Додаток l3

до Пололtення про

ресстрачiю
платникtв податку на додану BapTicTb

(пункт 7.5)

20_
(заltовнк,lt,ться

1,

Форма

М

2-ВР

року JФ

разr направлення пла,гнику витягу поштою)

вит,яг

лъ лqqt 45001

з рЕс]с,гру IIJIлт,I{икIв IIодлl,к / нА

78

лодАну вАртIсI,ь

вiдомостi про платника податку на додану BapTicTb
Iндивiдуальний податковий

"о".р ЭЩ

Iiайменування (для платllика, вiдповiдального за утримання та внесення lодатку на додану BapTicTb ло бкlджету пiд час викоtlання
договору про сrtiльну лiяльнiсть / логовору управлiння майном, доповню ться його колом за е.Црпоу та словами "вiдповiдыlьний
за утримання l,tl внесення податку на додану BapTicTb ло бюджету пiд чi lc виконання договору про спiльну дiяльнiсть / договору
управлiння майном", а для iHBecTopa (оператора), вiдповiдмьного за Bel tення податкового облiку з податку на додану BapTlcTb за
,гоt,о, в
Yголою про розподiл пролукuiТ, доповнюсться Його кодом за СДРГIОУ т а словами "оператор" або "iнвес,гор" (залежно вiд
якостi оператора чи iHBecTopa BiH лiе), "вiдпtlвiдzuIьний за ведення подат <ового облiку з податку на додану BapTicтb за угодоlо про
розподiл пролукчii"') або прiзвище, iм'я т,а по батьковi платника

,I,овАриство

!ата

pec,cTpar(iT

з

оБмЕжЕ,tIою вIдIIов lIдАльнIстю

"

сАмсон-IФ "

01.09.2020

платгlиком пOдатку на д()лану BapTicTb

1'eprliH riT pct,cTpartiT I1,1атника полатк\, Hil д()даIJ), вар,гiс,t,ь poKr,.

Реквiзити pax\,}lKa в систсплi елсктронного алмiнiстрування пода,l,к),над( )дану BapTlcTb:

мФо. N
Вiлопlостi пр0 Blllla(t\, вliтягу
I

lайr,tеttt,ваtlltя коIl,гроJIlоl()(I()I,() ()pI,a|l\1,

ви,rr,,

tl1() виjlаI]

9l 5 ГОЛОВF

вАно-ФрАнкIвськIи оБлАс,гI. IвАно-ФрАнкI
IB4_I!O Ф рАн KI в с ькА дп l м. в Ано Фр А I{KI в с ь
I

(

-

l|a,r,a (lормl,ва1-11-1я

l]итягу l

fiaтa ви;rачi ви,гrr,1,

2.08.2020

l3.08.2020

-

I

року,

рок1,.

Ви,l,яl,с чинниNl до t]несення змtiн до Pecc,rpy. Якшtо до Реестру BHeceHi зм ни lцодо вiдомостей, якi зазначеt-ti у витягу, витяг втрачас
чинtliс,гь.

Засту,пник начаJIьника
Iвано-ФранкiвськоТ !ПI,
начальник вiддi.Jrу з надання
алмiнiстра,гивних послуI,
пJIатникам податкiв i зборiв з
фiзичних осiб та €диного
BI{ecKy Iваrrо-Франкiвськоi

ДПI ГУ ДПС

I

ваrrо-Фраrrкiвськiй об.пастi
(

посала)

l

в

-il; ё,
Ф

е

],l
ж; -тг

,S/-ч
},

I

II

'.|-Nо--zz"Ч,ir.t'
КЗ t а2_55}1;],:.'

л

irпc

)

олена MYXII IA
(lнlцlши.

прtзвище)

