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Опис параметрів заповнення відомостей про пов’язаних осіб
1. У колонці 2 зазначаються:
1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім’я та по батькові
особи згідно з паспортом;
2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – повне ім’я
англійською мовою та його транслітерація українською мовою;
3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до
установчих документів;
4) щодо іноземних юридичних осіб – повне найменування англійською
мовою та його транслітерація українською мовою.
2. У колонці 3 зазначається:
1) щодо фізичних осіб – країна громадянства, а у разі, якщо особа є
громадянином декількох країн, – всі країни її громадянства. Якщо особа у
звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого
громадянства, або якщо особа є громадянином декількох країн, додатково
зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році;
2) щодо юридичних осіб – країна, в якій зареєстрована юридична особа.
3. У колонці 4 зазначаються:
1) щодо фізичних осіб – громадян України – серія та номер паспорта
громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника
податків;
2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – номер
документа, що посвідчує особу, із зазначенням типу документа (посвідчення
особи, водійське посвідчення, закордонний паспорт тощо);
3) щодо юридичних осіб України – ідентифікаційний номер у Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань;
4) щодо іноземних юридичних осіб – реєстраційний (ідентифікаційний)
номер у комерційному, торговому, судовому або іншому реєстрі юридичних
осіб країни реєстрації юридичної особи.
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4. У колонці 5 зазначається повна адреса (поштовий індекс, країна,
область (регіон), район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер
квартири) постійного місця проживання фізичної особи або місцезнаходження
юридичної особи. Щодо фізичних осіб – іноземців, осіб без громадянства (крім
тих, що постійно проживають на території України), іноземних юридичних
осіб адреса зазначається додатково англійською мовою.
5. У колонці 6 зазначається номер типу пов’язаної особи:
“1” – особи, які мають істотну участь у суб’єкті інформаційної діяльності
(афілійовані особи);
“2” – керівники суб’єкта інформаційної діяльності;
“3” – особи, які мають істотну участь в афілійованих особах суб’єкта
інформаційної діяльності;
“4” – члени сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні
брати, сестри та їхні діти, чоловіки і дружини) власників суб’єкта
інформаційної діяльності;
“5” – юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені вище, є керівниками
або власниками істотної участі;
“6” – студія-виробник, з якою суб’єктом інформаційної діяльності
протягом календарного року здійснено господарських операцій на загальну
суму, що перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану
вартість).
6. У колонці 7 наводиться короткий опис обставин, у зв’язку з якими особа
вважається пов’язаною із суб’єктом інформаційної діяльності. Наприклад,
“Особа 1 є дружиною власника істотної участі Особи 2” або “Особа 3 є
директором суб’єкта інформаційної діяльності”.
Начальник управління ліцензування
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Л. Запорожець

