Додаток
до Положення про виготовлення, зберігання 
і реалізацію торговельних патентів
ЗАЯВКА
                НА ПРИДБАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПАТЕНТУ
_____________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи або прізвище,

________________________________________________________________________________________________
                                                        ім 'я, по батькові суб'єкта підприємницької діяльності)
 Ідентифікаційний код (номер) суб'єкта підприємницької діяльності______________________________________
Місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта підприємницької діяльності, телефон (факс)___ _____________
________________________________________________________________________________________________

Вид підприємницької діяльності ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Місце державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності _________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
                                                                  (дата, номер свідоцтва, ким видано)
 Для проведення діяльності, що підлягає патентуванню, потреба в патентах становить _______________________
_____________________________________________________________________________________, у тому числі:
(загальна кількість)
№ з/п
Назва та адреса (місцезнаходження) пункту торговельної діяльності, обмінного пункту, пункту з надання побутових послуг, грального місця, виїзна торгівля
Вид торговельного патенту: на право проведення торговельної діяльності, діяльності з надання побутових послуг, діяльності з обміну готівкових валютних цінностей, діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, пільговий торговельний патент на право проведення торговельної діяльності, короткотерміновий торговельний патент на право торговельної діяльності, спеціальний торговельний патент на право проведення торговельної діяльності та діяльності з надання побутових послуг
Назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди), або назва органу, дата, номер документа, що засвідчує дозвіл на розташування пункту торгівлі, обмінного пункту тощо
Період, на який придбавається торговельний патент
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З положеннями Закону України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” (із змінами і доповненнями) ознайомлений.
Терміни сплати вартості торговельного патенту:
у разі щомісячної сплати - до 15.12, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, 15.10, 15.11;
у разі щоквартальної сплати — до 15.12, 15.03, 15.06, 15.09.
Внесено часткову (повну) вартість торговельного(их) патенту(ів) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(найменування документа, дата, сума, за який період)
Діяльність провадиться на підставі_______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________
(номер, дата та назва уповноваженого органу, що видав інший 
______________________________________________________________________________________________________
документ на право проведення діяльності, яка підлягає патентуванню, 
______________________________________________________________________________________________________
у випадках, передбачених законодавством)
Платник податку (відповідальна посадова особа) ________________________________________________________
(посада, прізвище, підпис)
_____________________________________________________________________________________________________
М.П.
Записи звірено з відомостями оригіналів первинних документів _____________________________________
____________________________________________________________________________________________
                  (посада, прізвище, підпис посадової особи органу державної податкової служби) Додатково:
особовий рахунок щодо сплати податку на прибуток № ____________________________________________
зареєстровано у книзі реєстрації заявок № _______________________________________________________
видано торговельний патент серія ____________________ № _______________________________________

