

Додаток 6
до Порядку обліку платників податків і зборів
(підпункт 4 пункту 3.13)

Форма № 1-ОПП

ЗАЯВА
(для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)

 Номер взяття на 












ЗАЯВА
(для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)
    

       ОБЛІК ЗА ОСНОВНИМ
       МІСЦЕМ ОБЛІКУ
  

    
       ОБЛІК ЗА НЕОСНОВНИМ
       МІСЦЕМ ОБЛІКУ 


       ЗМІНИ
 облік у контролюючому органі



 Дата взяття на 



/


/







 облік у контролюючому органі




1
1а



















Податковий номер 


Податковий номер 
головного підприємства (для відокремленого підрозділу) 

2
     Повне найменування українською мовою 


3
     Скорочене найменування українською мовою 

4


Найменування контролюючого органу, до якого подається заява 



Найменування контролюючого органу,  з якого вибув платник

ДАНІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
4А

Найменування органу
державної реєстрації 








Дата реєстрації 

        /       /

Номер реєстрації 

				
				





Код та назва
організаційно-
правової форми 






5

5а
















































ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ  Ознака ЗЕД *
Код 

ДРУГОРЯДНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
Код 

Код 

Код 

Код 

Код 
Назва виду діяльності































6   
 Код і найменування органу управління




7

Розмір статутного капіталу в національній валюті (грн) 



____________ 
* ЗЕД - зовнішньоекономічна діяльність. 

2

Продовження додатка 6
Форма № 1-ОПП

АДРЕСНІ ДАНІ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

8
  Місцезнаходження 





Поштовий індекс 

Країна 



Область 



Район 



Місто 



Вулиця 


Будинок 

/


Корпус 

    Офіс/квартира 



9












     КЕРІВНИК: прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки  платника податків або серія та номер паспорта**



















Телефон: службовий 
домашній 

































Додаткові телефони                                   факс                                                                факс  















ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР (бухгалтер чи інша особа, на яку покладено обов'язки з ведення бухгалтерського обліку платника податків): прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер 
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**


















Телефон: службовий 
домашній 

































Додаткові телефони                                   факс                                                                факс  


10



  Кількість працівників на момент взяття на облік 





________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
___________________
 (підпис)
________________________
(дата)

                                                       М. П.





___________
** Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб – платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.











Податковий номер



3
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ
(для юридичних осіб)
Продовження додатка 6
Форма № 1-ОПП























Податковий








Ідентифікаційний 












номер








номер нерезидента у країні його місцезнаходження








Найменування 





Місцезнаходження
















Поштовий індекс









Країна








Область 




Район 




Місто 




Район міста




Вулиця









Будинок

/



Корпус

Офіс/квартира









Телефон службовий










Факс










Найменування контролюючого органу









Найменування органу державної реєстрації









Дата
реєстрації



/


/






Номер рішення
про реєстрацію









Внесок у статутний
капітал (сума)

Назва валюти






























Податковий








Ідентифікаційний 












номер








номер нерезидента у країні його місцезнаходження








Найменування 





Місцезнаходження
















Поштовий індекс









Країна








Область 




Район 




Місто 




Район міста




Вулиця









Будинок

/



Корпус

Офіс/квартира









Телефон службовий










Факс










Найменування контролюючого органу









Найменування органу державної реєстрації









Дата
реєстрації



/


/






Номер рішення
про реєстрацію









Внесок у статутний
капітал (сума)

Назва валюти








Відокремлені підрозділи надають інформацію тільки щодо платників податків, відокремленим підрозділом яких вони є; 
щодо платників податків, які перебувають у державній або комунальній власності, зазначаються орган державної влади, об'єднання, установа, організація, якому(ій) такий платник податків безпосередньо підпорядкований, підзвітний.










Податковий номер


4
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ***
(для фізичних осіб)
Продовження додатка 6
Форма № 1-ОПП










Реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта****












ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ
Місце проживання



















Поштовий індекс







Країна










Область 





Район 





Місто 





Район міста





Вулиця











Будинок

/


Корпус

Офіс/квартира












Телефон службовий










Факс

Домашній







Факс










Внесок у статутний
капітал (сума)

Назва валюти




















Реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта****












ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ
Місце проживання



















Поштовий індекс







Країна










Область 





Район 





Місто 





Район міста





Вулиця











Будинок

/


Корпус

Офіс/квартира












Телефон службовий










Факс

Домашній







Факс










Внесок у статутний
капітал (сума)

Назва валюти




















Реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта****












ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ
Місце проживання



















Поштовий індекс







Країна










Область 





Район 





Місто 





Район міста





Вулиця











Будинок

/


Корпус

Офіс/квартира












Телефон службовий










Факс

Домашній







Факс










Внесок у статутний
капітал (сума)

Назва валюти









___________
*** Інформація про засновників (фізичних осіб) не подається, якщо вони є членами трудового колективу. 
Інформація про засновників може продовжуватись на наступних аркушах. 
**** Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб – платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.










Податковий номер



