
Додаток 
до Порядку подання та розгляду Заяви про перехід юридичної особи 

 на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на прибуток 
 на особливих умовах або відмову від такого оподаткування 

(пункт 2 розділу III) 

 

Форма 
__________________________________ 

                  (найменування контролюючого органу) 

РІШЕННЯ 

про погодження (відмову у погодженні) Заяви про перехід юридичної особи 
на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих 

умовах або відмову від такого оподаткування 
№ _______________ 

від ___ ____________ 20__ року 
Рішення про: 

  погодження Заяви про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника 
податку на прибуток підприємств на особливих умовах 

  відмову у погодженні Заяви про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті - 
платника податку на прибуток підприємств на особливих умовах 
погодження Заяви про відмову від оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на 
прибуток підприємств на особливих умовах 

  відмову у погодженні Заяви про відмову від оподаткування як резидента Дія Сіті - 
платника податку на прибуток підприємств на особливих умовах 
Причина відмови у погодженні Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування 
як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого 
оподаткування: 

  відсутність платника податків в реєстрі Дія Сіті 

  Заява про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника 
податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування подана з порушенням 
термінів 

  здійснення переходу платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах 
на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах понад 
одного разу протягом календарного року 
 
Рішення про погодження (відмову у погодженні) Заяви про перехід на оподаткування 
як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого 
оподаткування прийняте на підставі пункту 141.10 статті 141 розділу III Податкового 
кодексу України та Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента 
Дія Сіті - платника податку на прибуток підприємств на особливих умовах від такого 
оподаткування щодо юридичної особи 
 

 

 



код з згідно з ЄДРПОУ                 
 

  

повне найменування платника податку 
___________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________ 
(найменування посади особи контролюючого органу, яка прийняла 

рішення) 

___________ 
(підпис) 

_____________________ 
(власне ім'я, прізвище) 

Примірник рішення отримано: М. П.   
 
 

__________________________________ 
(найменування посади особи платника податку) 

__________ 
(підпис) 

_____________________ 
(власне ім'я, прізвище) 

  
М. П. 

(за наявності) 
  

 
 


