
БАҚЫЛАУ-КАССА МАШИНАСЫНЫҢ МОДЕЛІН
 МЕМЛЕКЕТТІК ТІЗІЛІМГЕ ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ 

САЛЫҚТЫҚ ӨТІНІШ 

Тегі

Аты

Өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты:

Бақылау-касса машинасының моделін шығарушы туралы ақпарат:

ақпараттандыру және байланыс
саласындағы уәкілетті мемлекеттік
органның қорытындысы

облыс/аудан 
(Анықтамалықты қараңыз)

қала (ауыл, село) 

көше (шағын аудан)

электронды пошта мекенжайы

пәтер (офис) нөміріE

Салықтық өтінішке қоса беріледі (парақтар санын көрсетіңіз):

Әкесінің 
аты

Байланыс ақпараты:

B

D

D

C

БКМ моделінің түрлі-түсті фотосуреті фискалдық тіркеушіні қосу үшін
бағдарламалық қамтамасыз ету

I

C

J

Өтініш берушінің атауы:

Өтініш берушінің мекенжайы:

А B

C

үй нөмірі

ресми сайттың мекенжайы

резиденттік елі

Бақылау-касса машинасы моделінің атауы (бағдарламалық қамтамасыз етудің нұсқасын көрсетіңіз):

А

байланыс телефоны

А атауы

K

B факстелефон

қалыптастырылған чектер мен 
есептердің үлгілері D

шығарушы зауыттың паспорты шығарушы зауыттың техникалық құжаттамасы А B

C

техникалық талаптарға сәйкестігі
туралы мәліметтер

H

дайындаушы зауыттың техникалық қолдау
көрсету бойынша кепілдік міндеттемесі

мемлекеттік кірістер органының 
лауазымды адамына арналған нұсқаулық

пайдалану жөніндегі нұсқаулық

E F

G сәйкестік сертификатының нотариат
куәландырған көшірмесі

Бөлім. Өтініш беруші туралы жалпы ақпарат

Бөлім. Салықтық өтініш

        Сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН) 12 11

 12 12

 12 13

 12 14

 12 15

 12 16

 12 17

 12 18

      
Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жауапкершілікте боламыз (боламын). 

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

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 берілген күні

Сандармен күні, айы, жылы

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

(Шектеу сызығынан шықпаңыз!)

____________________________/_______________/

Бөлім.Мемлекеттік органның белгісі

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

«31» желтоқсандағы

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

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