№
(заповнюеться у раз! направления платнику витягу поштою)

Додаток 12
до
Положения
про
реестрац!ю платниюв податку
на додану вартють (пщпункт
7.4.2 пункту 7.4)

Форма № 2-ВР

ВИТЯГ 1520314500313
3 РЕССТРУ ПЛАТНИЮВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТЮТЬ
1ндивщуальний податковий номер
001218720322
Найменування (для платника, вщповщального за утримання та внесения ПДВ до бюджету пщ час виконання
договору про сптьну Д1яльнють / договору управлЫня майном / угоди про розподт продукцП', доповнюеться
його кодом СДРПОУ та словами “вщповщальний за утримання та внесения ПДВ до бюджету пщ час
виконання договору про сптьну Д1яльнють / договору управлтня майном / угоди про розподт продукцГГ)
або пр1звище, 1м’я та по батьков! платника
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖ ЕНОЮ ВШПОВШАЛЬНЮТЮ "ХАРЮВСЬКЕ МОНТАЖ НО-ВИРОБНИЧЕ
ПШПРИСМСТВО "ЕЛЕКТРОП1ВДЕНМОНТАЖ"
Мюцезнаходження (м1сце проживания)
УКРА1НА. 61002. ХАРЮВСЬКА ОБЛАСТЬ. М.ХАРЮВ.
платника
Ш В С Ь К И Й Р-Н. ВУЛ. М И РО Н О С Ш Ь КА . БУД. 25
01.10.2009
Дата реестрацК платником податку на
додану варт1сть
ТермЫ дп реестраци платника податку
Дата реестрацИ суб’ектом спец1ального
режиму оподаткування
Перел1к ВИД1В Д!яльност1 стьськогосподарського пщприемства, яю пщпадають пщ Д 1Ю спец1ального режиму
оподаткування д 1яльност! у сфер! стьського та люового господарства, а також рибальства та визначеж
статтею 209 роздту V Кодексу на основ! КВЕД
Номер пщпункту пункту
209.17 статп 209 роздту
V Кодексу

Назва виду д1яльност1 вщповщно до номера пщпункту (у дужках вказуеться
код КВЕД 13 зазначенням класиф1катора “КВЕД-2010” або “КВЕД-2005”)

Дата внесения (початку дм) запису до Реестру про види д1яльност1
стьськогосподарського пщприемства
Найменування контролюючого органу, що видав
витяг
Дата формування витягу
Дата видач! витягу

2031 ДП1 У КИЧ'ВСЬКОМУ РАЙОН1 М.ХАРКОВА ГУ
М1НДОХОД1В
13.01.2015
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Начальник вш дту оеестоаш та
облжу платниюв
(посада)

У

ку"ВС/,

КУЛЬБАШНА В.В.

(пр!звище, 1Н1ц1али)

Примггка:
х
Витяг е чинним до внесения зм1н до Рее*
. Якщо д д Реестру внесен! зм1ни щодо вщомостей, яю зазначеж
у витягу, витяг втрачае чинысть.
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