                                                        підпис                       П.І. Б.        


