ПОДАТКОВІ ВИМОГИ

ПОДАТКИ

Додаток 3
до Порядку направлення органами державної податкової
служби України податкових вимог платникам податків

Корінець другої податкової вимоги
форми «Ю2»
від «___»_______ 200_ р.
№_____________
Виставлена:
________________________________________________________________

Форма «Ю2»
Друга податкова вимога
від «___»_____________ 200_ р. №___________
_______________________________________________________________________________________________
назва податкового органу та його місцезнаходження

повідомляє керівника ______________________________________________________________
повна назва юридичної особи — платника податків

_______________________________________________________________________________________________

повна назва юридичної особи — платника податку

ідентифікаційний код платника податків

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

ідентифікаційний код,

________________________________________________________________
місцезнаходження платника податків

місцезнаходження платника податків

що станом на «___»________________ 200_ р. сума податкового боргу вашої організації за
узгодженими податковими зобов’язаннями становить _______ грн, коп.,
у тому числі за платежами:

Загальна сума податкового боргу платника
податків за узгодженими податковими
зобов’язаннями визначена в цій податковій
вимозі, станом на «___»________________
200_ р. становить:
____________ грн, коп.,
у тому числі:
за основним платежем: _______ грн, коп.,
за штрафними (фінансовими) санкціями:
________ грн, коп.,
за пенею: __________ грн, коп.,
за платежами:

1

Код платежу

7

Сума податкового боргу, грн, коп.

Назва податку,
№
збору
з/п (обов’язкового
платежу)

Сума податкового боргу, грн, коп.
Код
платежу

У тому числі
Усього

основного
штрафних
нараховано
платежу (фінансових) санкцій
пені

2
3
4
5
6
Усього

Керуючись статтями 6, 8, 10*, 11, 16 та 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами»,
______________________________________________________________________________________________:
назва податкового органу
Усього

Податкову вимогу отримав:
________________________________________________________________
посада

________________________________________________________________
прізвище, ініціали

________________________________________________________________
підпис

«______»________________200__ р.
У разі надіслання податкової вимоги листом з
повідомленням про вручення проставляється
дата вручення, зазначена в повідомленні про
вручення, або дата розміщення на дошці
податкових оголошень (повідомлень).

1. Попереджає, що, починаючи з «___»_______________ 200_р. (дата виникнення податкового
боргу), усі активи вашої організації, включаючи грошові кошти, рухоме і нерухоме майно та цінні
папери, перебувають у податковій заставі, ваша організація зобов’язана сплатити штраф у розмірах,
визначених законом, а на суму податкового боргу нараховується пеня.
2. Вимагає терміново сплатити суму податкового боргу, включаючи штрафні (фінансові) санкції та пеню,
нараховану на нього. У зв’язку із непогашенням повністю податкового боргу у 30-денний термін від дня
надіслання першої податкової вимоги надати податковому органу перелік ліквідного майна, яке може
бути використане для погашення боргу шляхом його реалізації у встановленому законом порядку.
3. Застерігає, що в разі несплати суми податкового боргу надалі до вашої організації будуть
застосовані передбачені законодавством такі заходи стягнення податкового боргу:
— стягнення коштів з банківських рахунків та вилучення готівки з каси та інших місць зберігання;
— вилучення та реалізація рухомого і нерухомого майна та цінних паперів.
Можливий термін опису активів «___»_______________ 200__ р. (орієнтовна дата).
Можливий термін проведення публічних торгів з продажу активів «___»_____________ 200_ р.
(орієнтовна дата).
У разі відчуження без попереднього письмового узгодження з податковим органом (податковим
керуючим) майнових активів, цінних паперів, які перебувають у податковій заставі (крім товарів в
обороті), а також використання грошових коштів у вигляді прямих чи портфельних інвестицій
посадові особи такого платника податків несуть відповідальність, установлену законодавством
України за умисне ухилення від оподаткування.
* Стаття 10 Закону набирає чинності з 01.01.2002 р.

Виконавець (прізвище, тел.) _____________________
Керівник (заступник керівника)
_______________________________

________________

назва органу державної податкової служби

підпис

________________________
прізвище, ініціали

М.П.

дебет-кредит 45/2001
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