ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Державна податкова інспекція у м.Сумах
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
40000. м. Суми, площа Покровська. 2. Тел.: (05421 701-777. факс: (0542) 701-777
26.04.2016 р. № 1618193406840/Л/8-19-13.02-38

ВИТЯГ
З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер
паспорта*
2655811674
(Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця
ЛЕБЕДИНЕЦЬ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
Податкова адреса суб'єкта господарювання:
УКРАЇНА, 40024, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СУМИ, ЗАРІЧНИЙ Р-Н, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, БУД. 2/1, КВ
96
Місце провадження господарської діяльності:
м. Суми вул. Чернігівська 11
Дата обрання або переходу на спрощену систему оподаткування :
Група та ставка платника єдиного податку:
20

відсотків до розміру мінімальної заробітної
плати
або
ставка у відсотках до доходу

01.01.2012 року
група

із реєстрацією ПДВ

без реєстрації ПДВ

Перелік видів господарської діяльності першої та другої груп згідно з КВЕД ДК 009:2010 (КВЕДКод згідно з КВЕД
45.20
46.49
47.19
_47.62
_47.76

_47.78
95.22

Назва згідно з КВЕД
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в
спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами,
домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих
магазинах
Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в
спеціалізованих магазинах
Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

Дата формування витягу

26.04.2016 року

Найменування контролюючого органу, що видав витяг
1819 ДПІ У М.СУМАХ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дата видачі витягу 26.04.2016 року
Примітка.
Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру. Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг втрачає
чинність.

Т. В. Ольхова

Заступник начальника ДПІ у
ГУ ДФС у Сумській обл.

(прізвище, ініціали)

Пономаренк0-701 -753

Васюта Н. В.

Солодка С. П.

