
Заповнюється в довільній формі 

Видача довідки про сплачений нерезидентом України податок на прибуток (доходи) 
 

Зразок 
 

Начальнику Головного управління ДПС у 

Херсонській області, Автономній Республіці 

Крим та м.Севастополі 
 

ТОВ «Дана» 

код 11111111 
 

м.Херсон, 

вул. Центральна, буд.45, кв.12 

тел. 000 000 00 00  
 

Заява 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дана», згідно з Порядком видачі довідки про 
сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), затвердженим наказом 
Міністерства фінансів України від 03.12.2012р. №1264, просить видати довідку про 
сплачений податок з виплаченого доходу нерезиденту України. 

1. Відомості про нерезидента: 
• Повна назва іноземної юридичної особи, яка одержала дохід з 

джерелом його походження з України і звертається з проханням про 
видачу довідки: 
GRANT CERAMIKS N.P 

• Ідентифікаційний код (номер) цієї іноземної юридичної (фізичної) 
особи в країні резиденції (за наявності): 55555555 

2.Відомості про джерело доходу: 
• Повна назва резидента (податкового агента), що здійснив на користь 

нерезидента виплату доходів з джерел іх походження з України: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дана» 

• Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зазначеного резидента: 11111111 
• Місцезнаходження вищезазначеного резидента: 

вул. Центральна, буд.45, кв.12, 
м. Херсон , 73000 

Період, у якому виплачувалися доходи - вересень 2020 року. 
1.Вид доходу: відсотки по кредитному договору від 15.06.2018р. 
Сума доходу - 67 378,50 доларів США ( шістдесят сім тисяч триста сімдесят вісім 

доларів США 50 центів) 
Сума сплаченого в Україні податку - 5 744,23 доларів США ( п’ять тисяч сімсот сорок 

чотири доларів США 23 цента), що складає 46 189,39 (сорок шість тисяч сто вісімдесят 
дев’ять гривень 39 коп.) 

2.Вид доходу: відсотки по кредитному договору від 15.06.2018р. 
Сума доходу - 144 563,88 доларів США ( сто сорок чотири тисячі п’ятсот шістдесят 

три доларів США 88 центів) 
Сума сплаченого в Україні податку - 13 724,74 доларів США (тринадцять тисяч 

п’ятсот сімсот двадцять чотири доларів США 74 центів), що складає 120 892,33 грн. (сто 
двадцять тисяч вісімсот дев’яносто два гривні 33 коп.) 

Підпис /Прізвище,ініціали) дата 


