
              Бөлім.Жалпы ақпарат  

Объектінің орналасқан жері:

облыс 

қала 
(аудан)

көшеD

кент
(ауыл)

А

В

C

үйдің (ғимараттың)
нөмірі

Е

Салық кодексінің 279-бабы 6) тармақшасында көзделген акцизделетін тауарларды өндіруге, жинауға (жинақтауға) 
 арналған өндірістік үй-жайлар туралы мәліметтер:

А B

МЫҢ.

                  үй-жайлар саны, дана үй-жайлардың жалпы
алып жатқан ауданы ш.м ,

11

АКЦИЗДЕЛЕТІН ТАУАРЛАРДЫ ӨНДІРУ, ЖИНАУ 
(ЖИНАҚТАУ) ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН 

САЛЫҚ ТӨЛЕУШІ РЕТІНДЕ ТІРКЕУ ЕСЕБІ  ТУРАЛЫ 
САЛЫҚТЫҚ ӨТІНІШ 

1 2Табыс етілген қосымшалар (тиісті ) торкөзде        көрсетіңізх

Тіркеу карточкасында сәйкестендіру нөмірінің болмауы

Сәйкестендіру нөмірі  (ЖСН/БСН)

              Бөлім. Салық төлеушіні тіркеу есебіне қою туралы ақпарат

              Бөлім. Салық төлеушінінің тіркеу деректерінің өзгеруі және толықтырылуы туралы ақпарат

              Бөлім. Салық төлеуші ретінде тіркеу есебінен шығару туралы ақпарат

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

2

              Бөлім. Салық салу обьектілері және (немесе) салық салуға байланысты обьектілер туралы мәліметтер

1

 3

 4

 10

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

  B

х

5

7

8
х

А

Салық кодексінің 575-бабына сәйкес салық төлеушінің тіркеу карточкасын өзгертуді немесе
толықтыруды сұраймын (тиісті торкөзде        көрсетіңіз):

 мынаған байланысты 

“Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы  ” Қазақстан Республикасы Кодексінің  
574-бабына сәйкес мынау бойынша салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қоюды сұраймын (тиісті торкөзде         көрсетіңіз):

(Салық кодексі)

мәліметтердің өзгеруі жоғалуы (бүлінуі)

Салық кодексінің 576-бабына сәйкес мынау бойынша салық төлеушіні ретінде тіркеу есебінен шығаруды сұраймын
(тиісті торкөзде       көрсетіңіз):

х

х

Салық кодексінің 574-бабына сәйкес мынау бойынша салық салу
тіркеу есебіне қоюды сұраймын (тиісті торкөзде        көрсетіңіз):

барлық  объектілерін және (немесе) салық салуға
байланысты объектілерді 

х

Салық кодексінің 576-бабына сәйкес мынау бойынша барлық салық салу
тіркеу есебінен шығаруды сұраймын (тиісті торкөзде        көрсетіңіз):

 объектілерін және (немесе) салық салуға
байланысты объектілерді 

9

6

  BА өндіру бойынша жинау (жинақтау) бойынша

  BА өндіру бойынша жинау (жинақтау) бойынша

  BА өндіру бойынша жинау (жинақтау) бойынша

  BА өндіру бойынша жинау (жинақтау) бойынша

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

201 жылғы «31»желтоқсандағы
№ 604 ұйрығына

2 қосымша

 
4 

б
5-

нысан



Жер учаскесі  көрсетілген мәліметтер:туралы 

акті нөмірі 

актінің берілген к ніү  

жер учаскесінің кадастрлық нөмірі

А

B

C 

D

МЫҢ.

,

Сандармен күні, айы, жылы

жер учаскесінің ауданы, га

E

 ж
 немесе атауы

алға берушінің аты-жөніF

куәліктің берілген күні
 

 

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте көрсетілген мәліметтер: 

куәлік нөмірі  

үй-жай ауданы, шаршы метр

А

В

C

Сандармен күні, айы, жылы
МЫҢ.МЛН.

12

13

 жалға берушінің ЖСН/БСН-і

Жылжымайтын мүлікті жалға алу шартында көрсетілген мәліметтер:

жалға алу шартының қолданыс мерзімі:

жалға алу 
шартының нөмірі

үй-жай ауданы, шаршы метр

А

C

D

E

 ж
 немесе атауы

алға берушінің аты-жөні

B
шартты жасасу
күні 

Сандармен күні, айы, жылы

Сандармен күні, айы, жылы
МЫҢ.

,
МЛН.

DD

Сандармен күні, айы, жылы

14

 жалға берушінің ЖСН/БСН 

EF

14

  ЖСН/БСН

              Бөлім. Салық салу обьектілері және (немесе) салық салуға байланысты обьектілер туралы мәліметтер

- ден дейін

              Бөлім. Салық төлеушінің келісімі 

Біз (мен) осы салықтық өтініш шеңберінде көрсетілген мемлекеттік қызметті алу үшін қажетті дербес деректерді
жинауға және өңдеуге келісім береміз (беремін)

Салық өтініштің 
тапсырылған күні

      
заңдарына сәйкес жауапкершілікте боламыз (боламын).

Біз (Мен) осы өтініште келтірілген мәліметтердің дүрыстығы мен толықтығы үшін Қазақстан Республикасының 

Қолы  
___________________________________/________/

Шектеу сызығынан шықпаңыз

Шектеу сызығынан шықпаңыз

Заңды тұлғаның немесе дара кәсіпкердің басшысының аты-жөні Қолы  
___________________________________/________/

Бас бухгалтердің аты-жөні Қолы  
___________________________________/________/

Шектеу сызығынан шықпаңыз

М.О.

Сандармен күні, айы, жылы

                          Бөлім. Салық төлеушінің жауапкершілігі

Өтінішті толтырған лауазымды адамның аты-жөні

меншік иесінің қүқығында уақытша жерді пайдалану



Салық органында
өтініштің 
қабылданған күні

Салық өтініштің 
тапсырылған күні

      
заңдарына сәйкес жауапкершілікте боламыз (боламын).

Біз (Мен) осы өтініште келтірілген мәліметтердің дүрыстығы мен толықтығы үшін Қазақстан Республикасының 

Шектеу сызығынан шықпаңыз

Өтінішті қабылдаған мемлекеттік органның лауазымды адамының аты-жөні Ќолы  
_____________________________________/_____/

Қолы  
___________________________________/________/

Шектеу сызығынан шықпаңыз

Шектеу сызығынан шықпаңыз

Заңды тұлғаның немесе дара кәсіпкердің басшысының аты-жөні Қолы  
___________________________________/________/

Бас бухгалтердің аты-жөні Қолы  
___________________________________/________/

Шектеу сызығынан шықпаңыз

М.О.

Мемлекеттік кірістер
органының коды

Ш.О.

Қүжаттың кіріс
нөмірі

Пошта штемпелінің
күні
(өтініш поштамен тапсырылған 
жағдайда толтырылады) Сандармен күні, айы, жылы

Сандармен күні, айы, жылы

Сандармен күні, айы, жылы

                          Бөлім. Салық төлеушінің жауапкершілігі

Ескертпе
тініштің 13,14-жолдары егер жер учаскесіне меншік құқығы актісінде 

және уақытша жер пайдалану туралы шартта көрсетілген мәліметтер 
біреуден аспаса толтырылады. Асып кеткен жағдайда өтінішке
1-қосымша толтырылады. Өтініштің 15,16-жолдары егер жылжымайтын
мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте және
жылжымайтын мүлікті жалға алу шартында көрсетілген мәліметтер
біреуден аспаса толтырылады. Асып кеткен жағдайда өтінішке
2-қосымша толтырылады.

. 
Ө

 
   

Өтінішті толтырған лауазымды адамның аты-жөні

 ЖСН/БСН

                          Бөлім. Мемлекеттік органның белгісі



Бөлім. Жалпы ақпарат 

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

Ағымдағы парақтың
нөмірін көрсетіңіз

 1

 2 Парақтардың жалпы саны

ЖСН/БСН 

Бөлім. Жер учаскесі туралы мәліметтер

Жер учаскесіне меншік құқығы (тұрақты жер пайдалану құқығы) актісінде көрсетілген мәліметтер:

Уақытша жер пайдалану туралы шартта көрсетілген мәліметтер:

акті нөмірі
 

актінің берілген күн
 

і

жер учаск сінің ауданы, шаршы метр е

А

B

C

МЫҢ.

,

Сандармен күні, айы, жылы
МЛН.

 1

 2

D жер учаскесінің кадастырлық нөмірі 

уақытша жер пайдалану түрі   (тиісті торкөзде         көрсетіңіз):

шарт нөмірі 

өтелетін өтеусізА

В

х

шарттың қолданыс мерзімі:шартты жасасу күні C D
Сандармен күні, айы, жылы Сандармен күні, айы, жылы Сандармен күні, айы, жылы

жер учаскесінің кадастрлық нөміріF

G жалға берушінің ЖСН/БСН-і 

H

E

МЫҢ.

, жер учаскесінің ауданы, шаршы метр

 жалға берушінің аты-жөні
 немесе атауы

ӨТІНІШКЕ
1- ҚОСЫМША 

 САЛЫҚТЫҚ 

- дан дейін

АКЦИЗДЕЛЕТІН ТАУАРЛАРДЫ ӨНДІРУ, ЖИНАУ 
(ЖИНАҚТАУ) ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН 

САЛЫҚ ТӨЛЕУШІ РЕТІНДЕ ТІРКЕУ ЕСЕБІ  ТУРАЛЫ 
 

МЛН



Бөлім. Жылжымайтын мүлік туралы мәліметтер

D

Жылжымайтын мүлікке құқықты мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте көрсетілген мәліметтер:

Жылжымайтын мүлікті жалға алу шартында көрсетілген мәліметтер:

жалға берушінің ЖСН/БСН 

 ж
 немесе атауы

алға берушінің аты-жөні

жалға алу шартының қолданыс мерзімі:

куәлік нөмірі
 

жалға алу шартының нөмірі

куәліктің берілген күн
 

і

жалға алу шартының жасасу күні

үй-жай ауданы, шаршы метр 

үй-жай ауданы, шаршы метр 

Бөлім. Жалпы ақпарат 

А

B

C

мың.

мың.

B

А

C

E

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

Ағымдағы парақтың
нөмірін көрсетіңіз

Сандармен күні, айы, жылы

,

Сандармен күні, айы, жылы

Сандармен күні, айы, жылы

Сандармен күні, айы, жылы

,

МЛН.

млн.

ЖСН/БСН

Парақтардың жалпы саны

 1

 2

 1

 2

F

САЛЫҚТЫҚ ӨТІНІШКЕ
2- ҚОСЫМША 

-дан

АКЦИЗДЕЛЕТІН ТАУАРЛАРДЫ ӨНДІРУ, ЖИНАУ 
(ЖИНАҚТАУ) ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН 

САЛЫҚ ТӨЛЕУШІ РЕТІНДЕ ТІРКЕУ ЕСЕБІ  ТУРАЛЫ 
 

дейін
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