
  

Қазақстан Республикасында  

экспорттық-импорттық  

валюталық бақылауды  

жүзеге асыру қағидаларына  

1-қосымша  

  Нысан 

 

Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау 

туралы өтініш 

  

____________________________ 
(уәкілетті банктің (оның  

филиалының) немесе  

Қазақстан Республикасы  

Ұлттық Банкінің аумақтық 

филиалының атауы) 

1. Есептік нөмірді алу 

Жалпы құны (болжамды құны) __________________ (шарттың валютасы көрсетіледі) 

экспортты немесе импортты (керегінің асты сызылады) көздейтін ______ жылғы 

"____"_____________ №________________ (бар болса) валюталық шартқа есептік нөмір беруді 

сұраймын. 

2. Есептік нөмірі бар валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау 

______ жылғы "____"_____________ № __/____/___/_______ есептік нөмірімен жалпы құны 

(болжамды құны) ___________________________ (валюта шарты көрсетіледі) ______ жылғы 

"____"_____________ №________________ (бар болса) экспорт немесе импорт жөніндегі 

валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдауды сұраймын. 

Экспорттаушы/импорттаушы бойынша ақпарат: атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар 

болса) _______________________________________________________________________________ 

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі/ жеке сәйкестендіру нөмірі _______________________________  

Шетелдік сатып алушы (экспорт бойынша) немесе жеткізуші (импорт бойынша) туралы 

ақпарат: атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)________ ____________________________ 

Елі____________________________________________________________________________ 

Репатриациялау мерзімі: _________________________________________________________ 

Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт түрінің коды: ______________________ 

Мен: 

1) ұлттық және (немесе) шетел валютасын репатриациялау талаптарының бұзылғаны үшін 

әкімшілік және қылмыстық жауапкершіліктің бар екендігі; 

2) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша есептік нөмірді алу және ол 

ойынша ақпарат (есептер, мәліметтер, құжаттар) беру тәртібінің бұзылғаны үшін әкімшілік 

жауапкершіліктің бар екендігі жөнінде хабардармын. 

Есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша 

міндеттемелердің орындалуы туралы ақпаратты оның сұратуы бойынша басқа уәкілетті банкке 

(оның филиалына) не Ұлттық Банктің аумақтық филиалына беруге және (немесе) басқа уәкілетті 

банктен (оның филиалынан) не Ұлттық Банктің аумақтық филиалынан алуға келісемін. 

Экспорттаушы (импорттаушы) басшысының қолы____________________________________ 

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) __________________________________________________ 

  
Мөрдің орны 

(жеке кәсіпкерлік  

субъектілерін қоспағанда) 

Өтінішті қабылдау күні _____________________ 

Уәкілетті банктің (оның филиалының) немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 

аумақтық филиалының белгілері_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1  

к Правилам осуществления 

экспортно-импортного 

валютного контроля в 

Республике Казахстан 

  
Форма 

 

Заявление о принятии валютного договора по экспорту или импорту на валютный контроль 

  

____________________________ 
(наименование уполномоченного банка 

(его филиала) или 

территориального филиала  

Национального Банка 

Республики Казахстан) 

1. Получение учетного номера 

Прошу присвоить учетный номер валютному договору №___________________ (при наличии) 

от "__" ____________ _____ года, предусматривающему экспорт или импорт (нужное подчеркнуть) 

общей стоимостью (ориентировочной стоимостью) _________________________________________ 

(с указанием валюты договора). 

2. Принятие валютного договора с учетным номером на валютный контроль 

Прошу принять на валютный контроль валютный договор по экспорту или импорту 

№________________ (при наличии) от "__" ____________ _____ года с учетным номером 

№__/____/___/_______ от "__" ____________ _____ года общей стоимостью (ориентировочной 

стоимостью) ________________________ (с указанием валюты договора). 

Информация по экспортеру или импортеру: наименование или фамилия, имя, отчество (при 

наличии) ____________________________________________________________________________ 

Бизнес-идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер__________ 

Информация по иностранному покупателю (по экспорту) или поставщику (по импорту): 

наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) ___________________________________ 

Страна _________________________________________________________________________ 

Срок репатриации ________________________________________________________________ 

Код вида валютного договора по экспорту или импорту ________________________________ 

 

Я уведомлен (уведомлена) о: 

1) наличии административной и уголовной ответственности за невыполнение требования 

репатриации национальной и (или) иностранной валюты; 

2) наличии административной ответственности за нарушение порядка получения учетного 

номера по валютному договору по экспорту или импорту и представления по нему информации, 

документов и отчетов. 

Согласен на передачу и (или) получение информации об исполнении обязательств по 

валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером в другой уполномоченный банк 

(его филиал) или территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан 

(из другого уполномоченного банка (его филиала) или территориального филиала Национального 

Банка Республики Казахстан) по его запросу. 

Подпись руководителя экспортера (импортера) _______________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) _______________________________________________ 

  

 
Место печати 

(за исключением субъектов 

частного предпринимательства) 
 

Дата принятия заявления _________________ 

Отметки уполномоченного банка (его филиала) или территориального филиала 

Национального Банка Республики Казахстан ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 


