КАРТКА
 обліку особи, яка здійснює операції з товарами
Обліковий номер особи
U
A
















Номер картки обліку



/




/








(код митного органу)
(рік)

(№ за порядком)


(найменування митного органу, який здійснив оформлення картки обліку)

Адреса електронної пошти (за наявності)

1. Дата, з якої особа перебуває на обліку

 
 

 
 

 
 
 
 

2. Дата взяття на облік особи

 
 

 
 

 
 
 
 


3. Повне найменування/П.І.Б.


4. Скорочене найменування (за наявності)

5. Код за ЄДРПОУ








    Код за КОАТУУ (перші 2 цифри 10-значного коду)









6. Податковий номер платника податків










   в органах державної податкової служби

7. Реєстраційний

















   та ідентифікаційний номер економічного оператора (код EORI) за наявності

8. Номер та серія паспорта*
 











-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9. Орган, що видав паспорт, та дата видачі*

__________
*Для фізичної особи – підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

10. Місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи-підприємця)
Країна
Індекс
Область
Район








Місто (селище)
Вулиця
буд.
корп.
кв.





11. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – ЄДР):
№ запису в ЄДР
Дата запису в ЄДР


12. Свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності:
 № 
 Дата 
13.  Орган державної податкової служби:
 Код за ЄДРПОУ 
 Найменування 
14. Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість:
 № 
 Дата 
Індивідуальний податковий номер:
 №
15. Банківська установа, у якій особа має рахунки в національній валюті України:
 Найменування банківської установи 
 МФО 
 Код за ЄДРПОУ банку 
16. Банківська установа, у якій особа має рахунки в іноземній валюті:
 Найменування банківської установи 
 МФО 
 Код за ЄДРПОУ банку 
17. Філії:
№ з/п
Найменування
Код за ЄДРПОУ (за наявності)




Країна
Індекс
Область
Район








Місто (селище)
Вулиця
буд.
корп.
кв.





18. Керівник підприємства (для юридичних осіб):
Прізвище
Ім’я
По батькові



Реєстраційний номер облікової картки платника податків










Паспорт
Серія
Номер
Дата видачі





 Орган, що видав паспорт 






















Телефон: (+380)









факс (+380)

































Я надаю згоду на обробку своїх персональних даних
19. Головний бухгалтер (для юридичних осіб):
Прізвище
Ім’я
По батькові



Реєстраційний номер облікової картки платника податків










Паспорт
Серія
Номер
Дата видачі





 Орган, що видав паспорт 






















Телефон: (+380)









факс (+380)

































Я надаю згоду на обробку своїх персональних даних
20. Особи, уповноважені на роботу з митними органами:
Прізвище
Ім’я
По батькові



Реєстраційний номер облікової картки платника податків










Паспорт
Серія
Номер
Дата видачі





 Орган, що видав паспорт 






















Телефон: (+380)









факс (+380)

































Я надаю згоду на обробку своїх персональних даних
21. Відмітки посадової особи митного органу:
№ ОНП

Дата оформлення картки









Модифікація № з/п

Дата внесення









Анулювання (причина)

Дата анулювання












Зауваження








Картка подана засобами електронного зв’язку


















Документи перевірено








Митний орган














Дата перевірки документів








Електронний цифровий підпис посадової особи митного органу, що здійснив перевірку документів



