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Квитанція № 1
Платник 40567253
податків: (ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ)

БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СТАБІЛІЗЕЙШЕН СУППОРТ СЕРВІСЕЗ"
(найменування)

tax_5200d51b-eb05-4e7d-8c1e-0fb49d8da6df@noreply.ifin.ua
(адреса електронної пошти (E-mail))

Документ: J0101911
(код форми документу)

Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями
(назва документу податкової звітності)

26590040567253J0101911100000000151220182659.XML
(ім’я файлу)

звітний документ
(стан документа)

Рік,2018 р. 2018
(назва звітного періоду) (звітний рік)

01.03.2019
(граничний термін подання (для уточнюючих не зазначається))

Підписи
(зазначається лише в залежності від статусу особи платника податків та складу посадових осіб,

документа: що мають право підпису):

печатка: 40567253 БФ "ССС", сертифікат №
000b56e90004ebbc000000044c2fe8c87ba6151a, видавник
UA-39787008-2015 АЦСК органів юстиції України

(код згідно з ЄДРПОУ) (найменування)
Керівник або 2879621197 Гамільтон Дермот Ентоні, сертифікат №

000b56e70004ebbb000000044c2fe8c87ba6151a, видавник
UA-39787008-2015 АЦСК органів юстиції України

фізична особа – (РНОКПП або серія (прізвище, ім'я, по батькові)

платник податку, та номер паспорта )
або співробітник з
правом підпису ПН
бухгалтер:

(РНОКПП або серія (прізвище, ім'я, по батькові)
та номер паспорта )

Результа т Документ доставлено до центрального рівня

обробки: Державної податкової служби України

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття
Вашого електронного документу.

26.02.2019 19:12:24
(дата) (час)
Реєстраційний №

Виявлені помилки:

 Відправник: Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія
2.3.1.21

(інформація про відправника)



Повідомлення про отримання звітності
Підприємство: 40567253
Звіт: 26590040567253J0101911100000000151220182659.XML
Звiт доставлено в поштову скриньку ДФC України 26.02.2019 в 19:12:24.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №1 щодо результатів перевірки
Вашого електронного звiту.
Відправник: Єдине вікно подання електронних документів ДФC України



Повідомлення про відправку документа на шлюз
Підприємство: 40567253
Звіт: 26590040567253J0101911100000000151220182659.xml
Документ відправлено на шлюз ДФС України 26.02.2019 о 19:12:20
Через певний час подбайте про прийом повідомлення або квитанції №1 про результат обробки документа

Відправник: сервіс подання електронної звітності iFin


