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назва району (для населених пунктів районного підпорядкування)

тип (місто, селище міського типу чи село) та назва населеного пункту (крім м. Києва та Севастополя)

назва району в населеному пункті (для міст з районним поділом)

Зареєструвати платником податку на додану вартість з

Обираю спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з або

з дати державної реєстрації створення юридичної особи

м. Севастопольіндекс Автономна Республіка Крим область м. Київ

(з 11 липня 2021 року) 8 сторінка форма 4

Відомості про обрання системи оподаткування (за бажанням у разі подання заяви для державної реєстрації створення юридичної особи)

Місце провадження господарської діяльності: місцезнаходження територія України інша адреса:

Група платника єдиного податку: третя група четверта група

Обрана ставка єдиного податку відсотків

паспортні дані (серія/номер або номер)

Обрані види економічної діяльності: усі, зазначені у заяві (сторінка 3) деякі із зазначених у заяві (сторінка 3), а саме:

назва іменованого об'єкта (за наявності)

______________________________
дата

назва області (крім Автономної Республіки Крим, м. Києва та Севастополя)

тип (площа, вулиця, провулок тощо) та назва площі, вулиці, провулку тощо

номер будинку номер корпусу тип приміщення номер приміщення

Прим. Паспортні дані вказуються виключно для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером
паспорта.

підпис

Підписанням цієї заяви, у тому числі уповноваженою особою, юридична особа зобов'язується перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, обліку 
та звітності не здійснювати види діяльності, передбачені підпунктом 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України.

Відомості про заявника - уповноважену особу (у разі подання заяви з відомостями про обрання системи оподаткування уповноваженою особою):

прізвище

ім’я

по батькові (за наявності)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або
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