
Салық төлеушінің (салық агентінің) тегі, аты,
әкесінің аты немесе атауы

САЛЫҚТАРДЫ,  БАСҚА ДА МІНДЕТТІ ТӨЛЕМДЕРДІ, 
КЕДЕНДІК ТӨЛЕМДЕРДІ, ӨСІМПҰ¦ЛДАР МЕН

 АЙЫППҰЛДАРДЫ  ЕСЕПКЕ ЖАТҚЫЗУ 
ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ҚАЙТАРУ ЖҮРГІЗУГЕ

 САЛЫҚТЫҚ ӨТІНІШ

       «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының
       Кодексіне (Салық кодексі) 599-606-баптарына сәйкес:

МЫҢМЛН.МЛРД.

(Теңге)

 салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің, өсімпұлдың, 
 айыппұлдың артық (қате) төленген сомасын* және (немесе) салықтың
 есептелген сомасынан есепке жатқызылатын қосылған құн салығы (ҚҚС) сомасының
асып кетуі (және) (немесе) грант алушыға қайтаруға жататын ҚҚС сомасын 
 (А жолына Қосымшаның 001 жолының жиыны)

 салық берешегін өтеу есебіне және/немесе алдағы төлемдер
 есебіне есепке жатқызуды (В жолына Қосымшаның 002
 жолының жиыны)

   шотына қайтаруды сұраймынбанк
  (С жолына Қосымшаның 003 жолының жиыны) 

Салық органы қабылдаған ҚҚС асып кетуін қайтару туралы салықтық өтініш/ ҚҚС асып кетуін қайтару туралы талап

Банктің коды
(БСК)

Шоттың нөмірі (бенефициардың ЖСК, 
жеке тұлға банктің ЖСК көрсетеді)

Шоттың нөмірі (дербес, 
жинақ, карталар шоты**)

Жеке куәлік нөмірі** Берілген күні**

Құжатты берген орган** 

 1

3

 2

4

        A

В

С

5

Банктің атауы

Банктің коды
(БСК)

Шоттың нөмірі (бенефициардың ЖСК, 
жеке тұлға банктің ЖСК көрсетеді)

Мемлекеттік кірістер  органы Салық кодексінде белгіленген салықтың, төлемақының артық (қате) төленген 
сомаларын және (немесе) қосылған құн салығы сомасының салықтың есептелген сомасынан асып кетуін есепке 
жатқызу және (немесе) қайтару жүргізу мерзімін бұзған жағдайда - есептелген өсімпұл сомасын салық төлеушінің 
пайдасына мынадай банк шотына қайтаруды сұраймын:  

Шоттың нөмірі (дербес, 
жинақ, карталар шоты**)

Жеке куәлік нөмірі** Берілген күні**

Салық төлеушінің (салық агентінің)
 мекенжайы

        A кіріс нөмірі
(декларация немесе өтініш)

қабылданған күніВ
Сандармен күні, айы, жылы 

6
ҚҚС асып кетуін қайтаруға сома 
ұсынылған салық кезеңі үшін  

7

Банктің атауы

Қайтару үшін банк шотының деректемелері:

бастап дейін

 Бөлім. Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат

   Сәйкестендіру нөмірі (БСН/ЖСН) 

 Бөлім. С лықт ө ініш а ық т

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

Сандармен күні, айы, жылы Сандармен күні, айы, жылы 

Сандармен күні, айы, жылы 

Сандармен күні, айы, жылы 

                             Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
                                2014 жылғы         

                                № 604 бұйрығына 
                                20-қосымша  

        
                           нысан

«31» желтоқсандағы



Салықтық өтініштің тапсырылған күніі:

   Біз  (мен) осы салықтық өтініште келтірілген мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығы үшін Қазақстан
Республикасының заңдарына сәйкес жауапкершілікте боламыз (боламын).

___________________________________/________/

Сандармен күні, айы, жылы 

М.O.

___________________________________/________/

*  айыппұлдың қ  төленген сомасы көрсетіледі
** жеке тұлѓа толтырады

ате

Құжатты берген орган** 

Салық төлеушінің аты-жөні Қолы 

Шектеу сызығынан шықпаныз

(Мемлекеттік органның лауазымды адамның аты-жөні) Қолы 

Салықтық  өтініштің қабылданған күні

Құжаттың 
кіріс нөмірі

Почта 
штемпелінің күні
(Салық өтінішті почтамен 
тапсырған жаѓдайда
толтырылады)

Ш.О.

Мемлекеттік кірістер
органының коды

 Бөлім. Салық төлеушінің жауапкершілігі

 Бөлім. Мемлекеттік органның белгісі

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

Сандармен күні, айы, жылы 

Сандармен күні, айы, жылы 

Шектеу сызығынан шықпаныз

Бөлім.Салық төлеушінің келісімі

       шеңберінде көрсетілген мемлекеттік қызметті алу үшін қажетті дербес деректерді
жинауға және өңдеуге келісім береміз (беремін). 

Біз (мен) осы салықтық өтініш



(Теңге)
МЫҢМЛН.МЛРД. МЫҢМЛН.МЛРД.

(Теңге)
МЫҢМЛН.МЛРД.

(Теңге)

0 0 1

 салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің, өсімпұлдың,  айыппұлдың артық (қате) төленген және (немесе)  салықтың  есептелген  сомасынан есепке 
жатқызылатын қосылған құн салығы (ҚҚС) сомасының асып кетуі (және) (немесе) грант алушыға қайтаруға жататын ҚҚС сомасы  туралы мәліметтер

А жолына қосымша

Жиыны (жол тек ж
бойынша толтырылады)

иыны 

Салық (төлемақы)
сомасы

Өсімпұл сомасы Айыппұл сомасыНөмірA B C D E  Бюджет жіктеуішінің 
коды

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



(Теңге)
МЫҢМЛН.МЛРД. МЫҢМЛН.МЛРД.

(Теңге)
МЫҢМЛН.МЛРД.

(Теңге)

0 0 2

салық берешегін өтеу есебіне және (немесе) алдағы төлемдер есебіне есепке жатқызу туралы мәліметтер
В жолына қосымша

НөмірA B C D E

Жиыны (жол тек нысанның
жиыны бойынша толтырылады)

Салық (төлемақы)
сомасы

Өсімпұл сомасы Айыппұл сомасы  Бюджет жіктеуішінің
коды

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

B



0 0 2

Заңды тұлғаның немесе құрылымдық
бөлімшенің атауы Мемлекеттік кірістер

 органының  БСН

 БСН
(Облыстар мен

 аудандар анықтамалығын қараңыз )

 
НөмірA F G H I

Заңды тұлғаның немесе құрылымдық
бөлімшенің  БСН

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



(Теңге)

Нөмір

МЫҢМЛН.МЛРД. МЫҢМЛН.МЛРД.
(Теңге)

МЫҢМЛН.МЛРД.
(Теңге)

0 0 3

A C D E

банк шотына қайтаруға жататын сомалар туралы мәліметтер

 1 Салықтың, , өсімпұлдың, айыппұлдың артық (қ ) төленген сомаларыбюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің ате

Жиыны (жол тек  3-тараудың
жиыны бойынша толтырылады)

Жиыны (жол тек 2-тараудың
жиыны бойынша толтырылады)

 2  Е алық  есепке жатқызылған ҚҚсептелген с сомасынан С сомасының асып кетуі

 3 Грант алушыға қайтаруға жататын ҚҚС

Жиыны (жол тек нысанның 
жиыны бойынша толтырылады)

Салық (төлемақы)
сомасы

Өсімпұл сомасы Айыппұл сомасы

Жиыны (жол тек 1-тараудың
жиыны бойынша толтырылады)

С жолына қосымша

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

B   Бюджет жіктеуішінің
коды

B
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