
Звітність (Ф1+Ф2) за останній звітний період та останній звітний рік поквартально + 
квитанція до кожної звітності

Опитувальник

Копія св-ва платника ПДВ та єдиного податку

Статут в останній редакції та опис до нього

Структура власності. Заповніть шаблон або дайте свою

Копія ліцензій, дозволів, сертифікатів для ведення діяльності

Документи на директора – протокол засновників на обрання директора 
підписантом, наказ про призначення директора,  контракт, якщо 
укладався, паспорт + ІНН

Декларація  з податку на прибуток до кожної звітності + квитанція 

Оборотно - сальдові відомості по рахунках – 10, 36, 37, 63, 68 на останню звітну дату. Якщо 
здаєте тільки річну звітність – дайте ОСВ за всі повні місяці з початку поточного року.

Розшифровка рядка 2000 (КВЕД) до останньої річної звітності. 

Договори з основними постачальниками та покупцями або інші документи, що підтвердять 
роботу з ними

Документи на власність/оренду офісу, складу, виробництва, торгових площ

Кредитні, лізингові договори, договори про банківські гарантії, акредитиви

- – надайте реєстр акціонерів або посилання на SMIDA

– надайте документи, що 
підтверджують джерела його статків або походження коштів за попередній календарний рік. 

– додайте лист про відсутність змін у попередніх 
документах, оновіть опитувальник та фінансові документи.

– – надайте один з документів -

реєстр з судового/трастового реєстру, сертифікати, трастові декларації, договори довірчого управління, 
тощо

– заповніть довідку по шаблону.

– заповніть довідку про причини збитків. Приклад у 
шаблонах.

- та хоче придбати не тільки автомобіль, додайте до заявки актуальний 
реєстр пайовиків або декларацію зі сплати єдиного податку з додатками + агро форми (4-сг, 21- заг, 29-сг, 
37 – сг,50- сг).  

– можуть бути запитані 
інші документи, що підтвердять платоспроможність або майновий стан.  Наприклад, управлінська 
звітність, розшифровка статей Ф1 та Ф2, банківські довідки про заборгованість за кредитами/лізингом, 
гарантіями, акредитивами, банківські виписки за поточними рахунками. 
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(якщо ви виступаєте 
поручителем)

з підтвердженням доходів

https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=1eDPmapRqtG-EzulVdFXMUiCdKbr6tmUP
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=1YwXu_Dmx8zeHKwDA0bLb6g1OxHXAtKoh
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=1hJaXbAScM9Qv26yreiQnmz3hPo-rW-O4
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=1mO7ZwOnm2ZWE-PgjylNpXZE9bOCRTWxT
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=1a0MBCDL9F9RMDbZu76VN_tm92FEfpbyF
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=11doHK5LAyBQYchgB_CnZlRWxdmZFXFsa

