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Акт звірення розрахунків за платежами, які сплачені до управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м.Києва станом на
01.01.2013

                                     Управління Пенсійного фонду України

    в Голосіївському районі м. Києва
03680,  м. Київ, вул. Горького, 70                                                                                                                                                                              тел. 200-88-57

     
________________№________________

                                                                                                                   м.

Київ       

АКТ

звірення розрахунків за платежами, які сплачені до

управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м.Києва станом на 01.01.2013

 

Відповідно до п.9.2 Постанови правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 №21-2 “Про затвердження Порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження

сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.10.2010р. за №988/18283 мною,

головним спеціалістом відділу по контрольно-перевірочній роботі за нарахуванням та сплатою платежів, відділу обліку надходження платежів, управління Пенсійного фонду України в

Голосіївському районі м.Києва _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________, в присутності керівника /головного бухгалтера /

бухгалтера/ _____________________________________________________________ підприємства (установи, організації, П.І.Б. фізичної особи – СПД, нотаріуса,адвоката)

_______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________                                                                 

(повна назва, П.І.Б. фізичної особи-СПД, нотаріуса, адвокада)

проведена звірка розрахунків за платежами, які сплачені станом на 01.01.2013 року.

Довідкові дані:

Реквізити банку ___________________________________________________________________________________________________   

Реєстраційний № в ПФУ____________________________________________________________________________________________      

ЄДРПОУ ________________________________________________________________________________________________________

Фактичне місцезнаходження ________________________________________________________________________________________

Контактний телефон  ______________________________________________________________________________________________ 

КВЕД  ___________________________________________________________________________________________________________

Клас ризику ______________________________________________________________________________________________________                 

                      

№

п/п

             

                Назва показника

За даними  бух. обліку 

платника

За данними

ПФУ

 

Відхилення (+; -)

  Д-т К-т

 

Д-т

 

К-т Д-т

 

К-т

1 Сальдо субрахунку 651 на 01.01.2012р.       

2 Сума нарахованих внесків за період до

2011р.
      

3 Сума сплати в 2012р.       

у т.ч. – сплата страхових внесків       

             сплата штрафних санкцій       

             сплата пені       

4 Заборгованість до ПФУ станом на

01.01.2013 р.

      

в т.ч. – по страховим внескам       

             штрафним санкціям       

             Пені       

5 Сальдо субрахунку 651 на 01.01.2013 р.       

6 Сальдо субрахунку 651 на 01.01.2012р.

ЄСВ

      

7 Сума нарахованих внесків у 2012 р

(грудень 2011-листопад 2012р.)

      

8 Сума нарахованих внесків за грудень 2012р.       

9 Сума сплати в 2012р       

 в т.ч. – по ЄСВ       

              штрафним санкціям       

              Пені       

10 Заборгованість до ПФУ станом на

01.01.2013 р

      

 в т.ч. – по ЄСВ       

              штрафним санкціям       

              пені       
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              пені       

11 Сальдо субрахунку 651 на 01.01.2013р.

ЄСВ
      

 

Головний  спеціаліст                                        ______________                            ______________________________________

                                                                                      (підпис)                                                                       (П. І. Б.)

_______________________________          ______________               ______________________________________

                        (посада)                                                  (підпис)                                                                (П. І. Б.)

    М. П.


