
 САЛЫҚТЫҚ ӨТІНІШ

TAX CLAIM
 for refund of paid tax from budget or conditional bank deposit 

on base of international agreement for the avoidance of double taxation

Қосарланған салық салуды болдырмау туралы
халықаралық шарттың негізінде төленген табыс салығын

бюджеттен немесе шартты банк салымынан қайтаруға

Claim is to be filled in block letters.

 3

 1

 4

        A

В

C

 2

Сандармен күні, айы, жылы / dd/mm/yyyyСандармен күні, айы, жылы / dd/mm/yyyy

 5
Резидент емес жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжатының деректері /
Nonresident individual’s passport data

        A

В

C

өтініш беруші жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды /
Type of issue of the document identifying the personality of individual claimant

өтініш беруші жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын
құжатының нөмірі / Number of issue of the document
identifying the personality of individual claimant
өтініш беруші жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжатының берілген күні /
Date of issue of the document identifying the personality of individual claimant

Сандармен күні, айы, жылы / dd/mm/yyyy

 6
Өтініш беруші жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағында болу кезеңі /
Period of time of individual claimant’s presence in the Republic of Kazakhstan

Қазақстан Республикасының аумағына келу күні /
Date of entrance to the Republic of Kazakhstan

Сандармен күні, айы, жылы / dd/mm/yyyy

        A

В
Қазақстан Республикасынан кету күні /
Date of departure from the Republic of Kazakhstan

Сандармен күні, айы, жылы / dd/mm/yyyy

   from  -ден     to  

Бөлім. Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат. General information on a taxpayer.   

Резидент емес заңды тұлғаның 
құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы /
Full name of nonresident legal entity in accordance 
with foundation act 

Жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес резидент емес жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты /
Surname, first name, middle name of nonresident individual in accordance with identification document

Тегі / surname

Аты / first name

Әкесінің аты /
midlle name

Резиденттік еліндегі резидент еместің салықтық тіркеуінің 
нөмірі / Tax registration number in the country of residence

Резидент емеске табыстар есептелген кезеңдері / 
Periods during which the income was charged

 7

        A

В

C

D

резиденттік елінің коды/
residence country code

штат /state  

облыс/region

қала / city

Өтініш берушінің резиденттік еліндегі толық мекенжайы
Full address of the claiment in the country of residence 

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

 дейін  

                             Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
                                2014 жылғы                  

                                № 604 бұйрығына 
                                5-қосымша  

        
                            

                                       нысан

«31» желтоқсандағы
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аудан, округ / districtE

көше /  streetF

үй нөмірі / house number    G

Пәтер нөмірі / apartment number        H

        В

 8

10

 9

қайтаруға жататын салықтың жалпы сомасы /
тotal amount of tax to be refunded

Еңбек шарттары (келісімшарттары) бойынша 
резидент еместің

жұмыстарды орындаған (қызметтерді көрсеткен)  
 қызметкерлерінің саны) / The amount of nonresident legal entity’s personnel 

who performed works (rendered services) under labour agreements (contracts)

Сандармен күні, айы, жылы / dd/mm/yyyy Сандармен күні, айы, жылы  / dd/mm/yyyy

Резидент еместің Қазақстан Республикасындағы
қызмет мерзімі / Period of nonresident’s activity 

-ден tofrom

        A

12  X

        A В

13  X

        A В

 11 ВA
Сандармен күн, ай, жыл / dd/mm/yyyy

Салықты қайтару жүргізіледі (тиісті  торкөзде        көрсетіңіз) /
Sourse of tax refund (please check the appropriate box):

мемлекеттік бюджеттен / state budget шартты банк салымынан/ conditional bank deposit 

Салық төлеушінің тілігін куәландыру жүргізіледі (тиісті торкөзде       көрсетіңіз) /
Сertifying of residence of the taxpayer is done (please check the appropriate box):

 резидент  

осы өтініште / On this form
резидент
оn a separate foreign document, confirming the residence 

тікті растайтын жеке шетел құжатында / 

жазып берілген күні /
date of an extract

нөмірі 
number

/

 14

        A

В

C

 15 Банктің толық мекенжайы / Full address of the Bank

банктің резиденттік елінің коды / Residence country code

штат /   
облыс / region

state

қала / сity 

Банктік шотына салықты қайтаруды жүргізу қажет банктің толық атауы /
Full name of the Bank to which tax refund should  be done 

Бөлім. Резидент емес табыс алушының банкі / Bank of nonresident deriving income

D аудан / округ 
district

E көше / street

F үйдің нөмірі /
house number   

 1

Негізгі көрсеткіштер:

Резиденттік еліндегі салық тіркеуінің 
нөмірі / Tax registration number in the country of residence

МЛРД. МЛН. МЫҢТРЛН.

Хабарламаның нөмірі мен күні / 
Number and date of the notice

валюта коды / сode of currency

-дейін
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 16 Салық төлеушінің салықты 
қайтаруды жүргізуге қажет банктік шотының нөмірі/
Bank account number of taxpayer to 
which the tax refund must be done

Төлемді жүзеге асыру үшін талап етілетін
қажетті банктің деректемелері

(банктің БСК-ы, СВИФТ коды,  және т.б. /
Other Bank details necessary for payment 
(
 registration number and etc.)

өзге де 
салықтық тіркеу нөмірі

 
) 

Business identification code of Bank, Swift code, tax

 17

 21
Табысты төлеген салық агентінің толық атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты /

 
 name (in accordance

with foundation document) or surname and name of the tax agent, which payed income

 18

 20

        A

В

C

D

E

F

G

Н

 19

Бөлім. Уә ө  / Authorized representative if applicableкілетті кілі, егер ол бар болса

Резидент еместің уәкілетті өкілінің атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты /
  

 
name or surname, first name, middle name of the authorised representative of the non-resident 

Уәкілетті өкілдің толық мекенжайы /  Full address of the authorised representative

штат /   
 / region
state

облыс

қала / city 

аудан / округ
district

Уәкілетті өкілдің резиденттік еліндегі салық тіркеуінің 
нөмірі  /
of the authorised representative

Tax registration number in the country of residence 

телефон  /
phone number

нөмірі

көше / street

үй нөмірі /
house number   

пәтер нөмірі /
аpartment number

резиденттік елінің коды / residence country code

Бөлім. Табыс көзі туралы мәліметтер / Information on the source of income

 1 Резиденттік еліндегі салық тіркеуінің 
нөмірі / Tax registration number in the country of residence
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 22
Салық агентінің с  
identification number (IIN/BIN) of the tax agent

әйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН) / 

 23 Ш
резидент банктің толық атауы / 
conditional bank deposit tax sum is placed.

артты банк салымдарында салық сомасы орналастырылған
Full name of the resident Bank in which 

Банктің БСК (Банктік сәйкестендіру коды) / 
BIC (Bank identification code) of the Bank

 24

Салық орналастырылған
шартты банк салымының нөмірі /
Conditional bank deposit number 
where tax sum is placed

 25

 26

Шартты банк салымында салық сомасы орналастырылған 
резидент банктің БСН-і / Business identification number of the resident Bank
in which conditional bank deposit tax sum is placed  

Бөлім. Шартты банк салымдары туралы мәліметтер / Information about conditional bank deposit

 27

 28

        A

В

Салық төлеушінің резиденттiк елінің құзыретті немесе уәкілетті органының
(Салық конвенциясының мәселелері бойынша) (бұдан әрі - Салық  төлеушінің
резиденттiк елінің құзыретті органы) атауы / Name of the taxpayer’s residence country’s 
competent authority in issues of DTT

Салық төлеушінің резиденттiк елінің құзыретті органы мынаны растайды: /
The competent authority of taxpayer’s resident country confirms, that:

жыл (салық
төлеушіде табыс

туындаған жыл) /
year (when the taxpayer 
derived income)

салық төлеушінің табыстарына Қазақстан Республикасының мына 
елмен жасасқан халықаралық шарты қолданылады: / 
International Treaty applicable to the taxpayer’s income is concluded 
by the Republic of Kazakhstan with:  

салық төлеуші мына уақыт ішінде елдің резиденті болып табылады / 
the taxpayer is the resident of the country during

резиденттік 
елдің коды /
Country code 

резиденттік елдің коды /
Residence country code 

 29 Салық төлеушінің резиденттiк елінің құзыретті органы осы өтініште көрсетілген табыстар туралы 
мынаны растайды (тиісті торкөзде       көрсетіңіз) /
Tax payer’s residence country’s competent authority confirms that the incomes specified in the present 
statement (please check the appropriate box)

X

резиденттік елінде салық салынуға жатады / is subject to taxation in the residence country

резиденттік елінде салық салынуға жатпайды / is not subject to taxation in the residence country

        A

В

 1
Резиденттік еліндегі салық тіркеуінің 
нөмірі / Tax registration number in the country of residence

Бөлім. Салық төлеушінің резиденттiк мемлекетінің құзыретті немесе уәкілетті органы /
The taxpayer’s residence country’s competent authority

___________________________/________/ Сандармен күні, айы, жылы / dd/mm/yyyy

Осы өтініш толтырылған орын
(ел және қала көрсетіледі)

Place of completion of 
the present statement 
(indicate a country and a city)

Салық төлеушінің резиденттiк елінің құзыретті  органының 
лауазымды адамының аты-жөні Surname, first name, middle name of the official 
of the competent authority of taxpayer’s  residence country  

 / 

Толтырылған күні
Date of completing 

Салық төлеушінің 
резиденттік елінің 
құзыретті органының М.О. 
Seal of the competent 
authority of taxpayer’s
 residence country

Ќолы / signature

Шектеу сызығынан шықпаңыз/ Don’t overstep the limits of the line 
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        A

В

C

D

E

 30

 X

%,

 X

Сандармен күні, айы, жылы / dd/mm/yyyy

Бөлім. Табыс алушының сертификаты /Certificate of the beneficiary

Мұнымен мынаны растаймын / This is to certify that: 

Өтініште көрсетілген табыс Қазақстан Республикасы мен мына елдің арасында 
жасалған халықаралық шартта айқындалғандай Қазақстан Республикасындағы
тұрақты мекемеге немесе тұрақты базаға жатпайды / the aforementioned income is
not attributed to a permanent establishment or a fixed base as defined in the International
Treaty between the Republic of Kazakhstan and

Өтініште көрсетілген табыстың нақты алушысы болып табыламын 
(тиісті торкөзде        көрсетіңіз) / I am the beneficial owner of the aforementioned 
income (please check the appropriate box)
Өтініште көрсетілген табыс мына елде салық салуға жатады /
this income is liable to taxation in

Өтініште ұсынылған ақпарат дұрыс және толық болып табылады (тиісті  торкөзде        
көрсетіңіз) / the information represented in the claim is correct and complete 
(please check the appropriate box).

иә / yes жоқ / no 

Елдің коды /
country code

иә / yes жоқ / no 

Өсы өтініште көрсетілген табыс туындаған күнге салық агентінің жарғылық капиталында 
қатысу үлесім (акциям) бар / оn the date of income accrual indicated in this claim,
I have an equity share in the tax agent’s share capital

Резидент еместің М.О./
 Seal of the nonresident 

Салықтық өтініштің 
тапсырылған күні:/ 
Date of submission 
of the tax claim:

Салық төлеуші осы
салықтық өтінішті толтырған орын
(ел және қала көрсетіледі)

 
Place of completion of 
this tax claim by taxpayer

Елдің коды /
country code

 1
Резиденттік еліндегі салық тіркеуінің нөмірі /
Tax registration number in the country of residence

Өтінішті толтырған жеке тұлғаның немесе резидент еместің лауазымды
(немесе өзге) адамының аты-жөні / Surname, first name, middle name of the official.

___________________________/________/
Подпись/ signature

Шектеу сызығынан шықпаңыз Don’t write outside the borders/  

/ Don’t write outside the borders

__________________________________/________/
Өтінішті қабылдаған мемлекеттік органның лауазымды адамының аты-жөні / 
Surname, first name, middle name of the official, who received the claim

Шектеу сызығынан шықпаңыз

Қолы / Signature

Мемлекеттік кірістер 
органының коды / 
State revenue authority code

Сандармен күн, ай, жыл / dd/mm/yyyyра

Сандармен күн, ай, жыл / dd/mm/yyyyра

Салықтық өтініштің
қабылданған күні
Date of receipt of the 
tax claim

 
 : / 

:

М.О./ Seal

Почта штемпелінің
күні 

Date of post stamp

(салықтық өтініш поштамен тапсырылған 
жағдайда толтырылады)/

Құжаттың кіріс
нөмірі / 
Incoming document’s 
reference number

 31

   Қ / 
Decision of the state authority of the Republic of Kazakhstan

Бөлім. азақстан Республикасының мемлекеттік органының шешімі 

Осы салықтық өтініш бойынша шешім қабылдайтын Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік органының атауы / 
Indicate by which state authority of the Republic of Kazakhstan 
the decision was made

 32 31 жолда көрсетілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы мыналарды 
растайды / State authority of the Republic of Kazakhstan indicated in line 31 confirms 

салық төлеушінің Қазақстан Республикасы мен 
жасалған қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шартты

қолдануға құқығы бар / the taxpayer has the right to apply the provisions 
of  the International Treaty concluded between the Republic of Kazakhstan and

 мына елдің (елдің коды көрсетіледі) 
арасында 

        A елдің коды /
Сountry code 

Бөлім.Салық төлеушінің келісімі / Consent of the taxpayer
       шеңберінде көрсетілген мемлекеттік қызметті алу үшін қажетті дербес деректерді
жинауға және өңдеуге келісім береміз (беремін) / We (I) consent to the collection and processing of personal data
necessary for the public service provided under this claim

Біз (мен) осы салықтық өтініш
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    трлн.

   Қ / 
Decision of the state authority of the Republic of Kazakhstan

Бөлім. азақстан Республикасының мемлекеттік органының шешімі 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы басшының аты-жөні 
Surname, first name, middle name of the head of state authority 
of the Republic of Kazakhstan.

/
___________________________/________/

Шектеу сызығынан шықпаңыз Don’t write outside the borders/  

    млрд.     млн.

валюта коды / сode of currency

    мың

қайтаруға жататын салықтың сомасы /
The amount of tax to be refunded 

С

В

Қолы / signature

Сандармен күні, айы, жылы / dd/mm/yyyy

М.О.
Seal

Толтырылған күні
Date of completing 

 1
Резиденттік еліндегі салық тіркеуінің нөмірі /
Tax registration number in the country of residence

Ескертпе.                
Осы салықтық өтініштің 9-жолында деректер болған жағдайда салықтық өтініштің 9-
жолына қосымша толтырылады. 
  
9-жолдың шамасы салықтық өтініштің 9-жолына қосымшаның А бағанының 
жиынтық шамасын өзіне қосады.  

Осы салықтық өтініштің 10-жолында деректер болған жағдайда салықтық өтініштің 
10-жолына қосымша толтырылады.  
 
10-жолдың  салықтық өтініштің 10-жолына қосымшаның N бағанының 
жиынтық шамасын өзіне қосады.

Осы салықтық өтініштің және оған қосымшалардың «Резиденттік елінің коды» 
жолдары мен бағандарын толтырған кезде «Кеден декларацияларын толтырған кезде 
пайдаланылатын жіктеуіштер туралы» Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 
қыркүйектегі № 378 шешіміне (бұдан әрі - Кеден одағы Комиссиясының шешімі) 22 
«Әлем елдерінің жіктеуіші» қосымшасына сәйкес елдерді кодтау .

.  

Салықтық өтініштің 10-жолына қосымшаның "Табыс түрінің коды" тиісті бағанын 
толтырған кезде салықтық өтінішке қосымшаға сәйкес табыс түрлерін кодтау 
пайдаланылады.  

Салықтық өтініштің 24-28-жолдары салық шартты банк салымына орналастырылған 
кезде толтырылады.  

Қағаз тасығыштағы салықтық өтінішке резидент емес салық төлеуші қол қойған, 
сондай-ақ резидент емес салық төлеушінің мөрімен куәландырылған болуы тиіс.

шамасы

Осы салықтық өтініштің және оған қосымшаның «Жеке тұлғаның жеке басын 
куәландыратын құжат түрінің коды, нөмірі және берілген күні» жолдары мен 
бағандарын толтырған кезде салықтық өтінішке қосымшаға сәйкес құжаттардың 
түрлерін кодтау пайдаланылады.

пайдаланылады

Осы салықтық өтініштің және оған қосымшаның «Валюта коды» жолдары мен 
бағандарын толтырған кезде Кеден одағы Комиссиясының шешіміне 23 «Валюта 
жіктеуіші» қосымшасына сәйкес валюта коды пайдаланылады

The amount of sum in line 9 includes the total amount of sum stated in the column A of the
additional form to line 9 of the tax claim

If line 10 of this tax claim is filled it is necessary to fill additional form to line 10
of the tax claim

The amount of sum in line 10 includes the total amount of sum stated in the column N of the
additional form to line 10 of the tax claim

The note.
If line 9 of this tax claim is filled it is necessary to fill additional form to line 9
of the tax claim

At filling the gap “Currency code” it is necessary to use the currency code in accordance 
with the appendix 23 “Classification of currency” to Decision of the Customs Union Commission.

 
The tax claim on the paper carrier should be signed by taxpayer non-resident, and also is 
approved by the seal of taxpayer non-resident. 

 
The lines 24-28 are filled at tax placing on the conditional bank contribution. 

At filling lines and columns “Residence country code” at the present Tax Claim and Additional
forms  it is necessary to use the coding of the countries in accordance with the
application 22 “Classification of countries” to Decision of the Customs Union Commission
from 20.09.2010, № 378 (hereinafter - Decision of the Customs Union Commission).

At filling in appropriate column “Income code” at 
it is necessary to use income types code in accordance with additional form to tax claim

additional form to line 10 of the tax claim

At filling lines and columns “Code, number and issue date of the document, 
identifying individual of the present tax claim and Additional forms it is 
necessary to use documents’ types coding in accordance with additional Form to the tax claim
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САЛЫҚТЫҚ Ө ТІҢ
ЖОЛЫНА ҚОСЫМША

 ADDITIONAL FORM TO LINE 9
OF THE TAX CLAIM

ТІНІШ
9-

А
Ағымдағы беттің
нөмірін көрсетіңіз:
Fill in the number
of current page 

ПАРАҚ
PAGE

Резиденттік елінің коды /
The code of state of residence

              Бөлім. Өтініш беруші жалдаған жеке тұлғалар туралы мәліметтер. / Data on individuals hired by the claimant

А Нөмірі B

0 0 0 0 1

 1

C

Нөмірі / Number Сандармен күн, ай, жыл /dd/mm/yyyyТүрі / Type

D

               Бөлім. Жалпы ақпарат. General information

 Ө баспа әріптермен толтырылады. / Claim is to be filled in block letters.тініш 

Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі және берілген күні /
Type, number and date of issue of the document identifying personality of individual

Жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты / 
Surname, first name, middle name of individual

Резиденттік еліндегі салық тіркеуінің нөмірі
Tax registration number in the country of residence
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0 0 0 0 1

 1

F Резидент емес жеке тұлғаның Қазақстан 
Республикасының аумағына келу күні /

Date of еntrance to the Republic of Kazakhstan 
by nonresident individual

E G Резидент емес жеке тұлғаның Қазақстан 
Республикасынан кету күні /

Date of departure from the Republic of Kazakhstan
by nonresident individual

H

Сандармен күн, ай, жыл / dd/mm/yyyy

              Бөлім. Өтініш беруші жалдаған жеке тұлғалар туралы мәліметтер. / Data on individuals hired by the claimant

               Бөлім. Жалпы ақпарат. General information

Сандармен күн, ай, жыл / dd/mm/yyyy

В
Ағымдағы беттің
нөмірін көрсетіңіз:
Fill in the number
of current page 

ПАРАҚ
PAGE

 Ө баспа әріптермен толтырылады. / Claim is to be filled in block letters.тініш 

Резиденттік еліндегі салық тіркеуінің нөмірі /
The number of tax registration in state of residenceА Нөмірі

Резиденттік еліндегі салық тіркеуінің нөмірі
Tax registration number in the country of residence

Резидент емес жеке тұлғаның Қазақстан 
Республикасында болу күндерінің жалпы саны /

Total number of days of staying in the Republic
 of Kazakhstan by nonresident individual

САЛЫҚТЫҚ Ө ТІҢ
ЖОЛЫНА ҚОСЫМША

 ADDITIONAL FORM TO LINE 9
OF THE TAX CLAIM

ТІНІШ
9-
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J Резидент жеке тұлғаның Қазақстан Республикасында жұмысты орындау кезеңі /
Term of activity in the Republic of Kazakhstan by resident individual

0 0 0 0 1

Резидент жеке тұлғамен жасасқан еңбек шарттың (келісім шарты) нөмірі мен
күні/ number and date of labour agreement concluded with resident individual

Нөмірі/Number

I

-дан дейін

« »Жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты  В бағанында салық төлеуші немесе өзге тұлға салық төлеуші мен салық агенті 
жасасқан шарт шеңберінде Қазақстан Республикасында жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін 
жалдаған жеке тұлғаның, оның ішінде резидент емес жеке тұлғаның, тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі 
In column B Surname, first name, middle name of an individual  should be indicated the surname, name, middle name 
of an individual, including nonresident, hired by taxpayer or by the other person for activity execution (rendering of service) 
in the Republic of Kazakhstan in the context of agreement concluded between taxpayer and tax agent 

/ 
« »

Салықтық өтініштің 9 жолына қосымшаның А бағанының жиынтық көлемі салықтық өтініштің 9 жолына көшіріледі /
summarized quantity of column A of additional form to be transfered in to line 9 of tax claim

 1
Резиденттік еліндегі салық тіркеуінің нөмірі
Tax registration number in the country of residence

              Бөлім. Өтініш беруші жалдаған жеке тұлғалар туралы мәліметтер. / Data on individuals hired by the claimant

               Бөлім. Жалпы ақпарат. General information

Сандармен күн, ай, жыл / dd/mm/yyyy Сандармен күн, ай, жыл / dd/mm/yyyyСандармен күн, ай, жыл / dd/mm/yyyy

С
Ағымдағы беттің
нөмірін көрсетіңіз:
Fill in the number
of current page 

ПАРАҚ
PAGE

 Ө баспа әріптермен толтырылады. / Claim is to be filled in block letters.тініш 

А Нөмірі

САЛЫҚТЫҚ Ө ТІҢ
ЖОЛЫНА ҚОСЫМША

 ADDITIONAL FORM TO LINE 9
OF THE TAX CLAIM

ТІНІШ
9-
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А CB
Табыс 

түрінің коды /
Code of income

D Табысты төлеу күні /
Date of income payment 

0 0 0 0 1

Келісімшарттың нөмірі мен күні / Number and date of the contract

Нөмірі / Number

E

Сандармен күні, айы, жылы /dd/mm/yyyy

САЛЫҚТЫҚ 
10 ЖОЛЫНА ҚОСЫМША 

 ADDITIONAL FORM TO LINE 10
OF THE TAX CLAIM

Ө ТІҢТІНІШ

 1 Резиденттік еліндегі салық тіркеуінің нөмірі
Tax registration number in the country of residence

ААғымдағы беттің
нөмірін көрсетіңіз:
Fill in the number
of current page 

ПАРАҚ
PAGE

Ө баспа әріптермен толтырылады / Claim is to be filled in block lettersтініш 

               Бөлім. Жалпы ақпарат. General information

              Бөлім. Көрсеткіштер. Details

Сандармен күні, айы, жылы /dd/mm/yyyy Нөмірі / Number Сандармен күн , ай , жыл  і ы ы /dd/mm/yyyy

Нөмірі Салықтың бюджетке немесе шартты банк салымына төленгенін растайтын 
төлем құжатының нөмірі мен күні / Number and date of the document confirming 

the tax payment to budget or to conditional bank deposit
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0 0 0 0 1

G

МЛРД. МЛН. МЫҢ

С бағанында көрсетілген келісім шарт бойынша
есептелген табыстың сомасы /

 with contract, specified in column C
The sum of income charged in accordance

F H

МЛРД. МЛН. МЫҢ

Резидент емеске төленген табыстың сомасы /
The sum of income paid to non resident I J

МЛРД. МЛН. МЫЊ

Резидент емес төлеген салықтың сомасы /
The sum of tax paid by non resident

               Бөлім. Жалпы ақпарат. General information

              Бөлім. Көрсеткіштер. Details

Ө баспа әріптермен толтырылады / Claim is to be filled in block lettersтініш 

Валюта коды
Code of currency

ҚР-дағы салық 
ставкасы / 

Tax rate in RK (%)

 1 Резиденттік еліндегі салық тіркеуінің нөмірі
Tax registration number in the country of residence

ВАғымдағы беттің
нөмірін көрсетіңіз:
Fill in the number
of current page 

ПАРАҚ
PAGE

А Нөмірі

САЛЫҚТЫҚ 
10 ЖОЛЫНА ҚОСЫМША 

 ADDITIONAL FORM TO LINE 10
OF THE TAX CLAIM

Ө ТІҢТІНІШ
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0 0 0 0 1

L Халықаралық шарт бойынша төленуі тиіс 
салық сомасы, F бағанында көрсетілген валютада /

The sum of  tax subject  to payment under the International 
Treaty in currency specified in column F

M

МЛРД. МЛН. МЫҢ

K NШетел валютасында қайтарылуға тиіс салық сомасы /
The sum of tax to be refunded in foreign currency 

Ұлттық валютада қайтарылуға тиіс салық сомасы /
The sum of tax to be refunded in national currency

 

 1

МЛРД. МЛН. МЫҢ

МЛРД. МЛН. МЫЊ

               Бөлім. Жалпы ақпарат. General information

              Бөлім. Көрсеткіштер. Details

Резиденттік еліндегі салық тіркеуінің нөмірі
Tax registration number in the country of residence

Халықаралық шарт бойынша салық 
ставкасы / Tax rate under the 

International Treaty (%)

САғымдағы беттің
нөмірін көрсетіңіз:
Fill in the number
of current page 

ПАРАҚ
PAGE

Ө баспа әріптермен толтырылады / Claim is to be filled in block lettersтініш 

А Нөмірі

САЛЫҚТЫҚ 
10 ЖОЛЫНА ҚОСЫМША 

 ADDITIONAL FORM TO LINE 10
OF THE TAX CLAIM

Ө ТІҢТІНІШ
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« »
«

»

Шетел валютасында қайтарылуға тиіс салық сомасы  М 
валютада төленген жағдайда толтырылмайды / Column M 
refunded in foreign currency  in case of payment of the tax in national currency should not be filled in.

 

бағаны салық ұлттық 
The sum of tax to be 

« »

/ « » 
 

Ұлттық валютада қайтарылуға тиіс салық сомасы  N бағанын толтырғанда eгер табыс салығы 
шетел валютасында аударылған жағдайда, салықты орналастыру (аудару) күніне 
валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша ұлттық валютада қайта есептелген 
табыс салығының сомасы көрсетіледі In column N The sum of tax to be refunded in national currency
in case,if income tax was payed in foreign currency, should be indicated the sum of income tax in national currency 
re-counted by market course on a day of tax transfer.     
  

 Қосымшаның  бағанының жиынтық шамасы салықтық өтініштің 10-жолына көшіріледі /
  т

N
summarized quantity of column N of additional form to be transfered in to line 10  of ax claim 

« »

« »

Табысты төлеу күні  D бағанын толтырғанда егер табыс бірнеше рет
(бөліп-бөліп) төленген жағдай, бұл бағанда соңғы табыс төлеу күнін көрсету қажет / 
At filling in column D Date of income payment  in case if profit was payed several times
(by parts) in this column should be indicated the last date of income payment.

DПАРАҚ
PAGE

«
»

Салықтың бюджетке немесе шартты банк салымына төленгенін растайтын төлем 
құжатының нөмірі мен күні  Е бағын толтырғанда егер салық бірнеше төлем құжаттарымен төленген 
жағдайда, соңғы төлем құжатының деректерін көрсету қажет / 
At filling in column E Number and date of the document confirming the tax payment 
to budget or to conditional bank deposit in case of tax was payed by several payment document,
it is necessary to indicate data of the last one



Бөлім. Қазақстан Республикасындағы көздерден алынатын табыс түрлерінің кодталуы
          Section. The coding of types of income from sources in Republic Kazakhstan

/ 

САЛЫҚТЫҚ ӨТІНІШКЕ ҚОСЫМША
 

 ADDITIONAL FORM TO TAX CLAIM

Қазақстан Республикасының аумағындағы мүлiктi өткізу нәтижесiнде алынған құн өсiмiнен түсетін табыстар / 
incomes from the capital gain, received as a result of realisation of the property located in territory of the Republic of Kazakhstan

резидент шығарған бағалы қағаздарды өткізу нәтижесiнде алынған құн өсiмiнен түсетін табыстар / incomes from 
the capital gain, received as a result of realisation of the securities issued by the resident

Салық кодексінің 224-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын салық салудағы жеңілдігі бар 
мемлекетте тіркелген тұлғаның жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің нақты орындалған, көрсетілген жеріне 
қарамастан, оларды орындаудан, көрсетуден түсетін табыстары, сондай-ақ Салық кодексінің 192 бабында белгіленген 
өзге де табыстары / incomes of the person registered in the state with preferential taxation, 
determined by the Government of the Republic of Kazakhstan according to article 224 of the Tax code, from fulfillment 
of works, rendering of services irrespective of a place of their actual fulfillment, rendering and also other incomes 
established by the article 192 of the Tax code

Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде басқару, қаржылық (сақтандыру және (немесе) қайта сақтандыру 
жөніндегі қызметтерді қоспағанда), консультациялық, аудиторлық, заң (соттарда,  төрелікте немесе аралық сотта 
өкілдік ету мен құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау жөніндегі қызметтерді, сондай-ақ нотариаттық қызметтерді 
қоспағанда) қызметтерін көрсетуден түсетін табыстар / incomes from rendering administrative, financial (except 
the services for insurance and (or) to reinsurance), consulting audit, legal (except the services for representation and protection 
of right and accordance to law in court, arbitrage or arbitration court, and also notarial services) services outside of the 
Republic of Kazakhstan

сыртқы сауда қызметін жүзеге асыру шеңберінде Қазақстан Республикасындағы, одан тысқары жерлердегі тауарларды 
өткiзуден түскен табыстар / incomes from realisation of the goods which situated in the Republic of Kazakhstan to its 
outside, in the frame of carrying out the foreign trade activity

Қазақстан Республикасында жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден түскен табыстар / incomes from fulfilment 
of works, rendering of services in the Republic of Kazakhstan

Қазақстан Республикасының аумағында тауарларды өткiзуден түскен табыстар / incomes from of realisation of the goods 
at the territory of the Republic of Kazakhstan 

Қазақстан Республикасында орналасқан резидент заңды тұлғаға, консорциумға қатысу үлестерін өткізу нәтижесiнде 
алынған құн өсiмiнен түсетін табыстар / incomes from the capital gain, received as a result of shares realisation of  the legal 
entity-resident, a consortium situated in the Republic of Kazakhstan 

егер резидент емес заңды тұлғаның акциялары немесе активтері құнының 50 және одан да көп пайызын 
Қазақстан Республикасындағы мүлік құрайтын болса, резидент емес шығарған акцияларды өткізу нәтижесiнде алынған
құн өсiмiнен түсетін табыстар / incomes from the capital gain, received as a result of realisation of the shares issued by the 
non-resident if more than 50 percent of cost of such shares or assets of the legal entity-non-resident consist of the property 
located in the Republic of Kazakhstan

егер резидент емес заңды тұлғаның  қатысу үлестері немесе активтері құнының 50 және одан да көп пайызын 
Қазақстан Республикасындағы мүлік құрайтын болса, резидент емес заңды тұлғадағы, консорциумдағы қатысу 
үлестерін өткізу нәтижесiнде алынған құн өсiмiнен түсетін табыстар / incomes from the capital gain, received as a result 
of realisation of shares of sharing in the legal entity-non-resident, a consortium if more than 50 percent of cost of such shares 
of sharing or assets of the legal entity-non-resident consist the property located in the Republic of Kazakhstan

талап ету құқығын берген салық төлеуші үшін - резидентке борышты талап ету құқықтарын беруден түсетін табыстар /
incomes from the concession of requirement rights of a debt to the resident - for the tax payer who has stood down the 
requirement rights

талап ету құқығын сатып алатын салық төлеуші үшін - Қазақстан Республикасында қызметiн тұрақты мекеме арқылы 
жүзеге асыратын резидент еместен борышты талап ету құқықтарын алудан түсетін табыстар / incomes from the concession 
of requirement rights of a debt at the non-resident who is carrying out activity in the Republic of Kazakhstan through 
permanent establishment, - for the tax payer purchasing the requirement right 

талап ету құқығын сатып алатын салық төлеуші үшін - резиденттен борышты талап ету құқықтарын алудан 
түсетін табыстар / incomes from the concession of requirement rights of a debt from the resident - for the tax payer 
purchasing the requirement rights

бұрын негізсіз ұсталған бюджеттен қайтарылған айыппұлдарды қоспағанда, тұрақсыздық айыбы (айыппұлдар, 
өсімпұлдар) және басқа да санкция түрлері / charges (penalties, fines) and other kinds of  sanction except returned from the 
budget penalties unreasonably withheld previously

резидент заңды тұлғадан түсетiн дивидендтер түріндегі табыстар / incomes in the form of the dividends 
arriving from the legal entity-resident

Қазақстан Республикасынының заңнамалық актілеріне сәйкес құрылған пайлық инвестициялық қорлардан 
түсетiн дивидендтер түріндегі табыстар / incomes in the form of the dividends arriving from share investment 
foundations, established the legislation of the Republic of Kazakhstan

талап ету құқығын берген салық төлеуші үшін - Қазақстан Республикасында қызметiн тұрақты мекеме арқылы жүзеге 
асыратын резидент емеске борышты талап ету құқықтарын беруден түсетін табыстар / incomes from the concession 
of requirement rights  of a debt to the non-resident who is carrying out activity in the Republic of Kazakhstan through 
permanent establishment, - for the tax payer who stood down the requirement right
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мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты бойынша сенімгерлікпен басқару құрылтайшысы немесе сенімгерлікпен басқару 
туындайтын өзге жағдайларда пайда алушы болып табылатын резидент емес үшін - Қазақстан Республикасында салық 
міндеттемелерін орындау жүктелмеген сенімгерлікпен басқарушы резиденттен мүлікті сенімгерлікпен басқаруды құру 
туралы акт бойынша алынған табыстар / incomes received under the act of foundation of confidential estate administration 
from the confidential operating - resident to which performance of the tax obligation in the Republic of Kazakhstan for the 
non-resident who is the founder of confidential management by agreement of confidential estate administration or the beneficiary 
in other cases of occurrence of confidential management is not assigned

борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар түріндегі табыстар / incomes in the form 
of compensations, except compensations under the debt securities

эмитенттен алынатын, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар түріндегі табыстар  / incomes in the
form of compensations under the debt securities, received from the emitter

роялти түрiндегi табыстар / incomes in the form of a royalty

Қазақстан Республикасында орналасқан мүлiктi жалға беруден түсетін табыстар / incomes of property leasing which
is in the Republic of Kazakhstan

Қазақстан Республикасында орналасқан жылжымайтын мүлiктен алынатын табыстар /  incomes received from real estate,
situated in the  Republic of Kazakhstan

Қазақстан Республикасында туындайтын тәуекелдердi сақтандыру шарттары бойынша төленетін сақтандыру 
сыйлықақылары түріндегі табыстар / incomes in the form of the insurance awards paid under contracts of insurance, 
arising in the Republic of Kazakhstan

Қазақстан Республикасында туындайтын тәуекелдердi қайта сақтандыру шарттары бойынша төленетін сақтандыру 
сыйлықақылары түріндегі табыстар / incomes in the form of the cash bonuses paid under contracts of reinsurance of risks, 
arising in the Republic of Kazakhstan
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халықаралық тасымалдау бойынша қызмет көрсетуден түсетін табыстар / incomes profit from rendering of international 
traffic service

Қазақстан Республикасының аумағындағы құбырларды, электр беру желілерін (ЭБЖ), оптикалық-талшықты байланыс 
желілерін пайдаланудан түсетін табыстар / the incomes received from operation of pipelines, transmission lines (TL),
the lines of optiс-fiber communication which are in territory of the Republic of  Kazakhstan

резидент емес жеке тұлғаның жұмыс беруші болып табылатын резидентпен жасасқан еңбек шарты (келісімшарты) 
бойынша Қазақстан Республикасындағы қызметтен түсетін табыстары / incomes of the  non-resident person from activity 
in the Republic of Kazakhstan under the labour contract (contract) concluded with the resident  employer

резидент емес жеке тұлғаның жұмыс беруші болып табылатын резидент емеспен жасасқан еңбек шарты (келісімшарты) 
бойынша Қазақстан Республикасындағы қызметтен түсетін табыстары / incomes of the  non-resident person from activity 
in the Republic Kazakhstan under the labour contract (contract) concluded with the non-resident employer

осындай тұлғаларға резидентке қатысты жүктелген басқару міндеттерiн орындауға байланысты басшының гонорарлары 
және (немесе) басқару органының (директорлар басқару кеңесінің немесе өзге де органның) мүшелерi алатын
өзге де төлемдер. Бұл peттe мұндай тұлғалардың басқару мiндеттерін нақты орындайтын жері маңызды емес /
fees of the chief and (or) other payments received by members of controls (board of directors, boards or another body) in
connection with fulfilment of the administrative responsibilities assigned on such persons concerning the resident. Thus the
place of actual fulfilment of administrative responsibilities of such persons has no significance

жұмыс беруші болып табылатын резиденттің Қазақстан Республикасында тұруына байланысты резидент емес жеке тұлғаға 
төлейтін үстемақылары / the extra charges of the physical non-resident person paid to him in connection 
with residing in the Republic of Kazakhstan by the resident  employer

жұмыс беруші болып табылатын резидент еместің Қазақстан Республикасында тұруына байланысты резидент емес жеке 
тұлғаға төлейтін үстемақылары / the extra charges of the physical non-resident person paid to him in connection 
with residing in the Republic of Kazakhstan by the non-resident employer

теңіз тасымалы шартында (келісімшартта) көзделген сталиялық уақыттан тыс тиеу-түсіру операцияларында кеменің
бос тұрып қалғаны үшін төлем түріндегі табыс / incomes profit as payment for demurrage at loading and 
off-loading operations over the lay days provided in the agreement (contract) of sea transportation

жұмыс берушіден алынған материалдық пайда түріндегі резидент емес жеке тұлғаның Қазақстан Республикасындағы 
қызметінен түсетін табысы / incomes of the physical non-resident person from activity in the Republic of Kazakhstan in the 
form of material benefit, received from the employer

жұмыс беруші болып табылмайтын тұлғадан алынған материалдық пайда түріндегі резидент емес жеке тұлғаның табысы /
incomes of the nonresident individuals the form of material benefit, received from the person a non-employer

резидент жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы төлемдерi / the pension payments which
are carried out by accumulative pension resident funds

қалайша және кiмге төлем жүргiзiлетiнiне қарамастан, мәдениет және өнер қызметкерiне: театр, кино артистерiне, радио, 
теледидар қызметкеріне, музыкантқа, суретшiге, спортшыға Қазақстан Республикасындағы қызметтен төленетiн табыстар /
the incomes paid to the art and culture worker: to the actor of theatre, cinema, radio, TV, to the musician, the artist, the
sportsman, - from activity in the Republic of Kazakhstan independant from the fact how and to whom payments are carried out
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Қазақстан Республикасында тәуелсiз жеке (кәсiби) қызмет көрсетуден алынған табыстар / the incomes 
received from rendering of independent personal (professional) services in the Republic of Kazakhstan

егер ұтысты төлеу осындай тұрақты мекеменің қызметіне байланысты болса, Қазақстан Республикасында тұрақты 
мекемесі бар резидент емес төлейтiн ұтыстар / the prizes paid by the non-resident, that has permanent 
establishment in the Republic of Kazakhstan if prize payment is connected with activity of such permanent establishment 

резидент төлейтiн ұтыстар / the prizes paid by the resident

резидент жеке тұлғадан тегін алған резидент емес жеке тұлғаның мүлкін қоспағанда, тегін алынған немесе мұраға 
қалған мүлік, оның ішінде жұмыстар, қызметтер түріндегі табыстар / incomes in the form of gratuitously received or inherited 
property, including works, services, except of gratuitously reception of the property by the nonresident individuals from the 
resident individuals

туынды қаржылық құралдар бойынша табыстар / incomes on derivative financial instruments

міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыстар / incomes from write-off of obligations 
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кен орындарын әзірлеу салдарын жою қорына аударымдар сомасының кен орындарын әзірлеу салдарын жою жөніндегі 
іс жүзіндегі шығыстар сомасынан асып кетуінен түсетін табыстар / incomes from excess of the sum of deductions in fund 
of liquidation of consequences of working out of deposits over the sum of actual expenses on liquidation of consequences 
of working out of deposits

бірлескен қызметті жүзеге асырудан түсетін табыстар / incomes from joint activity

оң бағамдық айырма сомасының халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының 
бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес анықталған теріс бағамдық 
айырма сомасынан асып кетуі / excess of the sum of a positive difference in exchange over the sum of the negative difference 
in exchange, defined according to the international standards of the fiscal accounting and requests of the legislation of the 
Republic of Kazakhstan about accounting and the fiscal accounting

банктердің және лицензия негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың құрылған 
провизияларының мөлшерлерін азайтудан түсетін табыстар / incomes from decrease in the sizes of created 
provisions of banks and the organisations which are carrying out separate kinds of bank operations on the basis of the licence 

/ incomes from decrease of the insurance reserves created by the insurance, reinsurance
organisations under contracts of insurance, reinsurance

сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдары құрған сақтандыру 
резервтерін азайтудан түсетін табыстар 

/ the incomes received 
for the consent to limit or stop enterprise activity
кәсіпкерлік қызметті шектеуге немесе тоқтатуға келісім бергені үшін алған табыстар 

/ incomes from leaving of the fixed assets тіркелген активтердің шығып қалуынан түсетін табыстар 

табиғи ресурстарды геологиялық зерттеуге және өңдіруге дайындық жұмыстарына арналған шығыстарды, сондай-ақ жер 
қойнауын пайдаланушылардың басқа да шығыстарын түзетуден түсетін табыстар / incomes from updating expenses on 
geological studying and  prepare works to extraction of natural resources, and also other expenses of bowelusers. 

бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша алынған өтемақылар / received indemnifications on deductions that made earlier

/ incomes from doubtful obligations күмәнді міндеттемелер бойынша табыстар 
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әлеуметтік сала объектілерін пайдалану кезінде алынған табыстар / the incomes received at operation of social sphere objects 

кәсіпорынды мүліктік кешен ретінде сатудан түсетін табыстар / incomes from enterprise sale as a property complex

сенімгерлікпен басқару шарты бойынша сенімгерлікпен басқару құрылтайшысы немесе сенімгерлікпен басқару 
туындайтын өзге жағдайларда пайда алушы алатын (алынуға жататын), мүлікті сенімгерлікпен басқарудан 
түсетін таза табыс / the net income from the confidential estate administration, received (coming under to reception) by the 
founder of confidential management by agreement of confidential management or the beneficiary in other cases of occurrence 
of confidential management

ислам банкінде орналастырылған инвестициялық депозит бойынша табыс / income under investment deposit placed 
in the Islamic bank1 4 1 0

1 4 0 0

Қазақстан Республикасы аумағындағы қызмет нәтижесінде туындайтын басқа да табыстар / other incomes resulting 
activities in the Republic of Kazakhstan

1 4 2 0

шет ел азаматының жеке куәлігі (ішкі төлқұжат) / the identification card of the foreigner (the internal passport)

теңізшінің төлқұжаты / the passport of the seaman 

шет ел азаматының төлқұжаты / the passport of the foreigner 

Бөлім. Резидент емес жеке түлғаның жеке басын куәландыратын құжат түрлерінің кодталуы /
Section. The coding of kinds of the document proving the identity of the physical non-resident person

            

10

0 2

0 3

азаматтығы жоқ адамның куәлігі / the certificate of the person without citizenship0 4
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