
            

№_____ШЫҒЫС КАССАЛЫҚ ОРДЕРІ 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР №_____ 

 

 
                                                (алушының атауы / наименование получателя) 

 

___________________________                ___________________________________________ 
(алушы ЖБК / ИИК получателя)                                                  (алушының БСН/ЖСН / ИИН/БИН получателя)                                                      

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                      

________    ______________ ______                              _______         ______      _______ 

күні/число        ( айы жазумен/       год/жыл                                       АЖК/Код            Бек/Кбе         ТБК/КНП           

                           месяц прописью)                                                         

 

(Банктің атауы, ББК/наименование филиала Банка, БИК) 

Берілсін/Выдать________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

                                                          (кімге/кому)                     ( аты-жөні/Ф.И.О.) 

____________________________ теңге/тенге 

     (сомасы санмен/сумма цифрами) 

 

(сомасы жазумен/сумма прописью) 

_________________________________________________________________________________ 
    Алушының мөрі 

     қойылатын орын                                                           

     Место печати                                                                  Бірінші қол қою /первая подпись_____________________________ 

     получателя                                                                    

                                     

                                                                                               Екінші қол қою/вторая подпись______________________________ 

                                                                             

* Осы арқылы "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" ҚР Заңының 25-бабы 9-тармағының сақталуын растаймыз, сомасы республикалық 

бюджет туралы заңда белгіленген және төлем жасалған күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің мың еселенген мөлшерінен 

асатын соманы қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке кәсіпкерлер  немесе заңды тұлғалар қосылған құн 

салығын төлеуші ретінде тіркеу есебінде тұрған басқа жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның пайдасына қолма-қол ақшасыз тәртіппен 

ғана бере алады. 

Настоящим подтверждаем соблюдение п.9 ст.25 Закона  РК «О платежах и платежных системах», согласно которому платежи по 

сделке, сумма которой превышает тысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного Законом о 

республиканском бюджете и действующего на дату совершения платежа, осуществляются индивидуальными предпринимателями, 

состоящими на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, или юридическими лицами в пользу 

другого индивидуального предпринимателя, состоящего на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную 

стоимость, или юридического лица только в безналичном порядке. 

 

                                                                     Шығыстың мақсаты/Цели расхода сомасы/сумма 
Тауарлар мен қызмет көрсетуге ақы төлеу* 

Выдача на оплату товаров и услуг 
 

Өндірістік қызмет* 

Производственная деятельность 
 

Қызметкерлерге жұмсалатын шығыстар (еңбек ақы төлеу,) 

 Расходы на персонал (оплата труда) 
 

Әкімшілік шығыстар (шаруашылықтық, өкілдік шығыстар)* 

Административные расходы (хозяйственные, представительские расходы) 
 

іссапарлық шығыстар  

Командировачные расходы 
 

Ауыл-шаруашылығының өнімдерін сатып алу 

Закуп сельскохозяйственных продуктов 
 

Басқа шығыстар  (шығыс мақсатын көрсету қажет) 

Прочие расходы (необходимо  указать цель  расхода)  
 

 

Осы шығыс ордерінде көрсетілген соманы алдым 

Указанную в настоящем расходном ордере сумму получил       ____________________________ 
                                                                                            (алушының қолы/подпись получателя) 

                                   Алушының жеке басын куәландыратын белгілер: 

                                  Отметки, удостоверяющие личность получателя: 
Ұсынылған құжаты 

Предъявлен ________________________________________________________ № ______________________ 



                               (құжаттың атауы/наименование документа) 

Берген мекеме 

Выдан_________________________________________________________ «_____» _________________________ж.(г.) 

             (мекеменің атауы/наименование учреждения)                                            (берілген күні/дата выдачи) 

                                                                                                                                        ( айы жазумен/ месяц прописью) 

Берілген орны 

Место выдачи____________________________________________________________________________________ 

                          
                         ТЕКСЕРІЛДІ  ТӨЛЕНСІН 

                                ПРОВЕРЕНО ОПЛАТИТЬ      «____» ________________ж.(г.) 

Бақылаушы 

Контролер  __________________                                        кассир_________________ 

                        (қолы/подпись)                                                                 (қолы/подпись) 

 


