
САЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІН ТАБЫС ЕТУДІ ТОҚТАТА ТҰРУ
 (ҰЗАРТУ, ҚАЙТА БАСТАУ) ТУРАЛЫ

САЛЫҚТЫҚ ӨТІНІШ

**

3

  салық есептілігін табыс етуді                                                                                                              
       
                                                      
 салық есептілігін табыс етуді                                                                                                              

салық есептілігін табыс етуді                                                       бастап қайта бастауды сұраймын 

Қосылған құн салығы (ҚҚС) бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік:

сериясы нөмірі

1

ҚҚС бойынша тіркеу 
есебіне қою күні 

*

2

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

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 
-бабына сәйкес(тиісті торкөзде              көрсетіңіз)           73  немесе          74 : 

Сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)

Сандармен күні, айы, жылы 

               Бөлім. Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат

               Бөлім. Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту/қайта бастау) туралы ақпарат

х

Не выходить за ограничительную рамку
__________________________________/________/

М.О.

Шектеу сызығынан шықпаңыз

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

Салықтық өтініштің
тапсырылған күні

                         Бөлім.  Салық төлеушінің жауапкершілігі

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

 -дан

 -дан

дейін тоқтата тұруды                                                                                                              
       
                                                      
дейін тоқтата тұру 
мерзімін ұзартуды                                                                                                              
       
                                                      

Сандармен күні, айы, жылы 

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

Сандармен күні, айы, жылы 

Сандармен күні, айы, жылы 

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

А

В

С

А В С

___________________________/________/

М.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 адамның аты-жөні Қолы
Сандармен күні, айы, жылы 

Бөлім. Мемлекеттік органның белгісі  

Ескертпе: 
* патент нег  
д т  О

к  п е  
** Қ
( ) Қ

ізінде шағын бизнес субъектілеріне арнаулы салық режимін қолданатын 
ара кәсіпкерлер қызметін қайта бастау кезінде өтініш абыс етілмейді. сы төлеушілердің қызметін 

қайта бастауы мемлекеттік кірістер органдарына алдағы  езеңге атент алу үшін септі тапсыру кезінде жүзеге асырылады. 
« »

»
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы  азақстан Республикасының Кодексін

Салық кодексі  қолданысқа енгізу туралы  Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ҚС бойынша тіркеу 
есебіне қою туралы куәлік болып ҚҚС бойынша қою туралы куәлігі де танылады

Сандармен күні, айы, жылы 
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Раздел. Уведомление налогоплательщика о прекращении деятельности,  в случаях нарушения Налогового законодательства

 5 Ознакомлен (а) и согласен (а), что 
срока приостановления деятельности в случае не представления налоговой отчетности в течение шестидесяти 
календарных дней со дня истечения срока ее представления, установленного Налоговым кодексом, моя деятельность, как 
индивидуального предпринимателя будет прекращена в упрощенном порядке, установленном Налоговым кодексом. 

при соответствии условиям пункта 2 статьи 43-1 Налогового кодекса, после окончания 

Сандармен күні, айы, жылы 

Бөлім.Салық төлеушінің келісімі

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

Біз (мен) осы салықтық өтініш

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2014 жылғы 

31 желтоқсандағы 
№ 604 бұйрығына 

4-қосымша

нысан

« » 


	1: о приостановлении

