
Зразок заяви платника податків для видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок 

на прибуток (доходи) (для юридичної особи-нерезидента) 
Начальнику Офісу великих платників 

податків ДПС 

_________________П.І.Б.________________                                                             

АТ “ОМЕГА“ (код ЄДРПОУ 

12345678_____________________________ 
 (найменування платника податків / прізвище, ім’я, 

по батькові фізичної особи) 

Поштова адреса: 

12345, м. Київ,  вул. Шевченка, буд. 45  

Електронна адреса: 

atomega@gmal.com 

Контактний телефон: 

                                                                                    454-23-49 

 

Заява 
 

АТ «ОМЕГА» (код ЄДРПОУ 12345678) просить Вас надати довідку про сплачений 

нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), одержаний на території України у 

січні-грудні 2018 року.  

 

Відомості про нерезидента: 

Назва нерезидента:                                       Koner More Company Limited 

Ідентифікаційний код нерезидента  

в країні резиденції:                                       HE 123456 

Місце знаходження нерезидента:               1111, Кіпр, м. Нікосія, вул. Павлу, буд. 54 

 

Відомості про джерело доходу: 

Назва резидента, що здійснив  

виплату доходу:                                            АТ «ОМЕГА» 

Код ЄДРПОУ:                                               12345678 

Місце знаходження:                                     12345, Україна, м. Київ, вул. Шевченка, буд. 45 

Період:                                                           січень-грудень 2018 ріку 

Вид доходу:                                                   Проценти/роялті/інші доходи 

Сума доходу:                                                 145 525 460 грн 00 коп. 

Сума сплаченого податку:                           2 910 509 грн 20 коп. 

№  

Дата 

виплати 

доходу 

Вид доходу 

Сума 

нарахованого 

доходу на 

користь 

нерезидента 

(грн, коп.) 

Сума 

виплаченого 

доходу на 

користь 

нерезидента 

(грн, коп.) 

Сума 

сплаченого в 

Україні 

податку 

(грн, коп.) 

1      

2      

3      

 

Додатки (документи, що підвереджують сплату податку та повноваження щодо 

отримання довідки): 

- договір про надання позики № 45 від 12.12.2017 року – 5 арк.;  

- платіжні доручення –  12 арк. 

 

 
Голова Правління                                _______________                                                     А. А. Іванов 

                                                                    М.П. 

 

 



Зразок заяви нерезидента для видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на 

прибуток (доходи) 
 

Начальнику Офісу великих платників 

податків ДПС 

П.І.Б._________________________________                                                             

 

Koner More Company Limited 

(ідентифікайний код HE 123456) 

 (найменування платника податків / прізвище, ім’я, 

по батькові фізичної особи) 

 

Поштова адреса: 

1111, Кіпр, м. Нікосія, вул. Павлу, буд. 54 

 

Електронна адреса: 

konermoreltd@gmal.com 

 

 

 

Заява 
 

Koner More Company Limited (ідентифікайний код HE 123456) просить Вас надати 

довідку про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), одержаний на 

території України у січні-грудні 2018 року.  

 

Відомості про нерезидента: 

Назва нерезидента:                                       Koner More Company Limited 

Ідентифікаційний код нерезидента  

в країні резиденції:                                       HE 123456 

Місце знаходження нерезидента:               1111, Кіпр, м. Нікосія, вул. Павлу, буд. 54 

 

Відомості про джерело доходу: 

Назва резидента, що здійснив  

виплату доходу:                                            АТ «ОМЕГА» 

Код ЄДРПОУ:                                               12345678 

Місце знаходження:                                     12345, Україна, м. Київ, вул. Шевченка, буд. 45 

Період:                                                           січень-грудень 2018 ріку 

Вид доходу:                                                   Проценти/роялті/інші доходи 

Сума доходу:                                                 145 525 460 грн 00 коп. 

Сума сплаченого податку:                          2 910 509 грн 20 коп. 

 

 

 

 
Директор                                               _______________                                                     I. Charalambuys 

                                                                    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок заяви платника податків для видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок 

на прибуток (доходи) (для фізичної особи-нерезидента) 
Начальнику Офісу великих платників 

податків ДПС 

_________________П.І.Б.____ 

АТ “ОМЕГА“ (код ЄДРПОУ 

12345678)____________________ _________ 
 (найменування платника податків / прізвище, ім’я, 

по батькові фізичної особи) 

Поштова адреса: 

12345, м. Київ,  вул. Шевченка, буд. 45  

Електронна адреса: 

atomega@gmal.com 

Контактний телефон: 

                                                                                    454-23-49 

 

Заява 
 

 АТ «ОМЕГА» просить Вас надати довідку про сплачений нерезидентом в Україні 

податок на прибуток (доходи), одержаний на території України у січні-березні 2018 року.  

Відомості про нерезидента: 

Назва нерезидента:                                       Anastasia Charilaou 

Ідентифікаційний код нерезидента  

в країні резиденції:                                       HE 123456 

Місце знаходження нерезидента:               1112, Кіпр, м. Пафос, вул. Павлу, буд. 4, кв.5 

Відомості про джерело доходу: 

Назва резидента, що здійснив  

виплату доходу:                                            АТ «ОМЕГА» 

Код ЄДРПОУ:                                               12345678 

Місце знаходження:                                     12345, Україна, м. Київ, вул. Шевченка, буд. 45 

Період:                                                           січень-березень 2018 ріку 

Вид доходу:                                                   Заробітна плата/інше 

Сума доходу:                                                 115 412 грн 00 коп. 

Сума сплаченого податку:                          20 774 грн 16 коп. 

№  

Дата 

виплати 

доходу 

Номер порції 

Податкового 

розрахунку 

сум доходу, 

нарахованого 

сплаченого на 

користь 

фізичних осіб, 

і сум 

утриманого з 

них податку  

Ознака 

доходу 

Сума 

нарахованого 

доходу на 

користь 

нерезидента 

(грн, коп.) 

Сума 

виплаченого 

доходу на 

користь 

нерезидента 

(грн, коп.) 

Сума утриманого в Україні 

податку 

(грн, коп.) 

нараховано перераховано 

1       

2       

3       

Додатки (документи, що підвереджують сплату податку та повноваження щодо 

отримання довідки): 

- заява Anastasia Charilaou щодо отримання довідки про сплачений нерезидентом в 

Україні податок на прибуток (доходи)  – 1 арк.;  

- платіжні доручення –  6 арк. 

 
Голова Правління                                  _______________                                                     А. А. Іванов 

                                                                    М.П. 

 

 


