
БАҚЫЛАУ-КАССА МАШИНАСЫН  ЕСЕПТЕН
ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ САЛЫҚТЫҚ ӨТІНІШ 

Бақылау-касса машинасы:

А

Тегі

Аты

Салық төлеушінің тегі, аты, әкесінің аты

Дара кәсіпкердің, заңды тұлғаның, филиалдың, өкілдіктің атауы

паспорт нөмірі

бақылау-касса машинасын пайдаланатын жер немесе бақылау-касса машинасын сауда автоматында немесе
қызмет көрсетуді төлеу терминалында пайдаланатын салық төлеушінің орналасқан жері өзгерген жағдайда,
егер мұндай өзгеріс бақылау-касса машинасын басқа мемлекеттік кірістер органында тіркеуді талап ету 

тіркеу карточкасы

D

Салықтық өтінішке қоса беріледі:

А

G

Әкесінің аты

атауы

C шығарылған
жылы

Өтініш беру себебі (тиісті торкөзде  көрсетіңіз):        

бақылау-касса машинасы

зауыттық нөмірі

E

В

сауда операциялары қолма-қол ақша арқылы жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету жүзеге асырылатын
ақшалай есеп айырысумен байланыстықызметті жүзеге асыру тоқтатылу

С

D

техникалық ақауларына байланысты бақылау-касса машинасын одан әрі қолдану мүмкін болмау

бақылау-касса машинасын мемлекеттік тізілімнен шығару 

Қазақстан Республикасының салық заңнамасына қайшы келмейтін өзге де жағдайларда

қолма-қол ақшаларды есепке
алу кітабы

CBА шығарушы зауыттың паспорты

D тауар чектерінің кітабы

Бөлім. Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат

Бөлім. Салықтық өтініш

В

        Сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН) 12 11

 12 12

 12 13

 12 14

 Х 12 15

 12 16

      
заңнамалық актілеріне сәйкес жауапкершілікте боламыз (боламын). 

Біз (мен) осы салықтық өтініште келтірілген мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығы үшін Қазақстан Республикасының 
Бөлім.Салық төлеушінің жауапкершілігі

М.О.

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

(Қолы)  (Салық төлеушінің аты-жөні)

(Шектеу сызығынан шықпаңыз!)

____________________________/_______________/

Мемлекеттік кірістер
органының коды

Салықтық өтініштің
тапсырылған күні

Сандармен күні, айы, жылы

Бөлім.Мемлекеттік органның белгісі

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

                             Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
                            2014 жылғы                  

                                № 604 бұйрығына
                                22-қосымша  

        
                           

                               нысан

«31» желтоқсандағы

Бөлім.Салық төлеушінің келісімі
      
жинауға және өңдеуге келісім береміз (беремін). 

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

(Шектеу сызығынан шықпаңыз!)

____________________________/_______________/
(Мемлекеттік кірістер органының лауазымды адамының аты-жөні) (Қолы)  

бақылау-касса машинасының техникалық жағынан жарамды моделі бақылау- касса машинасының жаңа
моделіне алмастыру 

F бақылау-касса машинасы ұрланған, жоғалған 

E
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