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Додаток 13
до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість 
(пункт 8.3 розділу VIII) 

Форма № 2-РОН

Annex 13
to Regulations on the registration  a value added tax payer
(clause 8.3 Section VIII)

Form № 2-RОN


ЗАЯВА
про анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість особи-нерезидента

APPLICATION
on cancellation the registration of a non-resident as a VAT payer



1. Мова/Language            Українська/Ukrainian               Англійська/English

(потрібне позначити знаком “” або “”)/(should be marked with a sign “” or “”)


2. Відомості про особу-нерезидента (у країні її реєстрації)/Information about a non-resident (in the country of jurisdiction)

Ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) 
нерезидента у країні реєстрації/
A non-resident identification (registration, business) number 
(code) in the country of jurisdiction

Повне найменування особи-нерезидента/Full name of a non-resident 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Адреса електронної пошти/Email ___________________________________________________________________


3. Індивідуальний податковий номер особи-нерезидента, 
зареєстрованої як платник податку на території України/
Individual tax number of a non-resident, 
registered as a taxpayer in Ukraine 


4. Загальна сума від здійснення операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, за результатами попереднього календарного року сукупно не перевищує суми в 1 000 000 гривень та становить/Total amount from the supply of electronic services to individual, with place of supply located on the customs territory of Ukraine, based on financial results of previous calendar year not exceeds 1,000,000 UAH and is 
_________________________________________________________________________________ гривень*./UAH*.



Інформація, наведена в заяві, є достовірною./The information provided in the application is reliable.


5. Представник (особа, яка подає заяву)**/Representative (individual who submit the application)**

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/Full name ___________________________________________________
Продовження додатка 13
	Continuation sheet

________________________________________________________________________________________________

Контактні телефони/Tel.number ____________________________________________________________________

Адреса електронної пошти/Email: __________________________________________________________________


* Обчислюється за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на 00:00 
01 січня відповідного року./Is calculated at the official exchange rate of Ukraine to foreign currency, effective at 0 o’clock on January 1 of the year.
** Вказуються дані про представника особи-нерезидента, якого електронно дистанційно ідентифіковано./Indicate non-resident representative data who is electronically remotely identified.


_____________________


