Додаток 14
до Положення про реєстрацію фізичних осіб
у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків
(пункт 4 розділу X)
Форма N 10ДР
(лицьовий бік)

ЗАЯВА
щодо отримання відомостей
з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків
Особисті дані заявника:
Реєстраційний номер облікової картки платника податків /
серія (за наявності) або номер паспорта*
(заповнюється згідно з діючим документом, що посвідчує особу)
Прізвище

Ім'я

По батькові

Адреса реєстрації місця проживання:
Країна

Населений пункт

Область

Вулиця

Район

Будинок

Корпус

Квартира

Документ, що посвідчує особу:
Назва документа
Дата видачі

Серія та/або номер
Ким видано

Контактна інформація (мобільний/домашній телефон)
Період, за який необхідно отримати інформацію**:
початок періоду

кінець періоду

квартал
рік
квартал
Інформація щодо представника (якщо Заява подається такою особою):
Прізвище

Ім'я

рік

По батькові

Назва документа
Серія та/або номер

Дата видачі

Ким видано

Дата заповнення

Підпис особи

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Службові позначки: інформація про посадову особу, яка прийняла Заяву.
Правильність і достовірність відомостей мною перевірені:
П. І. Б.

Підпис

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.
** Відомості про доходи накопичуються у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, починаючи з 01 січня
1998 року, відповідно до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум
утриманого з них податку (форма N 1ДФ), які щокварталу подаються податковими агентами до територіальних органів
ДПС. Інформація про доходи за останній звітний період надається через 50 днів після його закінчення.

(зворотний бік)

ПАМ'ЯТКА
для заповнення заяви щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб
- платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків
Друкуйте або пишіть друкованими літерами, користуючись чорним або синім чорнилом. Не
користуйтесь олівцем чи фломастером.
Заповнюйте заяву українською мовою. За відсутності інформації рядки залишайте вільними.
Заповнену заяву подайте особисто або через свого представника до відповідного контролюючого
органу.
Заяви, надіслані для отримання відомостей з Державного реєстру засобами електронного зв'язку в
електронному вигляді, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів
та електронного документообігу.
В особистій інформації заявника заповнюйте:
реєстраційний номер облікової картки платника податків / серію та/або номер паспорта (для фізичних
осіб, які мають право здійснювати платежі за серією та/або номером паспорта);
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) згідно з даними документа, що посвідчує особу;
адресу реєстрації місця проживання відповідно до документа, що посвідчує особу, без скорочення.
У графі "Документ, що посвідчує особу" вкажіть реквізити документа, що посвідчує особу (назву
документа, серію (за наявності), номер, дату видачі та орган, що видав документ).
У графі "Контактна інформація" зазначте свій мобільний або домашній телефон.
У графі "Період, за який необхідно отримати інформацію" вкажіть початок та кінець періоду.
Якщо Заява подається представником, вказуються реєстраційні дані та дані документа, що посвідчують
таку особу.
Після заповнення заяви поставте дату та підпис.
Службові позначки вносяться посадовою особою контролюючого органу.

