








Квитанція №2
16.02.2021 10:42:55

Документ:
    Код форми документу: J0101911
    Назва документу звітності: Звiт про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї
    Ім'я файлу: 26510039056806J0101911100000004751220202651.XML
    Стан документу: Звітна
    Назва звітного періоду: Рік,2020 р.
    Звітний рік: 2020
Платник податків:
    Код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта: 39056806
    Найменування або прізвище, ім'я, по батькові: БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄДНАННЯ СПІЛЬНОТИ"
    Адреса електронної пошти (E-mail):
Результат обробки:
    Документ доставлено до: 2651 ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА)
    Дата та час: 16-02-2021 10:42:55
    Реєстраційний номер: 9372263499
    Відправник: Державна податкова служба України
    Результат: Прийнято пакет.

ДПС повідомляє про функціонування "Електронного кабінету платника", скористатись яким можна за адресою cabinet.tax.gov.ua

Квитанція №1 (прийнято з зауваженнями)
16.02.2021 10:42:55

Документ:
    Код форми документу: J0101911
    Назва документу звітності: Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями
    Ім'я файлу: 26510039056806J0101911100000004751220202651.XML
    Стан документу: звітний документ
    Назва звітного періоду: Рік,2020 р.
    Звітний рік: 2020
Платник податків:
    Код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта: 39056806
    Найменування або прізвище, ім'я, по батькові: БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄДНАННЯ СПІЛЬНОТИ"
    Адреса електронної пошти (E-mail):
Результат обробки:
    Документ доставлено до:
    Дата та час: 16-02-2021 10:42:55
    Реєстраційний номер:
    Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДПС України, версія 2.3.4.82
    Результат: ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.
Присутні попередження.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття
Вашого електронного документу.

    Додатково повідомляємо - Особистий ключ електронного підпису розміщено на незахищеному носії інформації, при цьому відповідно до вимог Закону
України «Про електронні довірчі послуги» – особистий ключ кваліфікованого електронного підпису повинен зберігатись у захищеному носії інформації (у
кваліфікованому засобі електронного підпису).
    Сертифікат: № '01e98bf00065839000000004a11d89a3f97d6c2b', видавець: 'UA-14360570-2018' 'АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»', найменування: 'БФ
ЄДНАННЯ СПIЛЬНОТИ'.
    Додатково повідомляємо - Особистий ключ електронного підпису розміщено на незахищеному носії інформації, при цьому відповідно до вимог Закону
України «Про електронні довірчі послуги» – особистий ключ кваліфікованого електронного підпису повинен зберігатись у захищеному носії інформації (у
кваліфікованому засобі електронного підпису).
    Сертифікат: № '01e98bea0065838900000004a11d89a3f97d6c2b', видавець: 'UA-14360570-2018' 'АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»', найменування:
'МЕЛЬНИЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ'.

Ексклюзивні матеріали, інфографіки, сервіси, анонси та роз'яснення на telegram-каналі ДПС https://t.me/tax_gov_ua

ДПС повідомляє про функціонування «Єдиного Вікна подання електронної звітності», скористатись яким можна за адресою: https://www.tax.gov.ua/elektronna-
zvitnist/priymannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno/
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