№
(заповнюється у разі направлення платнику витягу поштою)

Додаток 12
до
Положення
про
реєстрацію платників податку
на додану вартість (підпункт
7.4.2 пункту 7.4)

Форма № 2-ВР

ВИТЯГ 1526564502071

З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
індивідуальний податковий номер
342917326539
Найменування (для платника, відповідального за утримання та внесення ПДВ до бюджету під час виконання
договору про спільну діяльність / договору управління майном / угоди про розподіл продукції, доповнюється
його кодом ЄДРПОУ та словами "відповідальний за утримання та внесення ПДВ до бюджету під час
виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном / угоди про розподіл продукції")
або прізвище, ім'я та по батькові платника
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКОНТ-СЕРВІС"
Місцезнаходження (місце проживання)
УКРАЇНА, 04125, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т
платника
СВОБОДИ. БУД. 17, КВ. (ОФІС) 111
Дата реєстрації п л а т н и м податку на
15.06.2009
додану вартість
Термін дії реєстрації платника податку
Дата реєстрації суб'єктом спеціального
режиму оподаткування
Перелік видів діяльності сільськогосподарського підприємства, які підпадають під дію спеціального режиму
оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства та визначені
статтею 209 розділу V Кодексу на основі КВЕД
Номер підпункту пункту
209.17 статті 209 розділу
V Кодексу

Назва виду діяльності відповідно до номера підпункту (у дужках вказується
код КВЕД із зазначенням класифікатора "КВЕД-2010" або "КВЕД-2005")

Дата внесення (початку дії) запису до Реєстру про види діяльності
сільськогосподарського підприємства
Реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість:
МФО 899998 , № 37512000103743
Найменування контролюючого органу, що видав
2656 ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У
витяг
М.КИЄВІ
Дата формування витягу
23.09.2015
Дата видачі витягу
23.09.2015

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛІННЯ-НАЧАЛЬНИК
ВІДДІЛУ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ
ПЛАТНИКІВ УПРАВЛІННЯ
РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКІВ ТА
ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВІСІВ
(посада)

ЛИЧКО О.В.

(прізвище, ініціали)

Примітка:
Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру. Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені
у витягу, витяг втрачає чинність.

