РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жөнүндө»

в соответствии с Законом Кыргызской Республики

Мыйзамына ылайык

"Об официальной статистике"
Конфиденциальность гарантируется

Купуялуулугуна гарантия берилет
Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны бурмалап
берүү, купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти тартууга алып келет

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее
искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет
ответственность, установленную законодательством Кыргызской
Республики
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САТУУ (КЫЗМАТ КЈРСЈТІІ) КЈЛЈМ² Ж£Н²НД£
ОТЧЕТ
ОБ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ (УСЛУГ)
за ____________________ 202__-ж. (г.) ³ч³н
Саны 10 жана андан ашык адамдан турган соода
ишканалары, мейманканалар, ресторандар жана башка
тамак аш ишканалары жайгашкан жериндеги мамлекеттик
статистиканын аймактын органына
3-февралда
ТАПШЫРЫШАТ

ПPЕДСТАВЛЯЮТ Предприятия торговли, гостиницы,
рестораны и другие предприятия питания с
численностью работающих от 10 и более человек, 3февраля территориальному органу государственной
статистики по месту нахождения

Ишкана, уюмдун аталышы

ОКПО

Наименование предприятия, организации

СОАТЕ (статистикалык орган тарабынан толтурулат)

Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)
Территория (область, район, город, нас. пункт)
Дареги (почта индекси, к¼ч¼с³, ³й №)
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

(заполняется статистическим органом)
Телефон

E-mail (электрондук почта

электронная почта)

Экономикалык ишмердиктин иш ж³з³нд¼г³ т³р³ (негизги)

ГКЭД

Фактический вид экономической деятельности (основной)
«_____»___________________202 ___-ж. (г.)

аткаруучунун аты-жјну, телефон №
фамилия и № телефона исполнителя

Жетекчи_____________________________________________________________
Руководитель

фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)

______________________________
колу (подпись)

КЫСКАЧА КӨРСӨТМӨ
Өз ишмердигинин негизги түрү дүң жана чекене соода, автотранспортту оңдоо
боюнча кызмат көрсөтүү, мейманканалар жана туристик жашоо үчүн, ошондой
эле жашоо үчүн ылайыкталган башка жайлар тарабынан кызмат көрсөтүү,
ресторандар, барлар, кафелер жана башка тамак-аш ишканаларынын кызмат
көрсөтүүсү болуп эсептелген ишканалар менен уюмдар отчетту түзүшөт.
Жүгүртүүнүн жалпы көлөмү ишканалардын товарларды сатуудан, кызмат
көрсөтүүдөн, түшкөн акчалай пайданын КНС акциз сатуу салыгын эсепке алуу
менен билдирет.

КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ
Отчет составляют предприятия и организации, основным
видом деятельности которых является оптовая и
розничная торговля и оказание услуг по ремонту
автотранспорта, предоставление услуг гостиницами и
услуг туристического проживания, а также прочими
местами для проживания и предоставление услуг
ресторанами, барами, кафе и другими предприятиями
питания. Общий объем оборота отражает сумму
денежней выручки, полученной предприятиями за
проданные покупателям товары или оказанные услуги, с
учетом НДС, акцизов, налогов с продаж.

02, 05, 06, 07, 10 саптарында товарларды сатуунун жана ресторандарда,
кафелерде, барларда жана башка тамак-аш ишканаларынын кызмат
кјрсјтіісінін жігіртіліші чагылдырылат.
04 сапта комиссиялык өлчөмдөгү пайданын көлөмү (товардын наркысыз)
берилет.
03, 09 саптарында кызмат көрсөтүүнүн жүгүртүүсү берилет, (03 сабында
автотранспорт каражаттарын сактоо үчүн кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү эсепке
алынбайт).
Маалымдоо: 02 жана 07-саптарынын ичинен Интернет аркылуу соода
жүгүртүүнүн көлөмү бөлүнүп көрсөтүлөт.

В строках 02, 05, 06, 07, 10 отражается оборот (объем
выручки) от продажи товаров и услуг ресторанов, баров,
кафе и других предприятий питания.
По строке 04 показывается объем выручки, в размере
комиссионных (без стоимости товара).
По строкам 03, 09 отражается оборот от оказанных услуг
(в строке 03 не учитывается объем услуг за хранение
автотранспортных средств).
Справочно: из строки 02 и 07 выделяется объем оборота
торговли через Интернет.

Отчеттук жылда юридикалык жактын уюштуруу түзүмү

Организационная структура юридического лица в отчетном году

Аймактык - обочолонгон бөлүмдөрдүн саны (бирдик)

Саптын коду
Код строки
Б

Дүкөндөр/ Магазины

Бардыгы
Всего
1

Ысык-Көл
облусу
2

Дарыканалар/ Дарыкана пункттары/ Аптеки/ Аптечные
пункты
Май куючу станциялары / АЗС

10

30
40
50

Кјрсјткічтјр

А
Дүң жана чекене сатуу, автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо
(02-07 саптарынын суммасы)
автомобилдерди жана мотоциклдерди, алардын бөлүктөрүн,
тетиктерин жана шаймандарын дүң жана чекене сатуу
автомобилдерди жана мотоциклдерди техникалык жактан
тейлөө жана оңдоо
агенттер аркылуу діѕінјн саттыруу
дүң соода
мотор майларын чекене сатуу
автомобилдерди жана мотор майларын сатуудан бөлөк,
чекене соода
Мейманканалар жана ресторандардын ишмердиги (09, 10
суммасы)
мейманканалар жана туристтик жайлар ошондой эле кыска
мөөнөткө жашоо үчүн ылайыкталган башка жайлар
тарабынан кызмат көрсөтүү

ресторандардын, барлардын ишмердиги, мобилдик кызмат
көрсөтүү, тамак-аш менен камсыздоо боюнча башка кызмат
көрсөтүүлөр

Маалымдоо: Интернет аркылуу соода жүгүртүүнүн көлөмү
02-саптын ичинен
07-саптын ичинен

Б

В

01

G

02

45.1, 45.3,
45.4

03

45.2

04

46.1

05

46.2-46.9

06

47.3

07

47.1-47.2,
47.4-47.9

08

I

09

55.1-55.9

10

56.1-56.3

Жігіртінін жалпы кјлјмі
Общий объем оборота
анын ичинен
шаарларда
из него в
городах,
поселках
городского
всего
типа

1

2

Жігіртіінін
жалпы
кјлјмінін
(1 гр.) акчасыз
эсеп боюнча
сатылганы
(чакан діѕ)
Из общего
оборота (гр.1)
продано по
безналичному
расчету
(мелкий опт)

Показатели

3

А
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
(сумма строк с 02 по 07)
оптовая розничная торговля, автомобилями и мотокциклами, их
деталями, узлами и принадлежностями.
техническое обслуживания и ремонт автомобилей, мотокциклов
в том числе:

3- ЭИЖМК
коду
Код
ГКЭД-3

оптовая торговля через агентов
оптовая торговля
розничная торговля моторным топливом
розничная торговля, кроме торговли автомобилями и моторным
топливом

Деятельность гостиниц и ресторанов (сумма строк 09, 10)

в том числе:

Cаптын
коду
Код
cтpоки

анын ичинде:

Ош ш.

20

Ресторандар/ Кафелер/ Рестораны/ Кафе

анын ичинде:

Количество территориально-обособленных подразделений (единиц)
анын ичинен аймактар боюнча:
в том числе по территории:
Жалал-Абад Нарын облусу Баткен облусу
Ош облусу
Талас облусу
Чүй облусу
Бишкек ш.
облусу
5
6
9
3
4
7
8

11
12
2

Х

Х

Х

Х

предоставление услуг гостиницами и услуг для туристического
проживания , а также прочими местами для проживания
деятельность ресторанов, предоставление мобильных услуг и
прочих услуг по обеспечению пищей, предоставление услуг барами

Справочно: объем оборота торговли через Интернет
из строки 02
из

строки 07

