ЗРАЗОК
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
08.06.2012

фінансів
N

України
692

Заява
на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі

Начальнику Житомирської митниці ДФС
(найменування митного органу)

Начальнику Житомирського прикордонного
загону*
(найменування прикордонного загону)

ТОВ «Марія», Код за ЄДРПОУ – 12345678,
м.Житомир, вул. Л.Українки, 43.

________________________________________________

Прошу надати дозвіл на відкриття магазину безмитної торгівлі. У зв'язку з цим
повідомляю:
1. ТОВ «Марія» Код за ЄДРПОУ – 12345678, зареєстроване в Житомирській
районній інспекції, адреса інспекції: м.Житомир, вул.Шевченка, 25, тел.23-23-23
__________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон органу державної
податкової служби за місцем реєстрації підприємства як платника податків)

2. Зареєстровано Головним управлінням статистики у Житомирській області , адреса
управління: м.Житомир, вул. Л.Українки, 43, тел. 24-24-24
(найменування, місцезнаходження, телефон органу державної статистики)

3. Житомирська область, Овруцький район, Міжнародний автомобільний пункт
пропуску «Виступовичі»
(місцезнаходження приміщень магазину, найменування пункту пропуску)

4. Площа 420 кв.м.( 120 кв.м. складське приміщення, 200 кв.м. торгівельний зал, 100
кв.м. побутові приміщення)
(площа приміщень, призначених для магазину)

5. Алкогольні напої, тютюнові вироби, слабоалкогольні напої, соки, води,
електротовари, товари широкого вжитку

(орієнтовний перелік товарів, що плануються реалізовувати в магазині)

6. Договір оренди основних засобів від 05.05.2019 № 25
(інші відомості, що можуть бути використані при прийнятті рішення про надання дозволу)

7. До заяви додаються документи:
- копія Статуту підприємства;
- копія договору оренди основних засобів від 05.05.2019 № 25;
- довідка банку про поточні рахунки ;
- копія плану пункту пропуску через державний кордон України з позначенням
місця, де планується відкрити МБТ;
- копія плану приміщення магазину безмитної торгівлі;
- фотографії (фіксація оточення, під'їздів, переднього і заднього фасадів будівлі,
приміщень різного конструктиву, функціонала і технічного стану, особливостей
об'єкта, а також інших значимих характеристик об'єкта);
- згода заявника на обробку його персональних даних.
(перелік документів, що додаються до заяви для перевірки відомостей)

* Графа заповнюється у разі відкриття магазину безмитної торгівлі у пункті пропуску через державний кордон
України.

М. П.

Директор ТОВ «Марія» Андрухов В.А.
(посада, ініціали, прізвище заявника)

_____________________
(підпис)

