№

(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 1502284500588
З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Індивідуальний податковий номер
217273502286
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
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАШ"
Місцезнаходження (місце проживання)
УКРАЇНА, 21020, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.ВІННИЦЯ, ПРОБ.
платника
ЦЕГЕЛЬНИЙ. БУД. 12
Дата реєстрації платником податку на
21.01.2003
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
Назва виду діяльності відповідно до номера підпункту (у дужках вказується
209.17 статті 209 розділу
код КВЕД із зазначенням класифікатора “КВЕД-2010” або “КВЕД-2005”)
______ V Кодексу________ _______________________________________________________________________
Дата внесення (початку дії) запису до Реєстру про види діяльності
сільськогосподарського підприємства
Реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість:
МФО 899998 , № 37511000023169
Найменування контролюючого органу, що видав
228 ВІННИЦЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ВІННИЦЬКІЙ
витяг
ОБЛАСТІ
Дата формування витягу
16.06.2015
Дата видачі витягу
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у. Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені

