РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
в соответствии с Законом Кыргызской Республики
«Об официальной статистике»

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жөнүндө»
Мыйзамына ылайык
Купуялуулугуна кепилдик берилет

Конфиденциальность гарантируется
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искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет
ответственность, установленную законодательством Кыргызской
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1-БӨЛҮМ. Төлөөлөр (миң сом)

РАЗДЕЛ 1. Платежи (тыс. сомов)

Саптын

Төлөнгөн сумма

коду

Сумма оплаченных платежей
Бир
айда

Аталышы
Код
строки

Бажы декларациясынын
кабыл алынышына чейин
Жылдын
бир айда төлөнгөн бажы
башынан бери
төлөөлөрү

Таможенные платежи,
уплаченные до принятия
За месяц
таможенной декларации
за месяц
1
2

Название

С начала года

А
Бажы кагаздарды толтуруу учүн
бажы жыйымы

Б

Импорттук бажы төлөөлөру

2

Импортная таможенная пошлина

Импорттук сезондук бажы
төлөөлөрү

3

Импортная сезонная таможенная
пошлина

Экспорттук бажы төлөөлөрү

4

Экспортная таможенная пошлина

Экспорттук сезондук бажы
төлөөлөрү

5

Экспортная сезонная таможенная
пошлина

Атайын төлөөлөрү

6

Специальная пошлина

Акциз

7

Акциз

Кошумча нарк салыгы

8

НДС

Чет өлкөлүк автоташуучулар
киргендиги үчүн жыйым

9

Сборы за въезд с иностранных
автоперевозчиков

Бажы төлөөлөрүнүн,
салыктардын бирдиктүү ставкасы
боюнча бажы төлөөлөрү

10

Таможенный платеж по единым
ставкам таможенных пошлин,
налогов

Күрөөгө коюу

11

Залог

Депозит

12

Депозит

3

1

А
Таможенные сборы за таможенное
оформление

13
14
Бардыгы

Всего

15

2- БӨЛҮМ. ПЛАНДАН ТЫШКАРКЫ КИРЕШЕЛЕР (миң сом)

РАЗДЕЛ 2. ВНЕПЛАНОВЫЕ ДОХОДЫ (тыс.сомов)
Түштү
Поступило

Саптын
коду

Бир айда

Жылдын
башынан бери

Код
строки

За месяц

С начала года

А
Конфискацияланган мүлктү сатып
өткөрүүдөн алынган каражат

Б

1

2

Администрациялык айып

2

Бажылык коштоп жүрүү үчүн жыйым

3

Мамлекеттин пайдасына айландырылган
киреше

4

Лицензия берүү үчүн акы

5

Плата за выдачу лицензий

Башка кирешелер

6

Прочие доходы

1

А
Поступления от реализации
конфискованного имущества
Административные штрафы
Сборы за таможенное
сопровождение
Доходы, обращенные в пользу
государства

7
Бардыгы

8

Всего

Жылдын башынан тартып которулду –
бардыгы (7+12+35+36+37+38+39-саптар)

анын ичинде:

Мамлекеттик бажы кызматынын эсебине бардыгы:
Бажы жыйымы

6
7
8
9

Башка кирешелер

10
11
12

в том числе:

5

Бажылык коштоп жүрүү үчүн жыйым

Бюджетке – бардыгы:

Залог
Таможенные платежи, уплаченные до
принятия таможенной декларации
Депозит

Перечислено с начало года- всего:
(стр. 7+12+35+36+37+38+39)
На счет Государственной таможенной
службы – всего:
Таможенные сборы
Сборы за таможенное сопровождение
Прочие доходы

В бюджет – всего:

Салык кирешеси:

13

Налоговые доходы:

КР аймагына алынып келинген
товарлардын КНС

14

НДС на товары, ввозимые на
территорию КР

КР аймагына алынып келинген
товарлардын акциздик салыгы

15

Акцизный налог на товары, ввозимые
на территорию КР

Импорттук бажы төлөөлөрү

16

Импортная таможенная пошлина

17

Импортная сезонная таможенная
пошлина

Импорттук сезондук бажы төлөөлөрү
Бажы төлөөлөрүнүн, салыктардын
бирдиктүү ставкасы боюнча бажы
төлөөлөрү
Жалпыланган бажы төлөөлөрү
Экспорттук бажы төлөөлөрү
Экспорттук сезондук бажы төлөөлөрү

анын ичинде:

4

в том числе:

Бажы декларациясынын кабыл
алынышына чейин төлөнгөн бажы
төлөөлөрү
Депозит

РАЗДЕЛ 3. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ (тыс. сомов)
Валюталык эсеп
Валютный счет
Бир
Жылдын
айда башынан
бери
За
С начала
месяц
года
А
3
4
Остаток на начало года
Поступило всего на счет

19

Таможенный платеж по единым
ставкам таможенных пошлин,
налогов
Совокупный таможенный платеж

20

Экспортная таможенная пошлина

21

Экспортная сезонная таможенная
пошлина

18

Атайын төлөөлөрү

22

Чет өлкөлүк автоташуучулар
киргендиги үчүн жыйым

23

Бажы кагаздарды толтуруу үчүн
жыйым

24

Бажылык коштоп жүрүү үчүн жыйым
Башка бажы жыйымдары жана
төлөөлөрү

25
26

в том числе:

анын ичинде:

3-БӨЛҮМ. КАРАЖАТТАРДЫН КЫЙМЫЛЫ (миң сом)
Кезектеги эсеп
Саптын
Текущий счет
коду
Бир
Жылдын
айда
башынан
Код
бери
строки
За
С начала
месяц
года
А
Б
1
2
Жылдын башына карата калдык
1
Бардыгы эсепке түштү
2
Күрөөгө коюу
3

Специальная пошлина
Сборы за въезд с иностранных
автоперевозчиков
Сборы за таможенное оформление
Сборы за таможенное сопровождение
Другие таможенные сборы и платежи

27
Салык эмес киреше:

28

Неналоговые доходы:

Лицензия берүү үчүн акы

29

Плата за выдачу лицензий

Администрациялык айып

30

Административные штрафы

Конфискацияланган мүлкту сатып
өткөрүүдөн алынган каражат

31

Поступления от реализации
конфискованного имущества

Мамлекеттин пайдасына
айландырылган киреше

32

Доходы, обращенные в пользу
государства

Саптын
коду
Код
строки
А
Башка салык эмес киреше

Б

Кезектеги эсеп
Текущий счет
Бир
Жылдын
айда
башынан
бери
За
С начала
месяц
года
1
2

Валюталык эсеп
Валютный счет
Бир
Жылдын
айда башынан
бери
За
С начала
месяц
года
3
4

А
Прочие неналоговые доходы

33
34

Туура эмес төлөтүлгөн төлөөлөрдү
кайтарып берүү

35

Возврат ошибочно взысканных платежей

Төлөөчүнүн талабы боюнча авансты
кайтарып берүү

36

Возврат аванса по требованию
плательщика

Күрөөнү кайтарып берүү

37

Возврат залога

Депозитти кайтарып берүү

38

Возврат депозита

Бажы кызматына кайтарып берүү

39

Возврат таможенным органам

40
41
42

Күрөөгө коюу

43

Бажы декларациясынын кабыл
алынышына чейин төлөнгөн бажы
төлөөлөрү

44

Депозит

45

Остаток на конец месяца

в том числе:

анын ичинде:

Айдын аягында калган калдык

Залог
Таможенные платежи, уплаченные до
принятия таможенной декларации
Депозит

