
Додаток 1
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість (пункт 3.5)
  Форма №1-ПДВ

Номер реєстрації заяви в
контролюючому органі
Дата реєстрації заяви в
контролюючому органі

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА
платника податку на додану вартість 1

  X    Юридична особа   Фізична особа   Представництво
нерезидента

   Інвестор (оператор) за
угодою про розподіл
 продукції

  Учасник договору про
спільну діяльність

  Управитель майна

  X    Реєстрація   Реєстрація у
зв'язку із
перетворенням

  Перереєстрація

у зв'язку із:

   

(потрібне позначити знаком “+” або “x”)  (вказати підставу для перереєстрації згідно з пунктом 183.15 статті 183 розділу V
Кодексу)

23   25698745

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника
  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ТРАНС-БУД"

Причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає
вимогам розділу V Кодексу 4

Пункти, статті Кодексу

  14 Загальна сума вiд здiйснення операцiй з постачання товарiв/послуг, що пiдлягають оподаткуванню
згiдно з роздiлом V Кодексу, у тому числi з використанням локальної або глобальної комп`ютерної

мережi, нарахована (сплачена) такiй особi протягом останнiх 12 календарних мiсяцiв, сукупно
перевищує встановлену статтею 181 роздiлу V Кодексу суму (без урахування податку на додану
вартiсть), крiм особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи
   

Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість / дата переходу на
спрощену систему оподаткування та/або дата переходу на застосування ставки єдиного податку, що
передбачає сплату податку на додану вартість / дата відмови від спрощеної системи оподаткування:
   року

Відомості про відповідальних осіб платника (фізичні особи не заповнюють):
керівник:
прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта 3

  КОВАЛЬЧУК   ДМИТРО   ІВАНОВИЧ   2654879525
особа відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку:
прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта 3

  КОВАЛЬЧУК   ДМИТРО   ІВАНОВИЧ   2654879525
особа, яка подає заяву (підписант):
для юридичної особи   X  керівник     уповноважена особа
для фізичної особи –
підприємця

    підприємець     представник

прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта 3

            

Додатки до заяви:
на

   на арк.

Інформація, наведена в реєстраційній заяві та додатках до неї, є достовірною.

  КОВАЛЬЧУК ДМИТРО ІВАНОВИЧ   01.07.2021
(П. І. Б.) (дата)



  1Подається в електронній формі. Розглядається контролюючим органом за основним місцем обліку платника.
  2За винятком учасників договорів про спільну діяльність та управителів майна під час подання реєстраційної заяви з позначкою "Реєстрація"
  3Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за
серією (за наявності) та номером паспорта.
  4Заповнюється згідно з додатком до реєстраційної заяви. Додаток до реєстраційної заяви до контролюючого органу не подається.

Продовження додатка 1
Продовження РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ЗАЯВИ
  платника податку на додану вартість 1

Загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню
згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної
мережі, нарахована
(сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно
становить

  1525698 гривень.

Дата досягнення загальної суми оподатковуваних операцій, визначеної пунктом 181.1 статті 181
розділу V Кодексу,
  30.06.2021 року.

Дата початку здійснення операцій, визначених у підпунктах 3 - 8 пункту 180.1 статті 180 розділу V
Кодексу,
   року.

Дата припинення договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл
продукції або
закінчення строку, на який утворено особу,    року.

  1 Заповнюється та подається у разі обов'язкової реєстрації, а також інвесторами (операторами) за угодою про розподіл продукції, учасниками договору про
спільну діяльність, управителями майна.

  ДАНІ ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ТА РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Результати обробки реєстраційної заяви

Причини неприйняття рішення про реєстрацію
   

Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи податкового органу, відповідальної за прийняття рішення
про реєстрацію (відмову в реєстрації) платника податку на додану вартість

  Дані про реєстрацію
Індивідуальний податковий номер

Дата реєстрації платником ПДВ Дата перереєстрації платником ПДВ

Дата закінчення строку дії реєстрації
платником ПДВ
   
Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи органу державної податкової служби, відповідальної за
внесення даних до електронної бази

Дата   
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