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ДЕКЛАРАЦИЯ ТАПСЫРЫЛҒАНҒА ДЕЙІНГІ КЕЗЕҢ ҮШІН 
ТӨЛЕНУГЕ ТИІС КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС 

САЛЫҒЫ БОЙЫНША АВАНСТЫҚ ТӨЛЕМДЕР 
СОМАСЫНЫҢ ЕСЕБІ

Валюта
коды

Нысан Бет.

 1

Салық төлеушінің
атауы

2

Осы нысанды жасау Қағидаларын оқыңыз.

Бөлім. Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!  ҚАРА не КӨК сиялы қаламмен немесе қаламұшпен баспаханалық БАС ӘРІПТЕРМЕН толтырыңыз.

3

Есептің түрі     (тиісті торкөзде       көрсетіңіз):

7

4

6

БСН

      кезекті

 8

Резиденттік белгісі 
     (тиіст торкөзде       көрсетіңіз):    ҚР резиденті ҚР резиденті емесіA В

Резиденттік елінің коды немесе салықтық тіркеу нөмірі (егер 7В торкөзі белгіленсе)  

A резиденттік елінің коды

B салықтық тіркеу нөмірі

X

X

Жол коды
МЛРД. МЛН. МЫҢ

Атауы

Бөлім. Салық кодексінің 141-бабының 4-тармағына сәйкес КТС бойынша аванстық төлемдер сомасының есебі

ТРЛН.

Ай сайынғы аванстық төлем сомасы 101.01.003

Алдыңғы салық кезеңі үшін аванстық төлемдердің 
жалпы сомасы

101.01.001

Декларация тапсырылғанға дейінгі кезең үшін
төленуге тиіс аванстық төлемдер сомасы 

101.01.002

  

5 Салық төлеушінің санаты    (      көрсетіңіз):Х

Салық кодексінің 448-452-баптарына сәйкес арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушіА

Салы кезеңі:қ есептілігі тапсырылатын салық   жыл2

талаптары салық міндеттемесін орындауды сенімгерлікпен басқарушыға жүктейтін мүлікті
сенімгерлікпен басқару шарты бойынша сенімгерлікпен басқарушы болып табылатын салық төлеуші

В

С
талаптары салық міндеттемесін орындауды сенімгерлікпен басқарушыға жүктейтін мүлікті
сенімгерлікпен басқару шарты бойынша сенімгерлікпен басқарудың құрылтайшысы немесе
сенімгерлікпен басқару туындаған өзге жағдайларда пайда алушы болып табылатын салық төлеуші
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101.01  02Нысан Бет.

Бөлім. Салық кодексінің 141-бабының 4-1-тармағына сәйкес КТС бойынша аванстық төлемдер сомасының есебі

101.01.004 Салық кодексінің 139-бабы 1-тармағына сәйкес 
есептелген КТС болжамды сомасы

Жол коды
МЛРД. МЛН. МЫҢ

Атауы
ТРЛН.

Ай сайынғы аванстық төлемдердің сомасы101.01.009

Салық кодексінің 451-бабына сәйкес аванстық 
төлемдер сомасын азайту 101.01.007

Декларация тапсырылған дейінгі кезең үшін төленуге тиіс
аванстық төлемдер сомасы ((101.01.004 + 101.01.05)/4)101.01.006

БСН

Салық есептілігі тапсырылатын
салық кезеңі: жыл

101.01.005 Салық кодексінің 199-бабына сәйкес 
есептелген КТС болжамды сомасы

Мемлекеттік кірістер
органының коды

Есептің
қабылданған күні

Ш.О.

Шектеу сызығынан шықпаңыз

Есепті қабылдаған лауазымды тұлғаның Т.А.Ә. Қолы

__________________________________/________/

Құжаттың кіріс
нөмірі

Күні, айы, жылы сандармен

Пошта
штемпелінің күні
(Есепті поштамен тапсырған
жағдайда толтырылады)

Күні, айы, жылы сандармен

Шектеу сызығынан шықпаңыз

___________________________/________/

Есеп
тапсырылған күн

      
заңдарына сәйкес жауапкершілік көтеремін.

Мен осы есепте келтірілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығы үшін Қазақстан Республикасының 

Басшының Т.А.Ә. Қолы

Күні, айы, жылы сандармен

М.О.

Бөлім. Салық төлеушінің жауапкершілігі 

101.01.008
Декларация тапсырылғанға дейінгі кезең үшін төленуге тиіс 
аванстық төлемдер сомасының жиыны 
(101.01.006 - 101.01.007) 

2
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