
 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

2023 жылғы « 16 » ақпандағы 

№ 134 қаулысына  

1-қосымша 

 

Инвестициялық міндеттемелер 

туралы келісімді жасасу, оған 

өзгерістер енгізу, оның 

қолданысын тоқтату қағидаларына 

1-қосымша 

 

Нысан 

 

 

Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасуға өтініш 

 

Р/с 

№ 
1-тарау. Инвестор туралы мәліметтер 

1. Қазақстан Республикасының заңды 

тұлғасының атауы 

 

2. Орналасқан жері: заңды мекенжайы 

және нақты орналасқан жері 

 

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)  

4. Қазақстан Республикасы заңды 

тұлғасының басшысы 

____________________________ 

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

 

____________________________ 

(телефоны, электрондық поштасы) 

5. Қазақстан Республикасы заңды 

тұлғасының бас бухгалтері 

 

____________________________ 

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

____________________________ 

(телефоны, электрондық поштасы) 

6. Инвестициялық міндеттемелер 

туралы келісім менеджері 

____________________________ 

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

____________________________ 

(телефоны, электрондық поштасы) 

7. Өткен жылғы жиынтық жылдық 

кіріс 

 

8. Өз өндірісінің тауарларын 

өткізуден не өндірілген пайдалы 
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қазбаларды және (немесе) пайдалы 

қазбаларды қайта өңдеу 

нәтижесінде алынған өнімді 

өткізуден өткен жылғы табыс 

9. Өз өндірісінің тауарларын 

өткізуден не өндірілген пайдалы 

қазбаларды және (немесе) пайдалы 

қазбаларды қайта өңдеу 

нәтижесінде алынған өнімді 

өткізуден түскен табыстың жылдық 

жиынтық табыстағы мынадай 

формула бойынша есептелетін 

үлесі: (өз өндірісінің тауарларын 

өткізуден не өндірілген пайдалы 

қазбаларды және (немесе) пайдалы 

қазбаларды қайта өңдеу 

нәтижесінде алынған өнімді 

өткізуден түскен табыс өткен жыл 

үшін / өткен жыл үшін жиынтық 

табыс)* 100% 

 

10. Кәсіпкерлік субъектісінің санаты  

2-тарау. Инвестициялық жоба туралы мәліметтер 

(инвестициялық жоба іске асырылған жағдайда толтырылады) 

11. Инвестициялық  

жобаның атауы 

 

12. Инвестициялық жоба іске 

асырылатын жер (облыс, аудан, 

қала) 

 

13. Қазақстан Республикасының 

Кәсіпкерлік кодексі 295-3-бабының 

1-тармағына сәйкес өтінім берілген 

жылды қоса алғанда, алдағы 8 

жылға инвестициялар сомасы 

 

14. Жаңа жұмыс орындарын құру 

(уақытша/тұрақты) 

 

15. Қазақстандық кадрларды оқытуды 

қаржыландырудың жылдық көлемі 

 

3-тарау. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім бойынша 

инвестициялар салу кестесі 

Инвестициялық міндеттемелер, мың теңге  

Р/с 

№ 

Инвестициялық 

міндеттемелердің 

түрі 

Күнтізбелік жыл Барлығы 

1-

жыл 

2-

жыл 

3-

жыл 

4-

жыл 

кейінгі 

жылдар 
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4-тарау. Өтініш беруші өтініш берген күнгі жағдай бойынша төлейтін 

салықтар мен төлемдердің түрлері 

16.  ______________________________ 

(кезең, тіркелген салық 

мөлшерлемесі) 

17.  ______________________________ 

(кезең, тіркелген салық 

мөлшерлемесі) 

18.  ______________________________ 

(кезең, тіркелген салық 

мөлшерлемесі) 

19.   ______________________________ 

(кезең, тіркелген салық 

мөлшерлемесі) 

 

 

 

________________________________________ 


