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      ГКУД

РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

Кыргыз Республикасынын 
«Расмий статистика жөнүндө» Мыйзамына ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики 
«Об официальной статистике»

 ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

 Купуялуулугуна кепилдик  берилет

 Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны бурмалап берүү, 
купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын                  бузуулар 

жөнүндө мыйзамына ылайык жоопкерчиликти тартууга алып келет

 Нарушение порядка, сроков представления информации, ее искажение и 
несоблюдение конфиденциальности влечет ответственность, в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики о нарушениях

Конфиденциальность гарантируется

ТЕЛЕФОН БАЙЛАНЫШЫНЫН КЫЗМАТ КӨРСӨТYYЛӨРДYН 
ТАРИФТЕРИ ЖӨНYНДӨ

О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

за  20___-ж. (г.)___________________ үчүн

 ОТЧЕТ

№ 1-ТБ ФОРМАСЫ ФОРМА № 1-ТС

«Кыргызтелеком» АК жайгашкан жери боюнча мамлекеттик статистиканын 
аймактык органына отчеттук айдын 25-күнү ТАПШЫРЫШАТ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ АО «Кыргызтелеком» 25 числа отчетного месяца 
территориальному органу государственной статистики по месту нахождения 

К Ы С К А Ч А  К Ө Р С Ө Т М Ө Л Ө Р К Р А Т К И Е  У К А З А Н И Я
Бланкты толтуруу үчүн негиз катары – байланыштын билдирүүлөрүн кабыл алуу,
иштеп чыгуу, өткөрүп берүү боюнча төлөө документтеринде жана башка
билдирүүлөрүндө болгон, отчеттук мезгилде түзүлгөн тарифтер жөнүндө маалыматтар
эсептелет, буга кошумча нарк салыгы (КНС), акциздер, иш жүзүндөгү тарифтерден же
жеңилдетилген кызмат көрсөтүүлөрүнөн тышкаркы кошумча чыгымдар киргизилбейт.
Каттоо учурунда байланыштын билдирүүлөрүн кабыл алуу жана иштеп чыгуу үчүн
акы төлөнбөсө, анда статистикалык бланктарга, отчеттук айдын ичиндеги каттоо
күнүнө эң жакынкы күнү төлөнгөн же төлөнө турган тарифтер жазылат.                            

Основанием для заполнения бланка служат сведения о тарифах, сложившихся за
отчетный период, содержащиеся в платежных документах по приему, обработке,
передаче или других сообщений связи, без учета налога на добавленную
стоимость (НДС), акциза и дополнительных затрат сверх фактических
тарифов или предоставления льготных услуг. Если на момент регистрации
оплата по приему и обработке сообщений связи не осуществлялась, то в
статистических бланках приводятся тарифы, по которым производились или
будут производиться оплаты в ближайший ко дню регистрации день в течение
отчетного месяца.                                                                                                                

При заполнении бланка должны указываться следующие показатели:Бланкты толтурууда төмөнкү көрсөткүчтөр жазылышы керек:

  «1» графасында: мурунку айдагы байланыш кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифи;    в графе «1»: тариф на услуги связи в предыдущем месяце;

  «2» графасында: отчеттук айдагы байланыш кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифи.    в графе «2»: тариф на услуги связи в отчетном месяце.

в графе «А»: наименование услуги - представителя и его характеристика
(спецификация услуг и другие особенности, влияющие на изменение тарифов).
Услуга - представитель должна отражать динамику тарифов группы услуг,
которую он представляет. При изменении характеристики услуги - представителя
должен измениться тариф за предыдущий месяц;

«А» графасында - өкүл-кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы жана анын мүнөздөмөсү
(кызмат көрсөтүүлөрдүн спецификациясы жана тарифтин өзгөрүүсүнө таасир этүүчү
башка өзгөчөлүктөр). Өкүл - кызмат көрсөтүүлөрдүн өзү көрсөткөн кызмат көрсөтүү
тобунун тарифтеринин динамикасын чагылдырышы керек. Өкүл - кызмат
көрсөтүүлөрдүн мүнөздөмөсү өзгөрсө, мурунку айдын тарифи да өзгөрүшү керек;


