
Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 

          2014 жылғы «19 » қарашадағы 
      № 1207  қаулысымен 

бекітілген 
 
 

Нысан 
 
 

Дербес кластерлік қордың алынған (алынуға жататын) табыстарды 
«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының 

аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың қызмет түрлерінен 
алынған табыстарға жатқызуды жүзеге асыруға негіз болатын  

РАСТАМА 
 
 

№  ___________     20___  жылдың «___» ______________ 
 
 

1. Арнайы экономикалық аймаққа қатысушының атауы 
_________________________________________________________________________ 
2. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі ___________________________________ 
3. Мекенжайы мен телефоны_____________________________________ 
Дербес кластерлік қор____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(атауы) 
«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағын 

құрудың мақсаттарына сәйкес келетін қызмет түрінен (түрлерінен) жеке өндіріс 
тауарларын (жұмыстарын, көрсетілетін қызметтерін) 20___ жылғы «____» 
________20____ жылғы «____»____________ кезеңінде өткізуден алынған 
табыстары ________________________________________құрағанын растайды. 

  (сома теңгемен және жазбаша) 
 
 
 «_____________________» жылы ішіндегі жылдық жиынтық табысы 
_________________________________________________________ құрайды. 

   (сома теңгемен және жазбаша) 
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Арнайы экономикалық аймақтар 
құру мақсаттарына сәйкес келетін 
қызмет түрлері бойынша өздері 
өндіретін тауарлардың 
(жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің) тізбесі (Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің  
2013 жылғы 29 сәуірдегі № 404 
қаулысымен бекітілген) 

ЭҚЖЖ 
коды 

ЭҚТӨЖ 
коды 

Өздері 
өндіретін 
тауарларды 
(жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді) 
өткізуден 
алған 
(алынуға 
жататын) 
табыстар 
сомасы 
теңгемен) 

Жиынтық жылдық 
табыстын үлес 
салмағы (%-бен) 

1     2 3 4 5 
     
 

Қолданылу мерзімі_______________________________________________ 
Дербес кластерлік қордың басшысы 
______________________________________________(Т.А.Ә., қолы) М.О.

     (атауы) 
 

____________________ 
 
 

 



Утверждена 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от « 19 » ноября  2014 года  

№ 1207 
 
 

Форма 
 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
автономного кластерного фонда, на основании которого 

осуществляется отнесение полученных (подлежащих получению) 
доходов к доходам от видов деятельности организаций, 

осуществляющих деятельность на территории специальной 
экономической зоны «Парк инновационных технологий» 

 
 
№ ___________             «___» «___________» 20__ год 
 
 
1. Наименование участника специальной экономической зоны 
_______________________________________________________________ 
2. Бизнес-идентификационный номер ______________________________ 
3. Адрес и телефон______________________________________________ 
Автономный кластерный фонд_____________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(наименование) 
подтверждает, что доходы «______________________________________»

                          (наименование участника СЭЗ) 
за период с «____» «____________» 20_ года по «___» «___________» 

20__года, полученные от реализации товаров собственного производства 
(работ, услуг) от вида (-ов) деятельности, соответствующей (их) целям 
создания специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» 
составляют 
__________________________________________________________________ 

(сумма в тенге и прописью) 
 
Совокупный годовой доход за «____» год составляет__________________ 
                                 (сумма в тенге и прописью) 
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Перечень товаров 
собственного производства 
(работ, услуг) по видам 
деятельности, 
соответствующим целям 
создания специальной 
экономической зоны 
(утвержденные 
постановлением 
Правительства Республики 
Казахстан от 29 апреля  
2013 года № 404) 

Код 
ОКЭД 

Код 
КПВЭД 

Доходы, полученные от 
реализации (подлежащие 

получению) товаров 
собственного 

производства (работ, 
услуг) 

(сумма в тенге) 

Удельный вес 
от совокупного 

годового 
дохода (в %) 

1 2 3 4 5 
     

 
Срок действия _________________________________________________ 
Автономный кластерный фонд  
___________________________________________ (Ф.И.О., подпись) М.П. 
                                                   (наименование) 
 

____________________ 
 
 
 
 

http://10.61.43.123/rus/docs/P1300000404#z0
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