
 

    Зразок 

 

Заява 
про видачу довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) 

Назва контролюючого органу, до якого подається заява 
__________________Головне управління ДПС у Хмельницькій області__________________ 
Відомості про заявника: 
Заявник / Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи 
_____________________Приватне підприємство «Аризона» __________________________ 
повне найменування нерезидента (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) або особи, яка здійснює на користь 
нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України, або уповноваженої особи, яка повинна підтвердити 
свої повноваження 

Ідентифікаційний код заявника  1 1  2  2  3  3  4  4      
 

ідентифікаційний код (номер) нерезидента або особи, яка здійснює на користь нерезидента виплату доходів з джерелом 
їх походження з України, або уповноваженої особи, яка повинна підтвердити свої повноваження 

Адреса заявника 

вулиця Перемоги, 28, місто Хмельницький, Україна, 29001 
нерезидента або особи, яка здійснює на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України, або 
уповноваженої особи, яка повинна підтвердити свої повноваження 

Відомості про нерезидента: 
1. Повне найменування іноземної юридичної особи / Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) 
іноземної фізичної особи 
_________________________ FIRMA MICHAL ______________________ 
повне найменування 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 

2. Ідентифікаційний код іноземної юридичної особи / 

іноземної фізичної особи 1  2   3 4  5   6  7  8     
 

_____________________________________________________________________________________ 
ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) іноземної юридичної (фізичної) особи в країні резиденції (за 
наявності) 

3. Адреса іноземної юридичної особи / іноземної фізичної особи 
Республіка Польща, Воєводство Подкарпатське, м. Жешов, вулиця Свободи, будинок 14. 
місцезнаходження (місце проживання) іноземної юридичної особи (фізичної особи, яка не є резидентом) в країні 
резиденції 

Відомості про джерело доходу: 
Повне найменування підприємства / Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) 
_Товариство з обмеженою відповідальністю «Обрій»__________________________________ 
повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) резидента або нерезидента, який здійснює 
господарську діяльність на території України через постійне представництво та іншого нерезидента (податкового 
агента), що здійснив на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України 

Додаток 
до Порядку видачі довідки про 
сплачений нерезидентом в Україні 
податок на прибуток (доходи) 
(пункт 3) 



Податковий номер  3  2 1   4  7  9 2   7     
 

податковий номер резидента (податкового агента) або нерезидента, який здійснює господарську діяльність на території 
України через постійне представництво та іншого нерезидента, який утримав податок 

Податкова адреса  
_Вулиця Вишнева, будинок 1, місто Хмельницький, Україна, 290001______________________ 
місцезнаходження юридичної особи (місце проживання) зазначеного резидента або нерезидента, який здійснює 
господарську діяльність на території України через постійне представництво та іншого нерезидента (податкового 
агента) 

Період (звітний період), у якому виплачувався дохід (необхідне позначити): 
 

  I квартал 20__ 
року 

 
 

  півріччя 20__ року 

 
 

  три 
квартали 

20__ року 

 
 

 х рік 20 21 року 

 
 

Вид доходу 
_винагорода за контрактом__________________________________________________________ 
(вказуються словами) 

Сума доходу 
__300000 (три тисяч) гривень_________________________________________________________ 
(сума цифрами і словами) 

Сума сплаченого в Україні податку 
___35000 (тридцять п’ять тисяч) гривень______________________________________________ 
(сума цифрами і словами) 

Джерело інформації (необхідне позначити): 

 Х дані додатка ПН до податкових декларацій (розрахунків) з податку на прибуток; 
  надані податковими агентами податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 
користь нерезидентів; 
 Х суми утриманого податку; 
  надані нерезидентом документи у разі самостійного нарахування і сплати податку; 
  інше _____________________________________________________________________________. 

Прошу видати довідку про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) за  
2021рік (року) 
          (період) 

Спосіб отримання довідки (необхідне позначити): 

  паперова форма 
 Х електронна форма 

 
 

_________Директор__________ 
(посада) 

_________________ 
(підпис) 

______П.Вуйцих________ 
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) 

 
 
 


