
Додаток 12

до Поло)(eння про реестрацiю
платникiв податку на додану
BapтicTb (пункт 7.5)
Форма Ns 2_ВР

року N9 -
(заповнюеться у разi налравлення платнику витяry пошою)

ВИтЯг N9,t923154500002
з рЕестру плАтникlв подАтку нА додАну BAPTlcTb

Вiдомостi про платника податку на додану BapTicTb

lндивiдуальний податковий номер 386826423.t 50

Найменування (для платника, вiдповiдального 3а утримання та внесення податку на додану BapTicтb до бюджеry пiд час
ВИКОНаННЯ ДОГОВОРУ ПРО СПiЛЬНУ ДiЯЛЬНiСТЬ / договору управлiння майном, доповнюеться його кодом за едрitоу та Gловами
"вiдповiдальний за утримання та внесення податку на додану BapTicTb до бюджеry пiд час виконанr" доa"ору про спiльну
дiяльнiсть / дбговору управлiння майном", а для iHBecTopa (оператора), вiдповiдального за ведення податкового облiку з податку
на додану Bapтicтb 3а угодою про ро3подiл продукцiТ, доповнюеться його кодом за е,ЩРПОУ та словами i опе|атор" або"iHBecTop" (залежнО вiд тоrо, в якостi оператора чи iHBecTopa BiH дiе), 'вiдповiдальниЙ за ведення податковоiо облiку з податку на
додану Bapтicтb за угодою про розподiл продукцii") або прiзвище, iм'я та по батьковi платника

}?}lУii:i5лТ,:j9[Ч.лЧ':lТЕ ПlДПРИеМСТВО "l<лНlВСЬКИй ЦЕнтр пЕрвинноТ мЕдико-сАнlтАрноiдопомоги,

Реквiзити рахунка в системi електронного адмiнiстрування податку на додану BapTicTb:
мФо 899998 ,Ns 375160004,!0711

вiдомостi про реестрацiю суб'ектом спецiального режиму оподаткування
(заповнюеться та друкуеться ли]ле для платникiв податку, зареестрованих як суб'екти спецiального режиму оподаткува1

.!ата реестрацiТ суб'ектом спецiального режим.у оподаткура]lня ....... ,,.:...., _..року. .. ....

перелiк видiв дiяльностi сiльськогосподарського пiдприемства, якi пiдпадають пи дiю спецiального режиму оподаткування
дiяльностi у сферi сiльського та лiсовою господарсгва, а також рибальства та визначенi статтею 209 роцiлу V Кодексу на
ocHoBi KBEfl

!ата реестрацiТ платником податку на додану вартiGть

epмiн дii реестрацiТ платника податку на додану Bapтicтb

Дата внесення (початку дii) запису до Реестру

про види дiяльностi сiльськоюсподарського пiдприемства

03.05.2019 року.

- року.

- polry.

за операцiями iз зерновими i технiчними кульryрами

за ол_ерацjями з продукцiею тваринництва

Номер пiдпункту пункry 209.'t7
статгi 209 роздiлу V Кодексу

реквiзити paxyHkiB у системi електронного адмiнiстрування податку на додану BapTicTb платника - сiльськоюспо-
дарського пiдприемства, що обрав спецiальний режим оподаткування, призначених для перерахування коlлтiв до
дер)Glвного бюджеry та на його спецiальнi рахунки

мФО , Ne - За операцiями iз сiльськогосподарськими
товарами/послугами (KpiM операцiй iз зерноЬими i технiчними кульryрами та операцiй з продукцiею тваринництва)

мФо

мФо

,Ns

,Ns

Вiдомостi про видачу витяry

Найменування контролюючого opl-€lHy, що видав витяг
2315 ГОЛОВНЕ УПРАВЛlННЯ ДФС У ЧЕРl(AСЬКlй ОБЛДСТl. Чвркдськв упрдвлtння. юqнtвськq дпl(lинlвський р_н,|

,Щата формування витяry

.Щата видачi витяry 08.05.2019 року

Витяг е чинним до внесення змiн до Реестру. Якщо до Реестру BHeceHi змiни щодо вИомостей, якi зазначенi у витяry витяг
втрачае чиннiсть.

08 05.2019 року.

Начальник Черкаського управлiння ГУ flФС у

Назва виду дiяльностi вiдповiдно до номера пiдпункry (у дужках вказуеться код KBEfl
iз зазначенням класифiкатора .КВЕД-20.1 

0'' або''КВЕД-2005'')


