
 01540.00

 1

 3

 2

540.00.001

540.00.005

540.00.008

МЛРД. МЛН.

540.00.004

 4

 7

 8  9

 6

X

 5

В

A

Шегерімдер (540.00.007, 540.00.010 және 540.00.011 жолдарының сомасы
алу 540.00.014 жолы)

Салық кодексінің 384-4 бабының 1-тармағы 2) тармақшасына сәйкес тіркелген
активтерді сатып алуға және (немесе)  құруға нақты жұмсалған шығыстар

 10  X

ТРЛН.

Трансферттік баға белгілеу туралы Заңға сәйкес табысты түзету 540.00.002

540.00.003   Трансферттік баға белгілеу туралы Заңға сәйкес түзетуді есепке ала
   отырып жылдық жиынтық табыс (540.00.001+540.00.002) 

540.00.006
Салық кодекс 348-4-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына
сәйкес  

 

інің 
Трансферттік баға белгілеу туралы Заңға сәйкес шегерімге

жатқызылған шығыстардың сомаларын түзету 

540.00.009
Салық кодексінің 384-4 бабының 1-тармағы 2) тармақшасына сәйкес
тіркелген активтерді сатып алуға және (немесе)  құруға нақты жұмсалған
шығыстарды Трансферттік баға белгілеу туралы Заңға сәйкестүзету

540.00.007
Трансферттік баға белгілеу туралы Заңға сәйкес түзетуді есепке ала
 отырып інің 

шегерімге жатқызылған шығыстар 
Салық кодекс 348-4-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына

сәйкес  

540.00.010
Трансферттік баға белгілеу туралы Заңға сәйкес түзетуді есепке ала отырып

інің 2) тармақшасына сәйкес тіркелген
активтерді сатып алуға және (немесе)  құруға нақты жұмсалған шығыстар
Салык кодекс 348-4-бабы 1-тармағының 

 

ҮСТЕМЕ ПАЙДА САЛЫҒЫ БОЙЫНША
ДЕКЛАРАЦИЯ

Нысан Бет

АтауыЖол коды

Жылдық жиынтық табыс

МЫҢ

                                                               Бөлім. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша үстеме пайдаға есептелген салық

тарату

ЖСН (БСН)

Резидент емес (        көрсетіңіз)              

Осы нысанды жасау Қағидаларын оқыңыз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!  ҚАРА не КӨК сиялы қаламмен немесе қаламұшпен баспаханалық БАС ӘРІПТЕРМЕН толтырыңыз.

Бөлім. Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат

Салық төлеушінің Т.А.Ә.
немесе атауы  

Декларацияның түрі  (тиісті торкөзде         көрсетіңіз):

кезекті қосымша
хабарлама бойынша
қосымша

Хабарламаның нөмірі мен күні (хабарлама 
бойынша қосымша декларация табыс етілген
 жағдайда толтырылады):

нөмірі

күні 

Күні, айы, жылы сандарменВалюта
коды

Келісімшарттың және 
кен орнының атауы  

Келісімшарттың жасалған күні

Сандармен күні, айы, жылы

Келісімшарттың
нөмірі

Салы  кодекс 348-4-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 
 

қ інің 
шегерімге жатқызылған шығыстар 

Салық есептілігі табыс етілетін салық кезеңі: жыл

1 454000 010009

бастапқы

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің

2014 жылғы «25» желтоқсандағы
№ 587 бұйрығына 

42-қосымша
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                                                               Бөлім. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша үстеме пайдаға салық есептелді

ЖСН (БСН)

АтауыЖол коды

540.00.020

540.00.021

Нысан Бет  02540.00

F
МЛН.МЛРД.

E
ТРЛН.

С
МЛН.

В
МЛРД.

D
МЛН.МЛРД.

 25%

5% 

10% 

ТРЛН.ТРЛН

А

G

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5

0

МЛН.МЛРД.ТРЛН.

540.00.022

10% 

10% 

10% 

0

6

МЛРД. МЛН. МЫҢТРЛН.

540.00.019

540.00.018

540.00.015

540.00.016

540.00.017

540.00.011

540.00.012

540.00.013

540.00.014  540.00.12 және 540.00.13 жолдарының сомалары

М.П.

Салық кодексінің 348-4 бабының 1-тармағы 3) тармақшасына сәйкес 
алдыңғы  кезеңдерде шеккен залалдар 
Салық кодексінің

шегерімдер  
 348-4 бабының 3-тармағына сәйкес амортизациялық

 аударымдар сомасына сомасын түзету  

Таза табыс (540.00.015 - 540.00.016 - 540.00.017)

Салық кодексінің 348-5-бабына сәйкес корпоративтік табыс 
салығының сомасы 
Салық кодексінің 349-бабына сәйкес таза табысқа салынатын салық

Салық кодексінің 348-2-бабына сәйкес азайтуды ескере отырып, 
салық салынатын табыс

Трансферттік баға белгілеу туралы Заңға сәйкес 
түзету

540.00.012
жолының сомаларын  

Шегерімдер сомасының 25 пайыз (540.00.004 х 25%)

Таза табыстың шегерімдер сомасының 25 пайызынан артық
 бөлігі (540.00.018 - 540.00.019)

Үстеме пайда салығының сомасы (E x F) 

МЫҢ

Бөлінген нақты таза табыс (салық салу объектісі)

МЫҢ

Деңгейлер бойынша үстеме пайда салығы сомасының есебі

Үстеме пайда салығы мақсаты үшін шегерімдер

МЫҢ

Жоғарғы
 шектері Таза табысты бөлудің шекті сомасы

МЫҢ

Деңгей

1-деңгей

2-деңгей

3-деңгей 

4-деңгей 

5-деңгей

6-деңгей

7-деңгей

Ставкасы

Үстеме пайда салығы

МЫҢ

Салық есептілігі 
табыс етілетін салық кезеңі: жыл

1 454000 020008

2



__________________________________/________/

ЖСН (БСН)

Нысан Бет  03540.00

__________________________________/________/

М.О.

Бөлім. Салық төлеушінің жауапкершілігі

      Мен осы декларацияда келтірілген мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығы үшін Қазақстан
Республикасының заңдарына сәйкес жауапкершілік көтеремін.

Шектеу сызығынан шықпаңыз

Салық төлеушісінің Т.А.Ә. Қолы  

Декларация 
тапсырылған күн

Күні, айы, жылы сандармен

Ш.О.

Шектеу сызығынан шықпаңыз

Декларацияны қабылдаған лауазымды адамның Т.А.Ә. 

Құжаттың кіріс
нөмірі

Декларация 
қабылданған күн

Күні, айы, жылы сандармен

Пошта штемпелінің
күні (Декларацияны поштамен
тапсырған жағдайда толтырылады) Күні, айы, жылы сандармен

Қолы 

1 454000 030007

Салық есептілігі 
табыс етілетін салық кезеңі: жыл

3

Мемлекеттік кірістер
органының коды
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