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FİzİkSEL SUNUM FORMU No. 101 Kontrol edilen malların kontrolü için kayıt defterine kayıt başvurusu. (1) Doğrulanmış öğeleri izlemek için bilgi kaydını değiştirmek veya güncellemek için F101'i doldurun. (2) Form F103 Doğrulanmış Malların Kontrolü Için Kayıt kayıt için basitleştirilmiş başvuru. (3) Form F104 Olağandışı İşlemlerin Tebliği. (4) (1) Yasal
çerçeve: 173-2013/SUNAT sayılı Devlet Kararı. (2) Yasal çerçeve: 309-2013/SUNAT Sayılı Zaman Kararı. (3) Yasal çerçeve: 016-2014/SUNAT Sayılı Devlet Kararnamesi. (4) Yasal çerçeve: 102-2016/SUNAT sayılı Devlet Kararı.  SANAL FORM Formu Mezhep No-108 Kontrol edilen malların kontrolü için kayıt defterine kayıt yenileme başvurusu. (5) Vergiye
tabi malların giriş izni için 5.çeyrek-201 başvuru. (6) 202. (7) (5) Yasal çerçeve: 239-2014/SUNAT sayılı Devlet Kararı. (6y7) Yasal dayanak: Zaman Kararı No. 254-2013/SUNAT. ÖZEL KAYIT FORMATI Doğrulanmış Malların Kontrolü veya Özel Kayıt Siciline özel kayıt için başvuru (8) (8) Yasal Dayanak: 052-2016/SUNAT Sayılı Kararname. 21 Mayıs 2019
tarihinde içeriğe gidin 6 Ocak 2018, 24 Mayıs 2019. Ulusal Gümrük ve Vergi İdaresi (SUNAT), yarından itibaren mevduatların ülkenin banka penceresinde bizzat bu işlemleri yürütenler tarafından daha hızlı bir şekilde kullanılmasına ve hatalardan kaçınmalarına olanak sağlayacak yeni bir mekanizma getirileceğini söyledi. Resmi Gazete'de yayımlanan 216-
2019 sayılı Yönetmelik uyarınca, bu mekanizmanın da yardımıyla öncelikle SUNAT Online İşlemleri 'nde (SOL) yapılacak depozito ile ilgili bilgilerin yazılması gerekmektedir. Bu bilgiler kaydedildikten sonra, toplam depozito tutarını (lar) iptal etmek için zihin ödemeleri (NPD) sayısı ayarlanmalıdır ve bu numarayla birlikte Ülke Bankası'na gitmelidir. Böylece
NDFL kullanımı, mevduat raporlarında kaydedilen verilerin kaydında yapılan hataların sayısı azalacağı için, Ülke Bankası'nda tutulan mevduatları optimize edecektir. Böylece, yatırılan tutarlar hakkında SUNAT'a bilgi gönderilmesi hızlandırılmış olacak ve depozito raporlarında gösterilen bilgiler garanti edilecektir. Buna ek olarak, 30'a kadar bir bankacılık
işleminde. Buna ek olarak, SUNAT tarafından sağlanan bu sayının, oluşturulduğu tarihten itibaren sayılan 5 günlük bir geçerlilik süresi vardır. Ülke Bankası'ndaki de-trak depozitosunu iptal etmek için sadece bu numara verilir ve banka size işlemin kanıtı olarak Form 1669 - NPD Ödeme Pusulası verir. Bu depozito nakit olarak yapılabilir unutulmamalıdır, aynı
bankanın bir çek veya doğrulama veya finansal sistemin diğer şirketlerin yönetimi tarafından, hem de böyle bir tüzel kişiliğin oluşturulması na uygun olarak, sistemin hesapları dışında, Millet Bankası'nda açılan başka bir hesaptan para transferi tarafından. Mükellef, SUNAT Online İşlemleri'nde yapılan ve sistemde listelenen e-postalara yazdırılabilen ve/veya
gönderilebilen depozito girişlerini görüntüleyebilir ve indirebilir. Bu yeni şekilde Bank of the Nation de aşağılanmış mevduat için yaklaşık 235.000 vergi mükellefleri tarafından kullanılacak ve bir yıl olan toplam mevduat% 20 makyaj tahmin edilmektedir. NPD hakkında bilgi için, 0801-12-100 de (01) 3150730 (cep telefonlarından) veya 4000 pound (Claro, Entel
ve Movistar cep telefonlarından) ve sabit hatlara ulaşmak için www.sunat.gob.peo adresini ziyaret etmeye davet ediyoruz. 0801-12-100.
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