
САЛЫҚ ТӨЛЕУШІНІҢ (САЛЫҚ АГЕНТІНІҢ
 САЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІН КЕРІ ҚАЙТАРЫП АЛУ ТУРАЛЫ 

САЛЫҚТЫҚ ӨТІНІШ

)

І

Жою әдісімен. Себебін көрсетіңіз:

А  салық төлеуші қ қ қ қ
      қ ,  тарату салық есептілігін қайтарып алу 

салы ты  тексерудi жүргiзу басталғанға дейiн ызметiн айта бастау 
туралы шешiм абылдаған жағдайда

 1 4

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық
кодексі) 9-бабына сәйкес салық есептілігін кері қайтаруды сұраймын6  : 

Салық есептілігінің коды 

 12 11

А   

В

С   

қосымшабастапқы кезекті тарату
хабарлама 
бойынша қосымша

D

     Салық кодексіне сәйкес осындай салық есептілігін табыс ету  
     жөніндегі міндеттемесі жоқ салық төлеуші ұсынған

 3

Салық есептілігінің түрі (тиісті торкөзде     х    көрсетіңіз):

С   

Салық 
салық есептілігін қайтарып алу

кодексінің 68-бабы 2-тармағының, 70-бабы 5-тармағының шарттарын 
бұза отырып ұсынылған 

 1 5 егер 4-жолда D  белгіленсе, онда тиісті торкөзде себебін көрсетіңіз:« »

А   

В 

С   

D  

уәкілетті орган белгілеген салық нысандарына сәйкес келмейді

мемлекеттік кірістер органының коды көрсетілмеген 

сәйкестендіру нөмірі көрсетілмеген немесе дұрыс көрсетілмеген

салық кезеңі көрсетілмеген 

салық есептілігінің түрі көрсетілмеген 

салық есептілігіне қол қоюға  қатысты Салық кодексінің талаптары бұзылған

салық есептілігі түрлерінің электрондық пішім құрылымында пішімді-логикалық 
бақылау талаптары бұзылса

Е 

F   

G  

В 

 D   Салық кодексінің 584-бабы 5-тармағына сәйкес 
       

табыс етілмеген 
деп есептеледі

С   

D  

  Салық кезеңі:              ай                      тоқсан               жартыжылдық                        жыл

Тіркеу нөмірі 

Салық төлеушінің (салық агентінің)
тегі, аты, әкесінің аты немесе атауы 
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               Бөлім. Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат

Сәйкестендіру нөмірі ( БСН)ЖСН/

               Бөлім. Қайтарып алынатын салық есептілігі туралы ақпарат

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

Е  салық төлеуші талап ету мерзімі өткеннен кейін  табыс еткен

Н  

 I  

салық есептілігін ұсыну мерзімі ұзартылған жағдайда салық есептілігін ұсыну
тәсіліне қатысты Салық кодексінің 72-бабы 1-тармағының талаптары бұзылған

егер Салық кодексінде өзгеше көзделмесе, салық кезеңі ішінде сатып алынған және 
өткізілген тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша шот-фактуралар 
тізілімдерінің қосылған құн салығы декларациясымен бірге, бір мезгілде ұсынуға 
қатысты Салық кодексінің 270-бабы 2-тармағының талаптары бұзылған

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 

2014 жылғы  
604 бұйрығына

3-қосымша

«31» желтоқсандағы

     нысан



С   

нөмір

резиденттік мәртебесі 
көрсетілмеген немесе дұрыс 
көрсетілмеген:

резидент                                  

резидент емес 

резидент емес
                                 

резидент

    салықтық тексеру жүргiзiлгеннен кейiн қызметiн 
    қайта бастау туралы шешiм қабылдаған жағдайда 
    таратудың салық есептілігiн керi қайтарып алу 

КезектіH

мемлекеттік кірістер органының коды дұрыс 
көрсетілмеген

салық кезеңі дұрыс көрсетілмеген 

салық есептілігінің түрі дұрыс көрсетілмеген

алдыңғы мазмұны:

жаңа мазмұны:

ай ай

тоқсан тоқсан

жыл жыл

D   D   

F

G

2

        алдыңғы                                                                                               жаңа         
       мазмұны                                                                                            мазмұны                                                                                

В 
Санмен күні, айы, жылы Санмен күні, айы, жылы 

күніқжер ойнауын пайдалануға арналған 
келісімшарттың нөмiрi және (немесе) 
күнi көрсетiлмеген немесе дұрыс 
көрсетiлмеген

Не выходить за ограничительную рамку

__________________________________/________/

М.О.

Санмен күні, айы, жылы 

Шектеу сызығынан шықпаңыз

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

Салықтық өтініштің
берілген күні

                         Бөлім.  Салық төлеушінің жауапкершілігі

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

 Республикасының

___________________________/________/

Ш.О.

Салықтық өтініштің
қабылданған күні

Пошта 
штемпелінің күні
(салықтық өтініш поштамен тапсырылған 
жағдайда толтырылады)

Мемлекеттік кірістер
органының коды

Құжаттың кіріс
нөмірі

Шектеу сызығынан шықпаңыз

Салықтық өтінішті қабылдаған лауазымды адамының аты-жөні Қолы Санмен күні, айы, жылы 

Санмен күні, айы, жылы 

Бөлім. Мемлекеттік органының  белгісі  

               Бөлім. Қайтарып алынатын салық есептілігі туралы ақпарат

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

* екінші мемлекеттік кірістер органының коды дұрыс
   көрсетілмеген кезде толтырады (тұрғылықты жері бойынша     
   немесе міндетті зейнетақы жарналар мен әлеуметтік аударымдар бойынша бенефициар)

   

мемлекеттік кірістер органының коды дұрыс 
көрсетілмеген*

Е

А   
валюта коды көрсетілмеген 
немесе дұрыс көрсетілмеген

Өзгерту . Себебін көрсетіңіз:әдісімен 16

жартыжылдық жартыжылдық


	1: 1 стр
	2: 2 стр

