РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Кыргыз Республикасынын
«Расмий статистика жөнүндө» Мыйзамына ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики
«Об официальной статистике»

Купуялуулугуна кепилдик берилет

Конфиденциальность гарантируется

Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны бурмалап берүү,
купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын
бузуулар
жөнүндө мыйзамына ылайык жоопкерчиликти тартууга алып келет

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее искажение и
несоблюдение конфиденциальности влечет ответственность, в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики о нарушениях
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ТЕЛЕФОН БАЙЛАНЫШЫНЫН КЫЗМАТ КӨРСӨТYYЛӨРДYН
ТАРИФТЕРИ ЖӨНYНДӨ

Утверждена Постановлением Нацстаткома
Кыргызской Республики от 24.07.2020г. № 6

ОТЧЕТ

О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

за 20___-ж. (г.)___________________ үчүн
«Кыргызтелеком» АК жайгашкан жери боюнча мамлекеттик статистиканын
аймактык органына отчеттук айдын 25-күнү ТАПШЫРЫШАТ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ АО «Кыргызтелеком» 25 числа отчетного месяца
территориальному органу государственной статистики по месту нахождения

Ишкана, уюмдун аталышы
Наименование предприятия, организации

ОКПО

Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)
Территория (область, район, город, нас. пункт)

СОАТЕ (статистикалык орган тарабынан толтурулат)
(заполняется статистическим органом)

Дареги (почта индекси, көчөсү, үй № (чыныгы жана юридикалык))

Телефон

E-mail (электрондук почта,

электронная почта)

Адрес (почтовый индекс, улица, № дома (фактический и юридический))

Экономикалык ишмердиктин иш жүзүндөгү түрү (негизги)

ГКЭД

Фактический вид экономической деятельности (основной)

«_____»___________________202___-ж. (г.)
аткаруучунун аты-жөнү, телефон №
фамилия и № телефона исполнителя
Жетекчи_____________________________________________________________
Руководитель
фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)

____________________
колу (подпись)

Статистикалык отчеттукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары:
Координаты статистического органа, принимающего статическую отчетность:
Телефон___________, факс__________________, e-mail___________________________, Веб-сайт Нацстаткома: www.stat.kg
КЫСКАЧА КӨРСӨТМӨЛӨР
Бланкты толтуруу үчүн негиз катары – байланыштын билдирүүлөрүн кабыл алуу,
иштеп чыгуу, өткөрүп берүү боюнча төлөө документтеринде жана башка
билдирүүлөрүндө болгон, отчеттук мезгилде түзүлгөн тарифтер жөнүндө маалыматтар
эсептелет, буга кошумча нарк салыгы (КНС), акциздер, иш жүзүндөгү тарифтерден же
жеңилдетилген кызмат көрсөтүүлөрүнөн тышкаркы кошумча чыгымдар киргизилбейт.
Каттоо учурунда байланыштын билдирүүлөрүн кабыл алуу жана иштеп чыгуу үчүн
акы төлөнбөсө, анда статистикалык бланктарга, отчеттук айдын ичиндеги каттоо
күнүнө эң жакынкы күнү төлөнгөн же төлөнө турган тарифтер жазылат.

КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ
Основанием для заполнения бланка служат сведения о тарифах, сложившихся за
отчетный период, содержащиеся в платежных документах по приему, обработке,
передаче или других сообщений связи, без учета налога на добавленную
стоимость (НДС), акциза и дополнительных затрат сверх фактических
тарифов или предоставления льготных услуг. Если на момент регистрации
оплата по приему и обработке сообщений связи не осуществлялась, то в
статистических бланках приводятся тарифы, по которым производились или
будут производиться оплаты в ближайший ко дню регистрации день в течение
отчетного месяца.

Бланкты толтурууда төмөнкү көрсөткүчтөр жазылышы керек:

При заполнении бланка должны указываться следующие показатели:

«А» графасында - өкүл-кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы жана анын мүнөздөмөсү
(кызмат көрсөтүүлөрдүн спецификациясы жана тарифтин өзгөрүүсүнө таасир этүүчү
башка өзгөчөлүктөр). Өкүл - кызмат көрсөтүүлөрдүн өзү көрсөткөн кызмат көрсөтүү
тобунун тарифтеринин динамикасын чагылдырышы керек. Өкүл - кызмат
көрсөтүүлөрдүн мүнөздөмөсү өзгөрсө, мурунку айдын тарифи да өзгөрүшү керек;

в графе «А»: наименование услуги - представителя и его характеристика
(спецификация услуг и другие особенности, влияющие на изменение тарифов).
Услуга - представитель должна отражать динамику тарифов группы услуг,
которую он представляет. При изменении характеристики услуги - представителя
должен измениться тариф за предыдущий месяц;

«1» графасында: мурунку айдагы байланыш кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифи;

в графе «1»: тариф на услуги связи в предыдущем месяце;

«2» графасында: отчеттук айдагы байланыш кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифи.

в графе «2»: тариф на услуги связи в отчетном месяце.

