
 

ЗРАЗОК 
ГУ ДПС  у Черкаській області   

   
 ТОВ «Смерека»              ____________ _ 
(найменування платника податків / прізвище, ім’я,  

по батькові фізичної особи) 
 

                                                                                                                       (код за ЄДРПОУ) 

Податкова адреса: 
вул.Шевченка,буд.20_____________ 
м.Черкаси,______________________ 
 Черкаська обл., 18002____________ 
 

Контактний телефон: 
моб  (067) 484-01-01 
 

ЗАЯВА  
 

Прошу надати довідку про сплачений нерезидентом в Україні податок 
на прибуток (доходи). 
 Відомості про нерезидента: 
______GRANT  CERAMIKS N.P___________________________________________________ 
повна назва іноземної юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи, яка не є 
резидентом), що одержала дохід з джерелом його походження з України і звертається з проханням про видачу 
довідки; 

_____1234567890_______________________________________________________ 
ідентифікаційний код (номер) цієї іноземної юридичної особи (фізичної особи, яка не є резидентом) в країні 
резиденції (за наявності); 

       Ам Хейтайх 15, 23584, м.Дрезден, Німеччина_______________________ 
місцезнаходження (місце проживання)іноземної юридичної особи(фізичної особи, яка не є резидентом) в країні 
резиденції 

 Відомості про джерело доходу:   
_____ТОВ «Смерека»    ________________________________________________ 
повна назва (прізвище, ім'я та по батькові) резидента або постійного представництва нерезидента 
(податкового агента), що здійснив на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з 
України; 
______12345678_______________________________________________________________ 
код платника податку за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначеного 
резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента); 

__вул. Шевченка, б. 20, м.Черкаси, Черкаська обл., 18002__________________ 
місцезнаходження юридичної особи (місце проживання) зазначеного резидента або постійного представництва 
нерезидента (податкового агента); 

період, у якому виплачувався дохід   _січень - грудень 2019 року____________ 

вид доходу        відсотки по договору позики за користування кредитом_____ 

 
сума доходу 3 497 156 грн.(три мільйони чотириста дев’яносто сім тисяч 
сто п’ятдесят шість грн.) 
                                                                                        

сума сплаченого в Україні податку 69 943 грн.(шістдесят дев’ять тисяч 
дев’ятсот сорок три грн.) 

 
Керівник                                         _(підпис)                        І.І. ПОЛІЩУК_____ 
                                                                                                                  (ініціали та прізвище) 
 
 

  від  1  2  3  4  5  6  7  8    
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Заповнюється в довільній формі 
 
Підтвердження статусу податкового резидента України 
 

Зразок 
ГУ ДПС у Черкаській області  
 

                                                                                                     
 

Іванов І.І 
253641251 

Податкова адреса: м. Черкаси, вул. Лісна, 1 
 

Заява 
 

Прошу надати  довідку-підтвердження статусу податкового резидента 
України  для працевлаштування за кордоном для уникнення подвійного 
оподаткування з зазначити країну.  

Ознайомлений з вимогами Розділу ІV Податкового кодексу щодо 
необхідності декларування доходів отриманих за кордоном, за підсумками 20__ 
року до 01 травня 20__року. 

 
 
   Підпис            /Прізвище, ініціали)                                       дата 
 
 
 


