
Головне управління
ГУ ДПС у Вінницькій області

Товариства з обмеженою
відповідальністю
«ЛАКИ СТРАЙТ»
21100, м. Вінниця, вул. Стрілецька,
буд,2 офіс 102
Ідентифікаційний код 12345678

Заява

У відповідності до Порядку видачі довідки про сплачений
нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2012 року № 1264, ТОВ
“ЛАКИ СТРАЙК” (код ЄДРПОУ 12345678), як особа, що здійснює на
користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України,
просить надати довідку про сплачений нерезидентом України податок на
прибуток (доходи).

Для отримання довідки надаємо наступну інформацію та документи:
Відомості про нерезидента

Найменуання AGROPROSPERAS 2 LIMITETED
Ідентифікаційний
код (номер)

HE 123456

Місцезнаходження 15. Arch. Makarious, 1st floor, Latsia, 2220 Nicosia, Cyprus
Відомості про джерело доходу:

Найменування
резидента, що
здійснив виплату

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛАКИ СТРАЙК”

Код платника -
резидента за
ЄДРПОУ

12345678

Місцезнаходження
платника -
резидента

21100, м. Вінниця, вул. Стрілецька, буд. 2, офіс 102

Період, у якому
виплачувався дохід

2020 рік

Вид доходу Проценти за позикою
Сума доходу 1086256 (один мільйон вісімдесят шість тисяч п’ятсот

двісті п’ятдесят шість) доларів США 82 центи, що
еквівалентно 29317414 (двадцять дев’ять мільйонів
триста сімнадцять тисяч чотириста чотирнадцять)
гривень 40 коп.

Ставка податку 2%



Сума утриманого і
сплаченого в
Україні податку

21725,05 (двадцять одна тисяча сімсот двадцять п’ять)
доларів США 05 центів, що еквівалентно 586348
(п’ятсот вісімдесят шість тисяч триста сорок вісім)
гривень 00 коп.

Сума виплаченого
нерезиденту доходу

1064531 (один мільйон шістдесят чотири тисячі п’ятсот
тридцять один) долар США 77 центів, що еквівалентно
28731068 (двадцять вісім мільйонів сімсот тридцять
одна тисяча шістдесят вісім)гривень 88 коп.

Додаток: на 10 арк.
1 Копії платіжних доручень, що підтверджуюють сплату податку до бюджету
- на 9 арк.;
2. Аналіз рахунку 6842 “розрахунки по процентах в іноземній валюті” в
кореспонденції з рахунками 312 “поточні рахунки в іноземній валюті” та
6415 “Розрахунки за іншими податками” - на 1 арк.

30.04.2021р

Генеральний директор __________ П.В. Гагарін


