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печатка: 26385032 ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ

(код згідно з ЄДРПОУ або
РНОКПП або серія та номер
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Державна податкова служба України

(інформація про відправника)

ДПС повідомляє про функціонування "Електронного кабінету платника", скористатись яким можна за адресою
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Квитанція № 1
Платник
податків:

26385032
(код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові)

tax_7a9f60f4-0a1e-46d5-9d21-9ee889bc2bfe@noreply.ifin.ua
(адреса електронної пошти (E-mail))

Документ: J0101911
(код форми документу)

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

26550026385032J0101911100000000151220202655.XML
(ім’я файлу)

звітний документ
(стан документа)

Рік,2020 р. 2020
                                                              (назва звітного періоду)

01032021
(граничний термін подання (для уточнюючих не зазначається))

Підписи документа:
(зазначається лише в залежності від статусу особи платника податків та складу
посадових осіб, що мають право підпису):

                 печатка: 26385032 ВГО "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ
(код згідно з ЄДРПОУ
або РНОКПП або
серія та номер
паспорта )

(найменування або прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник або фізична
особа–платник
податку, або
співробітник з правом
підпис ПН бухгалтер:

2495505015
Подольський Анатолій Юхимович, сертифікат №
00889ea0000066a9000000047b3000f9e7d9e258, видавник
UA-43174711-2019 КНЕДП - ІДД ДПС

(РНОКПП або серія та
номер паспорта)

(прізвище, ім'я, по батькові )

(РНОКПП або серія та
номер паспорта)

(прізвище, ім'я, по батькові )

Результат Документ доставлено до Державної податкової служби України
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.
Присутні попередження.

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

25022021 17:55:32
(дата) (час)

Реєстраційний №

Виявлені помилки:
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: № '00889e9a000066a4000000047b3000f9e7d9e258', видавець: 'UA-43174711-2019' 'КНЕДП - ІДД ДПС', найменування: 'ВГО "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР
ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ГОЛОКОСТУ"'.

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: № '00889ea0000066a9000000047b3000f9e7d9e258', видавець: 'UA-43174711-2019' 'КНЕДП - ІДД ДПС', найменування: 'Подольський Анатолій
Юхимович'.

Відправник Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДПС України, версія 2.3.4.82

                                (інформація про відправника)



Повідомлення про отримання звітності
Підприємство: 26385032
Звіт: 26550026385032J0101911100000000151220202655.XML
Звiт доставлено в поштову скриньку ДПC України 25.02.2021 в 17:55:28.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №1 щодо результатів перевірки
Вашого електронного звiту.
Відправник: Єдине вікно подання електронних документів ДПC України



Повідомлення про відправку документа на шлюз
Підприємство: 26385032
Звіт: 26550026385032J0101911100000000151220202655.xml
Документ відправлено на шлюз ДФС України 25.02.2021 о 17:52:35
Через певний час подбайте про прийом повідомлення або квитанції №1 про результат обробки документа

Відправник: сервіс подання електронної звітності iFin


