
2022-жылга салыктарды төлөө жана салык отчетун берүү мөөнөттөрү  
 
 

№ 
Салыктын 
аталышы 

Салык отчетунун аталышы Отчетту тапшыруу мөөнөтү Салыкты төлөө мөөнөтү 

1 Киреше салыгы 

Ишкердик иш жүргүзбөгөн жеке жактын 
бирдиктүү салык декларациясы  
(FORM STI-100) 

1-апрелге чейин 

Бирдиктүү салык декларациясын 

тапшырган күнгө чейин 

Салык салынуучу кирешеси жок жеке 
жактын бирдиктүү салык декларациясы 
(жөнөкөйтүлгөн FORM STI-103) 

1-апрелге чейин 

Бирдиктүү салык декларациясын 

тапшырган күнгө чейин 

Мамлекеттик же муниципалдык кызмат 
ордун ээлеп турган же ээлеген жеке 
жактын бирдиктүү салык декларациясы 
(FORM STI-155) 

1-апрелге чейин 

Бирдиктүү салык декларациясын 

тапшырган күнгө чейин 

Киреше салыгы, мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу 
каражаттары жана эмгектик мамилелер 
боюнча отчет (FORM STI-161) 

Ай сайын 20сынан кечиктирбестен 

Ай сайын 20сынан кечиктирбестен  
 
Камсыздандыруу төгүмдөрү:  
Ай сайын 15инен кечиктирбестен  

2 Пайдага салык 

Уюмдун бирдиктүү салык декларациясы 
(FORM STI-101) 

1-мартка чейин 
Бирдиктүү салык декларациясын 
тапшырган күнгө чейин 

Ишкердик иш жүргүзгөн жеке жактын 
бирдиктүү салык декларациясы 
(FORM STI-102) 

1-апрелге чейин 
Бирдиктүү салык декларациясын 
тапшырган күнгө чейин 

Пайдага салыктын суммасын алдын ала 
эсептөө (FORM STI-107) 

20-майга, 20-августка, 20-ноябрга 
чейин 

20-майга, 20-августка, 20-ноябрга 
чейин 

3 

Чет өлкөлүк 
уюмдун 

кирешелерине 
салык  

Туруктуу мекеме менен байланышпаган 
Кыргыз Республикасынын булактарынан 
алынган чет өлкөлүк уюмдун 
кирешелерине салык боюнча отчет 
(FORM STI-106) 

Киреше төлөнгөн айдан кийинки 
айдын 20сынан кечиктирбестен 

Киреше төлөнгөн айдан кийинки 
айдын 20сынан кечиктирбестен  



4 Киреше салыгы 
Тоо кендерин казып алуучу жана кайра 
иштетүүчү ишканалардын киреше 
салыгы боюнча отчет (FORM STI-108) 

Ай сайын 20сынан кечиктирбестен Ай сайын 20сынан кечиктирбестен 

5 
Кошумча нарк 

салыгы 

КНС боюнча отчет (FORM STI-062)  
 
КНС боюнча салык агентинин отчету 

Ай сайын 25инен кечиктирбестен 
(ири салык төлөөчүлөрдөн 
тышкары) 
 
Ири салык төлөөчүлөр – ай сайын 
айдын акыркы күнүнөн 
кечиктирбестен 

Ай сайын 25инен кечиктирбестен 

6 Акциз салыгы 
Акциз салыгы боюнча отчет  
(FORM STI-070) 

Отчеттук салык мезгилинен 
кийинки айдын 20сынан 
кечиктирбестен 

Отчеттук салык мезгилинен кийинки 
айдын 20сынан кечиктирбестен 
 
Маркалануучу акциздик товарлар 
боюнча идентификациялоо 
каражаттарын же акциздик жыйым 
маркаларын сатып алганга чейин же 
сатып алган күнү 

7 

ЕАЭБге мүчө 
мамлекеттерден 
импорттоого 
КНС жана акциз 

Кыйыр салыктар боюнча отчет  
Товарларды ташып кирген айдан 
кийинки айдын 20сынан 
кечиктирбестен 

Товарларды ташып кирген айдан 
кийинки айдын 20сынан 
кечиктирбестен 

8 Бонус 
Пайдалуу кен чыккан жерлерди 
геологиялык изилдөө жана иштетүү 
боюнча бонусту эсептөө (FORM STI-142) 

Жер казынасын пайдалануу укугун 
ырастоочу документ берилген 
күндөн тартып 30 күндөн 
кечиктирбестен 

Жер казынасын пайдалануу укугун 
ырастоочу документ берилген күндөн 
тартып 30 күндөн кечиктирбестен 

9 Роялти 

Роялти боюнча отчет (чакан жана орто 
ишкердиктин субъекттеринен тышкары) 
(FORM STI-140) 

Ай сайын 20сынан кечиктирбестен Ай сайын 20сынан кечиктирбестен 

Чакан ишкердик субъектинин роялти 
боюнча отчету (FORM STI-138) 

Отчеттук кварталдан кийинки 
айдын 20сынан кечиктирбестен 
квартал сайын 

Отчеттук кварталдан кийинки айдын 
20сынан кечиктирбестен квартал 
сайын 

Орто ишкердик субъектинин роялти 
боюнча отчету (FORM STI-139) 

Отчеттук кварталдан кийинки 
айдын 20сынан кечиктирбестен 
квартал сайын 

Отчеттук кварталдан кийинки айдын 
20сынан кечиктирбестен квартал 
сайын 



10 
Сатуудан 

алынуучу салык 

Субъекттин сатуудан алынуучу салык 
боюнча отчету (чакан жана орто 
ишкердиктин субъекттеринен тышкары) 
(FORM STI-131) 

Ай сайын 20сынан кечиктирбестен Ай сайын 20сынан кечиктирбестен 

Чакан ишкердик субъектинин сатуудан 
алынуучу салык боюнча отчету  
(FORM STI-129) 

Отчеттук кварталдан кийинки 
айдын 20сынан кечиктирбестен 
квартал сайын 

Отчеттук кварталдан кийинки айдын 
20сынан кечиктирбестен квартал 
сайын 

Орто ишкердик субъектинин сатуудан 
алынуучу салык боюнча отчету  
(FORM STI-130) 

Отчеттук кварталдан кийинки 
айдын 20сынан кечиктирбестен 
квартал сайын 

Ай сайын 20сынан кечиктирбестен 

11 Мүлк салыгы 

Турак жай имаратка, жайга жана 
курулмага салык боюнча маалыматтык 
эсеп 
(FORM STI-086) 

1-апрелге чейин – юридикалык 
жактар 
 
1-майга чейин – жеке жактар 

1-сентябрдан кечиктирбестен 

Турак эмес имаратка, курулмага жана 
жайга салык боюнча маалыматтык эсеп 
(FORM STI-087) 

1-апрелге чейин – юридикалык 
жактар 
 
1-майга чейин – жеке жактар 

Квартал сайын, кварталдын үчүнчү 
айынын 20сынан кечиктирбестен, 
учурдагы салыктык мезгилдин ичинде 
бирдей үлүштөр менен 

Калктуу конуштардын жерлеринин жана 
айыл чарба багытындагы эмес жерлерге 
салык боюнча маалыматтык эсеп  
(FORM STI-077) 

1-апрелге чейин – юридикалык 
жактар 
 
1-майга чейин – жеке жактар 

Квартал сайын, кварталдын үчүнчү 
айынын 20сынан кечиктирбестен, 
учурдагы салыктык мезгилдин ичинде 
бирдей үлүштөр менен 

Айыл чарба багытындагы жерлерге 
салык боюнча маалыматтык эсеп  
(FORM STI-078) 

1-апрелге чейин – юридикалык 
жактар 
 
1-майга чейин – жеке жактар 

1) 25-апрелден кечиктирбестен – 20% 
өлчөмүндө; 
2) 25-августтан кечиктирбестен – 25% 
өлчөмүндө; 
3) 25-ноябрдан кечиктирбестен – 55% 
өлчөмүндө 

Транспорт каражатына мүлк салыгы 
боюнча маалыматтык эсеп 
(FORM STI-090) 

1-апрелге чейин – юридикалык 
жактар 
 
1-майга чейин – жеке жактар 

1-сентябрдан кечиктирбестен 

12 Бирдиктүү салык  
Бирдиктүү салык боюнча отчет 
(FORM STI-091) 

1) чакан жана орто ишкердик үчүн, 
ошондой эле тигүү жана текстиль 
өнөр жайынын субъекттери үчүн – 

1) Салык кодексинин 423-
беренесинин 7-пунктунда көрсөтүлгөн 
чакан ишкерлер жана жеке ишкерлер 



отчеттук кварталдан кийинки 
айдын 20сынан кечиктирбестен; 
 
2) Салык кодексинин 324-
беренесинде белгиленген 
режимди колдонгон субъекттер 
үчүн – ай сайын 20сынан 
кечиктирбестен 

үчүн – отчеттук кварталдан кийинки 
айдын 20сынан кечиктирбестен; 
2) орто ишкердиктин субъекттери 
жана Салык кодексинин 324-
беренесинин режимин колдонгон 
субъекттер үчүн – ай сайын 20сынан 
кечиктирбестен 

13 
Майнингге 

салык 
Майнингге салык боюнча отчет  
(FORM STI-163) 

Ай сайын 20сынан кечиктирбестен Ай сайын 20сынан кечиктирбестен 

 
 
 


