
ТІРКЕУ ЕСЕБІНЕН ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ
САЛЫҚТЫҚ ӨТІНІШ

Бөлім. Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат

Тегі

Аты 

Салық төлеушінің атауы

Салық төлеушінің тегі, аты, әкесінің аты 

Әкесінің аты

Бөлім. Салықтық өтініш

 ХСа ық ы  өт ішті т б еткен (т іс і р ө     ө се іңіз): л т қ ін а ыс и т то к зде   к р т

 12 11

 12 12

        Сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН) 12 13

 12 14

B
Салық салу объектісінің және (немесе) салық
салуға байланысты объектінің орналасқан
орны бойынша тіркеу есебінен шығу

А Салық төлеушілердің мемлекеттік
дерекқорынан алып тастау

 ХӨтініш беру себебі (тиісті торкөзде       көрсетіңіз): 

 12 15

Бөлім. Салықтық өтінішті тапсыру үшін уәкілетті тұлға туралы ақпарат

ЖСН/БСН 12 16

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

                             Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
                                2014 жылғы               

                                № 604 бұйрығына 
                               9-қосымша  

        
                            

                                            нысан

«31» желтоқсандағы 

Қазақстан Республикасында тиімді басқару орны немесе филиал, өкілдік ашпай тұрақты мекеме арқылы 
қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғасы 

С

H

А жеке тұлға 

Салық кодексінің 191-бабы 1 және 5-тармақтарына сәйкес резидент еместің тұрақты мекемесі ретінде 
қаралатын қызметке сақтандыру ұйымы ( брокері) тәуелді агентісақтандыру 

D

Салық кодексінің 197-бабы 5-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасында мүлік сатып алатын салық агенті
болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент емесі 

Е

Қазақстан Республикасының резидент банктерінде ағымдағы шот ашушы Қазақстан Республикасының 
резидент емесі

F

төлем көзінен салық салуға жатпайтын Қазақстан Республикасындағы көздерден табыс алушы шетелдік 
немесе азаматтығы жоқ тұлға
 
 

G

Қ қаза стан Республикасында аккредиттелген шет мемлекеттің дипломатиялық және соларға теңестірілген 
өкілдігі, шет мемлекеттің консулдық мекемесі

B Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғасы, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі

I

сенімгерлік басқарудағы салық салу объектісінің және (немесе) салық салуға байланысты объектінің 
орналасқан орны бойынша тіркеу есебіне қою үшін сенімгерлік басқарушы 

J

тиімді басқару орны (нақты басқару органының орналасқан жері) Қазақстан Республикасында болатын, шет
мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға 

салық төлеуші ретінде тіркелу үшін, қызметі тұрақты мекеме құруға әкелетін резидентпен жасасқан бірлескен
қызмет туралы шартқа қатысушы резидент емес

салық төлеуші ретінде тіркелу үшін, Қазақстан Республикасында мүлік, көлік құралдары салығы немесе жер
салығы салынатын объектісі болып табылатын мүлікті сатып алатын шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ 
адамдар
 
 

K

L

А

B

D

F

G

Тегі, аты, әкесінің аты

Тегі

Аты

Әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжаттың мәліметтері (резидент еместер үшін):

шет мемлекетінің құжаты

атауын көрсетіңізөзге құжат

берілген күні

нөмірісериясы

Сандармен күні, айы, жылы

азаматтық

С

D E

 12 17

 12 18



Бөлім. Салық төлеушінің келісімі

Бөлім. Салық төлеушінің жауапкершілігі

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

      
заңнамалық актілеріне сәйкес жауапкершілікте боламыз (боламын). 

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

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
тапсырылған күні

Сандармен күні, айы, жылы

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

(Шектеу сызығынан шықпаңыз!)

_________________________________/__________/

Бөлім. Мемлекеттік органның белгісі

      
жинауға және өңдеуге келісім береміз (беремін). 

Біз (мен) осы салықтық өтінішшеңберінде көрсетілетін мемлекеттік қызметті алу үшін қажетті дербес деректерді
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