ЗАЯВА
про взяття на облік особи-нерезидента, яка під час провадження своєї
діяльності є учасником відносин, що регулюються законодавством України
з питань митної справи

Житомирська митниця
(митниця, куди подається заява)

V

Взяття на облік

Внесення змін
(необхідне позначити знаком «V» або «+»)

1

Найменування особи

“OY new test record” LTD
2

Національний ідентифікаційний код та орган, що його присвоїв

F

І

548.348

(код країни)

(національний реєстраційний або ідентифікаційний код)

Finnish Patent and Registration Office
(орган реєстрації)

2

1

-

1

0

-

2

0

0

(дата реєстрації у форматі «ДД-ММ-РРРР»)

3

Відомості про керівника

Siren Urho Sigfrid
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

Номер EORI* (заповнюється за наявності)

4
F
5

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Контактні дані особи (обов’язково має бути зазначена електронна
пошта)

7

2

Телефон:

+358 40 123 45 67

Факс:
Поштова адреса:

Vanha Littoistentie 17 D 6, 20540, Turku, REPUBLIC
OF FINLAND

Електронна пошта**: email@newtestrecord.fl
Я попереджений, що відповідно до частини другої статті 455 Митного
кодексу України взяття на облік осіб здійснюється одноразово.
Мені відомо, що відповідно до частини другої статті 11 Митного кодексу
України обробка персональних даних осіб, відомості про яких отримані
митними органами, здійснюється без згоди таких осіб.
Мені відомо, що обліковий номер, назва та адреса особи, яка під час
провадження своєї діяльності є учасником відносин, що регулюються
законодавством України з питань митної справи, буде оприлюднено у порядку,
передбаченому статтею 101 Закону України «Про доступ до публічної
інформації».
Інформація, наведена в реєстраційній заяві, є достовірною.
Комерційний директор

V

(Посада)

(Підпис)

Korttila Mikko
(власне ім’я, прізвище)

30 червня 2021 року
МП
(за наявності)

(дата)

3

Заява подана (необхідне позначити знаком «V» або «+»):
Посадовою особою особи

V

Надіслано поштою
Представником за довіреністю

(власне ім’я, прізвище представника та його підпис)

(дата та номер довіреності)

Агентом з митного оформлення

(власне ім’я, прізвище агента та його підпис)

(дата та номер договору)

(код ЄДРПОУ / ДРФО)

(назва митного брокера)

Дозвіл від ___ ____________ 20___ року серія

№

* EORI (Economic Operators Registrations and Identifications number) – номер реєстрації і
ідентифікації економічних операторів, присвоєний компетентним органом держави – члена
ЄС.
** Обов’язково зазначається для здійснення обліку.

