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№8-ТЭБ (кызмат көрсөтүүлөр) - формасын толтуруу боюнча 
нускама Инструкция по заполнению формы № 8-ВЭС (услуги)

                          1. Негизги аныктамалар  1. Основные определения
Кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык соодасы – бул резиденттер жана резидент эместердин
ортосунда ишке ашырылуучу интеллектуалдык ишмердиктин кызмат көрсөтүүлөрүн, иштерин,
жыйынтыктарын берүү (экспорт) же алуу (импорт) боюнча жүргүзүлгөн операциялар.

Международная торговля услугами – это операции по предоставлению (экспорт) или получению
(импорт) услуг, работ, результатов интеллектуальной деятельности, осуществляемых между
резидентами и нерезидентами.

Резиденттер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык жак катары катталган
жана анын аймагында иш жүргүзгөн ишканалар жана уюмдар болуп саналат. Мында юридикалык
жак-резидент башка өлкөнүн резиденти болуп саналган жактын менчигинде болушу мүмкүн.
Кыргыз Республикасынын аймагында иш жүргүзгөн туунду ишканалар жана чет өлкөлүк
компаниялардын филиалдары дагы Кыргыз Республикасынын резиденттери болуп саналат. 

Резидентами являются предприятия и организации, зарегистрированные в качестве юридического
лица согласно законодательству Кыргызской Республики и действующие на ее территории. При
этом, юридическое лицо-резидент может находиться в собственности лица, являющегося резидентом
другой страны. Дочерние предприятия и филиалы зарубежных компаний, действующие на
территории Кыргызской Республики, также являются резидентами Кыргызской Республики. 

Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган же бир жыл жана андан көп аралыкта болуп,
кетүүгө ниеттенген жеке жактар Кыргыз Республикасынын резиденттери болуп саналышат. Аларга
студенттер, дарыланууда жүргөн жактар, кемелердин, учактардын, ж.б. экипаждарынын мүчөлөрү,
ошондой эле дипломатиялык кызматкерлер, аскер базаларынын аскер персоналдары жана башка
Кыргыз Республикасынын аймагында болгон мөөнөтүнө карабастан өзүнүн өлкөсүнүн резиденти
болуп кала беришкен чет өлкөлөрдөгү мамлекеттик анклавдарда иштеп жаткан мамлекеттик
кызматкерлер кошулбайт.

Физические лица, проживающие или намеревающиеся находиться на территории Кыргызской
Республики на протяжении одного года и более, являются резидентами Кыргызской Республики.
Исключением выступают студенты, лица, находящиеся на лечении, члены экипажов кораблей,
самолетов и т.д., а также дипломатические работники и военный персонал военных баз и другие
государственные служащие, работающие в государственных анклавах за границей, которые остаются
резидентами своей страны независимо от срока нахождения на территории Кыргызской Республики.   

Өлкөнүн резиденттери эместерге туруктуу жайгашкан, жашаган жери Кыргыз Республикасынан
башка өлкө болуп саналган юридикалык жана жеке жактар кирет. Кыргыз Республикасынын
компанияларынын жана фирмаларынын чет өлкөлөрдө жайгашкан филиалдары жана туунду
ишканалары Кыргыз Республикасына карата резидент эмес болуп саналат.

К нерезидентам страны относятся юридические и физические лица, постоянным местом
нахождения, проживания которых является любая страна кроме Кыргызской Республики.
Расположенные за рубежом филиалы и дочерние предприятия кыргызских компаний и фирм
являются по отношению к Кыргызской Республике нерезидентами.

Кызмат көрсөтүүлөрдүн операцияларынын эсептеринин тиешелүү убактысы аларды
көрсөтүүнүн же алуунун убактысы (кошуп эсептөө ыкмасы боюнча эсеп) болуп саналат. Мында
кызмат көрсөтүүлөр ар бир эсептик мезгил ичинде кошуп эсептөө ыкмасы боюнча эсептелиши
керек, тактап айтканда, төлөм эмес, кызмат көрсөтүү ишке ашкан убактысында эсептелиши керек. 

Надлежащим временем учета операций с услугами является момент их оказания или получения
(учет по методу начисления). При этом, услуги должны учитываться по методу начисления в течение
каждого учетного периода, то есть услуга должна учитываться на момент ее предоставления, а не
оплаты.  

Кызмат көрсөтүүлөрдүн нарктык баасы келишимдин катышуучуларынын өз ара макулдашуусу
боюнча миң сом жана миң АКШ долларында базар баасы боюнча жүргүзүлөт (отчёт тапшыруучу
уюмдар операция бүткөн күнү Улуттук банктын расмий курсу боюнча тактоо эсебин жүргүзүшөт).

Стоимостная оценка услуг производится по рыночным ценам, которые были реально согласованы
между участниками сделки в тыс. сомов и тыс. долларов США (пересчитывается отчитывающейся
организацией по официальному курсу Нацбанка на дату совершения операции).

2. Форманы толтуруу боюнча кыскача көрсөтмөлөр 2. Краткие указания по заполнению формы
Кызмат көрсөтүүлөрдүн түрлөрүн жана алардын коддорун эсепке алуу форманын Тиркемесинде 
берилген Тышкы экономикалык ишмердик боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн негизги түрлөрүнүн
классификаторуна ылайык ишке ашырылат.

Учет видов услуг и их кодирование осуществляется в соответствии с Классификатором основных
видов услуг по  внешнеэкономической деятельности, приведенных в Приложении к форме.

А жана Б графаларында кызмат көрсөтүүлөрдүн түрлөрүнүн аталышы жана коду көрсөтүлөт.
Эгерде тизмекте резидент эместерден Сизге көрсөтүлгөн же алынган кызмат көрсөтүүлөрдүн
аталышы жок болсо, анда аны бош саптарга жазып коюу керек.

В графах А и Б показываются наименования и коды видов услуг. Если в перечне отсутствует
наименование услуги, оказанной или полученной Вами от нерезидента, следует ее дописать в
свободных строках.
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В жана Г графаларында өлкөнүн аталышы жана коду көрсөтүлөт. В графах В и Г  указываются наименования и коды стран.
Д графада эсептердин түрлөрүнүн коду форманын Тиркемесинде берилген Эсептердин түрлөрүнүн 
тизмегине ылайык коюлат. 

В графе Д проставляются коды видов расчетов в соответствии с Перечнем по видам расчетов,
приведенных в Приложении к форме.

1- жана 2-графаларда экспорттун - резидент эместерге көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүлөргө жана
иштерге келип түшкөн каражаттардын нарктык көлөмү (миң сом жана миң АКШ доллары)
көрсөтүлөт.   

В графах 1 и 2 показывается стоимостной объем экспорта – поступления средств за оказанные
услуги и работы нерезидентам (тыс. сомов и тыс. долларов США).

3- жана 4-графаларда импорттун - резидент эместер көрсөткөн кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө
каражаттардын нарктык көлөмү (миң сом жана миң АКШ доллары) көрсөтүлөт.

В графах 3 и 4 показывается стоимостной объем импорта – платежи средств нерезиденту за
предоставленные услуги (тыс. сомов и тыс. долларов США).

Эл аралык жүк ташуулардан келип түшкөн каражаттар (экспорт) отчеттогу төмөнкүдөй
маалыматтар берилген 1- жана 2-графаларда чагылдырылат:

Поступления (экспорт) от международных грузовых перевозок отражаются по графе 1 и 2 отчета где
приводятся данные:

- Кыргызстандын чек арасынан башка мамлекеттердин аймактарындагы алуучу импортчуга чейин
Кыргызстандан экспорттоло турган товарларды ташуу үчүн.

- за перевозку товаров, экспортируемых из Кыргызстана, от границы Кыргызстана по
территории других государств до получателя импортера.                                                                                                      

- Кыргызстандын экспортуна же импортуна кирбеген товарларды Кыргызстандын аймагы боюнча
транзиттик ташуу үчүн.

- за транзитные перевозки по территории Кыргызстана товаров, не относящихся к экспорту или
импорту Кыргызстана.

3. Кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым түрлөрүнүн мүнөздөмөсү жана 
сыпатталышы 3. Характеристика и описание отдельных видов услуг

Транспорт кызмат көрсөтүүлөрүнө аба, автомобиль, темир жол жана транспорттун башка
түрлөрү кирет.

В услуги транспорта включаются услуги воздушного, автомобильного, железнодорожного и прочих
видов транспорта.  

Аба транспортунун кызмат көрсөтүүлөрү жүргүнчүлөр менен жүктөрдү ташуу кызмат
көрсөтүүлөрүн жана башка аба кызмат көрсөтүүлөрүн камтыйт. Ошондой эле жүктү акысыз
жеткирүү нормасынан ашкандыгы үчүн төлөмдөр, жүргүнчүлөрдүн тамактанууга, суусундукка
жана борттон сатып алган башка буюмдарына кеткен чыгымдарын камтыйт. Мында ижара, фрахт
жана аба транспортунун экипажы менен жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн узак мөөнөткө ижарага
берилгендиги дагы  эске алынат. 

Услуги воздушного транспорта включают услуги пассажирского и грузового воздушного
транспорта и прочие воздушно-транспортные услуги . Также включается оплата за превышение
нормы бесплатного провоза багажа, расходы пассажиров на питание, напитки и иные предметы,
покупаемые на борту перевозчика. Здесь также учитывается аренда, фрахт и долгосрочная аренда
воздушных судов с экипажем для перевозки пассажиров. 

Башка аба кызмат көрсөтүлөрүнө аба транспортунун кызмат көрсөтүүлөрүнө көмөкчү болуп
саналган төмөнкү кызмат көрсөтүүлөр кирет: жүктөө-түшүрүү иштери, аба портторундагы
жүктөрдү сактоо жана кампалоо, таңгактоо жана кайра таңгактоо, кемелерди сүйрөтүү ж.б.
Буларга ташуучуларга навигациялык жардам, авиадиспетчердик кызмат жана аэропорттордун
кызмат көрсөтүүлөрү (аэропорттордогу жүргүнчүлөрдү ташуу кызмат көрсөтүүлөрү,
транспорттук жабдууларды тазалоо жана учуучу-конуучу тилкелерди иштетүү) дагы кирет.
Кемелерди техникалык жактан тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү оңдоо жана техникалык
тейлөө кызмат көрсөтүүлөрүнө киргизүү зарыл (6112-операцияны караңыз).

К прочим воздушно-транспортнымм услугам относятся услуги, которые являются
вспомогательными по отношению к воздушным транспортным услугам: погрузочно-разгрузочные
работы, хранение и складирование груза в воздушных портах, упаковка и переупаковка, буксировка
судов и т.д. Сюда также относится навигационная поддержка перевозчиков, авиадиспетчерская
служба и услуги аэропортов (пассажирские услуги в аэропортах, включая услуги по уборке и очистке
транспортного оборудования и эксплуатацию взлетно-посадочных полос). Услуги по техническому
обслуживанию судов необходимо отнести к услугам по ремонту и техническому обслуживанию (см.
операцию  6112).

Автомобиль транспортунун кызмат көрсөтүүлөрүнө жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу
кызмат көрсөтүүлөрү, башка автомобиль кызмат көрсөтүүлөрү жана булар менен
байланышкан чыгымдар кирет, буга нормасынан ашыкча болгон жүктү жеткирүү үчүн төлөнгөн
төлөмдөр да кошулат. Мында ижара, фрахт жана автотранспорттун экипажы менен 
жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн узак мөөнөткө ижарага берилгендиги дагы  эске алынат. 

В услуги автомобильного транспорта входят услуги пассажирского и грузового автомобильного
транспорта и прочие автомобильные услуги , и связанные с этим расходы, включая оплату за
провоз избыточного багажа. Здесь также учитывается аренда, фрахт и долгосрочная аренда
автотранспорта с экипажем для перевозки пассажиров. 
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Башка автомобиль кызмат көрсөтүүлөрүнө автомобиль транспортунун кызмат көрсөтүүлөрүнө
көмөкчү болуп саналган төмөнкү кызмат көрсөтүүлөр кирет: жүктөө-түшүрүү иштери, жүктөрдү
сактоо жана кампалоо, таңгактоо жана кайра таңгактоо, сүйрөтүү, жүктөрдү жиберүү боюнча
кызмат көрсөтүүлөр, транспортторду жыйнаштыруу жана тазалоо, куткаруучу операциялар ж.б.
Буларга автобус станцияларынын жана автомобилдерди токтотуучу жайлардын кызмат
көрсөтүүлөрү дагы кирет, ал эми транспортторду техникалык жактан тейлөө бул кызмат
көрсөтүүлөргө кирбейт. Транспортту техникалык жактан тейлөө кызмат көрсөтүүлөрүн оңдоо
жана техникалык тейлөө кызмат көрсөтүүлөрүнө киргизүү зарыл (6112-операцияны караңыз).

К прочим автомобильным услугам относятся услуги, которые являются вспомогательными по
отношению к автомобильным транспортным услугам: погрузочно-разгрузочные работы, хранение и
складирование груза, упаковка и переупаковка, буксировка, услуги по экспедированию груза, уборка
и очистка транспорта, спасательные операции и т.д. Сюда также относятся услуги автобусных
станций и автомобильных стоянок, помимо технического обслуживания транспорта. Услуги по
техническому обслуживанию транспорта необходимо отнести к услугам по ремонту и техническому
обслуживанию (см. операцию  6112).

Темир жол транспортунун кызмат көрсөтүүлөрүнө жүргүнчүлөрдү, жүктөрдү ташуу жана
башка темир жол кызмат көрсөтүүлөрү кирет, буларга жүктү акысыз жеткирүү нормасынан
ашкандыгы үчүн төлөмдөр, жүргүнчүлөрдүн тамактанууга, суусундукка жана борттон сатып алган
башка буюмдарына кеткен чыгымдары да кошулат. Мында ижара, фрахт жана темир жол
транспортунун экипажы менен жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн узак мөөнөткө ижарага берилгендиги
дагы эске алынат. 

К услугам железнодорожного транспорта относятся услуги пассажирского и грузового
железнодорожного транспорта и прочие железнодорожные услуги , включая оплату за провоз
избыточного багажа, расходы пассажиров на питание, напитки и иные предметы, покупаемые на
борту перевозчика. Здесь также учитывается аренда, фрахт и долгосрочная аренда
железнодорожного транспорта с экипажем для перевозки пассажиров. 

Башка темир жол кызмат көрсөтүүлөрүнө темир жол транспортунун кызмат көрсөтүүлөрүнө
көмөкчү болуп саналган төмөнкү кызмат көрсөтүүлөр кирет: жүктөө-түшүрүү иштери, жүктөрдү
сактоо жана кампалоо, таңгактоо жана кайра таңгактоо, сүйрөтүү, жүктөрдү жиберүү боюнча
кызмат көрсөтүүлөр, транспортторду жыйнаштыруу жана тазалоо, куткаруучу операциялар ж.б.
Буларга темир жолдордогу манёвр кызмат көрсөтүүлөрү дагы кирет. Темир жол транспортун
тейлөө жана оңдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр оңдоо жана техникалык тейлөө кызмат
көрсөтүүлөрүнө кирет (6112-операцияны караңыз).

К прочим железнодорожным услугам относятся услуги, которые являются вспомогательными по
отношению к железнодорожным транспортным услугам: погрузочно-разгрузочные работы, хранение
и складирование груза, упаковка и переупаковка, буксировка, услуги по экспедированию груза и т.д.
Сюда также относятся железнодорожные маневровые услуги. Услуги по обслуживанию и ремонту
железнодорожного транспорта относятся к услугам по ремонту и техническому обслуживанию (см.
операцию  6112).

Транспорттун башка түрлөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрүнө төмөнкүлөр кирет: өткөрүү түтүгү
аркылуу мунайды жана газды ташуу; электр энергиясын берүү жана электр менен камсыздоо
кызмат көрсөтүүлөрү; транспорттун башка түрлөрү менен ташуу; жүк ташуучу транспорт
агенттигинин кызмат көрсөтүүлөрү жана башка транспорт кызмат көрсөтүүлөрү; почта жана
чабармандык байланыш кызмат көрсөтүүлөрү.

К услугам прочих видов транспорта относятся: транспортировка нефти и газа по трубопроводам;
передача электроэнергии и услуги электроснабжения; перевозки прочими видами транспорта; услуги
грузовых транспортных агентств и прочие транспортные услуги; почтовые услуги и услуги
курьерской связи.

Өткөрүү түтүгү аркылуу мунайды жана газды ташуу – өткөрүү түтүгү транспорту аркылуу
ташуудан түшкөн каражат эсептелинет. Отчёттуулукта ташуу кызмат көрсөтүүсүнүн наркы гана
(экспорттолгон товардын көлөмүн эсепке албаганда) көрсөтүлөт;

Транспортировка нефти и газа по трубопроводам - учитываются поступления средств от
транспортировки трубопроводным транспортом. В отчетности показывается только стоимость услуг
за транспортировку (без учета  объема экспортируемого товара);   

Электр энергиясын берүү жана электр менен жабдуу кызмат көрсөтүүлөрү – электр энергиясын 
берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр;

Передача электроэнергии и услуги электроснабжения  - услуги по передаче электроэнергии;

Транспорттун башка түрлөрү менен ташуу - деңиз жолдору (деңиз транспорту) жана дарыялар,
каналдар жана көлдөр аркылуу эл аралык ташуулар, бир өлкөнүн ичиндеги суу жолдору (ички суу
транспорту) аркылуу ташуулар  кошулуп; 

Перевозки прочими видами транспорта - услуги перевозки, осуществляемые морскими путями
(морской транспорт) и международные перевозки по рекам, каналам и озерам, включая водные пути
внутри одной страны (внутренний водный транспорт);

Жүк ташуучу транспорт агенттигинин жана транспорттун башка түрлөрүнүн кызмат
көрсөтүүлөрү – жүк ташуучу транспорт агенттигинин жана транспорттун жогоруда саналбаган
башка түрлөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрү;

Услуги грузовых транспортных агентств и прочие транспортные услуги - услуги грузовых
транспортных агентств и прочие транспортные услуги, не перечисленные выше;

Почта жана чабармандык байланыш кызмат көрсөтүүлөрү – каттарды, гезиттерди, мезгилдүү
басылмаларды жана башка басма материалдарын, жөнөтмөлөрдү жана бандеролдорду топтоо,
ташуу, жеткирүү, экспресс-жеткирүү жана эшиктен эшикке чейин жеткирүү, почта бөлүмдөрүнүн
кызмат көрсөтүүлөрү - почта маркаларын сатуу, акча которууларын тариздөө, телеграф кызмат
көрсөтүүлөрү ж.б. 

Почтовые услуги и услуги курьерской связи - сбор, транспортировка, доставка писем, газет,
периодических изданий и прочих печатных материалов, посылок и бандеролей, экспресс-доставка и
доставка от двери до двери, услуги почтовых отделений – продажа почтовых марок, оформление
денежных переводов, услуги телеграфа и т.д.
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Туризм жана саякат (сапарлар) жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр жеке сапарлар жана
ишкерлик сапарлар кызмат көрсөтүүлөрүнө бөлүнөт.

Услуги в области туризма и путешествий (поездки) подразделяются на услуги при личных
поездках и при деловых поездках.

Жеке сапарлар ишкерлик сапарларга караганда башка максаттарды көздөгөн жактарга кызмат
көрсөтүүлөр, мисалы өргүү, көңүл ачуучу жана маданий иш-чараларга катышып келүү, досторго,
туугандарга баруу, зыярат кылуу, ошондой эле билим алуу жана медициналык максаттар үчүн. 

Личные поездки включают услуги, приобретенные лицами, направляющимися за границу для иных
целей, чем деловые, например, в отпуск, для участия в развлекательных и культурных
мероприятиях, посещение друзей и родственников, поломничества, а также с образовательными и
медицинскими целями. 

Туристтик фирмалардын, мейманканалардын кызмат көрсөтүүлөрү – ишкерлик, ошондой эле
медициналык жана билим алуу максаттарынан башка максаттар менен (өргүү, көңүл ачуучу жана
маданий иш-чараларга катышып келүү, досторго, туугандарга баруу, зыярат кылуу ж.б. максаттар)
чет өлкөгө жөнөгөн жактарга туристтик компаниялар жана мейманканалар тарабынан көрсөтүлгөн
кызмат көрсөтүүлөр.

Услуги туристических фирм, гостиниц - услуги, оказанные туристическими компаниями и
гостиницами лицам (проживание, питание и прочие услуги), направляющимся за границу для иных
целей, кроме деловых, а также медицинских и образовательных целей: отпуск, участие в
развлекательных и культурных мероприятиях, посещение друзей и родственников, паломничество и
т.д. 

Билим берүү жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр – чет өлкөлөрдөгү окуулар, семинарлар,
такшалмалар ж.б. Мында тамак-ашка, жергиликтүү транспортторго, резидент эмес студенттер
тарабынан саламаттыкты сактоо кызмат көрсөтүүлөрүнө кеткен чыгымдар дагы саналат.

Услуги в области образования - учеба за рубежом, семинары, стажировки и т.д. Здесь также
учитываются расходы на продовольствие, местный транспорт, услуги здравоохранения,
приобретаемые студентами-нерезидентами. 

Саламаттыкты сактоо жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр – стационардык жайларда
дарылануу, дарыгерлердин кызмат көрсөтүүлөрү жана башка медициналык кызмат көрсөтүүлөр.
Мында тамак-ашка, жергиликтүү транспортторго, медициналык максаттар менен жүргөн
жактардын (резидент эместер) саламаттыкты сактоо кызмат көрсөтүүлөрүнө кеткен чыгымдары
эсептелет.  

Услуги в области здравоохранения - лечение в стационаре, услуги врачей и прочие медицинские
услуги. Здесь также учитываются расходы на продовольствие, местный транспорт, услуги
здравоохранения, приобретаемые лицами (нерезидентами), находящимися в поездках с
медицинскими целями.

Ишкерлик сапарлар жеке пайдалануу үчүн сатылып алынган товарларды жана кызмат
көрсөтүүлөрдү камтыйт, сапарлардын негизги максаты ишкерлик активдүүлүк (өндүрүштүк жана
монтаж иштери, сатып өткөрүү компаниялары, рынокту изилдөөлөр, ишкерлик сүйлөшүүлөр,
кызматтык командировкалар, конференциялар, съездер жана башка ишкерлик жолугушуулар)
болуп саналат.

Деловые поездки включают товары и услуги, приобретенные для личного пользования, основной
целью поездки которых является деловая активность (производственные и монтажные работы,
кампании по сбыту, исследование рынка, деловые переговоры, служебные командировки,
конференции, съезды, другие деловые встречи).

Телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөргө төмөнкүлөр кирет: Телекоммуникационные услуги включают:

  - телефон байланыш кызмат көрсөтүүлөрү;   - услуги телефонной связи;
  - программаларды берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр;   - услуги по трансляции программ;

- ТРРМ РӨБи тарабынан алынган/берилген (теле көрсөтүүлөрдүн жана радио берүүлөрдүн радио
чубалгыларынын магистралынын республикалык өндүрүштүк бирикмеси) радио жана теле
көрсөтүүлөрдүн программаларын берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр;

- услуги по трансляции радио и телевизионных программ, полученные / предоставленные РПО
РМТР (республиканским производственным объединением радиолинейных магистралей телевидения
и радиовещания);

  - радио жана теле көрсөтүүчү кабелдик байланыштын кызмат көрсөтүүлөрү;   - услуги радио- и телевизионной кабельной  связи;
  - мобилдүү байланыш кызмат көрсөтүүлөрү;   - услуги мобильной связи;
  - интернет кызмат көрсөтүүлөрү;   - услуги Интернет;
- магистралдык интернет желесинин кызмат көрсөтүүлөрү жана интернетке кирүү мүмкүндүгүн

камсыздоону кошкондогу онлайндык кирүү мүмкүндүгүн берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр;
- услуги магистральных сетей Интернета и услуги по предоставлению онлайнового доступа,

включая обеспечение доступа к Интернету;

 - башка телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр (жогоруда саналбаган телекоммуникациялык 
кызмат көрсөтүүлөр). Бул беренеге телефон байланыш жабдууларын орнотуу (курулушка кирет) 
жана маалыматтар базасы (маалыматтык кызмат көрсөтүүлөргө кирет) жаатындагы кызмат 
көрсөтүүлөр  кирбейт.

- прочие телекоммуникационные услуги (телекоммуникационные услуги, не перечисленные выше).
В данную статью не включаются услуги по установке оборудования телефонной связи (включаются
в строительство) и услуги в области баз данных (включаются в информационные услуги).
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Компьютердик жана маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр – техникалык каражаттар жана
программалык камсыздоолор менен байланышкан кызмат көрсөтүүлөр, маалыматтарды иштеп
чыгуу, компьютерлерди оңдоо жана техникалык жактан тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр,
маалымат агенттиктеринин кызмат көрсөтүүлөрү, маалыматтар базасы жаатындагы кызмат
көрсөтүүлөр, веб-издөө порталдары, гезиттерге жана журналдарга жазылуу, китепканалардын
жана архивдердин кызмат көрсөтүүлөрү.

Компьютерные и информационные услуги - услуги, связанные с техническими средствами и
программным обеспечением, услуги по обработке данных, ремонт и техническое обслуживание
компьютеров, услуги информационных агентств, услуги в области баз данных, порталы веб-поиска,
подписка на газеты и журналы, услуги библиотек и архивов. 

Курулуш кызмат көрсөтүүлөргө төмөнкүлөр кирет: Строительные услуги  включают:

Чет өлкөдөгү курулуш – резидент эместер үчүн Кыргыз Республикасынын резидент ишканалары
тарабынан аткарылган курулуш иштери; башка өлкөнүн аймагында курулуш иштерин жүргүзүп
жатышкан Кыргыз Республикасынын резидент ишканаларынын товарларды жана кызмат
көрсөтүүлөрдү сатып алуулары.

Строительство за границей - строительные работы, выполняемые предприятиями-резидентами
Кыргызской Республики, для нерезидентов; приобретение товаров и услуг предприятиями-
резидентами Кыргызской Республики на территории других стран, где они ведут строительные
работы. 

Кыргыз Республикасындагы курулуш – курулуш иштерин жүргүзгөн резидент эмес ишканалардын
резиденттер үчүн курулуш иштери; Кыргыз Республикасынын аймагында курулуш иштерин
жүргүзүп жаткан резидент эмес ишканалардын Кыргыз Республикасында товарларды жана кызмат
көрсөтүүлөрдү сатып алуулары. 

Строительство в Кыргызской Республике - строительные работы для резидентов, ведущиеся
строительными предприятиями-нерезидентами; приобретение товаров и услуг в Кыргызской
Республике предприятиями-нерезидентами, ведущими строительные работы на территории
Кыргызской Республики.

Камсыздандыруу жана пенсия жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр резидент эместер үчүн
камсыздандыруунун ар кандай түрлөрүн камсыздоочу резидент компаниялар тарабынан ишке
ашышын камтыйт жана тескерисинче: түз камсыздандыруу (өмүрдү, жүктөрдү жана башка
түрлөрдү камсыздандыруу), кайра камсыздандыруу, көмөкчү камсыздандыруу, пенсиялык
камсыздоо, стандартташтырылып кепилденген кызмат көрсөтүүлөр.

Услуги в области страхования и пенсий охватывает осуществление страховыми компаниями-
резидентами различных видов страхования для нерезидентов и наоборот: прямое страхование
(страхование жизни, страхование грузов и прочие виды), перестрахование, вспомогательное
страхование, пенсионное обеспечение, стандартизированные гарантийные услуги.

Финансылык кызмат көрсөтүүлөр камсыздандыруу жана пенсиялык фонддордун кызмат
көрсөтүүлөрүнөн тышкары финансылык ортомчулук жана көмөкчү кызмат көрсөтүүлөрүн
камтыйт:

Финансовые услуги включают финансовые посреднические и вспомогательные услуги, кроме услуг
страхования и пенсионных фондов:

  - банк операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн комиссиялык сый акылар;   - комиссионное вознаграждение за проведение банковских операций;
- эсептерди тейлөө, насыяларды жана займдарды берүү, депозиттерди кабыл алуу, насыя

карталарын тейлөө, чет өлкө валюталары менен операциялары; аккредитив, банк акцепти жана
башка ушул сыяктуу аспаптар менен байланышкан кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөр ж.б.; финансы
маселелери боюнча консультациялык кызмат көрсөтүүлөр үчүн комиссиялык сый акылар;

- комиссионные за обслуживание счетов, выдачу кредитов и займов, прием депозитов,
обслуживание кредитных карт, операции с иностранной валютой; оплата услуг, связанных с
аккредитивами, банковскими акцептами и другими аналогичными инструментами и т.д.;
консультативные услуги по финансовым вопросам; 

  - которуу тутуму аркылуу ишке ашырылган акча которуулар боюнча комиссиялык сый акылар;   - комиссии по денежным переводам, осуществляемым через системы  переводов;

- которуу тутуму аркылуу ишке ашырылган жеке жактардын каражаттарын которуу үчүн
комиссиялык сый акылар;

 - комиссионные за переводы средств физических лиц, осуществляемые через системы переводов;

- кыйыр түрдө өлчөнгөн финансылык ортомчулук боюнча кызмат көрсөтүүлөргө (КӨФОК)
төлөө;

 - плата за услуги по финансовому посредничеству, измеряемые косвенным образом (УФПИК);

- эгерде базалык акы пайдаланылган болсо, анда ссуда, займ жана сумма боюнча пайыздар менен
иш жүзүндөгү тиешелүү болгон төлөөнүн ортосундагы айырма (маржа) төлөнмөк; эгерде базалык
акы пайдаланылган болсо, анда эсептелинген пайыздар жана иш жүзүндөгү эсептелинген
пайыздардын ортосундагы маржа эсептелинмек;

- разность (маржа) между фактически подлежащими выплате процентами по ссудам и займам и
суммой, которая подлежала бы выплате, если бы использовалась базовая ставка; маржа между
процентами, которые были бы начислены, если бы использовалась базовая ставка, и фактически
начисленными процентами; 

  - баалуу кагаздар операциялары боюнча комиссиялык сый акылар;   - комиссионное вознаграждение по операциям с ценными бумагами; 
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- далдалчылык кызмат көрсөтүүлөр, чыгарууларды жайгаштыруу, андеррайтинг жана төлөө,
чыгарылган финансылык аспаптар боюнча келишимдерди уюштуруу үчүн комиссиялык сый
акылар; баалуу кагаздар операциялары боюнча консультациялык кызмат көрсөтүүлөр;

- брокерские услуги, размещение выпусков, андеррайтинг и погашение, комиссии за организацию
контрактов по производным финансовым инструментам; консультативные услуги по операциям с
ценными бумагами;

  - жогоруда саналбаган башка финансылык кызмат көрсөтүүлөр.   - прочие финансовые услуги, не перечисленные выше.

Интеллектуалдык менчикти пайдалангандык үчүн төлөө – менчик ээсинин укугун
пайдалангандыгы үчүн төлөө (патенттер, соода маркалары, автордук укуктар, өнөр жай
процесстерине жана дизайнга болгон укуктар, коммерциялык сырларды, коммерциялык
концессияларды пайдалангандыгы дагы кошулат); интеллектуалдык менчиктикти жаратууга
жана/же жайылтууга берилген уруксаттамага (китептерге жана кол жазмаларга, компьютердик
программаларга камсыздоого, кинематографиялык иштерге жана үн жазууга автордук укуктар)
төлөө. 

Плата за пользование интеллектуальной собственностью - плата за пользование правами
собственника (патенты, торговые марки, авторские права, права на промышленные процессы и
дизайн, включая коммерческие тайны, коммерческие концессии); плата за лицензии на
воспроизведение и/или распространение интеллектуальной собственности (авторские права на книги
и рукописи, компьютерное программное обеспечение, кинематографические работы и звукозаписи).

Оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр – автомобилдерди, аба
кемелерин, корабль жана башка транспорт жабдууларын техникалык жактан тейлөө жана оңдоо
боюнча кызмат көрсөтүүлөр. Буларга төмөнкүлөр кирбейт: оңдоолор жана курулуш менен
байланыштуу тейлөөлөр (курулуштун курамында чагылдырылат); компьютерлерди оңдоо жана
техникалык жактан тейлөө (компьютердик кызмат көрсөтүүлөргө кирет).

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию - услуги по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей, воздушных судов, кораблей и другого транспортного оборудования. Сюда не
относятся: ремонт и техническое обслуживание в связи со строительством (отражается в составе
строительства); ремонт и техническое обслуживание компьютеров ( включается в компьютерные
услуги).

Башкаруу жаатындагы кесиптик жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөр төмөнкүдөй 
бөлүнөт:    

Профессиональные услуги и консультационные услуги в области управления подразделяются 
на:

  -    консультациялык кызмат көрсөтүүлөр;   - консультационные услуги;

- юридикалык кызмат көрсөтүүлөр, бухгалтердик эсепти жүргүзүү, башкаруу жаатындагы
консультациялык кызмат көрсөтүүлөр, коомчулук менен байланышуу боюнча кызмат
көрсөтүүлөрү; жарнама кызмат көрсөтүүлөрү, маркетингдик изилдөө жана коомчулуктун пикирин
сурамжылоо жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр.

- юридические услуги, ведение бухгалтерского учета, консультационные услуги в области
управления, услуги по связям с общественностью; услуги рекламы, маркетинговые исследования и
услуги по проведению опросов общественного мнения.

Башка жактарга тиешелүү болгон материалдык ресурстарды иштетүү боюнча кызмат
көрсөтүүлөргө иштеп даяр кылуу, чогултуу, маркировкалоо, товарды таңгактоо ж.б.
ишканалардын жасалган көрсөтүүлөр кирет, бирок ушул товарларга ээ болгон жок.

В услуги по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам включаются 
обработка, сборка, маркировка, упаковка и др., производимые предприятиями, которым не
принадлежат соответствующие товары.

Пайдалуу кендерди казуу, кайра иштетүү менен байланышкан тоо кен казуу жана иштетүү
өнөр жайы жаатындагы кызмат көрсөтүүлөргө  төмөнкүлөр кирет:

В услуги в области горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, связанные с
добычей, переработкой полезных ископаемых включаются:

- пайдалуу кендерди казуу менен байланышкан тоо кен казуу өнөр жайы жаатындагы кызмат
көрсөтүүлөр;

- услуги в области горнодобывающей промышленности, связанные с добычей полезных
ископаемых;

  - иштетүү өнөр жайы жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр.   - услуги в области обрабатывающей промышленности.
Операциялык лизинг материалдык активдерди пайдаланууну ижарага берүү боюнча ишмердикти
өзүнө камтыйт, бирок менчик укуктары менен байланышкан тобокелдердин жана пайдалардын чоң
бөлүгүн берүү каралбайт. Операциялык лизинг төмөнкүлөрдү камтыйт:

Операционный лизинг представляет собой деятельность по передаче в аренду в пользование
материальный актив, но не предусматривает передачи большей части рисков и выгод, связанных с
правом собственности. Операционный лизинг включает:

  - кыймылдуу мүлк ижарасы;   - аренду движимого имущества;
  - экипажсыз транспорттун ижарасы жана фрахты;   - аренду и фрахт транспорта без экипажа; 

- компьютердик жана телекоммуникациялык жабдууларды кошкондогу жабдуулардын
операторсуз ижарасы;

- аренду оборудования без оператора, включая компьютерное и телекоммуникационное
оборудование;

  - кыймылсыз мүлк ижарасы;   - аренду недвижимого имущества;
  - турак үйлөрдүн жана башка имараттардын ижарасы.   - аренду жилья и других зданий.
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Башка ишкерлик кызмат көрсөтүүлөр ИТИЧ (изилдөөлөр жана тажрыйбалуу иштеп чыгуулар)
кызмат көрсөтүүлөрүн, архитектуралык, инженердик жана техникалык кызмат көрсөтүүлөрдү;
калдыктарды кайра иштетүү жана айлана-чөйрөнү тазалоо кызмат көрсөтүүлөрүн, айыл чарбасына
жана пайдалуу кендерди казууга таандык болгон кызмат көрсөтүүлөрдү; ишке байланыштуу башка
кызмат көрсөтүүлөр: берүү кызмат көрсөтүүсүнөн өзүнчө көрсөтүлүүчү бөлүштүрүү
тарамдарынын (суу, буу, газ жана башка мунай өнүмдөрү) кызмат көрсөтүүлөрү, персоналдарды
жалдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр, коопсуздукту сактоо жана текшерүүлөрдү жүргүзүү кызмат
көрсөтүүлөрү, жазуу жана оозеки которуу кызмат көрсөтүүлөрү, сүрөт кызмат көрсөтүүлөрү,
имараттарды тазалоо жана жыйноо кызмат көрсөтүүлөрү, кыймылсыз мүлк агенттиктеринин
ишканаларга көрсөткөн кызмат көрсөтүүлөрү.   

Прочие деловые услуги включают услуги НИОКР (исследования и опытные разработки),
архитектурные, инженерные и технические услуги; переработка отходов и очистке окружающей
среды, услуги относящиеся к сельскому хозяйству и добычи полезных ископаемых; прочие деловые
услуги: услуги распределительных сетей (вода, пар, газ и другие нефтепродукты), которые
предоставляются отдельно от услуг подачи, услуги по найму персонала, обеспечению безопасности и
проведения расследований, услуги письменного и устного перевода, фотографические услуги,
очистка и уборка зданий, услуги агетств недвижимости, оказываемые предприятиям.

Башка категорияларга кирбеген мамлекеттик товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр
төмөнкүлөрдү камтыйт:

Государственные товары и услуги, не отнесенные к  другим категориям  охватывают :

- элчиликтер жана аскер базалары сыяктуу анклавдар тарабынан жеткирилген жана алынган
товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр;

  - товары и услуги, поставляемые и получаемые анклавами такими как посольства и  военные базы; 

- чет өлкөдө жайгашкан консулдуктардын дипломаттары, кызматкерлери жана аскер
базаларынын персоналдары тарабынан кабыл алуучу өлкөлөрдө берилген товарлар жана кызмат
көрсөтүүлөрү;  

- товары и услуги, представляемые в принимающей стране дипломатами, сотрудниками консульств
и персоналом военных баз, находящихся за границей, и их иждивенцами; 

- өкмөт тарабынан алынган жана жеткирилген башка категорияларга кирбеген товарлар жана
кызмат көрсөтүүлөр; 

- товары и услуги, поставляемые и получаемые правительствами и не отнесенные к другим
категориям;

- элчиликтер менен консулдуктардын визаларды берүү жана башка кызмат көрсөтүүлөрү үчүн
жыйноолору;

  - сборы за выдачу виз и за другие услуги, предоставляемые посольствами и консульствами;

- эл аралык уюмдардын товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирип берүүлөрү жана сатып
алуулары;

  - поставка и закупка товаров и услуг международными организациями;

- биргелешкен аскердик жардам берүү жана тынчтыкты колдоо боюнча күчтөрдүн (мисалы
БУУнун күчтөрү) ишмердиги менен байланышкан товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып
алуулары;

- приобретение товаров и услуг, связанное с предоставлением совместной военной помощи и с
деятельностью сил по поддержанию мира (например сил ООН); 

- башка мамлекеттердин жайгашкан өлкөсүндөгү же башка өлкөлөрдөгү элчиликтеринин, аскер
базаларынын сатылып алынган товарларынын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн бардык түрлөрү
(кеңсе буюмдары, транспорт каражаттары, оңдоо, электр энергия жана турак жайдын ижарасы
ж.б.); дипломаттардын жана алардын үй-бүлөлөрүнүн, аскер кызматчыларынын жана аскер
базаларынын кызматчыларынын жайгашкан өлкөдөгү сатылып алынган товарлары жана кызмат
көрсөтүүлөрү;

- все виды товаров и услуг (канцелярские принадлежности, транспортные средства, ремонт,
электроэнергия и аренда помещений и т.д.), приобретаемых посольствами, военными базами других
государств в стране пребывания или у других стран (кроме страны их происхождения); товары и
услуги, приобретаемые в стране пребывания дипломатами и их семьями, военнослужащими и
служащими военных баз;

  - өкмөт тарабынан берилген тигил же бул уруксаттамалар же уруксаттар.   - выдача правительством той или иной лицензии или разрешения.
Жеке адамдарга кызмат көрсөтүүлөр жана маданият, эс алуу жаатындагы кызмат
көрсөтүүлөр эки компонентчеден турат: аудиовизуалдык жана аны менен байланышкан кызмат
көрсөтүүлөр, жеке адамдарга көрсөтүлүүчү башка кызмат көрсөтүүлөр жана маданият, эс алуу
чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр.

Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха состоят из двух подкомпонентов:
аудиовизуальные и связанные с ними услуги, и прочие услуги частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха.
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Аудиовизуалдык жана аны менен байланышкан кызмат көрсөтүүлөр аудиовизуалдык чөйрө
ишмердигине таандык кызмат көрсөтүүлөрдү (кино, музыка, радио жана теле көрсөтүү), ошондой
эле аткаруучулук чеберчилик менен байланышкан кызмат көрсөтүүлөрдү камтыйт. Мындан
тышкары “аудиовизуалдык кызмат көрсөтүүлөрү” беренесине аудиовизуалдык жана аны менен
байланышкан өнүмдөрдүн ижарасынын төлөмү, ошондой эле коддоштурулган акылуу
телеканалдарга (кабелдик жана спутниктик теле көрсөтүүлөр сыяктуулар) кошулуу мүмкүндүгүнө
төлөөлөр кирет.

Аудиовизуальные услуги и связанные с ними услуги охватывают услуги, относящиеся к деятельности
в аудиовизуальной сфере (кино, музыка, радио и телевидение), а также услуги, связанные с
исполнительским искусством. Кроме того, в статью "аудиовизуальные услуги" входят платежи за
аренду аудиовизуальных и связанных с ними продуктов, а также плата за доступ к закодированным
платным телеканалам ( таким как каналы кабельного и спутникового телевидения).

Билим берүү кызмат көрсөтүүлөрү сырттан окуу курсттары, теле көрсөтүү жана интернет
аркылуу окуу сыяктуу билим берүү менен байланышкан кызмат көрсөтүүлөрдү, ошондой эле
мугалимдердин аларга жайгашкан өлкөсүндө тикеден-тике көрсөткөн кызмат көрсөтүүлөрүн
камтыйт. Бирок Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган резидент эместерге көрсөтүлгөн
саламаттыкты сактоо жана билим берүү кызмат көрсөтүүлөрү  “Сапарлар»  беренесине кирет.

Услуги образования включают услуги, связанные с образованием, такие как заочные курсы и
обучение через телевидение и Интернет, а также услуги преподавателей, предоставляемые ими
непосредственно в стране своего пребывания. Однако услуги здравоохранения и образования,
предоставляемые нерезидентам, которые находятся на территории Кыргызской Республики,
предоставляющей такие услуги, включаются в "Поездки".

Маданий мурас жана эс алуу жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр музейлердин иштери менен
байланышкан кызмат көрсөтүүлөрдү, ошондой эле туруктуу жашаган өлкөсүнүн чек арасынын
сыртында болгон (“Сапарлар” беренесине камтылат) жактарга көрсөтүлүүчү кызмат
көрсөтүүлөрдөн башка маданият, спорт, кумар оюндары жана эс алуу чөйрөсүндөгү башка иш-
чараларды уюштуруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү камтыйт.

Услуги в области культурного наследия и отдыха включают услуги, связанные с работой музеев, а
также услуги по организации других мероприятий в сфере культуры, спорта, азартных игр и
отдыха, кроме услуг, предоставляемых лицам, которые находятся за пределами страны своего
постоянного проживания (включаются в статью "поездки").

Жеке жактардын башка кызмат көрсөтүүлөрү социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү, соода-өнөр
жай бирикмелериндеги мүчөлүк төгүмдөрдү, үй кызматчысынын кызмат көрсөтүүлөрүн ж.б.
камтыйт.

Прочие услуги частным лицам включают социальные услуги, членские взносы в торгово-
промышленных объединениях, услуги домашней прислуги и т.д.

ТИРКЕМЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Эсептердин түрлөрүнүн тизмеги

Аталышы Код
Коду Наименование

Улуттук валютадагы эсептер менен кызматтарды көрсөтүү 1 Представление услуг с расчетами в национальной валюте Кыргызской Республики

ЭЖВдагы эсептешүүлөр менен кызматтарды көрсөтүү 21 Представление услуг с расчетами в СКВ

Мамлекеттик насыяларды төлөөгө кызматтарды көрсөтүү 36 Представление услуг в погашение государственного  кредита

Кызмат көрсөтүүлөрдү түз алмашуу иретиндеги кызматтарды көрсөтүү 51 Представление услуг  в порядке прямого услугообмена

Техникалык жардам катары кызматтарды көрсөтүү, акысыз 3 Представление услуг в качестве технической помощи, безвозмездно
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Тышкы экономикалык ишмердик боюнча кызмат 
көрсөтүүлөрдүн негизги түрлөрүнүн классификатору

Классификатор основных видов услуг  по  внешнеэкономической 
деятельности

Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы       
Код
Коду Наименование услуг

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр Услуги транспорта
 Аба транспорту Воздушный транспорт

Аба аркылуу жүктөрдү ташуу 7320 Воздушные грузовые перевозки
Аба аркылуу жүргүнчүлөрдү ташуу 7310 Воздушные пассажирские перевозки
Башка аба кызмат көрсөтүүлөрү 7399 Прочие воздушно-транспортные услуги

Автомобиль транспорту Автомобильный транспорт
Автомобиль менен жүктөрдү ташуу 7123 Автомобильные грузовые перевозки
Автомобиль менен жүргүнчүлөрдү ташуу 7121 Автомобильные пассажирские перевозки
Башка автомобиль кызмат көрсөтүүлөрү 7199 Прочие автомобильные услуги 

Темир жол транспорту Железнодорожный транспорт
Темир жол менен жүктөрдү ташуу 7112 Железнодорожные грузовые перевозки
Темир жол менен жүргүнчүлөрдү ташуу 7111 Железнодорожные пассажирские перевозки
Башка темир жол кызмат көрсөтүүлөрү 7119 Прочие железнодорожные услуги

Транспорттун башка түрлөрү Прочие виды транспорта  
Өткөрүү түтүгү менен мунайды жана газды ташуу 7131 Транспортировка нефти и газа по трубопроводам
Электр энергияны берүү жана электр менен жабдуу кызмат көрсөтүүлөрү 8870 Передача электроэнергии и услуги электроснабжения
Жүк транспорту агенттигинин кызмат көрсөтүүлөрү жана башка транспорт 
кызмат көрсөтүүлөрү 7480 Услуги грузовых транспортных агентств и прочие транспортные услуги

Почта жана чабармандык байланыш кызмат көрсөтүүлөрү       7511 Почтовые услуги и услуги курьерской связи  
Транспорттун башка түрлөрү менен жүк ташуу 1002 Перевозки прочими видами транспорта

Туризм жана саякат (сапарлар) жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр - баа Услуги в области туризма и путешествий (поездки) - оценка
Жеке сапарлар Личные поездки

Туристтик фирмалардын, мейманканалардын кызмат көрсөтүүлөрү 6400 Услуги туристических фирм, гостиниц
Билим берүү жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 9200 Услуги в области образования
Саламаттыкты сактоо жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 9300 Услуги в области здравоохранения

Ишкерлик сапарлар Деловые поездки  
Чек аранын жанында, мезгилдүү жана башка кыска мөөнөткө келген 
кызматкерлердин сатып алган товарлары жана кызмат көрсөтүүлөрү   6421

Приобретение товаров и услуг приграничными, сезонными и другими прибывающими на 
короткий срок работниками  

Башкалар 6422 Прочие
Телекоммуникациялык, компьютердик жана маалыматтык кызмат
көрсөтүүлөр Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги 

Телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр Телекоммуникационные услуги 
Телефон байланыш кызмат көрсөтүүлөрү 7521 Услуги телефонной связи
Программаларды берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 7524 Услуги по трансляции программ
Радио жана телекөрсөтүүчү кабелдик байланыштын кызмат көрсөтүүлөрү 7530 Услуги радио- и телевизионной кабельной  связи
Уюлдук байланыш кызмат көрсөтүүлөрү 7522 Услуги мобильной связи
Интернет кызмат көрсөтүүлөрү 7523 Услуги Интернет
Башка телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр 7533 Прочие телекоммуникационные услуги 

    Компьютердик жана маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр     Компьютерные и информационные услуги
    Компьютердик жана маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр 8400     Компьютерные и информационные услуги

Курулуш кызмат көрсөтүүлөрү Строительные услуги
Чет өлкөдөгү курулуш 5011 Строительство за границей
Кыргыз Республикасындагы курулуш 5012 Строительство в Кыргызской Республике

Камсыздандыруу жана пенсия жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр Услуги в области страхования и пенсий 
Камсыздандыруу жана пенсия жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 8120 Услуги в области страхования и пенсий 
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Финансылык кызмат көрсөтүүлөр Финансовые услуги
Банк операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн комиссиялык сый акы 8101 Комиссионное вознаграждение за проведение банковских операций 
Которуу тутуму аркылуу ишке ашырылган акчалай которуулар боюнча 
комиссиялар 8102 Комиссии по денежным переводам, осуществляемым через системы  переводов

Кыйыр түрдө өлчөнгөн финансылык ортомчулук боюнча кызмат көрсөтүүлөргө 
төлөө (КӨФОК) 8103

Плата за услуги по финансовому посредничеству, измеряемые косвенным образом 
(УФПИК) 

Баалуу кагаздар операциялары боюнча комиссиялык сый акы 8104 Комиссионное вознаграждение по операциям с ценными бумагами 
Башка финансылык кызмат көрсөтүүлөр 8105 Прочие финансовые услуги 

Интеллектуалдык менчикти пайдалангандык үчүн төлөө Плата за пользование интеллектуальной собственностью
Интеллектуалдык менчикти пайдалангандык үчүн төлөө 8920 Плата за пользование интеллектуальной собственностью

Оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
Оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 6112 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию

Башкаруу жаатындагы кесиптик жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөр Профессиональные услуги и консультационные услуги в области управления
Консультациялык кызмат көрсөтүүлөр 8600 Консультационные услуги

Башка жактарга тиешелүү болгон материалдык ресурстарды иштетүү боюнча
кызмат көрсөтүүлөр Услуги по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам

Башка жактарга тиешелүү болгон материалдык ресурстарды иштетүү боюнча 
кызмат көрсөтүүлөр 8845 Услуги по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам

Пайдалуу кендерди казуу, кайра иштетүү менен байланышкан тоо кен казуу
жана иштетүү өнөр жайы жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр  

Услуги в области горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, связанные с 
добычей, переработкой полезных ископаемых

Тоо кен казуу өнөр жайы жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 8830 Услуги в области горнодобывающей промышленности
Иштетүү өнөр жайы жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 8840 Услуги в области обрабатывающей промышленности

Операциялык лизинг Операционный лизинг
Кыймылдуу мүлк ижарасы 8300 Аренда движимого имущества
Кыймылсыз мүлк ижарасы 8200 Аренда недвижимого имущества

Башка ишкерлик кызмат көрсөтүүлөр Прочие деловые услуги
Башка ишкерлик кызмат көрсөтүүлөр 8601 Прочие деловые услуги
Мамлекеттик товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр Государственные товары и услуги

Элчиликтердин, консулдук өкүлчүлүктөрдүн жана өлкөнүн башка расмий    
өкүлчүлүктөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрү 9121

Услуги посольств, консульских представительств и других официальных представительств 
стран 

Элчиликтер, консулдуктар жана башка дипломатиялык өкүлчүлүктөр сатып алган 
товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, дипломатиялык миссиянын кызматкерлеринин 
жеке чыгымдары

9122
Приобретение товаров и услуг посольствами, консульствами и другими дипломатическими 
представительствами, личные расходы работников дипломатических миссий 

Эл аралык уюмдар сатып алган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, эл аралык 
уюмдардын жеке чыгымдары 9123

Приобретение товаров и услуг международными организациями, личные расходы 
международных организаций

Башка мамлекеттердин аскер базалары сатып алган товарлар жана кызмат 
көрсөтүүлөр, аскер базаларынын кызматчыларынын жеке чыгымдары 9124

Приобретение товаров и услуг военными базами других государств, личные расходы 
работников военных баз

Жеке адамдарга кызмат көрсөтүүлөр жана маданият, эс алуу чөйрөсүндөгү
кызмат көрсөтүүлөр Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха 

Жеке адамдарга кызмат көрсөтүүлөр жана маданият, эс алуу чөйрөсүндөгү кызмат 
көрсөтүүлөр 9630 Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха 

Башка кызмат көрсөтүүлөр 9900 Прочие услуги 
Техникалык жардам 8602 Техническая помощь
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