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

ЗАЯВА
про видачу довідки про сплачений нерезидентом 

в Україні податок на прибуток (доходи)

Назва контролюючого органу, до якого подається заява
   Чернігівська ДПІ Головного управління ДПС у Чернігівській області 

Відомості про заявника:
Заявник / Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи

    Вульф Марк 
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Ідентифікаційний код заявника

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
   14000, Україна, м. Чернігів, проспект Миру, 100

0нерезидента 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
ТОВ «ZIK»

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

Ідентифікаційний код іноземної юридичної особи/ іноземної фізичної особи
9999999999

          
ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) іноземної юридичної (фізичної) особи в 

країні резиденції (за наявності)

2. Адреса іноземної юридичної особи / іноземної фізичної особи
101120, Німеччина, м. Дюсельдорф, Рейнштрассе,8



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)
ТОВ «ZIK»

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

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Податковий номер

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
14000 , м. Чернігів, вул. Набережна, буд. 88
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):
І 
квартал

20_ 
року

піврічч
я

20           року три 
квартали

20 
року

v рік        2022 
рікІ

Вид доходу
винагорода у формі роялті

Сума 
доходу

(вказуються словами)

  20000 Євро (двадцять тисяч євро)

Сума сплаченого в Україні 
податку

(сума цифрами і словами)

  2000 Євро (дві тисячі євро) по курсу НБУ на день сплати
(сума цифрами і словами)

Джерело інформації (необхідне     позначити  ):

податкових декларацій (розрахунків) з податку на прибуток;
на користь нерезидентів;

разі самостійного нарахування і сплати податку;

інше
                                                                                                                                                             
.



Прошу видати довідку про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток 
(доходи) за 2022  (року)
(період)

Спосіб отримання довідки (необхідне     позначити  ):
лектронна форма

(поса
да)

(підп
ис)

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
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