
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚАРА не КӨК сиялы қаламмен немесе қаламұшпен, БАСПА ӘРІПТЕРМЕН толтырыңыз.  

ҚЫЗМЕТТІ ТОҚТАТУ ТУРАЛЫ
САЛЫҚТЫҚ ӨТІНІШ

Бөлім. Қызметін тоқтататын салық төлеуші туралы жалпы ақпарат

        Сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)

Тегі

Аты 

Дара кәсіпкердің, резидент заңды тұлғаның, резидент з ін  атауыаңды тұлғаның құрылымдық бөлімшес ің

Дара кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты

Бөлім. Салық төлеушінің қызметінің тоқтатылуына негіз болып табылатын “Салық және бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы” Қазақстан Республикасының кодексінің (Салық кодексі) бабы 

Әкесінің аты

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің  
2014 жылғы “31”желтоқсандағы

№ 604 бұйрығына 
2-қосымша

 нысан   

 12 11

 12 12

 12 13

 12 14        Салық төлеушінің қызметі келесі негізінде тоқтатылады:

       
1) қосылған құн салығын төлеуші болып табылмайды;
2) ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық шаруашылығы) өнімін өндірушеі заңды тұлғалар және селолық 
тұтыну кооперативтері үшін арнаулы салық режімін қолданбайды;
3) қайта ұйымдастырылмаған немесе қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның құқықтық мирасқоры болып табылмайды;
4) тәуекелдерді бағалау жүйесі іс-шараларының нәтижелері негізінде салықтық тексерулер жоспарына енгізілмеген;

Салық кодексінің 37-1- бабының 

      
1) Салық кодексінің 46-бабында белгіленген талап қою мерзімінің өтіп кету кезеңі ішінде таратылатын заңды тұлғаның 
және қызметін тоқтататын дара кәсіпкердің түзетілуі ескеріле отырып, жылдың жиынтық табысының жалпы сомасы
алпыс мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен көп болмайтын;
2) салық органына қызметін тоқтату туралы салықтық өтінішті табыс еткен күнге дейін кемінде күнтізбелік жиырма 
күн бұрын аудиторлық ұйым жасаған салықтар бойынша аудиторлық қорытындысы бар;

 Салық кодексінің 37-2 бабының 

A

B

        Салық кодексінің 38 бабыныңС

      
1) қосылған құн салығын төлеуші болып табылмайды;
2) тәуекелдерді бағалау жүйесі іс-шараларының нәтижелері негізінде салықтық тексерулер жаоспарына енгізілмеген;

Салық кодексінің 43 бабының D

      
1) қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеу есебінде тұрмайтын;
2) бірлескен дара кәсіпкерлік нысанында қызметін жүзеге асырмайтын;
3) шаруа немесе фермер қожалығы үшін арнаулы салық режиміне таратылмайтын қызмет түрлері бойынша 
мүлік, кірістер мен  шығыстардың айырып есеп жүргізуді қолданатын, бірыңғай жер салығын төлеушісі болып
табылмайтын;
4) Салық кодексінің 574 бабының 1-тармағында көрсетілген, жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асырмайтын;
5) тәуекелдерді бағалау жүйесінің шаралары нәтижесі негізінде салықтық тексеру жоспарында жоқ;
6) салық берешегі, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік 
аударымдар бойынша берешектері жоқ.  

Салық кодексінің 43-1 бабыныңE

Бөлім. Қосымшалар

Осындай есепке алу болған кезде қызметтің жекелеген түрлері бойынша тіркеу есебінен шығару туралы
салықтық өтініші
(Салық кодексінің 37-1, 37-2, 43 баптарының талаптарына сәйкес жағдайда ұсынылады)

А

B Бақылау- кассалық машинаны тіркеу есебінен шығару туралы салықтық өтініші
(Салық кодексінің 37-1, 37-2, 43, 43-1 баптарының талаптарына сәйкес жағдайда ұсынылады)

C Құрылымдық бөлімшенің қызметін тоқтату туралы шешімнің көшірмесі 
(Салық кодексінің  38 бабының талаптарына сәйкес жағдайда ұсынылады) 

D

    парақта

 12 15 Салықтық өтінішке қоса беріледі:

    парақта

    парақта

Аудиторлық ұйымдармен құрастырылған салықтар бойынша аудиторлық қорытынды
(Салық кодексінің 37-2 бабы 1-тармағының талаптарына сәйкес жағдайда ұсынылады)

    парақта



Мынадай салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша тарату салық есептілігі:
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заңдарына сәйкес жауапкершілікте боламыз (боламын). 

Біз (мен) осы салықтық өтініште келтірілген мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығы үшін Қазақстан Республикасының 

М.О.

Салықтық өтініштің қабылданған күні
Санмен күні, айы, жылы Ш.О.

Мемлекеттік кірістер
органының коды

Салықтық өтініштің берілген күні

Санмен күні, айы, жылы

(Қолы)  (Мемлекеттік органның лауазымды тұлғасының аты-жөні)

(Шектеу сызығынан шықпаңыз!)

____________________________/_______________/

Не выходить за ограничительную рамку

__________________________________/________/

(Шектеу сызығынан шықпаңыз)

(Басшының (салық төлеушінің, салық агентінің), салық төлеушінің уәкілетті өкілінің  аты-жөні) (Қолы)

       
жинауға және өңдеуге келісім береміз (беремін).

Біз (мен) осы салықтық өтініш шеңберінде көрсетілетін мемлекеттік қызметті алу үшін қажетті дербес деректерді

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚАРА не КӨК сиялы қаламмен немесе қаламұшпен, БАСПА ӘРІПТЕРМЕН толтырыңыз.  

Бөлім. Қосымшалар

Бөлім. Салық төлеушінің келісімі

Бөлім. Салық төлеушінің жауапкершілігі

Бөлім. Мемлекеттік органның белгісі

G

Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қойылғаны туралы куәлікті немесе ол жоғалған немесе бүлінген кезде
қағаз жеткізгіштегі түсініктемені

E

Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару үшін салықтық өтінішF

(Салық кодексінің 37-2 бабының талаптарына сәйкес жағдайда ұсынылады)

(Салық кодексінің 37-2 бабының талаптарына сәйкес жағдайда ұсынылады)
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