Жеке жактар үчүн берилген кызматтарга тарифтер
(бардык тарифтер сатуудан алынган салык менен көрсөтүлгөн)
№1

1.1
1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4
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ЭСЕПТИК-КАССАЛЫК ТЕЙЛӨӨ
Кызматтардын түрлөрү
Улуттук валютада
СКВ (USD/EUR)
ОКВ (RUB/KZT)
"Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАНдын"
системасы аркылуу кардардын эсебинен
акысыз
кардардын эсебине которуулар
КР территориясында улуттук валютада нак эмес түрдө акча каражат которуу:
- клиринг системасы аркылуу
20 000 сомго чейин - 15 сом;
20 001 сомдон 100 000 сомго чейин - 30 сом;
100 001 сомдон 500 000 сомго чейин - 50 сом;
500 001 сомдон 1 000 000 сомго чейин - 65 сом.
- "ГРОСС" системасы аркылуу
Ар бир которуу үчүн
150 сом, которуунун
суммасына көз
карандысыз
Башка өлкөлөргө башка валюталарда нак эмес акчаларды которуу*
АКШ доллары:
суммадан 0,15% (min
SWIFT системасы аркылуу "BEN" белгиси
20$, max 100$)
менен нак эмес түрдө которуу
Евро: 30 € которуунун
суммасынан көз
карандысыз
SWIFT системасы аркылуу "SHA" белгиси
АКШ доллары:
менен нак эмес түрдө которуу
суммадан 0,15% (min
30$, max 150$)
Евро: суммадан 0,15%
(min 30 €, max 100 €)
SWIFT системасы аркылуу "OUR" белгиси
АКШ доллары:
РФ рублиси:
менен нак эмес түрдө которуу
суммадан 0,2% (min
суммадан 0,2% (min
20$, max 250$)
500 руб., max 2500
Евро: суммадан 0,2%
руб.)
(min 20 €, max 250 €)
Тенге: суммадан
Жапон йенасы (JPY):
0,2% (min 2 000 KZT,
3 000 000 JPY чейин –
max 10 000 KZT)
суммадан 0,15%, min
CNY: суммадан 0,2%
4 000 JPY max 15 000
(min 50$, max 200$)
JPY
3 000 000 JPY жогорусуммадан 0,13%, min
4 000 JPY max 15 000
JPY
Британиялык фунт
стерлинг (GBP):
Великобританияга –
суммадан 0,15%, min
20 GBP, max 200 GBP
Башка өлкөлөргө –
суммадан 0,2%, min
20 GBP, max 200 GBP
Швейцария
франкы(CHF):
Швейцарияга –
суммадан 0,15%, min
20 CHF, max 200 CHF
Башка өлкөлөргө –
суммадан 0,2%, min
20 CHF, max 200 CHF
SWIFT системасы аркылуу "OUR OUR"
АКШ доллары:
белгиси менен нак эмес түрдө которуу
негизги комиссия
"OUR"+ 30$
(милдеттүү комиссия)
SWIFT-тапшырмасынын көчүрмөсүн берүү
Бир тапшырмага 5$

Кардардын тапшырыгы боюнча
“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАНдын”
100 АКШ доллары,
1.5
аткаруусунан кийин, шарттарды өзгөртүү,
50 сом
төмөнкү валютадагы
30 АКШ доллары
оңдоолорду киргизүү жана кошумчалоо,
оперцияларга: евро,
төлөмдү издөө, акча которууларды артка
JPY, GBP, CHF.
кайтаруу
Оффшордук зонага SWIFT системасы аркылуу акча которулган учурда стандарттык комиссиядан сырткары кошумча 10$ төлөм
алынат, которуунун суммасынан көз карандысыз. Индивидуалдык шарттар жок.
Жөнөтүүчү туура эмес реквизиттерди
1.6
көсөткөн учурда төлөм тапшырмасын кол
Бир төлөм тапшырмага 5$
түрүндө иштетүү үчүн комиссия
1.7
Акча каражаттарды салуу жана эсептен алуу, жана башка операциялар:
Накталай түрдө түшкөн акча
1.7.1
каражаттарды накталай түрдө берүү
бесплатно
Нак эмес түшкөн акча каражаттарды
Суммадан 0,5% АКШ
1.7.2
накталай түрдө берүү
Суммадан 0,2 %
доллары менен;
Суммадан 0,5%
Суммадан 0,7% евро
менен
1.7.3
Үчүнчү жак аркылуу накталай түрдө банктык эсепти толтуруу (филиалдардын арасындагы которуулар)
1.7.4
- "Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАНдын"
акысыз
Кун сайын казыналык буйрукка карата
кардарына
индикативдүү валютанын курстары жана нак
эмес акчага которууга комиссия коюлат
1.7.5
- башка банктын кардарына, 1.11 п.
20 000 сомго чейин - 15
Кызматтан башка
сом;
20 001 сомдон 100 000
сомго чейин - 30 сом;
100 001 сомдон
500 000 сомго чейин 50 сом;
500 001 сомдон 1
000 000 сомго чейин 65 сом;
1 000 000 сомдон
жогору – 150 сом.
1.8
Банктык эсепке акча каржаттарды салуу жана конверсиялык операциялар
1.8.1
Банктык эсепке төгүм
-майда, эскирген, жыртылган, бузулган
АКШ доллары –
Орусиянын рубли,
купюралар, жана эски түрдөгү купюралар
акысыз
суммадан 2,0%
Тенге KZT –
(1996-ж. чыгарылган
суммадан 1%
банкноталардан
жогору); евро –
суммадан 3,0%
1.8.2
Конверсиялык операциялар
- майда, эскирген, жыртылган, бузулган
АКШ доллары –
Орусиянын рубли,
купюралар, жана эски түрдөгү купюралар
акысыз
суммадан 2,0%
Тенге KZT –
(1996-ж. чыгарылган
суммадан 1%
банкноталардан
жогору); евросуммадан 3,0%
- майда купюралар
акысыз
1.8.3
Акча каражтаттарды иштетүү/сорттоо
АКШ долларда –
Суммадан 0,5%
суммадан 2,0%;
Суммадан 2%
евродо – суммадан
3,0%
1.9
Нак акчаларды түп нуска экендигине
Ар бир купюрага 5 сом, кызматтын максималдуу комиссиясы 500 сом
текшерүү
1.10
туракжай-коммуналдык чарба
кызматтары үчүн төгүм:
- Ала-Тв
10 сом
-Бишкектеплосеть
5 сом
- ОсОО "Тазалык"
2 сом
- Цифралык телекөрсөтүү "iTV network"
10 сом
1.10.1 Окуу жайларынын кызматтары үчүн төгүм
Ар бир төлөмгө 15 сом
"Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАНдын"
1.11
системасы аркылуу накталай түрдө
акысыз
насыялык карызды тындыруу
1.12
Эсепти ачуусуз түрдө улуттук жана башка валютада акча которуулар (жеке жактар үчүн):

1.12.1

Кыргызстандын территориясында
Банктын бөлүмдөрүндө “Аргымак”
системасы аркылуу акча которуулар

200 000 сомго чейин
суммадан 0,15%,
min - 40 сом;
200 000 сомдон жогору
суммадан 1%,

1.12.2
1.12.3
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1.12.10
1.12.11
№2
2.1

2.2

№3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

Юнистрим системасы аркылуу акча
которуулар
Вестерн Юнион системасы аркылуу акча
которуулар
Контакт системасы аркылуу акча
которуулар
Золотая Корона системасы аркылуу акча
которуулар
Мигом системасы аркылуу акча
которуулар
Анелик системасы аркылуу акча
которуулар
Интерэкспресс системасы аркылуу акча
которуулар
Лидер системасы аркылуу акча
которуулар
Фастер системасы аркылуу акча
которуулар
Маниграм системасы аркылуу акча
которуулар
КОНВЕРСИЯЛЫК ОПЕРАЦИЯЛАР
Операциялардын түрлөрү
Накталай башка валюталар менен
конверсиялык операциялар:
- сатып алуу жана сатуу
Нак эмес башка валюталар менен
конверсиялык операциялар:
- сатып алуу жана сатуу
ЭСЕПТИ АЧУУ ЖАНА ЖҮРГҮЗҮҮ
Кызматтардын түрлөрү
Сурап алганга чейин эсепти ачуу
Эсепте минималдуу калдык
Эсепти жүргүзүү
Мурун жабылган эсепти калыбына
келтирүү:
6 ай убакыттын ичинде колдонулбаган
эсепти жабуу
Эсептери чет өлкөлөрдө жайгашкан чет
өлкөлүк банктар жана уюмдар менен кат
жазышуусу
Кардардын тапшырыгы боюнча чет
өлкөлүк банктар менен кат жазышуусу
Кардардын тапшырыгы боюнча банктык
справканы берүү (эсеп жөнүндө
маалымат/насыянын жоктугу/КР УБнын
учеттук курсу/эсептеги калдык жөнүндө,
ж.б.)
Кардардын тапшырыгы боюнч архивден
справканы берүү
Кардардын пенсиондук ырастоосун
көргөзүүдө банктык справканы берүү
"Эскроу-эсеби"
Эсепти ачуу/жабуу
Келишимдин суммасы
Эсепти жүргүзүү

-

АКШ доллары США:
которуунун
суммасынан 0,15%,
min 2 АКШ доллары,
max 100 АКШ
доллары.
Евро: которуунун
суммасынан 0,15%,
min 1,5 евро, max 70
евро.
Системанын тарифине
карата
Системанын тарифине
карата
Системанын тарифине
карата
Системанын тарифине
карата
Системанын тарифине
карата
Системанын тарифине
карата
Системанын тарифине
карата
Системанын тарифине
карата
Системанын тарифине
карата
Системанын тарифине
карата

Улуттук валютада

Орусиянын рубли:
которуунун
суммасынан 0,15%,
min 60 рубли, max
3000 рубли.
Каз. тенге:
которуунун
суммасынан 0,25%,
min 1000 тенге, max
16000 тенге.
Системанын
тарифине карата
Системанын
тарифине карата
Системанын
тарифине карата
Системанын
тарифине карата
Системанын
тарифине карата
Системанын
тарифине карата
Системанын
тарифине карата
Системанын
тарифине карата
Системанын
тарифине карата
Системанын
тарифине карата

СКВ (USD/EUR)

Банктын кезектеги курсу боюнча

Банктын кезектеги курсу боюнча
Улуттук валютада

СКВ (USD/EUR)
акысыз
Талап кылынбайт
акысыз
100 cом

ОКВ (RUB/KZT)

акысыз

50$ + банктын кат жазышуусуна чыныгы
чыгашалар
40$ + банктын кат жазышуусуна чыныгы
чыгашалар

150 сом (бир түрдөгү справканын бетинин санына көз карандысыз)

Операция кылган күндөн баштап 2 жылга чейин - 250 сом/ операция
кылган күндөн баштап 2 жылдан 6 жылга чейин – 500 сом, ар бир
документке
50 сом (бир түрдөгү справканын бетинин санына көз карандысыз)
акысыз
Чектелген эмес
келишимдин
суммасынан 0,1% ,

№4
4.1
4.2
4.3
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4.5
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4.16
4.17
4.18
4.19

4.20

4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29

4.30

суммага көз
карандысыз
Акча каражаттарды “эскроу эсебине”
Банктын түзүлгөн
которуу жана “эскроу эсебинен” которуу
тарифине карата
АМТС УРУКСАТ БЕРИЛГЕН ДОКУМЕНТТЕРДИ КАТТООДОН ЖҮРГҮЗҮҮ
Кызматтардын түрлөрү
Унаа каржынын паспортун берүү (ПТС)
40 сом
Унаа каржыларынын каттоодон өтүү
15 сом
ырастоонун бланкы
Унаа каржыларынын Техникалык
15 сом
талондун бланкы
Транзиттик номердин бланкы
10 сом
Айдоочулук күбөлүктү улуттук үлгүсү
15 сом
боюнча бланк
Айдоочулук күбөлүктү эл аралык үлгүсү
15 сом
боюнча бланк
Окутулган жөнүндө ырастоонун бланкы
10 сом
Айдоочунун жеке картасынын бланкы
10 сом
Убактылуу Айдоочулук күбөлүктүн бланкы
10 сом
Айдоочулук күбөлүктөрдүн маалыматтык
10 сом
базасын түзүү
Унаа каржынын ээси тууралуу
10 сом
маалыматтык базасын түзүү
АМТС мамлекеттик каттоодон өткөн
10 сом
номерлер менен камсыз кылуу
АМТС мамлекеттик дипломаттык
20 сом
номерлер менен камсыз кылуу
Унаа каржылары жөнүндөгү маалыматты
далилдөө / борбордук аппарат
Айдоочулук күбөлүк жөнүндөгү
маалыматты далилдөө / борбордук
аппарат
5%-дык чогултуу
1% -дык чогултуу
Автомобилдик унаа каржыларын
каттоодон жүргүзүү кызматы үчүн
Айдоочулук күбөлүктү каттоодон жүргүзүү
кызматы үчүн
Административдик айыптар + Жеке
жактардын административдик укук
бузуулары тууралуу протоколдун бланкын
берүү үчүн + Жеке жактардын
административдик укук бузуулары
тууралуу токтомдун бланкын берүү үчүн
Жабдуунун техникалык паспортун
берүү/алмаштыруу үчүн
Жабдуунун техникалык талонун
берүү/алмаштыруу үчүн
Унаанын техникалык паспортун жана
техниканын жабдуусун берүү үчүн
Техниканын мамлекеттик каттоодон өткөн
номердик белгини берүү үчүн
Тракторист-машинисттин күбөлүгүн
берүү/алмаштыруу
Тракторист-машинисттин жеке
картасынын бланкы үчүн
Тракторист-машинистке окугандыгын
такстыктоочу бланк үчүн
Тракторист-машинисттин экзамендик
картасы жөнүндө бланк
Өзү жүрүүчү техникалык унааны,
тракторду менчик укугуна каттоодон
жүргүзүү/кайра каттоодон жүргүзүү
кызматтары үчүн (СТМ)
Транспорттук каражат менчик укугуна
каттоодон жүргүзүү/кайра каттоодон
жүргүзүү кызматтары үчүн
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10,5 сом
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4.31

4.32
4.33

4.34

4.35

4.36
4.37
4.38
№5
5.1

5.2
5.3

5.4

№6
6.1

Адистештирилге техникалык унаалар
10 сом
жөнүндөгү маалыматты далилдөө үчүн
(СТМ)
Башка төлөмдөр (ДРТС и ВС при ГРС при
10 сом
ПКР)
Транспорттук каражат жана айдоочулук
5 сом
күбөлүк тууралуу маалыматтарды
тастыктоо үчүн
Юридикалык жактардын
административдик айыптары +
Юридикалык жактардын
административдик укук бузуулары
15,5 сом
тууралуу протоколдун бланкын берүү үчүн
+ Юридикалык жактардын
административдик укук бузуулары
тууралуу токтомдун бланкын берүү үчүн
Тракторист-машинисттин күбөлүгүн
10 сом
каттоодон жүргүзүү/кайра каттоодон
жүргүзүү
Тракторист-машинисттин күбөлүгүн
3 сом
бланкын берүү, алмаштыруу үчүн
Айдоочулук күбөлүктү каттоодон
10 сом
жүргүзүү/кайра каттоодон жүргүзүү үчүн
Транспорттук каражатты байланыш
10 сом
кызматы аркылуу каттоодон алуу
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРДЫН ПАЙДАСЫНА ТӨЛӨМДӨРДҮ КАБЫЛ АЛУУ
Кызматтардын түрлөрү
100 сомго чейинки
толомдор учун - 10
сом;
101 сомдон -1 000
сомго чейин - 20 сом;
1 001 сомдон - 20 000
Автоунаалар учун мамлекеттик бажы
сомго чейин - 40 сом;
төлөмдөрү
20 001 сомдон - 50 000
сомго чейин - 60 сом;
50 001 сомдон - 100
000 сомго чейин - 80
сом;
100 000 сомдон
жогору - 100 сом.
Автоунааларды коштоо үчүн
10 сом (ар бир төлөм)
Мамлекеттик бажы төлөмдөрүнүн бардык
түрлорүн QIWI -кассир жана
100 сом төлөмдүн
"Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН"
суммасына көз
ААКтын банкоматтары аркылуу жүргүзүү
карандысыз)
үчүн
Мамлекеттик салык кызматынын
пайдасына "Коммерциялык банк
15 сом (төлөмдүн
КЫРГЫЗСТАН" ААКтын POS-терминалдары
суммасына көз
аркылуу төлөмдөрдү кабыл алуу
карандысыз)
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТТИН ПАЙДАСЫНА ТӨЛӨМДӨРДҮ КАБЫЛ АЛУУ
Кызматтардын түрлөрү
Мамлекеттик бюджеттин пайдасына
1000 сомго чейин – 15
төлөмдөрдү кабыл алуу
сом;
1001 сомдон 5000
сомго чейин – 20 сом;
5001 сомдон 10 000
сомго чейин – 30 сом;
10 001 сомдон 100 000
сомго чейин – 50 сом;
100 001 сомдон 999
999 сомго чейин – 150
сом;
1 000 000 сомдон
жогору – 0,15%
суммадан.

-

-

-

-

-

-

Саат 11:00ге чейин
кабыл алынган
төлөмдөр эртеси күн
жөнөтүлөт.
Тез төлөмдөр үчүн
негизги комиссиядан
сырткары кошумча 150
сом төлөнөт.

