Акциз салыгы
Акциз салыгы Салыктардын жалпы мамлекеттик түрүнө кирет.
Акциз салыгынын салык төлөөчүсү болуп төмөндөгү субъектилер
эсептелет:
1) Кыргыз Республикасынын аймагында акциздик товарларды, анын
ичинде аларды иштетип берүүчү негиздерде өндүргөн;
2) акциздик товарларды Кыргыз Республикасынын аймагына импорттогон.
Жогоруда көрсөтүлгөн субъекттер иштетип берүүчү негизде акциздик
товарларды чыгаруу бөлүгүндө акциз салыгын төлөөдөн бошотулган учурда,
иштетип берүүчү сырьенун ээси акциз салыгынын салык төлөөчүсү болуп
саналат.
Акциз салыгын салуунун объектиси акциздик товарларды Кыргыз
Республикасынын аймагында өндүрүү жана/же Кыргыз Республикасынын
аймагына импорттоо саналат.
Акцизделчү товарлар төмөндөгүлөр болот:
1) ТНВЭДдин 2207 товардык позициясында классификацияланган, этиль
спиртинин концентрациясы 80 пайыз же андан ашык денатураланбаган этиль
спирт жана башка ар кандай концентрациядагы денатураланган спирт
тундурмалары;
2) угуттуу пиво, накта жүзүм шараптар, анын ичинде кордолгондор; 2009
позицияда көрсөтүлгөндөн башка жүзүм сусло, вермуттар жана өсүмдүк же башка
жыттуу заттар кошулган накта жүзүм шараптар, ачытылган башка ичимдиктер
(мисалы, сидр, перри, же алмурут сидри, бал ичимдик); ачытылган
ичимдиктердин аралашмалары жана ачытылган ичимдиктер менен алкоголсуз
ичимдиктердин, алкоголу аз ичимдиктердин башка жерде аталбаган же
киргизилбеген аралашмалары, спирттин чогулгандагы концентрациясы көлөмдүк
80% кем эмес денатураланбаган этил спирт; спирт тундурмалары, ликерлор жана
ТНВЭД 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 товардык позицияларында
классификацияланган башка спирттүү ичимдиктер;
3) ТНВЭДдин 2402 товардык позициясында классификацияланган
сигаралар, учтары кесилген сигаралар, сигариллалар (ичке сигаралар) жана
тамекиден же аны алмаштыруучудан жасалган сигареттер сыяктуу тамеки
буюмдар;
4) ТНВЭДдин 2403 товардык позициясында классификацияланган өнөр
жайда жасалган тамеки жана тамекинин өнөр жайлык алмаштыруучулары
сыяктуу тамекини камтыган башка буюмдар; "гомогендештирилген" же
"калыбына келтирилген" тамеки; тамеки экстракттары жана эссенциялары;
5) чийки нефть жана битумдуу породалардан алынган чийки нефти
продуктулар, чийки эмес нефти жана битумдуу породалардан алынган, чийки
эмес нефти продуктулар; массасынын 70%инен ашык нефти же нефти
продуктулуу, башка жерде аталбаган же киргизилбеген, битумдуу породалардан
алынган продуктулар, бул нефти продуктулар продуктулардын негизги

түзүүчүлөрү болушат; ТНВЭДдин 2709, 2710 товардык позицияларында
классификацияланган иштетилген нефти продуктулар.
Акциздер боюнча салыктык база:
1) акциздик жыйым маркасы менен белгиленүүгө тийиш болгон акциздик
товарлардын физикалык көлөмү; жана/же
2) акциздик товардын КНС, сатуу салыгы жана акциздик салыгы
кошулбаган сатылуучу баасы; жана/же
3) акциздик товардын Кыргыз Республикасынын Бажы кодексине ылайык
аныкталчу бажылык наркы; жана/же
4) акциздик товардын КНС, сатуу салыгы жана акциздик салыгы
кошулбаган рыноктук баасы - товар өндүрүүчү тарабынан акциздик товар
накталай төлөм, белек катары берилгенде, күрөөгө коюлган товарлар күрөө
кармоочунун менчигине өткөрүлгөндө же алмашуу операциясында, ошондой эле
акысыз негизде берилгенде жана/же.
5) акциздик жыйым маркасы менен белгиленүүгө тийиш болбогон сатылган
акциздик товардын физикалык көлөмү.
Сатылган акциздик товар деп менчик укугу керектөөчүгө өткөн акциздик
товар түшүндүрүлөт.
Бажы бирлигине мүчө - мамлекеттерден акциздик товарларды импорттоодо
салык базасынын өлчөмүн оңдоо Салык Кодекстин 282-20-беренесине ылайык
жүргүзүлөт.
Акциздин базалык ставкалары Кыргыз Республикасынын Салык
кодексинин 287-беренесинде көрсөтүлгөн.
Салык Кодексинин 287-беренисинин 2-бөлүгүнүн чегинде айрым
товарларга акциздин ставкалары 2008-жылдын 30-декабрындагы № 735-чи
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын Салык
кодексинин 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 жана 295-беренелеринин жана
"Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесинин талаптарын ишке
ашыруу боюнча чаралар жөнүндө” токтому менен бекитилген.
Бажы бирлигине мүчө - мамлекеттердин аймагынан өндүрүлгөн же
импорттолгон акциздик товарлар боюнча акциздин салыктык мезгили болуп
календарлык ай саналат.
Акциз төмөнкүдөй мөөнөттөрдө төлөнөт:
1) Акциз жыйымынын маркасы менен белгиленүүгө тийиш болгон
өндүрүлгөн жана (же) импорттолуп келген акциздик товарлар боюнча, аракты
кошпогондо (коду ТЭИ ТН 220860) - акциздик маркалар алынганга чейин же
алынган күнү;
2) бажы төлөмдөрүн төлөө үчүн Бажы бирлигинин бажы мыйзамдары
жана/же Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталган күндө акциздик жыйымдын маркасы менен белгилөөгө жатпаган, Бажы бирлигинин

мүчөсү болбогон мамлекеттердин аймагынан импорттолгон акциздик товарлар
боюнча;
3) салык мезгилинен кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн
кечиктирбестен - акциздик салык маркасы менен белгиленүүгө жатпаган Бажы
бирлигине мүчө - мамлекеттердин аймагынан импорттолгон акциздик товарлар
боюнча.
Бажы бирлигине мүчө - мамлекеттердин аймактарынан импорттолуучу
же/жана өндүрүлүүчү акциздик товарлар боюнча акцизди төлөөчү отчеттук
кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирбестен салыктык каттоо жери
боюнча салык органына акциз боюнча жана/же кыйыр салыктар боюнча салык
отчеттуулугун ай сайын берүүгө милдеттүү.
Кыйыр салыктар боюнча салык отчеттуулугуна ушул Кодекстин 282-19беренеси менен белгиленген форма боюнча жана тартипте тиешелүү документтер
тиркелиши керек.
Бажы бирлигине мүчө - мамлекеттердин аймактарынан акциздик товарлар
импорттолгон учурда импортко акциз төлөө акциз төлөөчүнүн салыктык каттоо
жери боюнча жүргүзүлөт.
Бажы бирлигине мүчө - мамлекеттердин аймактарынан импорттолгон
акциздик товарларга акциз төлөнгөн фактынын салык органы тарабынан
тастыкталышы товарларды ташып келүү жана кыйыр салыктарды төлөө жөнүндө
арызга салык кызматынын органы тиешелүү белгини коюу жолу менен жүзөгө
ашырылат.
Импорттолгон товарлар боюнча акциз төлөнбөгөн же толук эмес төлөнгөн,
ошондой эле салык төлөөчү Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында
белгилеген талаптарга жооп бербеген документтерди берген учурда салык
кызматынын органы импортко акциз төлөө фактысын тастыктоодо жүйөлүү баш
тартуу тууралуу чечим кабыл алат.
Бажы бирлигине мүчө - мамлекеттердин өз ара соодасында товарларды
экспорттоодо жана импорттоодо акцизди администрациялоо салык органдары
тарабынан жүзөгө ашырылат.
Эркин бажы зонасынын же бош кампанын бажы жол-жобосу менен
жайгаштырылган товарлар боюнча акцизди администрациялоо бажы органдары
тарабынан жүзөгө ашырылат.
Эгер акциздик маркаларды алгандан кийин акциздин ставкалары азаюу же
көбөйүү жагына өзгөрсө, акциздик марканы алып жатканда төлөнгөн акциздик
салыктын суммасы кайра эсептелүүгө жатпайт.
Акциздик товарды Кыргыз Республикасынын аймагынан сыртка
экспорттоодо акциз төлөөнүн өзгөчөлүктөрү ушул Кодекстин 297-беренесинде
көрсөтүлдү.
Бажы бирлигинин чек арасы аркылуу товарларды алып өтүүдө акцизди
төлөө өзгөчөлүктөрү Бажы бирлигинин бажы мыйзамдары жана Кыргыз
Республикасынын бажы иши чөйрөсүндөгү мыйзамдары менен аныкталат.

Акциз салыгын төлөөчү Кыргыз Республикасынын аймагында акциздик
товарды сатып алууда же Кыргыз Республикасынын аймагына импорттоодо, эгер
андай товарлар акциздик товарларды өндүрүү үчүн сырье катары пайдаланылса,
төлөнгөн акциздин суммасын азайтууга укуктуу.
Кемитүү салык мезгилинин ичинде иш жүзүндө пайдаланылган акцизделчү
сырьенун санына акциздин суммасын акцизделчү сырьедон чыгарылчу акциздик
товардын нормасынын негизинде аныкталган суммага жүргүзүлөт.
Жогорудагы нормалар сырье катары пайдаланылган иштетүүгө берилген
сырьедон жасалган акциздик товарларды өткөрүп берүүдө, иштетүүгө берилген
акцизделчү сырьенун менчик ээси акцизди төлөгөнү ырасталган шартта
колдонулат.
Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлчү жана Кыргыз
Республикасынын аймагына импорттолчу, алкоголдуу ичимдиктер жана
тамеки акциздик жыйымдын маркалары менен белгиленүүгө тийиш.
Төмөнкүдөй алкоголдуу ичимдиктер жана тамеки буюмдар акциздик
марка менен белгиленбейт:
1) Кыргыз Республикасынын чегинен сыртка экспорттолушу экспорттун
бажылык жол-жобосуна ылайык ишке ашырылгандар;
2) алардын Кыргыз Республикасынын аймагына импорттоо (жөнөтүү) жеке
адамдар тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген нормалардын
чегинде ишке ашырылгандар.
Акциздик жыйым маркасынын формасы, берүүнүн жана колдонуунун
тартиби 2008-жылдын 30-декабрындагы № 735-чи Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында акциздик
жыйым маркаларын берүү жана колдонуу тартиби жөнүндө жобосу менен жөнгө
салынат.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген нормалар боюнча
жеке адамдар тарабынан импорттолгон акциздик товарларга акциз салынбайт.
Төмөндө аталган импорттолчу товарлар акциз төлөөдөн бошотулат:
1) жүктөрдү, багажды жана жүргүнчүлөрдү эл аралык ташуучу транспорт
каражаттарын эксплуатациялоо үчүн зарыл болгон товарлар, жол жүрүү учурунда
жана орто жолдо токтоо пункттарында;
2) Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өтүүчү, Бажы бирлигинин
бажы мыйзамдарында жана/же Кыргыз Республикасынын бажы иши
чөйрөсүндөгү мыйзамдарында белгиленген, ички керектөөлөр үчүн товарларды
чыгаруунун бажы жол-жобосун кошпогондо, бажы жол-жоболорунун алкагында
бошотулган товарлар;
3) конфискацияланган, ээсиз, ошондой эле мурастоо укугу боюнча
мамлекетке өткөн баалуулуктар.

Акциздик товарларды өндүрүүчүлөр тарабынан экспорттолгон акциздик
товарларга алар ушундай товарларды экспорттоону ырастаган шартта акциз
салынбайт.
Акциздик товар өндүрүүчүнүн бир структуралык бөлүмү ушул эле акциздик
товар өндүрүүчүнүн башка структуралык бөлүмүнө башка акциздик товар
өндүрүү үчүн берилген акциздик товарларга акциз салынбайт.
Салык төлөөчү акциздик товарларды Бажы бирлигине мүчө - мамлекеттин
аймагына экспорттоодо акцизди төлөөдөн бошотуунун негиздүүлүгүн тастыктоо
үчүн салыктык каттоо жери боюнча салык органына акциз боюнча салык
отчеттуулугу менен бирге, Салык Кодексинин 282-10-беренесинин 4-бөлүгүндө
каралган документтерди берет.
БИК: 440001
Код платежа: 14238900
Назначение платежа: Депозитный платеж
алкогольную продукцию из государств-членов ЕАЭС.

на

импортируемую

Акциздик маркаларды тийиштүү түрдө колдонууну жана акциз салыгынын
мамлекеттик бюджетке түшүшүн камсыз кылуу максатында Евразия
экономикалык бирлигине (мындан ары - ЕАЭБ) мүчө мамлекеттерден
маркалануучу алкоголдук продукцияны импорттоодо, акциз салыгын төлөөчү
тарабынан алкоголдук продукциянын бир литри үчүн 5 (беш) эсептик көрсөткүч
өлчөмүндө депозиттик төлөм салуусу зарыл.
Салык төлөөчү акциздик маркаларды алууда берилүүчү документтерге
кошумча ыйгарым укуктуу салык органына төмөнкүдөй документтерди берет:
1) ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасына алкоголдук
продукцияны импорттоодо акциздик маркаларды максаттуу колдонуу жөнүндө
милдеттенмени;
2) милдеттенмени аткарууну камсыз кылуу үчүн ыйгарым укуктуу салык
органынын депозиттик эсебине акчалардын салынганын ырастоочу төлөм
документин.
Милдеттенме ыйгарым укуктуу салык органынын депозиттик эсебине
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгиленген өлчөмдө акча каражаттарын салуу
жолу менен камсыздалат.

2017-жылдын 17-февралындагы № 109 Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн токтомуна ылайык депозиттик төлөмдү салуу үчүн реквизиттер:
Алуучу:
КРнын КМгинин Биринчи май башкармалыгы
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык
кызматы
ЖСН 00305200510030
ОКПО 23738033
МСИнын коду 004
СФ 01-00973-15
Тндекс 720001, Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 219
Эсептик счет (депозиттик): 4402012100003066
Банк: КРнын КМнин Борбордук казыналыгы

