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Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын башка басылмалары
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету
Басылма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (Улуттук банктын)
өткөн жыл үчүн отчету болуп саналат. Ал өзүндө республиканын
экономикалык өнүгүшү жана акча-кредит саясаты, финансылык отчеттуулук,
Улуттук банк жөнүндө жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди
камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени
Бул ай сайын чыгарылуучу маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын
негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрү, экономика секторлору боюнча
статистикалык маалыматтарды камтыйт. Кыргыз, орус жана англис
тилдеринде жарык көрөт.
Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми
Басылмада тышкы секторду өнүктүрүү тенденциялары жана төлөм
балансы, тышкы соода, эл аралык камдар, тышкы карыз жана Кыргыз
Республикасынын инвестициялык позициялары боюнча маалыматтар
чагылдырылат. Чейрек сайын – январь, май, июль, октябрь айларында
кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланып турат.
Акча-кредит саясаты жөнүндө отчет (Кыргыз Республикасында
инфляция боюнча баяндама)
Кеңири коомчулукка акча-кредит саясатынын максаттары жана натый
жаларына тиешелүү мезгил-мезгили менен маалымат берип туруу
бул басылманын максаты болуп саналат. Басылмада тышкы чөйрөнүн
өнүгүшүнө жана өлкө ичиндеги макроэкономикалык жагдайгаталдапиликтөөлөр, инфляцияга таасир эткен факторлор жана анын динамикасы
тууралуу маалыматтар, инфляциялык болжолдоолор, Кыргыз Республика
сынын экономикасынын реалдуу жана тышкы секторлорунда түптөлгөн
жагдай, ошондой эле соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөр менен иш алып
баруунун өнүгүү багыттары камтылат.
Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу
жөнүндө отчет
Бул отчет финансылык туруктуулукка таасир этүүчү тышкы жана ички
экономикалык факторлор боюнча Улуттук банктын жалпы баа берүүсүн,
банктардын жана башка финансылык ортомчулук институттарынын абалын,
ошондой эле Кыргызстандын финансы рынокторунун күндөлүк абалын жана
финансы секторунун туруктуулугун талдап-иликтөөнү чагылдырат. Жарым
жылдык негизде кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Другие издания Национального банка
Кыргызской Республики
Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики
Данная публикация является отчетом Национального банка Кыргызской
Республики (НБКР) за прошедший год. Содержит краткую информацию об
экономическом развитии республики и денежно-кредитной политике, финансовую отчетность НБКР, общие сведения о НБКР, статистические приложения. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.
Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики
Это ежемесячное информационное издание содержит статистические сведения по основным макроэкономическим показателям и секторам экономики
Кыргызской Республики. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и
английском.
Платежный баланс Кыргызской Республики
«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает тенденции развития
внешнего сектора и данные по платежному балансу, внешней торговле, международным резервам, внешнему долгу и международной инвестиционной
позиции Кыргызской Республики. Публикуется ежеквартально в январе, мае,
июле, октябре на кыргызском, русском и английском языках.
Отчет о денежно-кредитной
Кыргызской Республике)

политике

(Обзор

инфляции

в

Целью издания является регулярное информирование общественности об
основных направлениях деятельности в области денежно-кредитной политики. Издание содержит анализ развития внешней среды и макроэкономической ситуации в стране, информацию о динамике и факторах инфляции,
прогнозы инфляции, развития реального и внешнего секторов экономики
Кыргызской Республики, а также стран-основных торговых партнеров.
Отчет о
Республики

стабильности

финансового

сектора

Кыргызской

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики отражает общую оценку Национального банка относительно внешнеэкономических
и внутриэкономических факторов, влияющих на финансовую стабильность,
состояния банков, других институтов финансового посредничества, а также
анализ текущего состояния финансовых рынков и устойчивости финансового
сектора Кыргызстана. Публикуется два раза в год, на кыргызском, русском и
английском языках.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2016

МАЗМУНУ:
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын
28-мартындагы № 14/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен
өлчөмү жөнүндө» токтому (2016-жылдын 29-мартында Улуттук банктын сайтында
расмий жарыяланган).................................................................................................... 8
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын
30-мартындагы №15/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2006-жылдын 2-мартындагы №5/7 «Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу» токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү
жөнүндө» токтому (2016-жылдын 8-апрелинде Улуттук банктын сайтында расмий
жарыяланган)................................................................................................................. 9
3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын
30-мартындагы № 15/3 «Улуттук банк Башкармасынын 2005 жылдын 19 мартындагы
№ 6/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети
жөнүндө» жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү
киргизүү жөнүндө» токтому (2016-жылдын 8-апрелинде Улуттук банктын сайтында
расмий жарыяланган).................................................................................................. 34
4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын
30-мартындагы №15\6 «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу токтому (2016-жылдын 12-апрелинде Улуттук банктын
сайтында расмий жарыяланган)................................................................................. 36
5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын
11-апрелиндеги №17/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым
ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү
жөнүндө» токтому (2016-жылдын 14-апрелинде Улуттук банктын сайтында расмий
жарыяланган)............................................................................................................... 68
6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын
11-апрелиндеги №17/3 «Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна
толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2016-жылдын
14-апрелинде Улуттук банктын сайтында расмий жарыяланган)............................ 74
7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын
11-апрелиндеги № 17/4 «Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы
№51/4» «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу»
токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2016-жылдын 22-апрелинде
Улуттук банктын сайтында расмий жарыяланган).................................................... 78
8. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын
11-апрелиндеги №17/5» Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы
№26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары
жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому (2016-жылдын
14-апрелинде Улуттук банктын сайтында расмий жарыяланган).......................... 108

6

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2016

СОДЕРЖАНИЕ:
1. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики
«О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики» от 28
марта 2016 года №14/1 (опубликовано на сайте Национального банка 29 марта 2016
года)............................................................................................................................ 138
2. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О
внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании
деятельности банков» от 2 марта 2006 года № 5/7» от 30 марта 2016 года №15/2
(опубликовано на сайте Национального банка 8 апреля 2016 года)..................... 139
3. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики
«О внесении изменений в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении новой редакции Положения
«О Комитете по надзору Национального банка Кыргызской Республики» от 19 марта
2005 года №6/2» от 30 марта 2016 года №15/3 (опубликовано на сайте Национального
банка 8 апреля 2016 года)......................................................................................... 165
4. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об
утверждении Положения «Об электронных деньгах в Кыргызской Республикиот 30
марта 2016 года №15/6 (опубликовано на сайте Национального банка 12 апреля
2016 года)................................................................................................................... 167
5. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики
«О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые
акты Национального банка Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 г.
№17\2 (опубликовано на сайте Национального банка 14 апреля 2016 года)....... 198
6. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики
«О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республикиот 11 апреля 2016 г. №17\3
(опубликовано на сайте Национального банка 14 апреля 2016 года)................... 204
7. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики
“О внесении изменений в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного
классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 г. №51/4 от
11 апреля 2016 г. №17\4 (опубликовано на сайте Национального банка 22 апреля
2016 года)................................................................................................................... 208
8. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики
«О внесении изменений в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О некоторых нормативных актах Национального банка
Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года № 26/5»от 11 апреля 2016 г. №17\5
(опубликовано на сайте Национального банка 14 апреля 2016 года)................... 242

7

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2016

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 28-мартындагы № 14/1

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
эсептик чен өлчөмү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 19 жана 43-беренелерине ылайык,
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени
жылдык 8,00 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.
2. Токтом 2016-жылдын 29-мартынан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы токтом кабыл алынган күндөн кийинки
жумуш күнү ичинде эсептик чен өлчөмү жөнүндө маалыматтын Улуттук
банктын расмий веб-сайтында жайгаштырылышын камсыз кылсын.
4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары
Н.Жениш мырзага жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 30-мартындагы №15/2

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2006-жылдын 2-мартындагы № 5/7 “Банктардын ишин
лицензиялоо жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомуна
толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Улуттук банк
Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы
№ 5/7 “Банк ишин лицензиялоо жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу”
токтомуна толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет).
2. Токтом расмий жарыялангандан кийинки он беш күн өткөндөн
кийин күчүнө кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
−− токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий
сайтында жарыялансын;
−− токтом расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлигине жөнөтсүн.
4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы
ушул токтом менен республиканын коммерциялык банктарын
тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
мүчөсү Т. Дж. Джусупов мырзага жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 30-мартындагы № 15/2
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2006-жылдын 2-мартындагы №5/7 “Банк ишин
лицензиялоо жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу”
токтомуна толуктоолор жана өзгөртүүлөр
Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы
№5/7 “Банк ишин лицензиялоо жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу”
токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Банк ишин лицензиялоо
жөнүндө” жобонун:
−− 6.4-пунктунан тышкары бүтүндөй текстиндеги “отуз күн” жана
“отуз календардык күн” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө “бир ай”
дегенге, ал эми “алтымыш күн” жана “алтымыш календардык күн”
деген сөздөр “эки ай” дегенге алмаштырылсын;
−− 1.14-пункт төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
«Уюштуруучулар (акционерлер) Улуттук банктын талабы боюнча
банк жана анын уюштуруучулары (акционерлери) менен жалпы
кызыкчылыкка ээ жактар жөнүндө жогоруда көрсөтүлгөн маалыматты
сунуштоого милдеттүү.»;
−− 1.16-пунктундагы “аманат” деген сөз “жана көчмө” деген сөздөр
менен толукталсын;
−− 1.20-пунктунун:
14-пунктчасындагы “компания үчүн” деген сөздөр алынып
салынсын;
15-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:
«15) банктын туунду же көз каранды компанияларынын негизги
ишине байланыштуу консультациялык жана маалыматтык кызмат
көрсөтүүлөрдү сунуштоо.»;
−− 2.6-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
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−− 3.4-пунктунун 16-пунктчасынын а) пунктчасы төмөнкү
редакцияда берилсин:
«а) банк дуушарланышы мүмкүн болгон бардык тобокелдиктерди
аныктоо, баа берүү, контролдоо жана мониторинг жүргүзүү жолжоболору;»;
−− 4.5-пунктунун биринчи абзацындагы “Директорлор кеңешинин
мүчөлөрүнүн, Башкарманын төрагасынын, кредит ишине жооп
берген төраганын орун басарынын (орун басарларынын), Аудит
боюнча комитеттин төрагасынын, башкарма мүчөлөрүнүн, башкы
бухгалтердин, кредит менен иш алып барган бөлүмдүн жетекчисинин
жана ички аудит кызматынын жетекчисинин” деген сөздөр “ушул
жобонун 13.1-пунктунда көрсөтүлгөн” дегенге алмаштырылсын;
−− 4.6-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 5.8-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«5.8. Минималдуу уставдык капитал түзүлгөндөн кийинки бир
ай ичинде Улуттук банк банктын уставдык капиталынын түзүлүшүн
текшерет.
Банктын уставдык капитал өлчөмүнүн көбөйтүлүшүн текшерүү
Улуттук банктын комплекстүү жана максаттуу текшерүүлөрүнүн
алкагында жүргүзүлүшү мүмкүн.»;
−− 5.10-пунктунун:
биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
“Банктын бардык катышуучуларынын (акционерлеринин)
юридикалык иштерине жана банкты түзүүдө уставдык капиталды
калыптандыруу, андан ары уставдык капитал өлчөмүн (төлөм
документтерин, уставдык капитал өлчөмүн өзгөртүүгө байланыштуу
чечимдерин жана башка документтердин көчүрмөлөрүн кошо алганда)
жана банк акционерлеринин курамын өзгөртүү боюнча баштапкы
документтердин көчүрмөлөрүнө банк атайы номенклатуралык номер
ыйгаруу менен өзүнчө көктөмөдө сактоого жана алар туруктуу сактоо
мөөнөтүнө ээ болууга тийиш. Банк бул көктөмөлөрдүн талаптагыдай
түзүлүшүн жана сакталышын камсыз кылган жооптуу адамды
аныкташы зарыл”;
экинчи абзацтагы “бир пайыз” деген сөздөр “беш пайыз” дегенге
алмаштырылсын;
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бешинчи абзацтагы “бир жана андан жогору пайыз” деген сөздөр
“беш жана андан жогору пайыз” дегенге алмаштырылсын;
алтынчы абзац төмөнкү редакцияда берилсин:
«Улуттук банк түпкү бенефициарды аныктоо максатында, банктын
уставдык капиталынын акцияларынын беш пайызынан жогорусуна ээ
акционерлерден документтерди сунуштоону талап кылууга укуктуу.»;
−− 6.4-пункттун:
биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«6.4. Банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия, ушул
жобонун 5.8-пункту аткарылгандан кийин, ошондой эле өтүнүч менен
кайрылган жак Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана
Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын канааттандырган жана
төмөнкү шарттардын аткарылгандыгын тастыктаган документтерди
сунуштаган шартта Улуттук банк тарабынан отуз календардык күн
ичинде берилет:»;
−− 9-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:
«9) баалуу кагаздар рыногун жөнгө салган ыйгарым укуктуу
мамлекеттик орган тарабынан берилген, өтүнүч менен кайрылган
жактын акцияларынын эмиссиясы мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн
тастыктаган документтин болушу;»;
−− 11-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:
«11) лицензия үчүн мыйзамдарда белгиленген өлчөмдө төлөгөндүгү
жөнүндө документинин болушу;»
төмөнкү мазмундагы 12-пунктча менен толукталсын:
«12) ушул жобонун 7-главасында белгиленген, лицензия берүүдөн
баш тартуу жана банкты ачууга алдын ала берилген уруксатты
кайтарып алуу үчүн негиздердин болбошу.»;
−− 7.1-пунктунун 6-пунктчасындагы “такталбаган” деген сөз “жана
толук эмес” деген сөздөр менен толукталсын;
−− 7.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«7.3. Эгерде алдын ала уруксат берилгенден кийинки алты ай
ичинде ушул жобонун 6-главасынын 6.4-пунктунда белгиленген
шарттар аткарылбаса же сунушталган документтер Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик
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укуктук актыларынын талаптарына жооп бербесе, Улуттук банк
лицензия берүүдөн баш тартууга укуктуу.»;
−− 8.4-пункт төмөнкү мазмундагы 6, 7-пунктчалар менен
толукталсын:
«6) “ислам терезеси” аркылуу ислам каржылоо принциптери
боюнча банк операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия (кошумча
лицензия) (34,35-тиркемелер);
«7) электрондук акча чыгаруу боюнча операцияларды жүргүзүү
укугуна лицензия (кошумча лицензия, лицензияны берүү тартиби
Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 12-майындагы №27/8
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында электрондук
акча жөнүндө” жободо жөнгө салынган.»;
−− 8.5-пункттагы “жөнүндө документтерди сунуштоодо” деген
сөздөр алынып салынсын;
−− 8.6-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 8.7-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«8.7. Банктык лицензиялар жана ага карата чектөө баракчалары
банктын Директорлор кеңешинин төрагасына же банк Башкармасынын
төрагасына же болбосо сунушталган ишеним катка ылайык ыйгарым
укуктуу адамга берилет.»;
−− 8.11-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 8.12-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«8.12. Банкты кайра өзгөртүп түзүүдө, анын аталышы же калктуу
пункт өзгөргөндүгүнө байланыштуу ал жайгашкан дарек өзгөргөн учурда,
ошондой эле банк жайгашкан калктуу пункттун аталышы өзгөртүлгөн
шартта, лицензия алмаштырылууга (кайра тариздетилүүгө) тийиш.
Лицензияны алмаштыруу үчүн банк көрсөтүлгөн маалыматтарды
тастыктаган тиешелүү документтерди кошо тиркөө менен банктык
лицензияны алмаштыруу (кайрадан тариздөө) жөнүндө өтүнүч катты
(өтүнүчтү) сунуштайт.»;
−− 8.14-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«8.14. Улуттук банк Берилген банктык лицензиялардын реестрин
жүргүзөт.»;
−− 8.15-пункттагы “ар бир” деген сөз алынып салынсын;
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−− 8.16-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«8.16. Мыйзамдарда белгиленген өлчөмдө лицензия үчүн
төлөнгөндүгүн тастыктаган документтер сунушталгандан кийинки беш
жумуш күнү ичинде Улуттук банк лицензияны алмаштырууну жүзөгө
ашырат.»;
−− 9.5-пункттун 1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«1) болжолдонгон операцияларды жүргүзүүгө байланыштуу бардык
тобокелдиктерди аныктоо, ага баа берүү, мониторинг жана контролдук
жүргүзүү;»;
−− 10.11-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 10.12-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 10.13-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 10.14-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 10.15-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 10.16-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 11.2-пунктунун 4-пунктчасынын «б» пунктчасындагы “салык
органдарынын” жана “, мамлекеттик салык кызматынын органдары
тарабынан күбөлөндүрүлгөн, же” деген сөздөр алынып салынсын;
−− 13.6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
“13.6. Директорлор кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү, банк
Башкармасынын төрагасы жана мүчөлөрү, башкы бухгалтери иштен
бошотулган шартта же өз ыктыярдыгы менен иштен бошонгон учурда
банк чечим кабыл алган учурдан тартып бир жумуш күнү ичинде
себебин көрсөтүү менен Улуттук банкка ал тууралуу маалымдоого
милдеттүү.
Ушул главанын 13.1-пунктунда көрсөтүлгөн калган кызмат
адамдары иштен бошотулган шартта же өз ыктыярдыгы менен иштен
бошонгон учурда – үч жумуш күнү ичинде.
Банктык операцияларды жүзөгө ашырууга түздөн-түз катышкан
башка кызматкерлер эмгек мыйзамын бузууга жол бергендигинен
улам банктын демилгеси боюнча иштен бошотулган учурда, банк
чечим кабыл алынган учурдан тартып он жумуш күнү ичинде анын
себебин көрсөтүү менен ал тууралуу Улуттук банкка билдирүүгө
милдеттүү.”;
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−− 14.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«14.1. Директорлор кеңешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн,
Аудит боюнча комитеттин төрагасынын кызматына талапкерлер
төмөнкү минималдуу талаптарга жооп берүүгө тийиш:
1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана акыркы
он жыл аралыгында экономика, банк, финансы же юридикалык
маселелер чөйрөсүндө кеминде эки жылдык иш тажрыйбасы болууга;
2) талапка жооп бербеген иш аброюн тастыктаган фактылар
болбоого;
3) корпоративдик башкаруу, Улуттук банктын негизги ченемдик
документтерин кошо алганда, банк мыйзамдары жагында билимге ээ
болууга;
4) банктын бизнес-планын жана анын өнүктүрүү стратегиясын
билүүгө;
5) жобонун ушул бөлүгүнүн 16-главасынын шарттарына кирбөөгө.
Мында, Директорлор кеңешинин көпчүлүк мүчөлөрү акыркы он
жыл ичинде банк жана/же финансы системасында жетектөөчү кызмат
орундарда кеминде эки жылдык иш стажына ээ болууга тийиш.
Ушул жобонун максаттарында жетекчи кызмат орду дегенден улам,
иш чөйрөсү ушул жобонун 1.11-пунктуна туура келген финансы-кредит
мекемесинин жана/же компаниянын жана/же финансылык кызмат
көрсөтүүлөрдү жөнгө салуу чөйрөсүндөгү уюмдардын түзүмдүк
бөлүмүнүн жетекчисинен төмөн болбогон кызмат ордун түшүнүү
зарыл. Мында, коопсуздук маселелерин жөнгө салууга жана чарбалык
ишти жүзөгө ашырууга байланыштуу жогоруда аталган уюмдардын/
компаниялардын бөлүмдөрүндө иштеген учурлар иш стажына
кошулбайт.»;
−− 15.1-пунктунун 2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«2) төмөнкү бош турган кызмат ордуна талапкерлигин коюу үчүн
акыркы беш жыл ичинде төмөнкүдөй иш стажы болууга тийиш:
а) банк башкармасынын төрагасы, (банк-резидент эместин
филиалынын жетекчиси) – банк жана/же финансы системасында
кеминде беш жыл, анын ичинде жетектөөчү кызматтарда – кеминде
эки жыл;
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б) төраганын орун басарлары, башкарманын мүчөлөрү – банк
жана/же финансы системасында кеминде эки жыл;
в) ички аудит кызматынын жетекчиси жана башкы бухгалтер –
банк, финансы системасында жана/же ушул жобонун 1.11-пунктунда
көрсөтүлгөн иштерге аудит жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр
чөйрөсүндө кеминде үч жыл;
г) банктын кредиттик ишине, ислам принциптери боюнча
каржылоого, активдерди жана пассивдерди тескөөгө, терроризмди
(экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган
кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү
боюнча ички уюштуруу иш-чараларына жооптуу түзүмдүк бөлүмдөрдүн
жетекчилери, “ислам терезесинин” жетекчиси жана тобокелдикменеджери – банк жана/же финансы системасында кеминде бир жыл.
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, аудитордук
уюмда банктын ички аудит кызматынын жетекчиси жана башкы
бухгалтери кызмат ордунда айкалышта иштөөгө жол берилбейт.»;
−− 16.5-пункттагы “банк банктык мыйзамдарды сактабаган шартта”
деген сөздөр “ушул жобонун 16.1-пунктунда көрсөтүлгөн” деген
сөздөргө алмаштырылсын;
−− 17.1-пункттун:
биринчи абзацындагы “Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо
башкармалыгы” деген сөздөр “Улуттук банк” дегенге алмаштырылсын;
−− 4-пунктча күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 17.10-пункттагы “алар жеткире иштеп чыгууга кайра
жөнөтүлөт” деген сөздөр “жеткире иштеп чыгуу жана сын-пикирлерди
четтетүү зарылчылыгы тууралуу кат жөнөтүлөт” деген сөздөргө
алмаштырылсын;
−− 17.11-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«17.11. Кыргыз Республикасынын резидентинин талапкерлигин
макулдашуу жөнүндө чечим документтер макулдашууга берилген
күндөн тартып бир ай ичинде, ал эми Кыргыз Республикасынын
резидент эмесинин талапкерлигин кароо учурунда – эки ай ичинде
кабыл алынат.»;
−− 17.12-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 19.3-пункттун:
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2016

8-пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын;
төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын:
«Филиалдын жетекчиси жана башкы бухгалтери төмөнкү талаптарга
жооп берүүгө тийиш:
1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому болууга;
2) акыркы он жыл ичинде банктарда жана/же башка финансыкредит мекемелеринде кеминде эки жылдык иш стажына ээ болууга.»;
−− 19.4-пункттун 4) пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«4) филиалдын жетекчиси жана башкы бухгалтери тууралуу
маалымат (7-тиркеме);»;
−− 19.11-пункттагы “филиалдын жетекчисинин, башкы
бухгалтердин белгиленген форма боюнча толтурулган анкетасын
(17-тиркеме (сунуш-көрсөтмөнү берүүсүз))” деген сөздөр “белгиленген
форма боюнча филиалдын жетекчиси, башкы бухгалтери тууралуу
маалыматтар (7-тиркеме).” дегенге алмаштырылсын;
−− 20.3-пункттагы:
“Улуттук банктын Тышкы көзөмөл башкармалыгы” деген сөздөр
“Улуттук банк” дегенге алмаштырылсын;
−− 21.2-пункттагы:
“Банктын өкүлчүлүгү” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын
банк-резидентинин өкүлчүлүгү” дегенге алмаштырылсын;
−− 3-пунктча күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 21.3-пунктунун:
10-пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 21.4-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
“21.4. Кыргыз Республикасынын банк-резидентинен ушул жобонун
21.2-пунктунда каралган документтерди алган күндөн тартып он
жумуш күнү ичинде жана банк-резидент эместен ушул жобонун
21.3-пунктунда каралган документтерди алган күндөн тартып бир ай
ичинде Улуттук банк өкүлчүлүктү мыйзамдарда белгиленген тартипте
каттоодон өткөртүү үчүн өтүнүч менен кайрылган банкка кат жөнөтөт.”;
−− 21.8-пункттагы “жана жаңы жетекчинин кадрларды эсепке алуу
боюнча өздүк баракчасын сунуштоо” деген сөздөр “21, 22-тиркемеге
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ылайык, жетекчи тууралуу маалыматты көрсөтүү менен” дегенге
алмаштырылсын;
− 21.9-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«21.9. Улуттук банк төмөнкү себептер боюнча чет өлкө банкынын
өкүлчүлүгүн ачууга уруксат берүүдөн баш тартууга укуктуу:
1) сунушталган документтер белгиленген талаптарга жооп бербесе;
2) банк оффшордук аймактарда, ошондой эле жеңилдик берилген
салык режимин сунуштаган жана (же) банктык көзөмөл органдарына
маалыматтардын ачып көрсөтүлүшү жана (же) берилиши каралбаган
мамлекеттерде же аймактарда катталган болсо;
3) банк отчеттук күнгө карата күндөлүк чыгымдарга дуушар болсо.»;
−− 22.9-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«22.9. Каттоодон өткөндүгү тууралуу катты алганга чейин аманат
кассасы операцияларды жүргүзүүгө укугу жок.»;
−− 22.10-пунктунун 6-пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 22.13-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«22.13.Аманат кассасынын дареги өзгөргөн учурда банк ыйгарым
укуктуу органдын аманат кассасынын жайлары белгиленген
техникалык чыңдоо талаптарына ылайык келе тургандыгы тууралуу
корутундусун алган күндөн тартып кеминде үч жумуш күнү ичинде
ушул жобонун 22.10-пунктунун 2, 7-пунктчаларында каралган
документтерди жана банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын
аманат кассасынын дарегин өзгөртүү чечиминин банк тарабынан
күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн кошо тиркөө менен ал тууралуу Улуттук
банкка билдирүүгө милдеттүү.»;
−− 22.19-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 22.20-пункттагы экинчи сүйлөм алынып салынсын;
−− 24.6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«24.6. Банктын өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген
уставынын жаңы редакциясы банктык мыйзамдарда белгиленген
тартипте мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөн кийин күчүнө кирет»;
−− 25.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«25.1. Уставдын жаңы редакциясын макулдашуу үчүн банк
акционерлердин жалпы жыйынында тиешелүү чечим кабыл
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алынгандан кийинки бир айдын ичинде Улуттук банкка төмөнкү
документтерди жөнөтөт:
1) уставдын жаңы редакциясын кароого алуу жөнүндө өтүнүч кат;
2) акционерлердин жалпы жыйынында уставдын жаңы редакциясын
кабыл алуу (бекитүү) чечими камтылган, банк тарабынан талапка
ылайык күбөлөндүрүлгөн протоколу же анын көчүрмөсүн (2 нускада);
3) 24-тиркемеге ылайык белгиленген формада уставга киргизилүүчү
өзгөртүүлөрдүн тексти (2 нускада);
4) уставдын жаңы редакциясын (2 нускада).»;
−− 25.2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«25.2 Улуттук банк жыйырма беш календардык күн ичинде
сунушталган документтерди кароого алат жана эгерде алар ушул
жобонун талаптарына туура келсе, банктын уставынын жаңы
редакциясын кабыл алууга макул экендиги тууралуу катты юридикалык
жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органга жөнөтөт, ага
банктын уставынын жаңы редакциясынын эки нускасы тиркелет, ал
эми уставдык капитал өлчөмүн көбөйтүүдө баалуу кагаздар рыногун
жөнгө салган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга каттын көчүрмөсүн
жөнөтөт.»;
−− 25.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«25.3. Мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин банк Улуттук банкка
жети жумуш күнү ичинде төмөнкүлөрдү берүүгө милдеттүү:
1) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органда мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү
тууралуу күбөлүктүн банк тарабынан талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн
көчүрмөсү;
2) уставдын юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым
укуктуу мамлекеттик органдын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү
жөнүндө белги коюлган жаңы редакциясынын нотариалдык жактан
тастыкталган көчүрмөсү;
−− 26.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«26.3. Банк Уставга уставдык капитал боюнча өзгөртүүлөрдү
киргизген учурда, Улуттук банкка төмөнкүлөрдү сунуштайт:
1) уставдын жаңы редакциясын макулдашуу жөнүндө өтүнүч кат;
19

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2016

2) банктын акционерлеринин жалпы жыйынында капитал өлчөмүн
өзгөртүү жана уставдын жаңы редакциясын бекитүү жөнүндө чечими
камтылган протоколу же анын көчүрмөсү (2-нускада);
3) уставдын жаңы редакциясы (2 нускада);
4) акционерлердин тизмеси (4 жана 5-тиркеме);
5) мурдагы эмиссиянын (чыгарылыштын) акцияларын чыгаруу
жыйынтыгынын мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн тастыктаган жана
банк тарабынан талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн баалуу кагаздар
рыногун жөнгө салган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан
берилген документтин көчүрмөсү (2 нускада).»;
−− 26.6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«26.6. Мыйзамда белгиленген тартипте мамлекеттик кайра
каттоодон өткөндөн кийинки жети жумуш күн ичинде банк Улуттук
банкка төмөнкү документтерди сунуштайт:
1) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органда мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү
тууралуу күбөлүктүн банк тарабынан талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн
көчүрмөсү;
2) акциялардын чыгарылышын мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн
тастыктаган жана талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн баалуу кагаздар
рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан
берилген документтин көчүрмөсү;
3) уставдын юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым
укуктуу мамлекеттик органдын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү
жөнүндө белги коюлган жаңы редакциясынын нотариалдык жактан
тастыкталган көчүрмөсү.»;
−− 26.7-пункттагы:
“таануу жана жыйынтыгы жөнүндө отчетту каттоо” деген сөздөр
“таануу жана жыйынтыгын каттоо” дегенге алмаштырылсын;
1-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:
«1) акциялар чыгарылышы жыйынтыгы каттоодон өткөндүгүн
тастыктаган жана банк тарабынан талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн
баалуу кагаздар рыногун жөнгө салган ыйгарым укуктуу орган
тарабынан берилген документтин көчүрмөсү;»;
−− 27.4-пункттагы:
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−− 1-пунктчадагы “уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду, же”
деген сөздөр алынып салынсын;
−− 3-пунктчадагы “уставга банктын фирмалык аталышын
өзгөртүүгө тиешелүү өзгөртүүлөрдүн текстин (24-тиркеме), же” деген
сөздөр алынып салынсын;
−− 27.6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«27.6.Лицензияны алмаштырууну жүзөгө ашыруу үчүн банк
мамлекеттик каттоодон өткөртүлгөн күндөн кийинки жети жумуш күнү
ичинде Улуттук банкка төмөнкүлөрдү сунуштоого милдеттүү:
1) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органда мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү
тууралуу күбөлүктүн банк тарабынан талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн
көчүрмөсүн;
2) уставдын юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органдын мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү
жөнүндө белги коюлган жаңы редакциясынын нотариалдык жактан
тастыкталган көчүрмөсүн;
3) жаңы фирмалык аталышы көрсөтүлгөн банктык лицензияны
алмаштырууга өтүнүч катты.»;
−− 27.10-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 28-1.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«28-1.1. “Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү)
мамлекеттик каттоо жөнүндө» мыйзамына ылайык банктын филиалын
кайра каттоо үчүн негиз болуп саналган банктын филиалы жөнүндө
жобого киргизилүүчү өзгөртүүлөр жана толуктоолор Улуттук банк
менен макулдашылууга тийиш.
Филиал жөнүндө жобого киргизилүүчү өзгөртүүлөрдү жана
толуктоолорду макулдашуу үчүн банк Директорлор кеңеши тарабынан
тиешелүү чечим кабыл алынгандан кийинки беш жумуш күнү ичинде
Улуттук банкка төмөнкү документтерди жөнөтөт:
1) филиал жөнүндө жобонун жаңы редакциясын кароого өтүнүч
катты;
2) Директорлор кеңешинин жыйынында филиал жөнүндө жобонун
жаңы редакциясын кабыл алуу чечими камтылган, банк тарабынан
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талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн протоколду же анын көчүрмөсүн (2
нускада);
3) филиал жөнүндө жобонун жаңы редакциясын (2 нускада).»;
−− 28-1.4-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«28-1.4. Филиалды мамлекеттик кайра каттоодон өткөргөндөн
кийинки беш жумуш күнү ичинде банк Улуттук банкка төмөнкүлөрдү
берүүгө милдеттүү:
1) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органда мамлекеттик каттоодон/кайра каттоодон
өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн
көчүрмөсү;
2) филиал жөнүндө жобонун жаңы редакциясынын банк тарабынан
талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.»;
−− 29.1-пункт төмөнкү абзац менен толукталсын:
«Бул жободо банктарды мажбурлоо менен кайра өзгөртүп түзүү
жол-жобосу каралган эмес.»;
−− 34.2-пункттагы:
“Кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө келишимдин долбоорун” деген
сөздөр “Директорлор кеңеши жана акционерлердин жалпы жыйыны
тарабынан бекитилген,” деген сөздөр менен толукталсын;
−− 34.4-пункттагы биринчи сүйлөм алынып салынсын;
−− 34.9-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 34.15-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«34.15. Юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органда банкты өзгөртүп түзүү фактысын мамлекеттик
кайра каттоодон өткөртүүгө макулдук берүү чечими Улуттук
банк тарабынан жобонун 34.14-пунктунда белгиленген, Кыргыз
Республикасынын мыйзам талаптарына жана Улуттук банктын
ченемдик укуктук актыларына жооп берген документтердин толук
топтому сунушталгандан кийинки 25 календардык күн ичинде кабыл
алынат.»;
−− 35.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«35.1. Акциялар Кыргыз Республикасынын “Акционердик коом
жөнүндө” мыйзамында белгиленген тартипте алмаштырылат.»;
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−− IX бөлүктүн аталышынын:
биринчи сүйлөмүндөгү “Кайра өзгөртүп түзүү” деген сөздөр
“Кайра каттоо” дегенге алмаштырылсын; “жана микрокредиттик
компанияларды (МКК)” деген сөздөр алынып салынсын;
−− IX бөлүктүн текстиндеги “МКК”, “жана МКК”, “/МКК” жана “же
МКК” деген сөздөр алынып салынсын;
−− 40, 41-главалардын текстиндеги “кайра өзгөртүп түзүү” деген
сөздөр тиешелүү жөндөмөдө “кайра каттоо” дегенге алмаштырылсын;
−− 40-главанын аталышындагы “кайра өзгөртүп түзүлүүгө
ниеттенген” деген сөздөр “кайра каттоодон өтүүдө” дегенге
алмаштырылсын;
−− 40.1-пунктунун:
−− биринчи абзацтагы “кайра өзгөртүп түзүлүүчү” деген сөздөр
“кайра каттоодон өтүүчү” дегенге алмаштырылсын;
−− 3-пунктчадагы “беш жыл” деген сөздөр “он жыл жана акыркы
беш жыл ичинде лицензиянын негизинде депозиттерди тартуу
операцияларын жүргүзгөн” деген сөздөр менен толукталсын;
−− жобого карата эскертүүлөр алынып салынсын;
−− 7-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:
«7-тиркеме
Банктын филиалынын жетекчиси/башкы
бухгалтери тууралуу маалымат
1

Аты-жөнү

2

Туулган күнү жана жери

3
4
5

Билими тууралуу маалымат (жогорку окуу жайдын аталышы,
аяктаган жылы, диплом боюнча адистиги)
Акыркы он жыл ичинде иштеген жери (компаниянын аталышы,
ишке орношкон жана иштен бошонгон күндү көрсөтүү менен
ээлеген кызмат орду)
Кошумча маалымат

»;
−− 12-тиркемедеги:
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−− 2-пункттагы “чет өлкө валютасындагы” деген сөздөр “баалуу
металлдар менен” дегенге алмаштырылсын;
−− 17-тиркемедеги 14-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«14. Кайсы болбосун өлкөдө, кайсы болбосун убакта Сизге же Сиз
олуттуу катышуучусу жана/же Директорлор кеңешинин мүчөсү же
болбосо кызмат адамы болгон компанияга карата:
−− административдик укук бузууларга жол берүү жөнүндө
айыптоолор болсо, анын ичинде мындай иш токтотулган болсо же
күнөө алынып салынган учурда (ооба/жок)______________________
−− дисциплинардык чара колдонулса (ооба/жок) ______________
−− мыйзамдарга ылайык, кылмыш ишине жол бергендиги жөнүндө
айыпталса, анын ичинде кылмыш иши токтотулса, актоо өкүмү
чыгарылса жана кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган болсо (ооба/
жок)__________________________________________.
Эгерде болгон болсо, укук коргоо органдары тарабынан коюлган
күнөөлөрдү, сот ишин, укук коргоо органдарынын аталышын, кайсы
болбосун мамлекеттик орган тарабынан колдонулган күнөөлөрдү жана
дисциплинардык айыптарды, соттук териштирүүлөрдү, чечимдерди,
жыйынтыктарды көрсөтүңүз: _____________________________.”;
−− 18-тиркеменин:
кириш сөзү төмөнкү редакцияда берилсин:
“Банкка олуттуу катышкан же контролдукту жүзөгө ашырган
акционерлер (жеке адамдар) тарабынан толтурулат”;
1.12-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
“1.12. Кайсы болбосун өлкөдө, кайсы болбосун убакта Сизге же Сиз
олуттуу катышуучусу жана/же кызмат адамы (Директорлор кеңешинин
мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык
менеджер ж.б.) болгон компанияга карата:
−− административдик укук бузууларга жол берүү жөнүндө
айыптоолор болсо, анын ичинде мындай иш токтотулган болсо же
күнөө алынып салынган учурда (ооба/жок)______________________
−− дисциплинардык чара колдонулса (ооба/жок) ______________
−− мыйзамдарга ылайык, кылмыш ишине жол бергендиги жөнүндө
айыпталса, анын ичинде кылмыш иши токтотулса, актоо өкүмү
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чыгарылса жана кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган болсо (ооба/
жок)__________________________________________.
Эгерде болгон болсо, укук коргоо органдары тарабынан коюлган
күнөөлөрдү, сот ишин, укук коргоо органдарынын аталышын, кайсы
болбосун мамлекеттик орган тарабынан колдонулган күнөөлөрдү жана
дисциплинардык айыптарды, соттук териштирүүлөрдү, чечимдерди,
жыйынтыктарды көрсөтүңүз (анын ичинде токтотулган иш, алынып
салынган күнөө, актоо өкүмү чыгарылса же кылмыш иши боюнча
жоопкерчиликтен бошотулган учурларда): ___”;
−− 21-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:
«21-тиркеме
Улуттук банктын лицензиясынын негизинде иш
алып барган банк тарабынан толтурулат
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы
Өкүлчүлүктү ачуу (жабуу) жөнүндө
БИЛДИРМЕ
__________________________________________________________
(мекеменин фирмалык бланкында)
Ушул аркылуу, ___________________________________________
(өкүлчүлүктү ачып жаткан банктын толук
аталышы жана лицензиясынын номери)
__________________________________________________________
(* караңыз) (өкүлчүлүктү ачуу максаты көрсөтүлөт)
максатында,
_______________________________________ (чечим кабыл алынган
күн көрсөтүлөт)
__________________________________________________________
(өкүлчүлүктү ачуу (жабуу) тууралуу чечим кабыл алган банктын
башкаруу органынын аталышы)
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төмөнкү дарек боюнча өкүлчүлүк ачуу (жабуу) чечими кабыл
алынгандыгын билдирет: ____________________________________
__________________________________________________________
(өкүлчүлүктүн почта дареги, телефону, факсы көрсөтүлөт)
Өкүлчүлүктүн жетекчиси тууралуу маалымат:
Аты-жөнү
Туулган күнү жана жери
Паспорттук маалыматтары
Жарандыгы
Жашаган жери (паспорт боюнча)
Билими тууралуу маалымат (жогорку окуу жайдын аталышы, бүтүргөн
жылы, диплом боюнча адистиги)

Тиркеме ____ барактан турат.
Өкүлчүлүк ачуу (жабуу) жөнүндө чечим кабыл алган банктын
органынын жетекчиси (кол тамгасы) аты-жөнү
Мөөрү
Эскертүү:
(*) – Бул маалыматтар өкүлчүлүктү ачып жаткан учурда келтирилет.»;
- 22-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:

«22-тиркеме
Чет өлкө банкы тарабынан толтурулат
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
Банктын өкүлчүлүктү ачуу (жабуу) жөнүндө
ӨТҮНҮЧ КАТЫ
__________________________________________________________
(мекеменин фирмалык бланкында)
Ушул аркылуу ___________________________________________
(өкүлчүлүктү ачып жаткан банктын толук
аталышы жана лицензиясынын номери)
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________________________________________________максатында,
(өкүлчүлүктү ачуу максаты көрсөтүлөт)
_____________________________________________чечими боюнча
(өкүлчүлүктү ачуу тууралуу чечим кабыл алган банктын башкаруу
органынын аталышы) ____________________________________
_______________________________ өкүлчүлүктү түзүүгө уруксат
берүүңүздү өтүнөт.
________________(банктын аталышы) __________________________
(чечим кабыл алынган күн көрсөтүлөт)
төмөнкү дарек боюнча өкүлчүлүктү ачуу (жабуу) ниетин билдирет:
__________________________________________________________
(өкүлчүлүктүн почта дареги, телефону, факсы)
Өкүлчүлүктүн жетекчиси тууралуу маалымат:
Аты-жөнү
Туулган күнү жана жери
Паспорттук маалыматтары
Жарандыгы
Жашаган жери (паспорт боюнча)
Билими тууралуу маалымат (жогорку окуу жайдын аталышы, аяктаган
жылы, диплом боюнча адистиги)

Тиркеме ____ барактан турат.
Өкүлчүлүктү ачуу (жабуу) жөнүндө чечим кабыл алган банктын
органынын жетекчиси, (кол тамгасы) аты-жөнү
Мөөрү
Эскертүү:
(*) – Бул маалыматтар өкүлчүлүктү ачып жаткан учурда келтирилет.»;
−− 23-тиркемедеги “операциялар тизмеси көрсөтүлөт” деген
сөздөр төмөнкү мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:
«. Аманат кассасы ислам принциптеринин негизинде кредиттерди
сунуштоодо /каржылоо боюнча операцияларды жүзөгө ашырууда
банктын ислам принциптери боюнча кредиттик саясаты/каржылоо
саясаты бекитилген күн жана номери, ошондой эле кредиттөөнү
жүзөгө ашырган жооптуу кызматкердин кредиттөө жагында иш
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стажы/курстардан же такшалуудан өткөндүгү тууралуу маалымат
көрсөтүлөт.»;
−− 25-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:

«25-тиркеме
_____________________________
(банктын аталышы)
_______________________________________
(эгерде эсеп филиалда ачылган болсо, филиалдын аталышы)
дареги ____________
тел.: _____________
факс _____________
_____________________________________(банктын аталышы)
______________________(аты-жөнү) акча каражаттары тууралуу
төмөнкү маалыматтары менен ______________(эсепти ачуу күнү)
тартып, биздин банкта ачылган №_______ эсептин ээси экендигин
тастыктайт:
1) ____ күнүнө карата эсеп боюнча калдыгы ________________
(сумма)
2) акыркы жыл ичинде орточо баланс ________________ (сумма)
3) эсеп түрү
Банктын кызмат адамынын аты-жөнү ___________
Банктын кызмат адамынын кол тамгасы ___________
Күнү ____________________________»;
−− 27-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:
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“27-тиркеме

Күнү

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы

БИЛДИРМЕ
Ушул аркылуу ____________________________________ (өтүнүч
менен кайрылган банктын аталышы) Кыргыз Республикасынын
аймагында _________________________ шаарында (филиалдын
жайгашкан жерин кошумча көрсөтүү) филиал ачууга уруксат берүү
өтүнүчү менен кайрылат.
Бул билдирмеге төмөнкүлөр тиркелет:
1. ____ барактан турган анкета.
2. _____________________________________________
тарабынан (финансылык отчеттун аныктыгын тастыктаган көз
карандысыз аудитордук компаниянын аталышы көрсөтүлөт)
тастыкталган ____-жыл үчүн финансылык отчет.
3. __________________________________________________
тарабынан (финансылык отчеттун аныктыгын тастыктаган көз
карандысыз аудитордук компаниянын аталышы көрсөтүлөт)
тастыкталган ____-жыл үчүн финансылык отчет.
4. __________________________________________________
тарабынан (финансылык отчеттун аныктыгын тастыктаган көз
карандысыз аудитордук компаниянын аталышы көрсөтүлөт)
тастыкталган ____-жыл үчүн финансылык отчет.
5. Өтүнүч менен кайрылган банктын ыйгарым укуктуу органынын
Кыргыз Республикасынын аймагында филиалды ачуу жөнүндө чечими.
6. Өтүнүч менен кайрылган банктын уюштуруу документтеринин
талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.
7. Өтүнүч менен кайрылган банктын талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн
банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензиясынын көчүрмөсү.
8. Банк, анын түзүмү, жетекчилери (Директорлор кеңешинин (байкоо
органынын мүчөлөрүнүн), башкарма мүчөлөрү (аткаруу органынын),
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акционерлер (ээлик кылуучулар) тууралуу жалпы маалымат. (Эгерде
банк топтун бир бөлүгү болуп саналса - топ жөнүндө жана топко кирген
компаниялар жөнүндө маалыматтар, топко кирген компаниялардын
негизги иши тууралуу маалыматтар, ошондой эле финансылык абалы
жөнүндө маалыматтар).
9. Филиалдын алгачкы үч жылга каралган ишин жана банктын
филиалын түзүүгө экономикалык негиздеме камтылган бизнес-планы.
10. Аларды жүргүзүүгө филиал ыйгарым укуктуу болгон банктык
операциялардын тизмесин кошо алганда, банктын филиалы жөнүндө
жобо жана өтүнүч менен кайрылган банк тарабынан филиалды шайкеш
көзөмөлдөөнү камсыз кылган жол-жоболор (чет өлкө банкынын башкы
кеңсеси).
11. Банктык көзөмөл органынын ____________________________
(түзүлгөн (катталган) өлкөнүн) өтүнүч менен кайрылган банктын
банктык операцияларды жүргүзүүгө лицензияга ээ экендиги жана
Кыргыз Республикасынын аймагында филиал ачууга укуктуу экендиги
жөнүндө кат жүзүндөгү тастыктамасы.
12. Банктын филиалында иштеген кызмат адамдардын Улуттук
банк тарабынан белгиленген талаптарга ылайык келүүсүн тастыктаган
маалымат.
13. Филиал жайгашуучу имарат банктын кассалык түйүндөрүнө
жана имараттарына карата коюлуучу техникалык жактан чыңдоо жана
коопсуздук талаптарына ылайык келүүсү жөнүндө документтер.
14. ________________________________________ (башка
тиркелүүчү документтерди көрсөтүңүз).
Көрсөтүлгөн маалыматтар анык экендигин тастыктайбыз.
Ыйгарым укуктуу адамдын кол тамгасы, мөөрү”
−− төмөнкү мазмундагы 34-тиркеме менен толукталсын:
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«34-тиркеме
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ
“Ислам терезеси” аркылуу ислам банк иши жана каржылоо
принциптери боюнча банк операцияларын жүргүзүү укугуна
N___/3 ЛИЦЕНЗИЯ
_________________________________________________________
(юридикалык жактын толук аталышы)
_________________________________________________________
(юридикалык жактын кыскартылган аталышы)
_________________________________________________________
(жайгашкан жери)
1. Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык, ислам
банк иши жана каржылоо принциптери боюнча төмөндө келтирилген
банк операцияларын улуттук валютада жана чет өлкө валютасында
(чет өлкө валютасында банк операцияларын жүргүзүү укугуна
лицензиясы болгон шартта) жүзөгө ашыруу укугуна ээ:
1.1. «Мудараба» бүтүмдөрү;
1.2. «Шарика/Мушарака» бүтүмдөрү;
1.3. «Мурабаха» бүтүмдөрү;
1.4. «Иджара жана Иджара Мунтахийя Биттамлик» бүтүмдөрү;
1.5. «Кард Хасан» бүтүмдөрү;
1.6. «Истиснаа жана катар Истиснаа» бүтүмдөрү;
1.7. «Гарантиялар» бүтүмдөрү;
1.8. «Салам» бүтүмдөрү;
1.9. «Документардык аккредитив» бүтүмдөрү;
1.10. Ишеним боюнча жана гарантияланган сактоо бүтүмдөрү;
1.11. Жеке адамдардын жана юридикалык жактардын эсептерин
ачуу жана жүргүзүү;
1.12. Корреспонденттик мамилелерди өз алдынча түптөө;
1.13. Кардардын жана банк-корреспонденттердин тапшырмасы
боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү жана аларды кассалык тейлөө;
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1.14. Төлөм карттарын кошо алганда, төлөм документтерин
(чектер, башка документтер) чыгаруу, сатып алуу, төлөө, кабыл алуу,
сактоо жана тастыктоо.
2. “Ислам терезеси” аркылуу ислам банк иши жана каржылоо
принциптери боюнча банк операцияларын жүргүзүүгө чектөө
баракчасы ушул лицензиянын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
Бул лицензия ага кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет.
Банк коммерциялык банктардын лицензияларынын реестрине
киргизилген (жылы, айы, күнү).
Бланктын сериясы ______________ №_______
Төраганын орун басары/Башкарма мүчөсү»;
−− төмөнкү мазмундагы 35-тиркеме менен толукталсын:
«35-тиркеме
“Ислам терезеси” аркылуу ислам банк иши жана каржылоо
принциптери боюнча банк операцияларын жүргүзүү укугуна
(жылы, айы,күнү) берилген N ___/3 лицензияга карата
ЧЕКТӨӨ БАРАКЧАСЫ
__________________________________________________
(юридикалык жактын толук аталышы)
Банктык операциянын катар
номери

Чектөөлөр
белгиленсе
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Чектөө
белгиленген күн

Эскертүү
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
Бланктын сериясы _______________ N _______
Төраганын орун басары/Башкарма мүчөсү».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 30-мартындагы № 15/3

Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы
№ 6/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл
боюнча комитети жөнүндө» жобонун жаңы редакциясын
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө” мыйзамынын 7, 43 беренелерине ылайык, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасы 2005-жылдын 19-мартындагы №
6/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча
Комитети жөнүндө» жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу»
токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча Комитети
жөнүндө» жобонун:
1.3-пункту төмөнкү реакцияда берилсин:
«1.3. Көзөмөл боюнча комитеттин жеке курамы Улуттук банктын
буйругу менен бекитилет.
Комитеттин курамына Улуттук банктын Төрагасынын орун басары/
Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү (Комитеттин Төрагасы),
Улуттук банк Башкармасынын бир мүчөсү, Улуттук банктын түзүмдүк
бөлүмдөрүнүн жетекчилери – Тышкы көзөмөл башкармалыгынын,
Инспектирлөө башкармалыгынын, Көзөмөл методологиясы жана
лицензиялоо башкармалыгынын, Акча-кредиттик операциялар
башкармалыгынын начальниктери, Юридика башкармалыгынын
бөлүм начальниги кирет.
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Комитеттин курамына Улуттук банктын Төрагасынын буйругуна
ылайык кеңеш берүүчү укугунда башка кызматкерлер да кириши
мүмкүн.
Комитеттин төрагасы жана/же башка мүчөлөрү жок учурда Улуттук
банктын буйругуна ылайык, алардын милдетин аткарган башка
кызматкерлер комитеттин отурумуна катышат.».
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыялангандан бир ай өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
4. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.Дж.Джусупов мырзага
жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 30-мартындагы №15\6

«Кыргыз Республикасында электрондук акча
жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык,
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасында электрондук
акча жөнүндө» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдору күчүн жоготкон
катары таанылсын:
−− 2015-жылдын 12-майындагы № 27/8 «Кыргыз Республикасында
электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу;
−− 2015-жылдын 2-ноябрындагы № 65/2 «Улуттук банк
Башкармасынын 2015-жылдын 12-майындагы № 27/8 «Кыргыз
Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү
жөнүндө».
3. Төлөм системасынын банк – электрондук акча эмитенти менен
“Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобонун
талаптарына ылайык келишим түзбөгөн операторлору электрондук
акчага байланыштуу ишин 2016-жылдын 1-июнунан тартып
токтотушсун.
4. Юридика башкармалыгы:
−− бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
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−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлигине жөнөтсүн.
5. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
6. Документ менен иш алып баруу башкармалыгы ушул токтом
менен Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык
башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн
тааныштырсын.
7. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен иштеп
жаткан коммерциялык банктарды, төлөм системасынын операторлорун
жана эл аралык электрондук акча системасын тааныштырсын.
8. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Л.Дж. Орозбаевага ыйгарылсын.
Төрага

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6
токтомуна карата тиркеме

«Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобо
1-глава. Жалпы жоболор
1. Бул жобо, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы банктар
жана банк иши жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын төлөм
системасы жөнүндө», «Кыргыз Республикасында лицензиялыкуруксат берүү системасы жөнүндө», «Кылмыш жолу менен алынган
кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик
же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү
жөнүндө» мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын (мындан ары – Улуттук банк) ченемдик укуктук актыларына
ылайык иштелип чыккан.
2. Жободо коммерциялык банктар (мындан ары – банк) тарабынан
электрондук акчаны чыгаруу, аларды жайылтуу жана нак акчага
айландыруу, Кыргыз Республикасынын аймагында электрондук
акчаны пайдалануу менен төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштоо
тартиби, ошондой эле эл аралык электрондук акча системасына
карата талаптар аныкталган.
3. Бул жободо банктарга, операторлорго, агенттерге, субагенттерге,
ошондой эле эл аралык электрондук акча системаларына, алардын
агенттерине жана субагенттерине карата талаптар аныкталган.
4. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын аймагында коммерциялык
банктарга электрондук акчаны чыгарууга лицензия берүү укугуна ээ
жалгыз лицензиар болуп саналат.
5. Банктар, операторлор, агенттер, субагенттер, эл аралык
электрондук акча системалары, алардын агенттери жана субагенттери
Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык, кылмыш
жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)
жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого

38

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2016

каршы аракеттенүү боюнча талаптарды так сактоого жана аткарууга
тийиш.
2-глава. Терминдер жана аныктамалар
6. Ушул жобонун максатында төмөнкү терминдер жана аныктамалар
колдонулган:
Электрондук акча акцептанты – бул, агент же электрондук акча
чыгарган эмитент-коммерциялык банк менен түзүлгөн келишимге
ылайык, электрондук акча менен операциялар ишке ашырылгандыгын
тастыктаган документтерди тариздөө менен товарлар же кызмат
көрсөтүүлөргө төлөө үчүн электрондук акчаны кабыл алган
юридикалык жак же жеке ишкер.
Электрондук акча агенти (дистрибьютор) – бул, юридикалык жак
же жеке ишкер, резидент, ал электрондук акча чыгарган банк менен
түзүлгөн агенттик келишимдин негизинде, электрондук акчаны нак же
нак эмес акча каражаттарына алмаштырууну (ордун жабууну), ушул
жобонун шарттарына ылайык электрондук акчаны жайылтууну ишке
ашырат.
Эл аралык электрондук акча системасынын агенти – бул, өз ишин
Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык жүзөгө
ашырган жана эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти
менен келишимдик мамилеге ээ банк-резидент.
Аутентификация – бул, идентификатордун (ПИН-код, логин
ж.б.) дал келүүсүн текшерүү аркылуу ошол адамдын аныктыгын
такташтыруу процесси.
Эсептешүүлөрдө электрондук акчаны пайдалануу - программалыктехникалык каражаттарды пайдалануу менен сунушталган товарлар
жана/же кызмат көрсөтүүлөр үчүн эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууда
ээлик кылуучу акцептантка электрондук акчаны өткөрүп берүүсү.
Акча каражаттарынын жылышы улуттук валютада жана нак акчаны
пайдалануусуз, электрондук акча ээсинин эсебинен акцептанттын
эсебине чегерүү аркылуу ишке ашырылган шартта, электрондук
акчаны пайдалануу менен эсептешүү нак эмес болуп саналат.
Электрондук капчыктын идентификациялык номери –
системада алгач каттоодон өтүү учурунда ыйгарылган кайталангыс
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(уникалдуу) электрондук капчык номери. Электрондук капчыктын
идентификациялык номери боюнча электрондук акча ээси өз
капчыгындагы акча каражаттарынын жылышы жана калдыктары
жөнүндө маалыматты алууга, ошондой эле зарыл учурларда капчыкты
блокировкалоо мүмкүнчүлүгүнө ээ.
Идентификацияланган электрондук капчык – Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык идентификациялоо жана
верификациялоо процессинен өткөн электрондук капчык ээси.
Эл аралык электрондук акча – Кыргыз Республикасынын чегинен
тышкары резидент эместер тарабынан чыгарылган (эмитирленген)
электрондук акча.
Нак акча каражаттары – банкнот жана монета түрүндөгү чет өлкө
валютасы жана улуттук валюта акча белгилери.
Электрондук акча менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү системасынын
оператору (мындан ары - оператор) – бул, Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык иш алып барган төлөм системасынын
оператору, резидент, ал электрондук акча менен операцияларды
жүзөгө ашыруу үчүн атайы программалык камсыздоону, аппараттык
жана түйүндүк жабдууларды орнотууну жана/же техникалык жактан
колдоого алууну камсыз кылат, ошондой эле банк менен түзүлгөн
келишимдин негизинде процессингди жүзөгө ашырат.
Айландыруу – электрондук акча ээсинин банкка, операторго,
агентке, субагентке, эл аралык электрондук акча системасынын
субагентине сунуштаган электрондук акчаны/эл аралык электрондук
акчаны, аларда сакталган электрондук акча/эл аралык электрондук
акча калдыгынан ашпаган суммада нак же нак эмес акчага алмаштыруу
операциясы. Айландыруу банктын аралыкта орнотулган жабдуулары
аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн.
Электрондук акча процессинги – эсептешүү системасынын
катышуучулары ортосунда түзүлгөн тиешелүү келишимдерге ылайык,
өзүндө электрондук акчаларды пайдалануу менен ишке ашырылган
операциялар тууралуу маалыматтарды топтоону, иштеп чыгууну жана
аларды катышуучуларга жөнөтүүнү камтыган иш.
Эсептешүү банкы – электрондук акчаны пайдалануу менен төлөм
системасынын катышуучулары ортосунда өз ара эсептешүүнү жүзөгө
ашырган банк.
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Электрондук акчаны жайылтуу – банктын, агенттин, субагенттин,
эл аралык электрондук акча системасынын агентинин (субагентинин)
электрондук акчаны/ эл аралык электрондук акчаны андан ары
пайдалануусу үчүн ээлик кылуучуларга берүү боюнча кызмат
көрсөтүүлөрү.
Электрондук акчаларды эсепке алуу боюнча банктык эсеп – бул,
банк тарабынан ачылган эсеп, ал чыгарылган электрондук акча
боюнча акча каражаттар суммасын чегерүү жана электрондук акчанын
ордун жабуу үчүн аларды эсептен алып салуу операцияларын ишке
ашырууда гана пайдаланылат. Бул эсептеги калдык бардык чыгарылган
электрондук акча боюнча милдеттенмелердин жалпы суммасына
барабар. Бул эсептен акча каражаттарын эсептеп алып салууга чек
коюлат жана алар ар башка электрондук системаларда жайгашкан
каражаттарды бир электрондук капчыктан экинчисине которууну кошо
алганда, электрондук акчанын ордун жабуу үчүн акцептанттардын
дарегине гана жүзөгө ашырылат.
Электрондук акча системасында каттоодон өтүү – банктын,
оператордун, эл аралык электрондук акча системасынын жолжоболоруна ылайык, кардардын өзүнө тиешелүү маалыматтарды
киргизүүсү менен милдеттүү аутентификациялоо аркылуу системада
каттоодон өтүүсү.
Электрондук акчаны пайдалануу менен эсептешүү системасы
(электрондук акча системасы) – электрондук акчанын жүгүртүлүшүн
камсыз кылган чогуу алгандагы банктык жана башка институттар,
аппараттык-техникалык каражаттар, эрежелер жана жол-жоболор.
Субагент/эл аралык электрондук акча субагенти – бул, агент/
эл аралык электрондук акча агенти менен электрондук акчаны/эл
аралык электрондук акчаны жайылтуу жана ордун жабуу боюнча
операцияларды жүзөгө ашырууга субагенттик келишим түзгөн
юридикалык жак же жеке ишкер.
Пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган жабдуу – бул,
электрондук капчык ээсинин электрондук акчаны пайдалануу менен
төлөмдөрдү жүзөгө ашыруусу үчүн электрондук капчыктан пайдалануу
мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган инструмент (персоналдык, планшеттик
компьютер, уюлдук телефон же башка жабдуу).
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Электрондук акча системасынын катышуучулары – бул банк,
агент, оператор, акцептант, электрондук акча ээси, эсептешүү банкы,
субагент/эл аралык электрондук акча субагенти.
Электрондук акча эмиссиясы (мындан ары – чыгаруу) – аларга
мындан ары да ордун жабуу мүмкүнчүлүгүн сунуштоо менен нак
же нак эмес акча каражаттарына алмаштыруу аркылуу банктын өз
электрондук акчаларын жүгүртүүгө чыгаруу иши.
Электрондук акча – программалык-техникалык жабдууда
электрондук түрдө сакталган (алдын ала төлөнгөн карттар, виртуалдуу
алдын ала төлөнгөн карттар жана электрондук капчык электрондук
акча инструменти болуп саналат) жана акцептанттар уюмунун жана
электрондук акча эмитенти–уюмунун товарлар/кызмат көрсөтүүлөр
үчүн төлөм каражаты катары кабыл алынган акча наркы.
Электрондук капчык – анда электрондук акча суммасы жана
алардын ээлик кылуучуларга таандык экендиги жөнүндө маалымат
камтылган программалык камсыздоо же башка программалыктехникалык жабдуу түрүндөгү электрондук акча сакталуучу жабдуу.
Эл аралык электрондук акча эмитенти – Кыргыз Республикасынын
аймагынан тышкары эмиссияны ишке ашырган, түзүлгөн өлкөнүн
мыйзам талаптарынын алкагында ишкердигин жүргүзгөн юридикалык
жак.
Электрондук акча эмитенти (мындан ары - банк) – бул, электрондук
акча чыгарууну жүзөгө ашырган, Улуттук банктын электрондук акча
чыгарууга лицензиясына ээ, ошондой эле электрондук акчаны
нак акчага айландырууга электрондук акча ээси тарабынан
сунушталган акчаны айландыруу боюнча шартсыз жана кайтарымсыз
милдеттенмелерди өзүнө алган коммерциялык банк.
3-глава. Электрондук акчаны пайдалануу менен
кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо тартиби
7. Кыргыз Республикасынын аймагында чыгарылган электрондук
акча улуттук валютада туюндурулууга тийиш. Кыргыз Республикасынын
аймагында башка валютада туюндурулган электрондук акчаны
чыгарууга тыюу салынат.
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8. Электрондук акчаны пайдалануу менен акцептанттардан кызмат
көрсөтүүлөрдү жана товарларды сатып алуу операцияларын ишке
ашырууга, нак акча каражаттарын алууга, электрондук акчаларды
бир электрондук капчыктан экинчисине которууга жана банктык эсепке
электрондук акчаны которуу аркылуу алардын ордун жабууга болот.
9. Электрондук капчык нак же нак эмес акча каражаттары, ошондой
эле банктык операцияларды жана акча которууларды пайдалануу
менен толукталышы мүмкүн.
10. Банк, агент акцептанттардын товарлары жана кызмат
көрсөтүүлөрү үчүн төлөмдөрдүн төлөнүшүн камсыз кылуу үчүн
электрондук акчаны кабыл алуу келишимин түзөт, электрондук акчаны
пайдалануу менен сунушталуучу кызматтардын тизмегин белгилейт.
Тараптардын укуктары жана жоопкерчиликтери, ошондой эле алар
ортосунда өз ара эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби келишимде
белгиленет.
11. Банк, оператор ошол коммерциялык уюм менен келишим түзгөн
учурда жана Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптары сакталган
шартта, ошол коммерциялык уюмдар үчүн гана идентификацияланган
электрондук капчыкка эмгек акы төлөмдөрүн которууга жол берилет.
12. Ушул жобонун нормаларынын алкагында төлөмдөрдү жана
эсептешүүлөрдү жүргүзүүдө юридикалык жак менен электрондук
акчаны пайдалануу укугу каралган келишим түзүлгөн шартта,
электрондук капчык ички буйруктар, буйруулар жана ишеним каттар
аркылуу тиешелүү түрдө таризделген уюштуруу документтерине
ылайык ошол электрондук капчыкты пайдалануу укугуна ээ ыйгарым
укуктуу адам көрсөтүлгөн шартта юридикалык жакка катталат.
13. Банк, оператор электрондук акча ээсин милдеттүү түрдө
аутентификациялоо аркылуу электрондук акча системасында
каттоодон өткөрүүдө анын коопсуздугун камсыз кылуу чараларын
көрүүгө тийиш.
14. Катталган ар бир электрондук капчык электрондук акча
системасында идентификациялык номерге ээ болууга тийиш.
15. Электрондук акча менен ишке ашырылган кайсыл болбосун
операция Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, анын
ичинде төлөнгөндүгү жөнүндө чек же аны тастыктаган кандай
болбосун башка документ, смс-билдирүү, электрондук капчык
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ээсинин электрондук дарегине жөнөтүлгөн, анда бардык реквизиттер
камтылган билдирме менен тастыкталууга тийиш.
§ 1. Электрондук акча чыгарган банкка
карата коюлуучу негизги талаптар
16. Кыргыз Республикасында электрондук акча эмитентинен
болуп, электрондук акча чыгарган жана ордун жабуу үчүн электрондук
акча ээси сунуштаган акчанын ордун жабуу боюнча шартсыз жана
кайтарымсыз милдеттенмелерди өзүнө алган банк саналат.
17. Банк электрондук акчаларды чыгарууну жана аларды иштеп
чыгууну (процессинг) жүзөгө ашыруу үчүн кошумча лицензияга ээ
болууга тийиш.
18. Банк электрондук акчаны чыгаруу, жайылтуу, иштеп чыгуу жана
ордун жабуу ишин жөнгө салган эрежелерди иштеп чыгат.
19. Банк электрондук акча операторунун милдетин өз алдынча
аткарат жана электрондук акча процессингин жүзөгө ашырат же
болбосо оператор менен электрондук акчаны пайдалануу аркылуу
эсептешүүлөрдү жүргүзүү системасынын жана ушул жобонун
талаптарына, эрежелерине ылайык процессинг милдетин аткаруу
келишимин түзөт.
20. Банк менен оператор ортосунда түзүлгөн келишимде
төмөнкүдөй милдеттүү шарттар камтылууга тийиш:
−− оператор банкта анын өлчөмү тараптар ортосунда түзүлгөн
келишимде аныкталган камсыздандыруу депозитин ачууга же тараптар
ортосунда түзүлгөн келишимде каралган шарттарда мүмкүн болуучу
тобокелдиктердин жана жоготуулардын ордун жабууга каралган кам
катары банктык гарантия болууга тийиш;
−− тараптардын ишкердигинин токтотулушуна (лицензияны
кайтарып алуу, банкроттук ж.б.), системада орун алган штаттан
тышкаркы жагдайларга, ошондой эле форс-мажордук жагдайларга
байланыштуу милдеттенмелерди аткаруу боюнча шарттары жана
жоопкерчиликтери;
−− электрондук акча системасынан пайдалануу милдеттерин жана
укуктарын бөлүштүрүү;
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−− системада, ага карата кине коюулар боюнча иш алып баруу
шарттары жана тараптардын жоопкерчиликтери.
21. Банк өз маалымат системасынын үзгүлтүксүз ишин жана
транзакцияларды жүргүзүүдө коопсуздукту камсыз кылуу үчүн ички
эрежелерди жана жол-жоболорду иштеп чыгууга тийиш. Электрондук
акчаларды пайдалануу менен эсептешүү системасында колдонулган
программалык жана техникалык каражаттар Улуттук банктын
маалымат коопсуздугун камсыз кылуу талаптарына ылайык келүүгө
тийиш.
22. Банк электрондук акча ээлери жана аларды пайдалануу
менен жүзөгө ашырылган операциялар тууралуу маалыматтардын
сакталышын жана купуялуулугун камсыз кылууга милдеттүү.
Электрондук акча ээлери жана алардын электрондук акча боюнча
ишке ашырылган операциялары тууралуу маалымат Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык гана сунушталышы мүмкүн.
§ 2. Операторго карата коюлуучу негизги талаптар
23. Оператор өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына
ылайык Улуттук банк тарабынан берилген лицензиянын негизинде
жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген
талаптарга ылайык жүзөгө ашырат.
24. Электрондук акча менен операциялар боюнча процессинг
милдетин аткаруу үчүн оператор банк менен келишим түзүүгө тийиш.
25. Эгерде оператор бир нече банк менен келишим түзгөн болсо,
анда ал өз маалымат системасында ар бир банк боюнча өзүнчө
электрондук капчык эсебин жүргүзүүгө тийиш.
26. Оператор электрондук акча ээлери жана аларды пайдалануу
менен жүзөгө ашырылган операциялар тууралуу маалыматтардын
сакталышын жана купуялуулугун камсыз кылууга милдеттүү.
Электрондук акча ээлери жана алардын электрондук акча менен ишке
ашырган операциялары тууралуу маалымат үчүнчү жактарга Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык гана сунушталат.
27. Оператор электрондук акчаны пайдалануу менен ишке
ашырылган транзакциялардын коопсуздугу жана ишенимдүүлүгү үчүн
жоопкерчилик тартат.
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28. Оператор өз маалымат системасынын үзгүлтүксүз ишин жана
төлөмдөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн ички эрежелерди жана
жол-жоболорду иштеп чыгууга тийиш.
29. Оператор өз маалымат системасында электрондук капчык
үчүн лимиттерди белгилөөгө, ошондой эле банк менен түзүлгөн
келишим шарттарына, ушул жобого жана Улуттук банктын башка
ченемдик укуктук актыларына ылайык электрондук акчаны эсепке
алуу шарттарын аткарууга тийиш.
§3. Электрондук акча үчүн белгиленген лимиттер
30. Эгерде кардар банктын, оператордун жол-жоболоруна ылайык
системада аралыктан катталган болсо, анын электрондук капчыгы
идентификацияланбаган болуп саналат. Идентификацияланбаган
электрондук капчыктагы калдык 150 (жүз элүү) эсептик көрсөткүчтөн
ашпоого тийиш.
31. Идентификацияланбаган электрондук капчык аркылуу төмөнкү
операцияларды ишке ашырууга тыюу салынат:
−− идентификацияланбаган электрондук капчыктарга акча
каражаттарын которууга;
−− нак акчага айландырууга.
32. Каттоодон өткөн жактардын транзакцияларынын жалпы
суммасы ай ичинде бир электрондук капчык боюнча 300 (үч жүз)
эсептик көрсөткүчтөн ашпоого тийиш.
33. Эгерде жабдуудагы электрондук акча суммасы 150 (жүз
элүү) эсептик көрсөткүчтөн жогору болсо, банк, агент Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте электрондук
акча ээсин – жеке адамды идентификациялоо жана верификациялоо
жол-жобосун жүргүзүүгө милдеттүү.
34. Банк агенттерин, акцептанттарын кошо алганда, өзүнүн бардык
электрондук капчык ээлери үчүн электрондук акча менен операциялар
боюнча тобокелдиктерге жол бербөө максатында, электрондук капчык
ээлеринин категорияларына жараша лимит өлчөмүн өз алдынча
белгилөөгө тийиш. Лимиттер өлчөмү электрондук капчык ээлеринин
категорияларына жараша банктын ички жол-жоболорунда аныкталат.
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35. Юридикалык жактар жана жеке ишкерлер Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык толук идентификациялоо
жана верификациялоо жол-жобосунан өтүүгө тийиш.
36. Жеке ишкерлер жана юридикалык жактар үчүн бир электрондук
акчаны пайдалануу менен 1 (бир) операциянын максималдуу өлчөмү
3000 (үч миң) эсептик көрсөткүчтөн ашпоого тийиш. Бул суммадан
жогору операциялар ошол жеке ишкерлердин жана юридикалык
жактардын банктык эсептери аркылуу өтүүгө тийиш.
§4. Электрондук акчаны пайдалануу менен ишке ашырылган
операцияларды (төлөмдөрдү) эсепке алуу тартиби
37. Электрондук акчаны пайдалануу менен операциялар
электрондук акча системасынын катышуучулары тарабынан банктын,
оператордун электрондук акчаны пайдалануу менен эсептешүү
системасында ички эрежелерге жана катышуучулар ортосунда
түзүлгөн, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына каршы
келбеген келишим шарттарына ылайык жүзөгө ашырылат.
38. Электрондук акчаны пайдалануу менен ишке ашырылган
операциялар боюнча акча каражаттарды эсепке алуу, банктын
бардык чыгарылган электрондук акчаны эсепке алуу үчүн каралган
электрондук акча эсебин жүргүзүү боюнча өзүнчө банктык эсепте
ишке ашырылат.
39. Электрондук акча системасында чыгарылган электрондук
акча көлөмү жана суммасы банктын бухгалтердик балансында,
демек электрондук акчаны эсепке алуу боюнча банктык эсепте
чагылдырылган көлөмгө жана суммага дал келүүгө тийиш.
40. Оператор банкка электрондук капчык ээлери жана айкын убакыт
ыргагында ишке ашырылган транзакциялар жөнүндө маалыматтан
пайдалануу мүмкүнчүлүгүн сунуштоого милдеттүү.
41. Банктын, агенттин, оператордун чарба жүргүзүү же башка
ишкердик боюнча акча каражаттарын жана өз ара эсептешүүлөрүн,
ошондой эле электрондук акчаны кабыл алуу жана тейлөө учурунда
алынган кандай болбосун комиссиялык төлөм түрлөрүн эсепке алуу,
банкта ачылган, электрондук акчаны эсепке алуу боюнча банктык
эсептен айырмаланган өзүнчө эсепте жүзөгө ашырылат.
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42. Банк, оператор чейрек сайын, отчеттук чейректен кийинки айдын
15 кечиктирбестен, ушул жобого карата 1-тиркемеде белгиленген
формага ылайык, электрондук акчаны пайдалануу менен ишке
ашырылган операциялар жөнүндө бардык зарыл отчеттордун Улуттук
банкка берилип турушун камсыз кылууга тийиш.
43. Улуттук банк туруктуу негизде сунушталуучу отчеттордун
негизинде, ошондой эле инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүдө
электрондук акча менен эсептешүүлөр системасынын эрежелеринин
жана ушул жобонун талаптарынын сакталышына контролдукту жүзөгө
ашырат.
§ 5. Агенттер жана электрондук акчаны жайылтуу
44. Банк агент менен электрондук акчаны пайдалануу аркылуу
белгилүү бир кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого агенттик келишим
түзүшү мүмкүн. Банк электрондук акча агенттерине карата
критерийлерди өз алдынча иштеп чыгууга, ошондой эле банктын
ички жол-жоболорунда электрондук акчаны пайдалануу менен ишке
ашырылуучу операциялар тизмегин белгилөөгө тийиш.
45. Банк агенттик келишимдин алкагында банктын атынан иш алып
барган өз агенттеринин иш-аракеттери/аракеттенбей коюусу үчүн өз
ээлик кылуучулары алдында агенттик келишимдин алкагында жана
анын чегинде жоопкерчилик тартат.
46. Агент банктын макулдугу боюнча электрондук акчаны
жайылтуу үчүн субагент менен тиешелүү келишим түзүшү мүмкүн.
Агент, субагенттик келишимдин алкагында банктын, агенттин атынан
иш алып барган өз субагенттеринин иш-аракеттери/аракеттенбей
коюусу үчүн келишимдин чегинде жана ага ылайык банк алдында
жоопкерчилик тартат.
47. Агент ар бир банк менен агенттик келишим түзгөн шартта, бир
нече банкка кызматтарын сунушташы мүмкүн.
48. Банк агенттин аталышын, айкын дарегин, инсандыгын
тастыктаган тиешелүү документтерди жана юридикалык статусун,
операциялар тизмегин көрсөтүү менен өз агенттери боюнча маалымат
базасын жүргүзүүгө жана аны инспектордук текшерүүлөрдүн
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жүрүшүндө же Улуттук банкка талап кылынган шартта сунуштоого
тийиш.
49. Банк электрондук акчаны жайылтуу үчүн агенттерди тартуу
боюнча төмөнкүдөй документтерге ээ болууга тийиш:
1) агент менен түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү, анда агенттин
Улуттук банктын талабы боюнча маалыматты сунуштоо жана ага
өз жайларынан, системасынан жана жазууларынан пайдалануу
мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу милдеттенмелери каралууга тийиш;
2) электрондук акчаны пайдалануу менен кызматтарды көрсөтүү
жана өз агенттери аркылуу алардын ордун жабуу саясаты, жол-жобосу,
анын ичинде терроризмге жана акчанын изин жашырууга бөгөт коюу
чаралары боюнча саясат, жол-жобо, ошондой эле тиешелүү жоболор
жана колдонмолор;
3) тобокелдиктерди кыскартуу үчүн пайдаланылган контролдук
чараларын кошо алганда, электрондук акча менен кызмат
көрсөтүүлөргө байланыштуу тобокелдиктерге баа берүү жана агенттер
аркылуу алардын ордун жабуу документтери;
4) агенттерди окутууда пайдаланылуучу колдонмолор жана кандай
болбосун материалдар;
5) Улуттук банктын талабы боюнча зарыл болгон башка
маалыматтарды сунуштоо.
50. Электрондук акчаны пайдалануу аркылуу кызматтарды
сунуштаган агент менен иш алып барууда банк төмөнкү маалыматтарды
көрсөтүү менен анын эсебин жүргүзүүгө/жазууларды чагылдырууга
тийиш:
−− юридикалык жактын же жеке ишкердин аталышы;
−− тиешелүү мамлекеттик органдарда каттоодон өткөндүгүн
тастыктаган документ;
−− агенттин айкын жайгашкан/юридикалык дареги, телефон
номерлери.
51. Электрондук акчаны пайдалануу аркылуу кызмат көрсөтүүлөрдү
сунуштаган агент менен иш алып барууда банк төмөнкүлөрдү аткарууга
милдеттүү:
1) өз агентин тиешелүү негизде окутууга, анын ичинде кардарларга
кызмат көрсөтүүлөрдүн коопсуз жана натыйжалуу сунушталышын
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камсыз кылуу боюнча саясатты, эрежелерди жана операциялык
колдонмону агентке же акцептантка берүүгө;
2) түзүлгөн агенттик келишимдин алкагында өз агенттеринин
ишине контролдукту жүзөгө ашырууга;
3) ар бир агент тарабынан ишке ашырылган операциялардын
санын, көлөмүн жана өлчөмүн эсепке алууга.
52. Электрондук акча банк, агент жана субагент тарабынан
жайылтылышы мүмкүн.
53. Электрондук акчаны жайылтууда банк, агент, субагент
электрондук капчык ээсин тараптардын укуктары жана милдеттери,
алар тарабынан жайылтылып жаткан электрондук акчанын
өзгөчөлүктөрү жана ээсинен электрондук акча үчүн төлөм алынганга
чейин сунушталган кызмат көрсөтүүлөргө карата белгиленген
тарифтер менен тааныштырууга тийиш.
54. Электрондук акчаны жайылтуу үчүн агент ага банк тарабынан
өткөрүлүп берилген, номинал суммасына барабар болгон акча
каражаттарын банкка чегерет/банктык гарантияларды сунуштайт.
Агентке берилүүчү сый акы өлчөмү жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн
төлөө ыкмасы банк менен агент ортосунда түзүлгөн келишимде
каралат.
55. Банк, агент жана субагент ортосунда бардык өз ара
эсептешүүлөр алардын банктык эсептешүү эсептери жана/же
электрондук капчыктары аркылуу жүзөгө ашырылууга тийиш.
§ 6. Электрондук акчанын ордун жабуу тартиби
56. Банк, чыгарылган электрондук акчаны нак акча каражаттарына
алмаштыруу же болбосо анын банктык эсебине нак эмес каражаттарды
которуу аркылуу электрондук акча ээсине алардын ордун жабууга
милдеттүү.
57. Электрондук акчаны нак акчага айландыруу банк тарабынан
сыяктуу эле, банк менен агенттик келишим түзгөн агент, субагент
тарабынан да жүргүзүлүшү мүмкүн.
58. Юридикалык жактардын 500 (беш жүз) эсептик көрсөткүчтөн
жогору суммадагы электрондук акчасын нак акчага айландыруу ошол
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акча каражаттарын юридикалык жактардын банктык эсептерине
которуу аркылуу гана жүзөгө ашырылат.
59. Электрондук акчаны нак акчага айландырууда сунушталуучу
акча каражаттардын суммасы айландырууга сунушталган электрондук
акчанын суммасына дал келүүгө тийиш. Мында банк агенттик
келишимде белгиленген өлчөмдө жана тартипте агентке сый акы
төлөйт.
§7. Электрондук акча менен операцияларды
(транзакцияларды) жүргүзүүгө санкция колдонуу
60. Электрондук акча ээси мындай транзакцияны жүргүзүүгө өз
макулдугун берген шартта гана электрондук акча менен жүргүзүлгөн
операция (транзакция) санкцияланган катары эсептелинет.
Электрондук акча менен транзакцияларды жүргүзүүгө макулдук,
банк, оператор, агент, субагент жана электрондук акча ээси ортосунда
макулдашылган формада сунушталат. Мындай макулдашуу жок
учурда, транзакция санкцияланбаган катары эсептелинет.
61. Акцептант тарабынан электрондук акча менен транзакцияларды
жүргүзүүгө алынган тапшырма электрондук акча ээси берген тапшырма
сыяктуу эле күчкө ээ жана банктын, оператордун коопсуздук боюнча
жол-жоболорунда белгиленген тартипте банк, оператор, электрондук
акча ээси тарабынан текшерилүүгө тийиш.
62. Эгерде транзакцияларды жүргүзүү тапшырмасы коопсуздук
талаптарына ылайык берилип, бирок мында электрондук акча
системасы транзакцияларды туура эмес жүргүзсө, белгиленген
лимиттен ашса, транзакцияларды жүргүзүү тапшырмасын кайталаса
же башка туура эмес иштерге жол берсе, эрежелерде төмөнкүлөр
каралууга тийиш:
1) эгерде электрондук акча ээси төмөнкүлөрдү тастыктай алса:
−− өзү же анын атынан иш алып барган адам коопсуздук талаптарын
сактаган болсо;
−− эгерде транзакциялар боюнча акцептант ушул жол-жоболорду
сактаган болсо да каталар аныкталышы мүмкүн болсо, анда
электрондук акча ээси ушул пункттун тиешелүү пунктчаларда
көрсөтүлгөн тапшырма боюнча төлөм төлөөгө тийиш эмес;
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2) эгерде транзакция туура эмес тапшырманын негизинде ишке
ашырылган болсо, анда электрондук акчаны алуучу же акцептант
төлөнгөн сумманы тапшырманы жөнөткөн адамга кайтарып берүүгө
тийиш;
3) эгерде транзакция жаңылыш ишке ашырылса, анда электрондук
акча ээси транзакция суммасынан ашык берилген сумманы алуучудан
өндүрүп алууга укуктуу.
63. Банк милдеттүү түрдө электрондук акча ээсине кандай болбосун
чыгымдар, кыянаттык менен пайдалануу, уурдоолор же электрондук
акчалардан же башка электрондук жабдуулардан санкциясыз
пайдалануу же болбосо андан пайдалануу кодунун бузулгандыгы
жөнүндө натыйжалуу жана ыңгайлуу маалымдоо каражаттарын
сунуштоого тийиш.
64. Банк ээлик кылуучу тарабынан билдирүүлөрдүн, анын ичинде
телефон аркылуу кандай болбосун чыгымдар, электрондук акчанын
же башка электрондук жабдуулардын туура эмес колдонулгандыгы,
уурдалгандыгы, санкциясыз колдонулгандыгы же болбосо пайдалануу
кодунун бузууга жол берилиши жөнүндө билдирүүлөрдү алгандыгын
тастыктоо жол-жоболорунун аткарылышын камсыз кылууга милдеттүү.
65. Банк/оператор электрондук акча ээлери алдында төмөнкүлөр
үчүн жоопкерчилик тартат:
1) эгерде банк, оператор ушул бөлүктө көрсөтүлгөн электрондук
акча системасында орун алган үзгүлтүктөр жөнүндө ээлик кылуучуга
билдирүү талабын аткарбаган болсо, электрондук акча ээсинин
тапшырмасына ылайык кабыл алынган транзакцияларды жүргүзүү
учурунда электрондук акча системасынын иштебей калышынан келип
чыккан чыгымдар үчүн;
2) эсептөөдө же бухгалтердик эсепке алууда жол берилген каталар
үчүн.
66. Банк, оператор транзакцияны жүргүзүү учурунда кандай
болбосун жеткиликтүү каражаттар аркылуу электрондук акча менен
транзакцияларды жүргүзүү системасын же жабдууну пайдалануу
мүмкүн эмес экендиги тууралуу электрондук акча ээсине дароо
маалымдоого милдеттүү.
67. Банк, оператор транзакцияны жүргүзүү учурунда системада
мурда аныкталбаган кандай болбосун үзгүлтүктөр жана
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транзакцияларды жүргүзүү учурунда келип чыккан проблемалар
жөнүндө электрондук акча ээсине билдирүүгө милдеттүү.
68. Банк транзакцияны жүргүзүү учурунда электрондук акча
ээсине техникалык үзгүлтүктөр жөнүндө алдын ала билдирген болсо,
ал контролдой албаган форс-мажордук жагдайлардан же башка
жагдайлардан улам электрондук акча каражаттарын которуу ишке
ашырылбаса, анда банк электрондук акча ээси алдында жоопкерчилик
тартпайт.
4-глава. Эл аралык электрондук акча системаларынын
агентине, эмитентине жана эл аралык электрондук
акча системаларына карата талаптар
69. Кыргыз Республикасынын аймагында эл аралык электрондук
акчаны пайдалануу менен кызматтарды сунуштоо үчүн эл
аралык электрондук акча системасы/ эл аралык электрондук акча
системасынын эмитенти Улуттук банкта каттоодон өтүүгө тийиш.
Улуттук банкта каттоодон өтүүсүз эл аралык электрондук акча
системасына/ эл аралык электрондук акча системасынын эмитентине
Кыргыз Республикасынын аймагында ишкердикти жүргүзүүгө тыюу
салынат.
70. Каттоодон өтүү үчүн эл аралык электрондук акча системасы
эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти Улуттук
банкка каттоодон өтүүгө өтүнүч катты жана төмөнкүлөрдү камтыган
документтер топтомун сунуштоого тийиш:
−− эл аралык электрондук акча системасынын/эл аралык
электрондук акча системасынын эмитентинин аталышы;
−− юридикалык жактын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө
күбөлүктүн көчүрмөсүн;
−− эл аралык электрондук акча системасынын/ эл аралык
электрондук акча системасынын эмитентинин каттоодон өткөндүгү
жөнүндө күбөлүгүнүн, ошондой эле ал түзүлгөн өлкөнүн ушул ишкердик
түрүн жөнгө салган ыйгарым укуктуу органы тарабынан берилген,
эл аралык электрондук акча системасынын каттоодон өткөндүгү
жөнүндө күбөлүктүн, эл аралык электрондук акча эмиссиясы/чыгаруу,
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процессинг жана тейлөө боюнча ишкердикти жүргүзүү укугуна
лицензиянын/сертификаттын көчүрмөсүн;
−− эл аралык электрондук акча системасынын агенти менен
түзүлгөн типтүү келишимди;
−− эл аралык электрондук акча системасынын/ эл аралык
электрондук акча системасынын эмитентинин иштөө эрежелерин
же Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына каршы келбеген,
эмитент түзүлгөн өлкөнүн мыйзамдары боюнча эл аралык электрондук
акча менен операцияларды жөнгө салган башка документти. Мындан
тышкары, эрежелерде бардык акча жана маалымат агымдарынын
жалпы схемасы камтылууга, электрондук акчаны пайдаланууда
финансылык жана техникалык тобокелдиктерге контролдуктун
уюштурулушу баяндалууга тийиш.
71. Зарыл учурда, Улуттук банктын талабы боюнча айрым
документтер электрондук формада берилиши зарыл.
72. Эл аралык электрондук акча системасын/эл аралык электрондук
акча системасынын эмитентин каттоодон өткөртүүгө өтүнүч катты
кароо мөөнөтү 15 календардык күндү түзөт. Эгерде сунушталган
документтер Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга жооп
бербесе, документтерди кароо мөөнөтү Улуттук банктын талаптарын
канааттандырган документтер сунушталган күндөн тартып эсептелет.
Документтер белгиленген талаптарга жооп бербесе жана документтер
топтому толук сунушталбаса, аларды жеткире иштеп чыгуу үчүн
кайтарылып берилет. Эл аралык электрондук акча системасы/эл
аралык электрондук акча системасынын эмитенти 10 календардык
күн ичинде сын-пикирлерди эске алуу менен жеткире иштелип чыккан
документтерди Улуттук банкка сунуштоого тийиш. Документтер экиден
көп жолу ушул жобонун талаптарын канааттандыруусуз же болбосо
толук эмес көлөмдө тапшырылса, Улуттук банк эл аралык электрондук
акча системасын/эл аралык электрондук акча системасынын
эмитентин каттоодон өткөртүүдөн баш тартууга укуктуу.
73. Каттоодон өткөртүү чечими кабыл алынган шартта Улуттук банк
эл аралык электрондук акча системасына/эл аралык электрондук
акча системасынын эмитентине каттоо номерин ыйгарып, Кыргыз
Республикасынын аймагында эл аралык электрондук акча
системалары/эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти
ресстрине ал тууралуу маалыматты чагылдырат жана чечим кабыл
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алынгандан кийинки 7 календардык күндөн кечиктирбестен ага
каттоодон өткөндүгү тууралуу катты жөнөтөт. Эл аралык электрондук
акча системасы/эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти
реестрин жүргүзүү тартиби Улуттук банк тарабынан белгиленет.
74. Эл аралык электрондук акча системасы/эл аралык электрондук
акча системасынын эмитенти аны каттоо учурунда көрсөтүлгөн
маалыматтардын өзгөргөндүгү тууралуу 3 жумуш күнү ичинде Улуттук
банкка ал тууралуу кат жүзүндө маалымдоого милдеттүү. Улуттук
банк сунушталган маалыматтардын негизинде үч жумуш күнү ичинде
эл аралык электрондук акча системасы/эл аралык электрондук акча
системасынын эмитенти реестрине тиешелүү маалыматты киргизет.
75. Эл аралык электрондук акча системасы/эл аралык электрондук
акча системасынын эмитенти тарабынан Улуттук банкка сунушталган
документтер кайтарылып берилбейт.
76. Эл аралык электрондук акча системасы/эл аралык электрондук
акча системасынын эмитенти каттоо жол-жобосунан өткөндөн кийин
өз сайтын кошо алганда, системадагы документтерден (эрежелер,
колдонуудагы тарифтер, типтүү келишимдер, катышууга талаптар,
отчеттор ж.б.) туруктуу негизде пайдалануу мүмкүнчүлүгүн Улуттук
банкка сунуштоого тийиш.
77. Эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти, эл аралык
электрондук акча системасынын агенттери алдында финансылык
милдеттенмелер гарантиясын камсыздоо максатында, төмөнкү
шарттардын кеминде бирин аткарууну камсыз кылууга тийиш:
1) эл аралык электрондук акча системасынын агенти тарабынан
көрсөтүлгөн корреспонденттик эсепте бардык ишке ашырылган
операциялар боюнча (макулдашуу боюнча ай ичинде/чейрек
ичинде/жыл ичинде) орточо күндүк жүгүртүүнүн ордун жапкан
көлөмдөгү милдеттүү камсыздандыруу депозитин жайгаштырууга
тийиш. Эгерде эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти
милдеттенмелерди аткарбаса же талаптагыдай аткарбаса,
камсыздандыруу депозитиндеги каражаттар ошол милдеттенмелер
боюнча талаптарды канааттандыруу үчүн эл аралык электрондук
акча системасынын агенти тарабынан пайдаланылат. Эгерде эл
аралык электрондук акча системасынын эмитентинин же эл аралык
электрондук акча системасынын агентинин демилгеси боюнча
келишим токтотулган шартта, камсыздандыруу депозитиндеги
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каражаттар келишимдик мамилелерде каралган тартипте жана
мөөнөттөрдө эл аралык электрондук акча системасынын эмитентине
кайтарылып берилет;
2) инвестициялык деңгээлдеги эл аралык кредиттик рейтингге
– Standard & Poor’s (АКШ) рейтингдик агенттиги тарабынан
ыйгарылган «ВВВ» категориясынан, же Moody’s Investors Service
(АКШ) боюнча «Baa» категориясынан, же Fitch-IBCA (АКШ) боюнча
«ВВВ» категориясынан төмөн болбогон, же болбосо улуттук
рейтингдик агенттиктин жогоруда аталган эл аралык рейтингдик
агенттиктердин рейтингине барабар рейтингге ээ болгон, ошондой эле
резидент эместин банкы жайгашып турган өлкөнүн ыйгарым укуктуу
органдарында аккредитацияланган жана ошол өлкөнүн борбордук
(улуттук) банкы тарабынан таанылган рейтингге ээ банктан гарантия
сунуштоого тийиш.
Банктык гарантия ошондой эле, банк операцияларын жүргүзүү
лицензиясына ээ эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти
болуп саналган банк тарабынан да сунушталышы мүмкүн. Мында,
гарантия берип жаткан банк инвестициялык деңгээлдеги эл аралык
кредиттик рейтингге – Standard & Poor’s (АКШ) рейтингдик агенттиги
тарабынан ыйгарылган «ВВВ» категориясынан, же Moody’s Investors
Service (АКШ) боюнча «Baa» категориясынан, же Fitch-IBCA (АКШ)
боюнча «ВВВ» категориясынан төмөн болбогон, же болбосо улуттук
рейтингдик агенттиктин жогоруда аталган эл аралык рейтингдик
агенттиктердин рейтингине барабар рейтингге ээ болгон, резидент
эместин уюму жайгашып турган өлкөнүн ыйгарым укуктуу органдарында
аккредитацияланган жана анын рейтинги ошол өлкөнүн борбордук
(улуттук) банкы тарабынан таанылган рейтингге ээ болууга тийиш.
Эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти банк-гаранттын
кредиттик рейтингдерин тастыктаган документтерди Улуттук банкка
сунуштоого милдеттүү. Гарантия сунуштаган банктын, гаранттын
рейтинги төмөндөгөн шартта (алгач белгиленген инвестициялык
деңгээлдеги эл аралык кредиттик рейтингден төмөн болсо) эл аралык
электрондук акча системасынын эмитенти 30 календардык күн
ичинде гарантияны алмаштырууга же болбосо ушул пункттун 1 же
3-пунктчаларынын чегинде камсыздоону сунуштоого тийиш.
Эгерде эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти
инвестициялык деңгээлдеги эл аралык кредиттик рейтингге – Standard
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& Poor’s (АКШ) рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «ВВВ»
категориясынан, же Moody’s Investors Service (АКШ) боюнча «Baa»
категориясынан, же Fitch-IBCA (АКШ) боюнча «ВВВ» категориясынан
төмөн болбогон, же болбосо улуттук рейтингдик агенттиктин жогоруда
аталган эл аралык рейтингдик агенттиктердин рейтингине барабар
рейтингге ээ болгон, резидент эместин уюму жайгашып турган
өлкөнүн ыйгарым укуктуу органдарында аккредитацияланган жана
анын рейтинги ошол өлкөнүн борбордук (улуттук) банкы тарабынан
таанылган рейтингге ээ болгон шартта, эл аралык электрондук
акча системасынын агенти (эгерде ал эл аралык электрондук акча
эмитенти менен иш алып барууда бардык мүнөздүү тобокелдиктерге
баа берсе) банктык гарантияны талап кылбоого укуктуу. Эл аралык
электрондук акча системасынын эмитенти тиешелүү деңгээлдеги
кредиттик рейтингге ээ экендигин тастыктаган документтерди Улуттук
банкка сунуштоого тийиш. Эл аралык электрондук акча системасынын
эмитентинин рейтинги төмөндөгөн шартта (инвестициялык деңгээлдеги
кредиттик рейтингдин баштапкы деңгээлинен төмөн болсо), эл аралык
электрондук акча системасынын эмитенти 30 календардык күн
ичинде гарантияны алмаштырууга же болбосо ушул пункттун 1 же
3-пунктчаларынын чегинде камсыздоону сунуштоого тийиш;
3) эгерде эл аралык электрондук акча системасынын агенти жана
эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти ортосунда
түзүлгөн эки тараптуу келишимдерде өз ара алгылыктуу шарттарда
башкасы каралбаса, анда эл аралык электрондук акча системасынын
агенти пайда алуучу болуп саналган, Кыргыз Республикасынын
камсыздандыруу компаниялары менен тиешелүү келишим түзүү
аркылуу республика аймагында эл аралык электрондук акча
системасы аркылуу ишке ашырылган эл аралык электрондук акчанын
камсыздандырылышын камсыз кылууга тийиш. Камсыздандыруу
келишими ар бир эл аралык электрондук акча системасынын агенти
менен өз-өзүнчө түзүлүп, анда камсыздандыруу учуру келип жеткен
учурда эл аралык электрондук акча системасынын эмитентинин
финансылык милдеттенмелеринин ордун жабуу үчүн жетиштүү болгон
пайдага ээ болуучуга төлөнүп берилүүчү камсыздандыруу суммасы
каралууга тийиш.
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78. Эл аралык электрондук акча системасынын агенти эл аралык
электрондук акчанын ордун жабуу жана толуктоо боюнча кызматтарды
сунушташы мүмкүн.
79. Эл аралык электрондук акча системасынын агенти электрондук
акчаны нак акчага айландыруу жана толуктоо милдеттерин аткаруу
үчүн субагенттер менен келишим түзүшү мүмкүн. Юридикалык жактар
же жеке ишкерлер субагент катары иш алып барышы мүмкүн.
80. Эл аралык электрондук акча системасынын агенти Кыргыз
Республикасынын аймагында ушул жобонун 3-главасынын §3 ылайык
иш алып барган эл аралык электрондук капчык үчүн белгиленген
лимит боюнча талаптарды аткарууга тийиш.
81. Эл аралык электрондук акчанын ордун жабуу анын ээсинин
тандоосу боюнча чет өлкө валютасында же улуттук валютада
жүргүзүлүшү мүмкүн. Улуттук валютада ордун жабууда конвертация
эл аралык электрондук акча системасынын агентинин операция ишке
ашырылган күнгө карата курсу боюнча ишке ашырылат.
82. Эл аралык электрондук акча ээсинен келип түшкөн акча
каражаттар, эл аралык электрондук акча менен ишке ашырылган
операцияларды эсепке алуу үчүн каралган өзүнчө банктык эсепте
эске алынат.
83. Эл аралык электрондук акча системасынын агенти Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык, аталган система менен иш
алып баруу боюнча иштелип чыккан жана бекитилген ички эрежелерге
жана жол-жоболорго ээ болууга тийиш.
84. Эл аралык электрондук акча системасынын агенти отчеттук
чейректен кийинки айдын 15 чейин ушул жобого карата 1-тиркемеде
белгиленген формада Улуттук банкка отчет сунуштайт.
5-глава. Электрондук акчаны пайдалануу
учурунда тобокелдиктерди тескөө
85. Электрондук акчаны пайдалануу менен эсептешүүлөрдү
жүргүзүү системасы анын ишин жөнгө салган ички эрежелер,
электрондук акчаны колдонуу жол-жоболору жана келишимдик
мамилелер менен камсыз болууга тийиш. Электрондук акча системасы,
Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык, коопсуздукту
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камсыз кылууда тобокелдикке жол бербөө, ага бөгөт коюу жана
аныктоо үчүн техникалык, уюштуруу, технологиялык коопсуздуктун
тиешелүү механизмдери менен камсыздалууга тийиш.
86. Электрондук акча системасы, Кыргыз Республикасынын
мыйзам талаптарына ылайык терроризм жана экстремизм иштерине
катыштыгы бар адамдар тизмесине кирген адамдар тарабынан
жүзөгө ашырылган же аларга тиешелүү операцияларды токтотуу
жана электрондук капчыктарды блокко коюу, шектүү транзакцияларды
(операцияларды) аныктоо жана алдамчылык иш аракеттерден
коргонуу механизмдерине ээ болуусу зарыл.
87. Электрондук акча системасы, Улуттук банктын талаптарына
ылайык Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүк
жүргүзүүнүн, банктык көзөмөлдөөнүн жана акча-кредит саясатынын
чегинде электрондук акча формасындагы акча жүгүртүү жөнүндө зарыл
статистикалык жана маалыматтык отчетторду түзүү мүмкүнчүлүгүнө
ээ болууга тийиш.
88. Электрондук акча системасы, аларды колдонуу учурунда
акцептанттын жана электрондук акча ээлеринин чыгымдарын
кыскартуу үчүн маалыматтарды берүүнүн өңчөйлөштүрүлгөн
стандарттарды жана төлөмдөр форматын колдонуу менен электрондук
акча катышуучуларынын өз ара иш алып барган системасы (акча
каражаттарынын жылышын эсепке алуу боюнча ички система) менен
натыйжалуу интеграциялануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу мүмкүн.
89. Электрондук акча системасы электрондук акчаны пайдаланууда
катышуучулар үчүн натыйжалуу, электрондук акча ээлери үчүн
баасы жеткиликтүү жана колдонууда ыңгайлуу болууга, ошондой эле
керектөөчүлөрдүн укугун коргоо талаптарына ылайык келүүгө тийиш.
90. Электрондук акча системасында операциялык тобокелдиктерди
тескөө төмөнкү негизги принциптерди ишке ашырууга негизделиши
зарыл:
1) системанын ишинде ички контролдук жана аудит жүргүзүү
жол-жобосунун болушу, системанын иши жана ишке ашырылган
транзакциялар жөнүндө маалыматтарды электрондук түрдө сактоо;
2) кызматтык нускоолорго ылайык, жүктөлгөн жоопкерчиликти
аткаруу боюнча талаптарга ылайык келген квалификациялуу
персоналдын болушу;
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3) маалыматтардын өз убагында иштелип чыгышын, ар бир
транзакция боюнча маалыматтардын эсепке алынышын жана
сакталышын, ошондой эле маалыматтардын системада сакталышын
жана корголушун камсыз кылган маалымат системасынын болушу;
4) кеминде электрондук акча системасынын системалуу маанилүү
модулдары үчүн иш үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу боюнча пландын
болушу.
6-глава. Банкка электрондук акча чыгарууга
лицензия берүү тартиби
91. Лицензия алуу үчүн коммерциялык банк Улуттук банкка расмий
жана/же мамлекеттик тилдерде төмөнкү документтерди эки нускада
сунуштоого тийиш:
1) ишкердикти жүзөгө ашыруу үчүн лицензия берүүгө өтүнүч катты;
2) документтерди сунуштоо учурунда бюджет алдында карыздын
жоктугу жөнүндө салык органдарынан маалымкат;
3) электрондук акчаны жайылтуу боюнча агент менен түзүлгөн
типтүү агенттик келишимдин көчүрмөсү – эки нускада;
4) оператор менен түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү (эгерде
эмитент оператор менен иш алып барган болсо) – эки нускада;
5) электрондук акча боюнча калдыктарды жана анын жүгүртүлүшү
жөнүндө маалыматтар базасын күн сайын жаңыртып туруу жана
сактоо, аны алуу үчүн программалык камсыздоону орнотуу боюнча
актынын көчүрмөсү – эки нускада;
6) электрондук акча менен чараларды жүзөгө ашыруу боюнча
маркетингдик план, болжолдуу экономикалык эсептер камтылган
бизнес-план – эки нускада;
7) Башкарманын Төрагасы/Директорлор кеңеши тарабынан кол
коюлган (мындан ары - жетекчи) электрондук акча системасынын
иштөө эрежелеринде төмөнкүдөй жоболор камтылууга тийиш:
−− банк, оператор, агент жана акцептант ортосунда операцияларды
жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө, анда бардык акча жана маалыматтык
агымдардын жалпы схемасы камтылууга тийиш;
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−− электрондук акчаны пайдалануу учурунда финансылык жана
техникалык тобокелдиктерге контролдукту уюштуруу жөнүндө;
−− электрондук акчаны пайдалануу учурунда маалыматтык
ресурстардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү укугун чектөө, маалыматты
коргоо жана коопсуздук системасы жөнүндө – эки нускада;
8) Улуттук банк өтүнүч кат ээсинин болжолдуу ишкердигин ар
тараптуу, толук жана так түшүнүүсү үчүн сунуштоону туура көргөн башка
документтер жана электрондук акчаларды чыгаруу материалдары.
9) лицензияны кароого алуу жана берүү үчүн төлөм ишке
ашырылгандыгын тастыктаган документ.
10) лицензия алууга берилген ишеним кат.
92. Улуттук банк өтүнүч катты жана документти алган күндөн тартып
алтымыш күндөн кечиктирилбеген мөөнөт ичинде өтүнүч кат ээсинин
документтерин карап чыгат жана лицензияны берүү же берүүдөн баш
тартуу чечимин кабыл алат. Лицензияга (2-тиркеме) Улуттук банктын
Төрагасынын буйругу менен ыйгарым укук чегерилген адамдын кол
тамгасы коюлат.
93. Эгерде документтер толук эмес көлөмдө сунушталса же
болбосо алар ушул жободо белгиленген талаптарга ылайык келбесе,
анда өтүнүч катты жана документтерди кароо мөөнөтү ушул жобонун
талаптарын канааттандырган бардык документтер кайрадан кабыл
алынган күндөн тартып башталат, алар 20 календардык күн ичинде
сунушталууга тийиш.
94. Лицензия төмөнкү операциялардын түрлөрүн гана жүзөгө
ашырууга берилет:
1) электрондук акчаны чыгаруу, жайылтуу жана нак акчага
айландыруу;
2) электрондук акча ээлеринен интернетти, уюлдук жана башка
байланыш каражаттарын колдонуу менен банкка берилүүчү товарлар/
кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөрдү жүзөгө ашыруу тапшырмаларын
кабыл алуу;
3) электрондук акчаны пайдалануу менен ишке ашырылган
транзакцияларды иштеп чыгуу (процессинг);
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4) келишим түзүлгөн акцептанттар менен кардарлардын атынан
жана алардын тапшырмасы боюнча системада иштелип чыккан
төлөмдөр боюнча эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу.
95. Лицензияны берүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына
ылайык тариздетилген лицензияны алууга ишеним кат жана ыйгарым
укуктуу адамдын же болбосо жетекчинин инсандыгын тастыктаган
документи болгон шартта жүзөгө ашырылат. Лицензия мөөнөтсүз
болуп эсептелинет. Лицензия ажыратып алынгыс болуп саналат
жана аларды үчүнчү жактарга берүүгө тыюу салынат. Бул пункттун
талаптарын бузуу лицензиянын кайтарылып алынышына алып келет.
96. Коммерциялык банктарга лицензияны берүү жөнүндө
маалымат, каттоо журналы боюнча катар номерди ыйгаруу менен
Улуттук банк тарабынан берилген лицензияларды эсепке алуу
реестрине киргизилет. Колдонуудагы лицензиялар боюнча реестр
Улуттук банктын сайтында жайгаштырылат.
97. Лицензия бланктары алардын колдонулушу боюнча так отчет
берилүүчү документ болуп саналат. Лицензиянын бланктары Улуттук
банк тарабынан эсепке алынат.
98. Эгерде лицензиянын түп нускасы жоголсо, ошондой эле
лицензия бланкы жараксыз болуп калса банк үч күндүк мөөнөт ичинде
лицензиянын дубликатын алууга өтүнүч кат сунуштоого милдеттүү. Ал
өтүнүч катта жоголуп кеткен (жараксыз) бланктын бардык реквизиттери
жана анын жоголгондугунун (жараксыз болуп калышынын) себептери
көрсөтүлүүгө тийиш. Дубликат Улуттук банктагы документтердин
негизинде берилет. Берилген лицензияда «Дубликат» деген белги
болууга тийиш, ал эми лицензияларды эсепке алуу реестрин жүргүзүү
китебиндеги лицензиянын түп нускасы жөнүндө жазуунун жанында
дубликат берилгендиги жөнүндө маалымат чагылдырылат. Эгерде банк
лицензиянын жоголгон нускасын тапкан болсо, ал «Дубликат» деген
белгиси менен лицензияны Улуттук банкка тапшырууга милдеттүү.
99. Эгерде уставга анын аталышы жана жайгашкан жери боюнча
өзгөртүүлөр киргизилсе, анда банк ушул жобонун талаптарына ылайык
жаңы лицензия алуу үчүн белгиленген өзгөртүүлөр кабыл алынгандан
кийинки 10 жумуш күн ичинде Улуттук банкка тиешелүү тастыктоочу
документтерди берүүсү зарыл.
100. Лицензия төмөнкү учурларда берилбейт:
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1) өтүнүч кат ээси документтерде туура эмес маалыматтарды
чагылдырса же болбосо ушул жободо көрсөтүлгөн документтер
сунушталбаса. Өтүнүч кат ээси бул кемчиликтерди четтеткенден
кийин ал жалпы негизде кароого алынат;
2) мыйзам аркылуу бул категориянын субъекттери үчүн лицензияда
көрсөтүлгөн ишкердиктин ушул түрүн жүзөгө ашырууга тыюу салынса/
уруксат берилбесе;
3) өтүнүч кат ээси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында
белгиленген талаптарга ылайык келбесе;
4) өтүнүч кат ээсинин уставы Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык келбесе;
5) өтүнүч кат ээсине карата аталган ишкердикти жүргүзүүгө тыюу
салган соттун чечими болсо;
6) лицензия үчүн төлөнбөсө;
7) лицензия алууга ыйгарым укуктуу адамда ишеним кат же
тиешелүү ыйгарым укук чегерилгендигин тастыктаган башка документ
жок болсо.
Эгерде банк атайы режимде турган болсо, Улуттук банк лицензия
берүүдөн баш тартышы мүмкүн.
101. Лицензия берүүдөн баш тартылган учурда өтүнүч кат ээсине
жазуу жүзүндө жүйөлүү себептер көрсөтүлгөн жооп берилет, мында
кароого сунушталган документтердин бир нускасы кайтарылып
берилбейт. Лицензияны берүүдөн баш тартуу чечимине белгиленген
тартипте даттануу менен кайрылууга жол берилет.
102. Кыргыз Республикасынын аймагында башка субъекттер
Улуттук банктын тиешелүү лицензиясыз электрондук акча системасын
уюштуруу же аны пайдалануу укугуна ээ эмес. Улуттук банктын
лицензия берүү боюнча ыйгарым укуктарында лицензиянын аракетин
токтотуу жана аны кайтарып алуу да камтылат.
103. Эгерде банк/оператор тарабынан ушул жободо жана Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптардын бузууга
жол берилиши аныкталган болсо, Улуттук банктын ченемдик укуктук
актыларына ылайык ал банкка/операторго карата таасир этүү
чаралары колдонулат.
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7-глава. Корутунду жоболор
104. Электрондук акча чыгарууну жана/же эл аралык электрондук
акчаны жайылтууну жүзөгө ашырган банктар Улуттук банкка алар
тарабынан чыгарылган жана тейлөөгө алынган электрондук акча,
ошондой эле акча каражаттарынын жылышы жөнүндө маалыматты
Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген мөөнөттө
жана формада сунуштайт.
105. Электрондук акча менен иш алып барган банк, агент
жана оператор келишим шарттарынын, операцияларды жүргүзүү
коопсуздугунун жана электрондук акчаны колдонуу эрежелеринин
сакталышына контролдукту жүзөгө ашырууга милдеттүү.
106. Электрондук акча менен иш алып барган банк, агент
жана оператор тиешелүү системанын эрежелеринде белгиленген
параметрлер боюнча алар тарабынан жүзөгө ашырылган
операцияларга мониторинг жүргүзүүгө, ошондой эле операциялардын
туура эмес жана жаңылыш ишке ашырылышын токтотууга жана/же
ага бөгөт коюу жагында иш-чараларды жүргүзүүгө милдеттүү.
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«Кыргыз Республикасында электрондук
акча жөнүндө» жобого карата
1-тиркеме

____________________________________________________
(банктын, оператордун аталышы)
электрондук акчаны чыгаруу жана аны жүгүртүүгө
байланыштуу ишкердиги тууралуу
_____-жылдын ________ чейреги үчүн отчету

Транзакция саны

Транзакция көлөмү

Транзакция саны

Транзакция көлөмү

Электрондук капчык
тарды
толтуруу

Транзакция көлөмү

4

Товарлар
жана кызмат көрсө
түүлөр үчүн
төлөө

Транзакция саны

3

Электрондук акчаны
нак акчага
айлан
дыруу

Транзакция көлөмү

Отчеттук мезгилдин акырына карата
электрондук акчанын көлөмү

2

Бир электрондук
капчыктан
акча каражаттарын
которуу
Транзакция саны

Пайдалануучулардын саны
(электрондук капчыктардын саны)

1
Е-money

Оператору

Продукттун аталышы

Жеке адамдар

5

6

7

8

9

10

11

12

Жыйынтыгында

Байланышуучу адам______________________________________
(аты-жөнү, телефон номери)
Башкарманын төрагасы___________________________________
(кол тамгасы)
(аты-жөнү)
М.О.
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_________________________________________________________
(банктын, оператордун аталышы)
электрондук акчаны чыгаруу жана аны жүгүртүүгө
байланыштуу ишкердиги тууралуу
_____-жылдын ________ чейреги үчүн отчету

Транзакция саны

Транзакция көлөмү

Транзакция саны

Транзакция көлөмү

5

Транзакция көлөмү

4

Транзакция саны

Отчеттук мезгилдин акырына карата
электрондук акчанын көлөмү

3

Транзакция көлөмү

Пайдалануучулардын саны
(электрондук капчыктардын саны)

2

Бир электро
ндук капчык ЭлектронТоварлар
Электрондук
тан акча
дук акчаны жана кызмат
капчыктарды
каражат
нак акчага көрсөтүүлөр
толтуруу
тарын
айландыруу үчүн төлөө
которуу
Транзакция саны

Агенттердин саны

1
Е-money

Оператору

Продукттун аталышы

Юридикалык жактар жана жеке ишкерлер

6

7

8

9

10

11

12

13

Жыйынтыгында

Байланышуучу адам______________________________________
(аты-жөнү, телефон номери)
Башкарманын төрагасы___________________________________
(кол тамгасы)
(аты-жөнү)
М.О.
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«Кыргыз Республикасында
электрондук акча жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ
Электрондук акчаны чыгаруу укугуна
N ___ ЛИЦЕНЗИЯ
____________________________________________
(коммерциялык банктын толук аталышы)
________________________________________
(коммерциялык банктын кыскартылган аталышы)
берилген.
Бул лицензия Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык
электрондук акчаны чыгарууга, анын ичинде:
−− электрондук акчаны жайылтууга жана нак акчага айландырууга;
−− электрондук акча ээлеринен интернет, уюлдук жана башка
байланыш каражаттарын пайдалануу менен банктын товарлар/кызмат
көрсөтүүлөрү үчүн төлөөнү жүргүзүүгө тапшырмаларды кабыл алууга;
−− электрондук акчаны пайдалануу менен ишке ашырылган
транзакцияларды иштеп чыгууга (процессинг);
−− келишим түзүлгөн акцептанттар менен электрондук акча
ээлеринин атынан жана алардын тапшырмасы боюнча системада
иштелип чыккан төлөмдөр боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө укук
берет.
Лицензияны колдонуу мөөнөтү чектелбейт.
Лицензиянын көчүрмөлөрү анык эмес болуп саналат.
Бул лицензия ага кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет.
(күнү, айы, жылы) каттоодон өткөн.
Бланктын N ____________ сериясы ______________
_________________________________________________________
(Улуттук банктын кызмат адамы) (кол тамгасы) (аты-жөнү)
М.О.
67

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2016

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/2

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду
жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык,
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган
толуктоолор жана өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин:
−− 2003-жылдын
19-февралындагы
№4/2
“Кыргыз
Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын
ишин жөнгө салуу эрежелери жөнүндө”;
−− 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 “Микрокредиттик
компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жана “Микрофинансылык
компаниясынын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик
отчету жөнүндө” жоболорду бекитүү тууралуу”.
2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий
сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
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4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы
ушул токтом менен Микрофинансылык уюмдар ассоциациясын,
микрофинансылык уюмдарды, Улуттук банктын областтык
башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн
тааныштырсын.
5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т. Дж. Джусупов мырзага
жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/2
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду
жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
1. Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 19-февралындагы
№4/2 “Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык
уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелери жөнүндө” токтомуна
төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз
Республикасынын аймагындагы микрофинансылык уюмдардын ишин
жөнгө салуу эрежелеринин:
7.8.1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
“7.8.1. Микрокредиттик агенттик тарабынан ошол эле бир карыз
алуучуга же байланыштуу адамдар тобуна берилген кредиттин жана
лизингдин чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү 500 миң сомдон
ашпаган өлчөмдө аныкталууга тийиш.
Мында ошол эле бир карыз алуучуга же байланыштуу адамдар
тобуна 100 миң сомдон ашпаган өлчөмдө берилген микрокредиттер
МКАнын жалпы кредит портфелинин 20 же андан көбүрөөк пайызын
түзүүгө тийиш.”;
−− төмөнкү редакциядагы 7.8.2-пунктча менен толукталсын:
“7.8.2. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы
микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзамынын 2-беренесинин
максаттарын эске алуу менен МКАнын ошол эле бир карыз алуучуга же
байланыштуу адамдар тобуна ушул эрежелердин 7.8.1-пунктчасында
белгиленген микрокредиттин максималдуу өлчөмүнөн жогору өлчөмдө
берилүүчү микрокредитти жана лизингди төмөнкү максаттарга МКАнын
өздүк капиталынын 2 пайызынан ашпаган өлчөмдө сунуштоого жол
берилет:
а) бизнести (ишкердик ишин уюштуруу үчүн негизги жана жүгүртүү
каражаттарын сатып алуу) же жаңы ишкердик багытын түзүү;
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б) төмөнкү маселелердин бири аткарылган учурда, иштеп жаткан
бизнести/ишкердикти кеңейтүүгө жана өнүктүрүүгө:
−− технологияны жаңыртууга багытталган жаңы технологияларды
ишке киргизүү, инновациялык жабдууларды жана техниканы ишке
киргизүү;
−− бизнес-процесстерди автоматташтыруу;
−− кошумча жумуш орундарын түзүү;
−− өндүрүштүн масштабын кеңейтүү.
Ушул пункттун биринчи абзацында көрсөтүлгөн микрокредиттерди
жана лизингдерди берүүдө микрокредиттик агенттик төмөнкү
шарттарды аткарууга тийиш:
1) микрокредиттик агенттикте продукттун белгилүү бир түрүн жана
сунушталып жаткан каржылоонун максаттуу пайдаланылышына
мониторинг жүргүзүү тартибин аныктоо менен микрокаржылоо
максаттарына жана милдеттерине ылайык иштелип чыккан каржылоо
саясатынын болушу;
2) Кредиттик маалымат бюросунан өтүнүч ээсинин кредиттик
таржымалы, анын ичинде өтүнүч ээси тарабынан буга чейин алынган,
бирок мөөнөтүндө төлөнбөгөн, ошондой эле өтүнүч ээсинин кайсы
бир башка кредиттер боюнча кепилдик берүүчү катары катышкандыгы
же катышпагандыгы тууралуу маалыматтын болушу;
3) өтүнүч ээсинин төлөө жөндөмдүүлүгүн тастыктаган документтин
болушу (өтүнүч ээсинин киреше алып келүүчү активдерге ээлик кылуу
укугу, иштеген жеринен эмгек акысы тууралуу маалымкат, патент,
күбөлүк ж.б), ошондой эле өтүнүч ээсинин төлөөгө жөндөмдүүлүгүнө
баа берилип, ал микрокредиттик агенттиктин кредиттик саясатына
жана/же башка ички документтерине ылайык, жооптуу кредит менен
иш алып барган адисинин же кызматкеринин корутундусу менен
тастыкталышы зарыл;
4) өтүнүч ээси кредит алууга бизнес-планды сунуштоого тийиш,
бул бизнес-планда тиешелүү эсептөөлөр жана болжолдоолор менен
бирге кредитти пайдалануу максаттары көрсөтүлүүгө тийиш.
Мында, МКАнын кредит портфелинде жогоруда көрсөтүлгөн
кредиттердин үлүшү 70 же андан көп пайызды ээлесе, анда
7.8.1-пунктта көрсөтүлгөн чектөөлөр бул МКАга таркатылбайт.
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Эгерде МКАнын кредит портфелинде жогоруда көрсөтүлгөн
кредиттердин үлүшү 70 пайыздан азды түзсө, 100 миң сомго чейинки
өлчөмдөгү микрокредиттер МКАнын жалпы кредит портфелинин 20 же
андан көбүрөөк пайызын түзүүгө тийиш.”.
2. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/3
“Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгилмезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобону жана
“Микрофинансылык компаниясынын мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
1) Жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Микрофинансылык
компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету
жөнүндө” жобонун:
−− 2-тиркемесинин:
“Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет” деп аталган
1-бөлүгүнүн “Б. Милдеттенмелер” бөлүкчөсүндөгү 17-статья төмөнкү
редакцияда берилсин:
“17 Алынган кредиттер жана насыялар:
а) Кыргыз Республикасынын банктарынан
б) Кыргыз Республикасынын башка финансы-кредит мекемелеринен
в) эл аралык финансылык уюмдардан жана донорлордон
г) эл аралык финансы-кредит мекемелеринен
д) мамлекеттик бийлик органдарынан
е) уюштуруучулардан (акционерлерден) – жеке адамдардан
ж) уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык жактардан
з) башка юридикалык жактардан.”;
2) Жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Микрокредиттик
компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобонун:
−− 2-тиркемесинин:
“Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет” деген 2-бөлүгүнүн:
“В. Кредит портфелин тармактар жана региондор боюнча
бөлүштүрүү” деген бөлүкчөсүндөгү “Республика боюнча”, “Бишкек
боюнча”, “Чүй областы боюнча”, “Ысык-Көл областы боюнча”, “Талас
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областы боюнча”, “Нарын областы боюнча”, “Жалал-Абад областы
боюнча”, “Ош областы боюнча”, “Баткен областы боюнча” таблицанын
“Жеке адамдар (керектөө кредиттери)” жана “анын ичинде, факторинг
операциялары” деген саптар төмөнкү мазмундагы саптар менен
толукталсын:
“Финансы-кредит мекемелерине кредиттер анын ичинде, факторинг
операциялары.”
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/3

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна
толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык,
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган
толуктоолор жана өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин:
−− 2015-жылдын 26-августундагы № 49/9 «Банктык мыйзамдар
чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга тиешелүү иштерди
(дело) кароого алуу жөнүндө» нускоо тууралуу»;
−− 2004-жылдын 4-февралындагы № 2/2 «Жеринде барып
инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө» нускоону бекитүү
тууралуу».
2. Юридика башкармалыгы:
−− бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул
токтом менен коммерциялык банктарды, адистештирилген финансыкредит мекемеси -«Кредиттик союздардын финансылык компаниясы»
ААКсын, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын,
микрофинансылык уюмдарды, кредиттик союздарды, алмашуу
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бюролорун, «Кыргыз банктар бирлиги» юридикалык жактар бирикмесин,
Кредиттик союздар ассоциациясын, Микрофинансылык уюмдар
ассоциациясын, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана
Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.Дж.Джусупов мырзага
жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/3
токтомуна карата тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна
толуктоолор жана өзгөртүүлөр
1. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы
№ 49/9 «Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук
бузууларга тиешелүү иштерди (дело) кароого алуу жөнүндө» нускоо
тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банктык мыйзамдар
чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга тиешелүү иштерди
(дело) кароого алуу жөнүндө» нускоонун:
−− 1-пунктундагы «363» деген сандар «, 505-17, 505-18, 505-19,
505-20» сандары менен толукталсын;
−− 2-пунктунун:
1-пунктчасындагы «357-362» деген сандар «, 505-17–505-20»
сандар менен толукталсын;
4-пунктчадагы «357-363» деген сандар «, 505-17–505-20» сандар
менен толукталсын.
2. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 4-февралындагы
№ 2/2 «Жеринде барып инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү
жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй
толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Жеринде барып
инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө» нускоонун:
−− 1.9-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
«- Коммерциялык банктардын ишинде орун алышы ыктымал болгон
тобокелдиктерди аныктоого багытталган көзөмөлдүк, коммерциялык
банктардын иш коопсуздугун жана туруктуулугун камсыз кылуу
максатында, алардын иш тажрыйбасында кездешкен негизги
тобокелдиктерди аныктоо үчүн каралган көзөмөлдөө ыкмасы болуп
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саналат, демек, көзөмөлдүк коммерциялык банк ошол тобокелдиктерди
кандай жөнгө салып жаткандыгына баа берүүгө багытталат.»;
−− 3.3-пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Улуттук банктын саясатына ылайык, ар бир банктын ишине
комплекстүү текшерүүлөр банктын жалпы абалына рейтингдик
системанын (САМЕLS) компоненттери боюнча баа берүү үчүн
жүргүзүлөт. Мындан тышкары, Улуттук банк көзөмөлдөө максатында
орун алышы ыктымал болгон тобокелдиктерди аныктоого багытталган
инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү чечимин да кабыл алышы
мүмкүн. Жеринде барып комплекстүү текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча
отчетто, төмөнкү маселелерди кошо алганда (бирок алар менен гана
чектелбестен) төмөнкүлөр камтылат:»;
−− төмөнкү мазмундагы 4.9-пункт менен толукталсын:
«4.9. Текшерүүнүн жүрүшүндө текшерип жаткандар банктын
кызматкерлери менен биргеликте кардардын ишкердигине мониторинг
жүргүзүү максатында, кардар иштеп жаткан жерге, ошондой эле
күрөөлүк мүлк жайгашкан жерге барышы мүмкүн.»;
−− 10.3-пункттун биринчи жана экинчи абзацтары төмөнкү
редакцияда берилсин:
«Зарылчылык келип чыккан учурда Улуттук банктын Төрагасынын
орун басары/Башкарманын мүчөсү төмөндө келтирилген шарттардын
бири орун алган болсо, жолугушууларга катышуусу мүмкүн:
−− банктын жыйынтык рейтинги начарлап кетсе;».

77

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2016

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/4

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы
№51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 7, 43-беренелерине таянуу менен
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №
51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү
тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет)
бекитилсин.
2. Төлөм системалары башкармалыгы бул токтомду
белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн Кыргыз
Республикасынын Улуттук статистика комитетине жөнөтсүн.
3. Юридика башкармалыгы:
−− Улуттук статистика комитетинде каттоодон өткөндөн кийин
токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз
кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин токтомдун Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестрине чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Респубикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы,
Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы
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китебиндеги, Пакеттик клиринг системасындагы жана Айкын убакыт
ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасындагы төлөм
коддорунун маалымдамасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизишсин.
6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз
Республикасынын Финансы министрлигин, коммерциялык банктарын
тааныштырсын.
7. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынын Төрагасынын орун
басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын.
Төрага

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 11-апрелиндеги
№ 17/4 токтомуна
тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм
жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн
мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү
өзгөртүүлөр:
жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Төлөм
жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун:
−− «Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр»
1-бөлүмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«
Төлөмдүн
коду
10000000
11000000
11100000
11110000
11111000
11111100
11111200
11112000
11112100
11113000
11113100
11113200
11113300

Төлөм багытынын аталышы
МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТКЕ КИРЕШЕ БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР
Салыктык кирешелер
Кирешеге жана пайдага салык
Кирешеге жана пайдага салык
Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан
алынуучу киреше салыгы
Салык агенти төлөөчү киреше салыгы
Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы
Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын
кирешесине салык
Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине
салык
Пайдага салык
Пайдага салык
Пайыздарга салык
Алтын ѳндүрүүчү компаниялардын кирешесине салык
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Төлөмдүн
коду
11120000
11121000
11121100
11122000
11122100
11122200
11130000
11131000
11131100
11300000
11310000
11311000
11311100
11311200
11311300
11312000
11312100
11312110
11312120
11320000
11321000
11321100
11321200
11321300
11400000
11410000
11411000
11411100
11411200
11411300

Төлөм багытынын аталышы
Атайын режимдер боюнча салыктар
Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр
Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү салык
Патенттин негизинде салык
Милдеттүү патенттин негизинде салык
Ыктыярдуу патенттин негизинде салык
Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөй турган салыктар
Кумтөрдүн дүң кирешесине салык
Кумтөрдүн дүң кирешесине салык
Менчикке салык
Мүлккө салык
Кыймылсыз мүлккө салык
Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык
2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө
салык
3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө
салык
Кыймылдуу мүлккө салык
Транспорттук каражаттарга салык
Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык
Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык
Жер салыгы
Жер салыгы
Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн
жер салыгы
Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы
Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында
болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы
Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар
Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар
Кошумча нарк салыгы (КНС)
Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү товарларга жана
кызмат көрсөтүүлөргө КНС
ЕАЭСке кошулганга чейин Кыргыз Республикасынын аймагына
ташылып келинүүчү товарларга КНС
ЕАЭС ке мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына
ташылып келинүүчү товарларга КНС
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Төлөмдүн
коду
11411400
11412000
11412100
11420000
11421000
11421100
11421110
11421120
11421130
11421140
11421150
11421160
11421170
11421180
11421190
11421200
11421210
11421220
11421230
11421290
11421300
11421310
11421320
11421330
11421340
11421350
11421360
11421400
11421410
11421420
11422000
11422100
11422110
11422120

Төлөм багытынын аталышы
Үчүнчү өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып
келүүчү товарларга КНС
Сатуудан салык
Сатуудан салык
Акциз салыгы
Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү же сатып
өткөрүлүүчү товарларга акциз салыгы
Алкоголдук продукция
Этил спирти
Арак жана ликер-арак ичимдиктери
Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар
Шараптар
Коньяктар
Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап
Идишке куюлган пиво
Идишке куюлбаган пиво
Шарап материалдары
Тамеки буюмдары
Чыпкалуу тамеки чылымдары
Чыпкасыз тамеки чылымдары
Сигаралар жана сигариллалар
Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар
Мунай продуктулары
Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер
Реактивдүү отун
Дизель отуну
Мазут
Май жана газ конденсаты
Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай
заттары
Башка акциздик товарлар
Алтын, платина жана күмүштөн зергер буюмдар
Башка акциздик товарлар
ЕАЭСке кошулганга чейин Кыргыз Республикасынын аймагына
ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы
Алкоголдук продукция
Этил спирти
Арак жана ликер-арак ичимдиктери
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Төлөмдүн
коду
11422130
11422140
11422150
11422160
11422170
11422180
11422190
11422200
11422210
11422220
11422230
11422290
11422300
11422310
11422320
11422330
11422340
11422350
11422360
11422400
11422410
11423000
11423100
11423110
11423120
11423130
11423140
11423150
11423160
11423170
11423180
11423190
11423200
11423210
11423220

Төлөм багытынын аталышы
Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар
Шараптар
Коньяктар
Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап
Идишке куюлган пиво
Идишке куюлбаган пиво
Шарап материалдары
Тамеки буюмдары
Чыпкалуу тамеки чылымдары
Чыпкасыз тамеки чылымдары
Сигаралар жана сигариллалар
Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар
Мунай продуктулары
Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер
Реактивдүү отун
Дизель отуну
Мазут
Май жана газ конденсаты
Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай
заттары
Башка акциздик товарлар
Башка акциздик товарлар
ЕАЭСке мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын
аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы
Алкоголдук продукция
Этил спирти
Арак жана ликер-арак ичимдиктери
Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар
Шараптар
Коньяктар
Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап
Идишке куюлган пиво
Идишке куюлбаган пиво
Шарап материалдары
Тамеки буюмдары
Чыпкалуу тамеки чылымдары
Чыпкасыз тамеки чылымдары
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Төлөмдүн
коду
11423230
11423290
11423300
11423310
11423320
11423330
11423340
11423350
11423360
11423400
11423410
11423420
11424000
11424100
11424110
11424120
11424130
11424140
11424150
11424160
11424170
11424180
11424190
11424200
11424210
11424220
11424230
11424290
11424300
11424310
11424320
11424330
11424340
11424350
11424360

Төлөм багытынын аталышы
Сигаралар жана сигариллалар
Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар
Мунай продуктулары
Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер
Реактивдүү отун
Дизель отуну
Мазут
Май жана газ конденсаты
Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай
заттары
Башка акциздик товарлар
Алтын, платина жана күмүштөн зергер буюмдар
Башка акциздик товарлар
Үчүнчү өлкөдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып
келинүүчү товарларга акциз салыгы
Алкоголдук продукция
Этил спирти
Арак жана ликер-арак ичимдиктери
Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар
Шараптар
Коньяктар
Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап
Идишке куюлган пиво
Идишке куюлбаган пиво
Шарап материалдары
Тамеки буюмдары
Чыпкалуу тамеки чылымдары
Чыпкасыз тамеки чылымдары
Сигаралар жана сигариллалар
Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар
Мунай продуктулары
Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер
Реактивдүү отун
Дизель отуну
Мазут
Май жана газ конденсаты
Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай
заттары

84

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2016

Төлөмдүн
коду
11424400
11424410
11440000
11441000
11441100
11441110
11441120
11441130
11441190
11441200
11441210
11441220
11441230
11441240
11441290
11441300
11441310
11441320
11441330
11441340
11441350
11441390
11441400
11441410
11441420
11441430
11441440
11442000
11442100
11442110
11442120
11442130
11442190
11442200
11442210
11442220
11442230

Төлөм багытынын аталышы
Башка акциздик товарлар
Башка акциздик товарлар
Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык
Бонустар
Күйүүчү пайдалуу кендер
Мунай
Күйүүчү газдар
Көмүр
Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер
Металл пайдалуу кендер
Асыл металлдар
Сымап
Сурьма
Калай, вольфрам
Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар
Металл эмес пайдалуу кендер
Беттегич таштар
Курулуш куму
Гипс
Акиташ, курулуш ташы
Түстүү таштар (самоцветы)
Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер
Жер алдындагы суулар
Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз суулар
Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар
Жылытуу үчүн ысык суулар
Ичүүчү жана техникалык суулар
Роялти
Күйүүчү пайдалуу кендер
Мунай
Күйүүчү газ
Көмүр
Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер
Металл пайдалуу кендер
Асыл металлдар
Сымап
Сурьма
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Төлөмдүн
коду
11442240
11442290
11442300
11442310
11442320
11442330
11442340
11442350
11442390
11442400
11442410
11442420
11442430
11442440
11442490
11500000
11510000
11511000
11511100
11511200
11511300
11511400
11511500
11511600
11512000
11512100
11512200
11513000
11513100
11513200
11514000
11514100

Төлөм багытынын аталышы
Калай, вольфрам
Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар
Металл эмес пайдалуу кендер
Беттегич таштар
Курулуш куму
Гипс
Акиташ, курулуш ташы
Түстүү таштар (самоцветы)
Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер
Жер алдындагы суулар
Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз суулар
Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар
Жылытуу үчүн ысык суулар
Ичүүчү жана техникалык суулар
Дагы башка жер астындагы суулар
Эл аралык соода жана тышкы опреация үчүн салыктар
Бажы төлөмдөрү
Ташылып келинген продукциядан бажы төлөмдөрү
Кыргыз Республикасы ЕАЭС ге кошулганга чейин төлөөгө тийиштүү
ташып келүүлөргө бажы алымдары
ЕАЭСке кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык төлөнгөн жана эсепке
алынган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
Кыргыз Республикасын ЕАЭСке кошулганга чейин төлөөгө тийиш
болгон атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
ЕАЭСке кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык ЕТТ коюму боюнча
төлөнгөн жана эсепке алынган ташып келүүлөргө бажы алымдары
Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү коюмдары боюнча
бажылык төлөмдөр
Бажылык жыйынды төлөм
Ташылып чыгарылган продукциядан бажы төлөмдөрү
Экспорттук бажы алымы
Экспорттук мезгилдик бажы алымы
Бажылык жыйымдар
Чет өлкөлүк автоташуучулардан жыйым
Бажылык тариздөө үчүн жыйымдар
Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр
Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр
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Төлөмдүн
коду
11515000
11515100

11515200
11515300
11515400
11516000
11516100
11516200
11516300
11516400
11516500
11517000
11517100
11517200
11517300
11517400
11517500
11518000

Төлөм багытынын аталышы
ЕАЭСке башка мүчө мамлекеттердин эсебине чет өлкөлүк
валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы
алымдары токтотулган
Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада
которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы
алымдары
Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар
токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар
токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар
токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
ЕАЭСке башка мүчө мамлекеттердин эсебине чет өлкөлүк
валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы
алымдары
Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган
ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган
ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган
ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган
ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган
ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы
жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө Протоколго
ылайык чет өлкөлүк валютада эсепке которулган атайын,
демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган
атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган
атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган
атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада эсебине
которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада эсебине
которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма
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Төлөмдүн
коду
11518100
11520000
11521000
11521100
11521200
11521300
11521400
11522000

11522100

11522200

11522300

11522400

11523000

11523100

11523200

Төлөм багытынын аталышы
Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма
Ташып келүүлөргө бажы алымдары
ЕАЭСке кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык мүчө
мамлекеттерден түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары
Казакстан Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы
алымдары
Беларусь Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы
алымдары
Россия Федерациясынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары
Армения Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы
алымдары
Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн
суммаларды которуу боюнча мүчө мамлекеттердин
милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү
пайыздар
Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн
суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасы тарабынан
милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү
пайыздар
Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн
суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасы тарабынан
милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү
пайыздар
Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды
которуу боюнча Россия Федерациясы тарабынан милдеттенмелерди
өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар
Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды
которуу боюнча Армения Республикасы тарабынан милдеттенмелерди
өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар
ЕАЭСтин бажылык аймагы боюнча бажылык транзиттин
бажылык жол-жоболоруна ылайык товарларды ташууда бажы
органдарына берилүүчү бажы алымдарын, салыктарды төлөөнү
камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты
Казакстан Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана
салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча
каражаты
Беларусь Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана
салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча
каражаты
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Төлөмдүн
коду
11523300
11523400

11524000
11524100
11524200
11524300
11524400
11600000
11610000
11611000
11611100
11611200
12000000
12100000
12110000
12110100
12110200
12110300
12110400
12120000
12120100
12120200

12120300

Төлөм багытынын аталышы
Россия Федерациясынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды
төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты
Армения Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана
салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча
каражаты
Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге
каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө
Макулдашууга ылайык төлөнгөн атайын, демпингге каршы жана
компенсациялык алымдар
Казакстан Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана
компенсациялык алымдар
Беларусь Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана
компенсациялык алымдар
Россия Федерациясынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана
компенсациялык алымдар
Армения Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана
компенсациялык алымдар
Дагы башка салыктар жана жыйымдар
Дагы башка салыктар жана жыйымдар
Дагы башка салыктар жана жыйымдар
Республикалык бюджеттин башка салыктары жана жыйымдары
Жергиликтүү бюджетин башка салыктары жана жыйымдары
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр
Социалдык камсыздоого төгүмдөр/чегерүүлөр
Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү
Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү
Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна негизги карыз боюнча
кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү
Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна мөөнөтү узартылган карыз
боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү
Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна өтүүчү карыз боюнча
кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү
Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү
Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү
Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин негизги карыз боюнча
камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык
фондунан тышкары)
Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин мөөнөтү узартылган
боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык
фондунан тышкары)
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Төлөмдүн
коду
12120400
12130000
12130100
12130200
12130300
12130400
12130500
12140000
12140100
12150000
12150100
12200000
12210000
12210100
12220000
12220100
12230000
12230100
12300000
12310000
12310100
12310200
12310300
12310400
12320000
12320100
13000000
13100000
13110000
13111000

Төлөм багытынын аталышы
Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин өтүүчү карыз боюнча
камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык
фондунан тышкары)
Жеке эмгек ишмердигин жүргүзгөндөрдөн камсыздандыруу
төгүмдөрү
Жеке эмгек ишмердигин жүргүзгөндөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү
Полюс боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтоо
пенсиялык фонддон башка)
Мамлекеттик топтоо пенсиялык фонд боюнча полюс боюнча
камсыздандыруу төгүмдөрү
Дыйкан жана фермер чарбасынын камсыздандыруу төлөмдөрү
(Мамлекеттик топтоо пенсиялык фонддон тышкары)
Дыйкан жана фермер чарбасынын камсыздандыруу төлөмдөрү
(Мамлекеттик топтоо пенсиялык фонд боюнча)
Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөгөн камсыздандыруу
төгүмдөрү
Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөгөн камсыздандыруу төгүмдөрү
Айылдык товар өндүрүүчүлөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү
Айылдык товар өндүрүүчүлөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү
Социалдык муктаждыкка дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр
Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү
Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү
Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү
Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү
Дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр
Дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр
Социалдык фонддун башка кирешелери
Социалдык фонддун башка кирешелери
Социалдык фонддун башка кирешелери
Капиталдаштырылуучу суммалар боюнча төлөө
Регресс доолор боюнча төлөө
Берилген мөөнөтүн узартуу боюнча пайыздар
Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар
Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар
Алынган расмий трансферттер
Чет өлкөдөн алынган трансферттер
Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн
Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн
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Төлөмдүн
коду
13111100
13111200
13120000
13121000
13121100
13121200
13300000
13310000
13311000
13311100
13311200
13320000
13321000
13321100
13321200
13321300
13321400
13321500
14000000
14100000
14110000
14111000
14111100
14112000
14112100
14120000
14121000
14121100
14122000
14122100
14122200
14150000

Төлөм багытынын аталышы
Учурдагы
Капиталдык
Эл аралык уюмдардан
Эл аралык уюмдардан
Учурдагы
Капиталдык
Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери
Жергиликтүү бюджеттерге гранттар
Жергиликтүү бюджеттерге гранттар
Категориялык гранттар
Теңөөчү гранттар
Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар
Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар
Айлык акыны жогорулатууга өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп
берилүүчү каражаттар
1-4 класстардын окуучуларынын тамактануусуна өз ара эсептешүүлөр
боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар
Республикалык бюджеттен өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп
берилүүчү дагы башка каражаттар
Жергиликтүү бюджеттен өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп
берилүүчү каражаттар
Жергиликтүү бюджеттердин деңгээлдери ортосунда өткөрүлүп
берилүүчү каражаттар
Салыктык эмес кирешелер
Менчиктен жана пайыздардан кирешелер
Пайыздар
Депозиттер боюнча пайыздар
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында турган Өкмөттүн
депозиттери боюнча пайыздар
Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар
Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар
Дивиденддер жана пайда
Дивиденддер
Мамлекеттик акциялардын пакетине кошуп эсептелген дивиденддер
Пайда
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы
Мамлекеттик ишканалардын пайдасы
Ижара акысы
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Төлөмдүн
коду
14151000
14151100
14151200
14152000
14152100
14152200
14152300
14152400
14152500
14152600
14152700
14152800
14152900
14153000
14153100
14153200
14153900
14154000
14154100
14200000
14220000
14221000
14221100
14221200
14221300
14221400
14221500
14221600
14221700
14221900

Төлөм багытынын аталышы
Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду
чалгындоо, колдонуу жана иштетүү укугу үчүн акы
Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштетүү
укугу үчүн акы
Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы
Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы
Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы
Жайыт ижарасы үчүн акы
Айыл четиндеги жайыттардын ижарасы үчүн акы
Интенсивдүү пайдалануудагы зонадагы жайыт ижарасы үчүн акы
Алыскы жайыт ижарасы үчүн акы
Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы
Токой ресурстарын пайдалануу акысы
Суу ресурстарын пайдалануу акысы
Жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн дагы башка төлөмдөр
Мүлк ижарасы үчүн акы
Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана
курулмалардын ижара акысы
Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана
курулмалардын ижара акысы
Дагы башка мүлк ижарасы үчүн акы
Материалдык эмес активдердин ижарасы үчүн акы
Радиочастоттук полос тилкелерин колдонуу укугун өткөзүүдөгү
түшүүлөр
Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер
Административдик жыйымдар жана төлөмдөр
Төлөмдөр
Лицензия берүү акысы
Сертификаттарды жана башка уруксат берүү документтерин берүү
акысы
Лотерея ишин жүргүзүү укугу үчүн акы
Транспорт каражаттарын каттоо жана кайра каттоо акысы
Альтернативдүү кызмат өтөө жана чакыруу мобилизациялык резерв
үчүн акы
Байланыш тармактарын өнүктүрүү үчүн акы
Радио жыштык спектрин жана/же номиналдарын берүү,
таңдоо,узартуу жана колдонуу үчүн акы
Дагы башка төлөмдөр
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Төлөмдүн
коду
14222000
14222100
14222200
14222300
14222400
14222500
14223000
14223100
14224000
14224100
14224200
14224300
14224900
14230000
14231000
14231100
14231200
14231300
14231400
14231500
14231600
14231700
14231800
14231900
14232000
14232100
14232200
14232300

Төлөм багытынын аталышы
Мамлекеттик алымдар
Каттоо органдары алуучу мамлекеттик алым
Юстиция органдары алуучу мамлекеттик алым
Сот органдары алуучу мамлекеттик алым
Дагы башка мамлекеттик алымдар
Декларациялоодо нотариалдык аракеттерди жасоо үчүн алынуучу
мамлекеттик алым
Бир жолку декларациялык төлөм
Бир жолку декларациялык төлөм
Жыйымдар
Жол жүрүүгө катышкан айдоочуларга жана автомототранспортко кирүү
укугуна берилген жыйымдар
Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым
Автотранспорту токтотуу үчүн жыйым
Дагы башка жыйымдар
Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр
Медициналык кызмат көрсөтүүлөр
Амбулатордук деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардамды
көрсөтүү үчүн акы
Амбулатордук деңгээлде дарылоо иш чараларын жүргүзүү үчүн акы
Стационарды алмаштыруучу бөлүмдөрдө медициналык жардамды
көрсөтүү үчүн акы
Адистештирилген стационарларда медициналык жардамды көрсөтүү
үчүн акы
Саламаттык сактоо чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү үчүн кош төлөм
Стоматологиялык жардам көрсөтүү үчүн акы
Дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык жумуштарды
жүргүзүү, дарылоо-профилактикалык препараттарды даярдоо акысы
Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрлөрүн көрсөтүү
үчүн акы (белгиленген квотадан ашык)
Классификацияланбаган медициналык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы
Билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр
Окуу жайларында билим берүүнү көрсөтүү үчүн акы (ЖОЖ, КТО,
ООЖ)
Жалпы билим берүүчү мектептердин бүтүрүүчүлөрүн - өзгөчө үлгүдөгү
документтерди алууга талапкерлерди тестирлөөнү жүргүзүү акысы
Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен түшүүлөр, жатаканаларда,
мейманканаларда жашоо акысы
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Төлөмдүн
коду
14232400
14232500
14232600
14232700
14232800
14232900
14233000
14233100
14233200
14233300
14233400
14233500
14233600
14233900
14234000
14234100
14234200

14234300
14234400
14234500
14234600
14234700
14234900

Төлөм багытынын аталышы
Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат
көрсөтүү акысы
Окутуу программаларын, курстарды, семинарларды,
конференцияларды уюштуруу жана жүргүзүү үчүн акы
ЖОЖго чейин, ЖОЖдон киийн жана кошумча билим берүүнү көрсөтүү
үчүн акы
Театралдык постановкаларды көргөзүү үчүн акы
Маданият мекемелеринин залдарын жана имараттарын, ошондой эле
жабдууларын жана шаймандарын берүү үчүн акы
Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызмат
көрсөтүүлөрү үчүн акы
Социалдык кызмат көрсөтүүлөр
Чет өлкөдө ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү үчүн акы
Чет өлкөлүк жумуш күчүн тартууга жана ишке уруксат берүүгө уруксат
берүү үчүн акы
Интернет-журналда илимий статьяларды жарыялоо үчүн акы
Жолугушуу үчүн бөлмөлөрдү берүү үчүн акы
Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ден-соолукту чындоо
үчүн санатордук-курорттук жолдомолорду көрсөтүү үчүн акы
Протездик-ортопедиалык буюмдарды даярдоо жана берүү үчүн акы
Классификацияланбаган социалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы
Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башка
документтерди берүү кызматтары
Байланыш жабдууларына жана кызматтарына ылайык келүү
сертификатын берүү үчүн акы
Тез жана контракттык кызматтын аскер милдеттүүлөрүнө,
аскер кызматчыларына аскердик-эсепке алуу документтеринин
дубликаттарын берүүгө акы
Диплом/аттестатты берүү, илимий даражаны ыйгаруу жана илимий
билимдерди ыйгаруу жөнүндө документтерди нострификациялоо үчүн
акы
Маалымдамаларды, күбөлүктөрдү, ишеним каттын жана полистин
дубликатын берүү акысы
Лабораториялардын, продукцияны, персоналды жана башкалардын
компетенттүүлүгүн ырастоо үчүн акы
Сертификаттарды берүү акысы
Мамлекеттик каттоо акысы
Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүү
боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөргө акы
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Төлөмдүн
коду
14235000
14235100
14235200
14235300
14235400
14235500
14235600
14235900
14236000
14236100
14236200
14236300
14236400
14236500
14236600
14236900
14237000
14237100
14237200
14237300
14237400
14237500
14237600
14237700
14237900
14238000
14238100
14238200
14238300

Төлөм багытынын аталышы
Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча кызмат
көрсөтүүлөр
Баалуу металлдардан зергер жана башка тиричилик буюмдарын
пробирлөө жана эн тамгалоо акысы
Пландан тышкары иштерди жүргүзүү үчүн акы
Экспертиза жана изилдөө жүргүзүү үчүн акы
Тестирлөөнү жана билимдерди текшерүүнү жүргүзүү акысы
Талдоо жана изилдөө жүргүзүү акысы
Ветеринардык жана клиникалык кароо акысы
Классификацияланбаган изилдөө,талдоо,баалоо жана экспертиза
боюнча кызмат көрсөтүүнүн акысы
Маалымат берүү жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү
Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча
маалыматты көрсөтүү акысы
Статистикалык байкоолорду жүргүзүү, статистикалык маалыматты
берүү акысы
Маалыматты издөө, тандоо жана берүүнү жургүзүү акысы
Ар кандай иш чараларды уюштуруу, жүргүзүү акысы
Документтерди убактылуу пайдаланууга берүү акысы
Документтерди тариздөө жана жарандарды документтөө акысы
Маалымат берүү жана басып чыгаруу боюнча классификацияланбаган
кызмат көрсөтүүлөр акысы
Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу
Зыянкечтерге каршы химиялык жана биологиялык иштетүү акысы
Карантин алдындагы продуктуларды, каражаттарды жана
имараттарды зыянсыздандыруу
Карантин изоляторунда жаныбарларды күтүү акысы
Товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык коштоп жүрүү
акысы
Документтерди даярдоо, кабыл алуу жана сактоо акысы
Келишимдер боюнча объектилерди кайтаруу жана коопсуздугун
камсыз кылуу акысы
Бат күйүп кетме, күчтүү таасирдүү, уулу заттарды коштоп жүрүү акысы
Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу боюнча
классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы
Кызмат көрсөтүүнүн башка түрлөрү
Суу пайдалануучуларына сууну жеткирүү акысы
Өзгөчө кайтарылган жаратылыш аймактарына баруу акысы
Жыгачты жана отургузуу материалын сатып өткөрүү акысы

95

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2016

Төлөмдүн
коду
14238400
14238500
14238600
14238700
14238900
14239000
14239100
14239200
14239300
14239400
14239500
14239900
14300000
14310000
14311000
14311100
14311200
14311300
14311400
14311500
14311600
14320000
14321000
14321100
14321200
14321300
14400000
14410000
14411000

Төлөм багытынын аталышы
Эл аралык патенттик классификация боюнча теманы
классификациялоо акысы
Диссертациялардын авторефераттарын индекстөө акысы
Короо-жай курулмаларын орнотуу жана эксплуатациялоо үчүн схема
картасын иштеп чыгуу акысы
Өткөрүү-техникалык, суу астында ишти жана дайвингди уюштуруу
жана жүргүзүү акысы
Кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган түрлөрү үчүн акы
Дагы башка түшүүлөр
Менчиктештирүүдө сатуудан жогорку баалардан алынган чегерүүлөр
Мамматрезервди брондон чыгаруудан алынган чегерүүлөр
Мурда берилген бюджеттик ссудалардан чегерүүлөр
Мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын келишимдин негизинде
ведомстволор аралык кызмат көрсөтүүлөргө төлөө акысы
Жогору жана төмөн турган мекемелерден чегерүүлөр
Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү категорияга
таандык дагы башка түшүүлөр
Айыптар, санкциялар, конфискациялар
Административдик айыптар,санкциялар, конфискациялар
Административдик айыптар,санкциялар, конфискациялар
Административдик айыптар
Ашкереленген контрабанданы сатып өткөрүүдөн түшүүлөр
Конфискацияланган мүлктү сатып өткөрүүдөн түшүүлөр
Контролдук-көзөмөл чараларын жүргүзүүдөн түшүүлөр
Экономикалык кылмыштар боюнча келтирилген зыяндын ордун
толтуруу акысы
Экологиялык зыяндын ордун толтуруу акысы
Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар,санкциялар,
конфискациялар
Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар,санкциялар,
конфискациялар
Негизги карыз боюнча айыптык санкциялар
Узартылган карыз боюнча айыптык санкциялар
Өтүүчү карыз боюнча айыптык санкциялар
Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер
жана гранттар
Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер
жана гранттар
Учурдагы
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Төлөмдүн
коду
14411100
14412000
14412100
14500000
14510000
14511000
14511100
14511200
14511300
14511400

Төлөм багытынын аталышы
Учурдагы жардам
Капиталдык
Капиталдык жардам
Дагы башка салыктык эмес кирешелер
Дагы башка салыктык эмес кирешелер
Дагы башка салыктык эмес кирешелер
Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер
Дагы башка салыктык эмес кирешелер
Курстук пайда/чыгым
Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө
чегерүүлөр

»;
−− «Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча төлөмдөр»
2-бөлүмү төмөнкү редакцияда берилсин:
«
Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

20000000

МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТТЕН ЧЫГАШАЛАР БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР

21000000

Кызматкерлердин эмгек акысы

21100000

Маяна

21110000

Маяна

21111000

Туруктуу кызматкерлердин маянасы

21111100

Негизги маяна

21111200

Yстөк акы

21111300

Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар

21112000

Убактылуу кызматкерлердин маянасы

21112100

Контракт же убактылуу негизде жалданган кызматкерлер

21200000

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү

21210000

Социалдык фондго төгүмдөр

21211000

Социалдык фондго төгүмдөр

21211100

Пенсиялык фондго төгүмдөр

21211200

Медициналык камсыздандыруу фондуна төгүмдөр
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Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

22000000

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

22100000

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

22110000

Кызматтык кыдырууларга чыгашалар

22111000

Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары

22111100

Транспорттук чыгашалар

22111200

Мейманкана чыгашасы

22111300

Суткалык чыгаша

22112000

Чет өлкөгө иш-сапарына чыгашалар

22112100

Транспорттук чыгашалар

22112200

Мейманкана чыгашасы

22112300

Суткалык чыгаша

22120000

Байланыш кызматын көрсөтүү

22122000

Байланыш кызматын көрсөтүү

22122100

Телефондук кызмат көрсөтүү жана факсимилдик байланыш

22122200

Уюлдук байланыш кызматын көрсөтүү

22122300

Фельдъегердик байланыш кызматын көрсөтүү

22122400

Почтолук байланыш кызматын көрсөтүү

22122500

Телерадиопрограммаларды трансляциялоо боюнча кызмат көрсөтүүгө
акы

22122900

Дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү

22130000

Ижара акысы

22131000

Ижара акысы

22131100

Имараттардын жана жайлардын ижарасы

22131200

Жабдуулар жана шаймандар ижарасы

22131300

Транспорт каражаттарынын ижарасы

22131900

Дагы башка мулктердун ижарасы

22140000

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр

22141000

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр

22141100

Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар
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Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

22141200

Запастык бөлүктөрдү алуу

22141300

Транспорт каражаттарын тейлөө

22141900

Дагы башка транспорт кызматын көрсөтүү

22150000

Дагы башка товардарды жана кызмат көрсөтүүнү алуу

22151000

Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу

22151100

Юридикалык кызмат көрсөтүү

22151200

Консультант кызматын көрсөтүү

22151400

Маалымат технологияларынын тармагындагы тейлөө кызматтары

22152000

Мулк абалын күтүү кызматы

22152100

Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы

22152200

Тарых жана маданият эстеликтерин реставрациялоо

22152900

Имарат, жайларды жана мүлктөрду күтүүнүн дагы башка кызматтары

22153000

Мамлекеттик кызматчыларды жана калкты окутуу

22153100

Мамлекеттик кызматчыларды окутуу

22153200

Кыска мөөнөттүү негизде кесиптик техникалык билим беруу окуу
жайларында эрезеге жеткен калкты окутуу жана кайра окутуу

22154000

Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгымдар

22154100

Өкүлчүлүк чыгашалары

22154200

Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо үчүн чыгымдар

22154300

Маалыматтык-коммуникациялык кызматтарды көрсөтүүгө акы

22154900

Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат
көрсөтүү

22160000

Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук
саламаттыкты сактоо системасында

22161000

Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук
саламаттыкты сактоо системасында

22161100

Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук
саламаттыкты сактоо системасында

22170000

Медициналык товарларды жана кызматтарды сатып алуу

22171000

Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу
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Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

22171100

Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу

22171200

Инсулин жана инсулиндүү препараттарды алуу

22171300

Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, ветеринардык
каражаттарды жана кызматтык жаныбарларга керектүү препаратарды
алуу

22172000

Медициналык кызматтарды сатып алууга байланышкан чыгымдар

22172100

Лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдү сатып алуу үчүн
чыгымдар

22180000

Тамак-аш азыктарын алуу

22181000

Тамак-аш азыктарын алуу

22181100

Тамак-аш азыктарын алуу

22181200

Тамак-аш азыктарына төлөмдөрдү компенсациялоо

22181300

Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, кызматтык
жаныбарларга жем алуу

22200000

Товарларды жана кызматтарды сатып алуу

22210000

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

22211000

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

22211100

Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

22211200

Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

22211300
22220000
22221000

Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого кеткен
чыгымдар
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана
материалдарды алуу
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана
материалдарды алуу

22221100

Камсыз кылууларды алуу

22221200

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана
материалдарды сатып алуу

22230000

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык
предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо

22231000

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык
предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо
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Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

22231100

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык
предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо

22240000

Көмүрдү сатып алуу жана отундун башка түрлөрүн алуу

22241000

Көмүрдү сатып алуу жана отундун башка түрлөрүн алуу

22241100

Таш көмүрдү сатып алуу

22241200

Отундун башка түрлөрүн алуу

22250000

Күзөт кызматтарын сатып алуу

22251000

Күзөт кызматтарын сатып алуу

22251100

Мекемеден сырткары күзөттүн тейлөө кызматтарын сатып алуу

22251900

Башка күзөт кызматтарын сатып алуу

22260000

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана
тындыруу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар

22261000

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана
тындыруу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар

22261100

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө
байланышкан каржы кызматтары

22261200

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө
байланышкан башка кызматтары

22261300

Улуттук банктын, коммерциялык банктардын, финансы-кредиттик
мекемелердин башка кызматтары

22261400

Казына системасын тейлөө боюнча акционердик-коммерциялык
банктардын кызматтары

22300000

Коммуналдык кызматтар

22310000

Коммуналдык кызматтар

22311000

Коммуналдык кызматтар

22311100

Сууга акы

22311200

Электр энергиясына акы

22311300

Жылуулук энергиясына акы

22311400

Газга акы

22350000

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы
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Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

22351000

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы

22351100

Лифтти колдонуу үчүн акы

22351200

Унаа токтотуучу жайлардын жана гараждардын ижарасына акы

24000000

Пайыздар

24100000

Резидент эместерге пайыздар

24110000

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер
жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө

24111000

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер
жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө

24111100

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана
зайымдар боюнча пайыздарды төлөө

24200000

Мамлекеттик башкаруу секторунан тышкары резиденттерге
төлөнүүчү пайыздар

24210000

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө

24211000

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө

24211100
24211200

Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды
төлөө
Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды
төлөө

24220000

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө

24221000

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө

24221100

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө

24300000
24310000
24311000
24311100

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине
пайыздар
Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине
пайыздарды төлөө
Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине
пайыздарды төлөө
Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине
пайыздарды төлөө

25000000

Субсидиялар

25100000

Мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25110000

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
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Төлөмдүн
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Төлөм багытынын аталышы

25111000

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25111100

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25120000

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25121000

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25121100

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25200000

Менчик ишканаларга субсидиялар

25210000

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар

25211000

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар

25211100

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар

25220000

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар

25221000

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар

25221100

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар

26000000

Гранттар

26100000

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө гранттар

26110000

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар

26111000

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар

26111100

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар

26120000

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар

26121000

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар

26121100

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар

26200000

Эл аралык уюмдарга гранттар

26210000

Эл аралык уюмдарга учурдагы гранттар

26211000

КМШ алкагында эл аралык уюмдарга жана бирикмелерге
төгүмдөр

26211100

Эл аралык уюмдарга төгүмдөр

26211200

КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр

26211900

Дагы башка кайтарымсыз которуулар

26220000

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар

26221000

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар
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26221100

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар

26300000

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине гранттар

26310000

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы
гранттар

26311000

Жергиликтүү бюджеттерге гранттар

26311100

Категориялык гранттар

26311200

Теңештирүү гранттары

26312000

Өз ара эсептешүүлөр боюнча берилүүчү каражаттар

26312100

Республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке өз ара
эсептешуулөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

26312200

Жергиликтүү бюджеттен республикалык бюджетке өз ара
эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

26312400

Жергиликтүү бюджеттердин деңгээлдери ортосунда өткөрүлүп
берилүүчү каражаттар

26313000

Субвенциялар

26313100

Социалдык фондго субвенциялар

26320000
26321000
26321100

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине
капиталдык гранттар
Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине
капиталдык гранттар
Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык
гранттар

27000000

Социалдык жөлөк пулдар жана төлөмдөр

27100000

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул

27110000

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул

27111000

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул

27111100

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык
бөлүгү

27111200

Бийик тоолуу шартта жана жетүүгө кыйын райондордо иштегендиги
үчүн жеңилдик пенсиясы

27111300

Аскер кызматчыларына пенсиялар

27111400

Көп балалуу энелерге жана бала кезинен майыптардын энелерине
пенсиялар

27111500

Калктын айрым категорияларына пенсиялар
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Төлөм багытынын аталышы

27111600

Бийик тоолуу шартта жана жетүүгө кыйын райондордо иштегендиги
үчүн жеңилдик пенсиясы

27112000

Аскер кызматчыларын мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу

27112100

Аскер кызматчылары курман болгон, майыптык алган учурда аларды
мамлекеттик милдеттүү өздүк камсыздандыруу

27113000

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча төлөөлөр

27113100

Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөөлөр

27113200

Иште жаракат алганы үчүн компенсациялык төлөөлөр

27113300

Чернобыль АЭСда авариянын кесепеттерин жоюунун
катышуучуларына компенсациялык төлөмдөр

27114000

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча үстөк акы

27114100

Майыптар пенсиясына үстөк акы

27114200

Өзгөчө эмгек сиңиргендиги үчүн пенсияга үстөк акы

27115000

Калкты медициналык камсыздандыруу

27115100

16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу

27115200

Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу

27115300

Социалдык жөлөк пул алган адамдарды медициналык
камсыздандыруу

27200000

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул

27210000

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул

27211000

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул

27211100

Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жөлөк пул

27211200

Бала төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул

27211300

Бала 3 жашка чыкканга чейин энеге жөлөк пул

27211400

Жумушсуздук боюнча жөлөк пул

27211500

Калкка социалдык төлөөлөр

27211600

Баккан адамынан айрылганга байланыштуу компенсациялык төлөөлөр

27212000

Дагы башка социалдык жөлөк пул жана төлөөлөр

27212100

Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөк пул

27212200

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул
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27212300

Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө

27213000

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка
жеңилдиктер

27213100

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер

27214000

Калктын ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү боюнча дагы башка
чыгашалар

27214100

Кесиптик окутууга чыгашалар

27214200

Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар

27214300

Чакан кредиттөөгө чыгашалар

27214400

Жумуш орунуна чек

27215000

Ден соолукту чыңдоо иш-чараларына чыгашалар

27215100

Кызматкерлерди жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун
чыңдоо иш-чараларына чыгашалар

27216000

Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам

27216100

Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам

28000000

Башка чыгашалар

28200000

Дагы башка ар түрдүү чыгашалар

28210000

Стипендиялар

28211000

Стипендиялар

28211100

Стипендиялар

28220000

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар

28221000

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар

28221100

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар

28230000

Соттун чечимдерин аткаруу

28231000

Соттун чечимдерин аткаруу

28231100

Соттун чечимдерин аткаруу

28231200

Ээлеген кызматынан мыйзамсыз бошотулган кызмат адамдарына
компенсациялар

28240000

Резервдик фонддор

28241000

Резервдик фонддор
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Төлөмдүн
коду
28241100

Төлөм багытынын аталышы
Резервдик фонддор

»;
−− «Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын
товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери
үчүн төлөөлөр» 4-бөлүмүнүн 4214000 «Башка кызмат көрсөтүүлөр»
тобу төмөнкү редакцияда берилсин:
«
Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

42151000

Башка кызмат көрсөтүүлөр

42151110

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөр

42151210

Башка консультациялык кызмат көрсөтүүлөрү

42151310

Коргоо кызмат көрсөтүүлөр

42151410

Маалымат технологиялары жагында кызмат көрсөтүүлөр

42151510

Банктык кызмат көрсөтүүлөр

42151610

Аудитордук кызмат көрсөтүүлөр

42151710

Бухгалтердик кызмат көрсөтүүлөр

42151800

Камсыздандыруу жана пенсия боюнча кызмат көрсөтүүлөрү

42151810

Камсыздандыруу жана пенсия боюнча кызмат көрсөтүүлөрү

42151820

Өмүрдү камсыздандыруудан тышкары, камсыздандыруу боюнча ордун
толтуруп берүүлөр

42151900

Контракт боюнча көрсөтүлгөн башка кызматтар

42151910

Курулуш жумуштары

42151920

Жол курулуш жумуштары

42151930

Турак үйлөрдү, имараттарды жана курулмаларды куруу

42151940

Кен чыккан жерлерди геологиялык изилдөө

42151950

Жарнама айланасындагы жана рыноктун түзүлүшүн билүү кызматтары

42151960

Гонорар

42151990

Башка категорияларга кирбей калгандар

».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/5

Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын
25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары жөнүндө”
токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №
26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
актылары жөнүндө” токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр (кошо
тиркелет) бекитилсин.
2. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 28-декабрындагы
№ 41/7 “Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык
отчет жана Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын
кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтер жөнүндө маалыматтар формасын
бекитүү тууралуу” жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү
жөнүндө” токтомунун 2-4-пункттары күчүн жоготкон катары таанылсын.
3. Төлөм системалары башкармалыгы отчеттук мезгилден кийинки
чейректин алгачкы айынын 20сына чейин, чейрек сайын Улуттук
банктын веб-сайтында республиканын коммерциялык банктарынын
кызмат көрсөтүүлөрүнө өткөн чейректин акырына карата белгиленген
тарифтер боюнча жыйынтык маалыматты башкармалык тарабынан
иштелип чыккан формада жайгаштырып турсун.
4. Юридика башкармалыгы:
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−− токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
5. Токтом расмий жарыялангандан үч ай өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук
банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн жана республиканын коммерциялык
банктарын тааныштырсын.
7. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Л.Дж. Орозбаевага ыйгарылсын.
Төрага

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/5
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Реcпубликасынын Улуттук банк Башкармасынын
2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актылары жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөр
Кыргыз Реcпубликасынын Улуттук банк Башкармасынын
2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»
токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:
Жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили
менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жободо:
−− 4.3-пунктта «19-21» чейинки цифралар алынып салынсын;
−− 1-тиркемеде
23 жана 25-пункттар төмөнкү редакцияда берилсин:
«
№

Бөлүк

Мезгилдүүлүгү

Берүү  
мөөнөтү

А. Банктардын башкы
кеңселериндеги жана
региондордогу кызмат
көрсөтүүлөргө тарифтер

Чейрек
сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

А-1. “Акча которуулардын локалдык системасы” кызмат көрсөтүүсүн
чечмелөө

Чейрек
сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

Аталышы

Эскертүү же
ченемдик-укуктук
актыга шилтеме

23

19-бөлүк

Банктардын кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтер
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Эгерде банктын
башкы кеңсесинде
жана региондордо
тарифтер бирдей
болсо, анда бирдиктүү отчет түзүлүп,
региондор боюнча
тарифтер отчетто
көрсөтүлбөйт.
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23

Бөлүк

19-бөлүк

№

Мезгилдүүлүгү

Берүү  
мөөнөтү

А-2. “Акча которуулардын эл аралык
системалары” кызмат
көрсөтүүсүн чечмелөө

Чейрек
сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

А-3. “Чек ара аркылуу
өтүүчү төлөмдөр
системасы” кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө

Чейрек
сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

А-4. «Элкарт» улуттук
төлөм системасынын
карттары” кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө

Чейрек
сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

А-5. “Эл аралык төлөм
карттар” кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө

Чейрек
сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

А-6. «I. Маалымат үчүн»
чечмелөө

Чейрек
сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

Б. Башкы кеңселердеги
жана региондордогу
депозиттер жана кредиттер боюнча пайыздык
чендер

Чейрек
сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

В. Башкы кеңселердеги
жана региондордогу кредиттердин түрлөрү боюнча пайыздык чендер

Чейрек
сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

Г. 1-тиркеме “Аталышы
жана региондор боюнча
филиалдардын саны”

Чейрек
сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

Аталышы

111

Эскертүү же
ченемдик-укуктук
актыга шилтеме
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№

Бөлүк

Мезгилдүүлүгү

Берүү  
мөөнөтү

А. Кардарлардын филиалдар ичиндеги чыгыш
төлөмдөрү

Чейрек
сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

Б. Банктын ичиндеги
филиалдар ортосундагы
төлөмдөр

Чейрек
сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

В. Банктын филиалдар
боюнча банктар аралык
төлөмдөрү

Чейрек
сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

Г. Төлөм инструменттеринин түрлөрү боюнча
төлөмдөр

Ай сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

Г1. Электрондук
төлөмдөр

Ай сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

Д. Мамлекеттердин
системаларынын
түрлөрү боюнча чек ара
аркылуу өтүүчү акчалай
которуулар

Чейрек
сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

Е. Областтар жана
Бишкек шаары боюнча
системалардын түрлөрү
боюнча чек ара аркылуу
өтүүчү акчалай которуулар

Чейрек
сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

Ж. Өлкөлөр жана
системалардын түрлөрү
боюнча чек ара аркылуу
өтүүчү төлөмдөр

Чейрек
сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

Аталышы

25

21-бөлүк

Төлөмдөр жөнүндө
маалымат
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Эскертүү же
ченемдик-укуктук
актыга шилтеме
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25

Мезгилдүүлүгү

Берүү  
мөөнөтү

З. Төлөм системасындагы төлөмдөрдүн саны
жана көлөмү (которуулардын) тууралуу отчет

Ай сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

И. Төлөм системасы
тарабынан иштетүүгө кабыл алынбаган
төлөмдөрдүн (которуулардын) саны жана
көлөмү тууралуу отчет

Ай сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

К. Системадагы штаттан
тышкаркы жагдайлар
жөнүндө отчет

Ай сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

Л. Системадагы алдамчылык транзакциялар
жөнүндө отчет

Ай сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

М. Иш аброю жөнүндө
отчет

Ай сайын

Отчеттук айдан
кийинки айдын
15 чейин

Бөлүк

21-бөлүк

№

Аталышы

».

Эскертүү же
ченемдик-укуктук
актыга шилтеме

−− 2-тиркемеде:
−− 19-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин:
«Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет
Банктын аталышы : _________________
Отчет берүүнүн мезгил аралыгы: ___________________
2-тиркеме
19-БӨЛҮК   БАНКТАРДЫН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮ*
А. Банктардын башкы кеңселериндеги жана региондордогу кызмат
көрсөтүүлөр

113

1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3

1.2.4

1.2.5
1.2.6

1.2.7
1.2.8

Эсептешүү кассалык тейлөө
Эсеп ачуу
юридикалык жактар
жеке адамдар
жеке ишкерлер
Эсепти тейлөө
Адамдар арасында
эсепти тейлөө :
юридикалык жактар
жеке адамдар
Жеке ишкерлер
Интернет-Банкинг
юридикалык жактарга
жеке адамдар
Мобилдик-Банкинг
Коммерциялык уюмдар
Бюджеттик уюмдар
Жеке адамдар
Эсептешүү-акчалай,
чектик, аманаттык
китепчелерди
жана алардын түп
нускаларын берүү
Эсеп боюнча көчүрмө
берүү
Эсептин болушу
жөнүндө маалым кат
берүү
Эсеп боюнча түп
нусканы, көчүрмөлөрдү
жана аларга тиешелүү
тиркемелерди берүү
Эсепти жабуу

114

Эскертүү

%, max

валюта

%, min

Региондун
коду

KGS, max

Кызмат
көрсөтүүлөрдүн
аталышы

KGS, min

Код

Кызмат көрсөтүүлөрдүн
наркы**

Тарифтердин
өзгөрүү себептери
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Эсепти калыбына
келтирүү
1.2.10
Эсепти кайра тариздөө
Терминал аркылуу
1.2.11
төлөмдөрдү өткөрүү
Эсептешүү эсебин
1.2.11.1
толуктоо
Карт боюнча эсепти
1.2.11.2
толуктоо
Кредиттин ордун жабуу
1.2.11.3 (эсептешүү эсебин
толуктоо)
Эсептен нак акча
1.2.12
каражатын берүү
мурда берилген
1.2.12.1
суммалардын чегинде
мурда берилген
1.2.12.2
суммалардан үстөк
1.2.13
Эмгек акы берүү
Пенсияларды жана
1.2.14
жөлөк пулдарды берүү
Нак акча каражаттарын
1.2.15
кабыл алуу
Банкнотторду кайрадан
эсептеп чыгуу жана
1.2.16
ирилештирүү боюнча
комиссия
Эскилиги жеткен
1.2.17
купюраларды
жаңысына алмаштыруу
1.2.18
Аманатка издөө салуу
1.2.19
Инкассация
1.3 Эсептешүү эсеп боюнча нак эмес которуулар
1.2.9
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Эскертүү

%, max

валюта

%, min

Региондун
коду

KGS, max

Кызмат
көрсөтүүлөрдүн
аталышы

KGS, min

Код

Кызмат көрсөтүүлөрдүн
наркы**

Тарифтердин
өзгөрүү себептери
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Банктын ичинде
которуулар
Башка банктын
1.3.2
кардарларынын
пайдасына
1.3.2.1
юридикалык жактар
1.3.2.2
жеке адамдар
Шарттардын өзгөрүүсү,
жокко чыгаруу,
1.3.3
которууну кайтарып
берүү
Банктык
тапшырмалардын
1.3.4
көчүрмөлөрүн өткөрүп
берүү
Төлөм документтерин
1.3.5
тариздөө
Которуу боюнча суроо1.3.6
талап
Төлөмдөр боюнча
1.3.7
тергөө жүргүзүү
1.3.8
Гросстук төлөмдөр
1.3.9
Клирингдик төлөмдөр
Анын ичинде Интернет1.3.9.1
банкинг
1.3.10
Түздөн-түз дебеттөө
1.4 Валюта операциялары
1.4.1 Нак эмес валюта менен конверсиялык операциялар
1.4.1.1
сатып алуу
1.4.1.2
сатуу
Валюталардын
1.4.2
конвертациясы
Банкноттордун
1.4.3
аныктыгын текшерүү
1.3.1
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Эскертүү

%, max

валюта

%, min

Региондун
коду

KGS, max

Кызмат
көрсөтүүлөрдүн
аталышы

KGS, min

Код

Кызмат көрсөтүүлөрдүн
наркы**

Тарифтердин
өзгөрүү себептери

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2016

2 Документардык операциялар
2.1 Аккредитивдер менен операциялар
Аккредитивди берүү
2.1.1
(ачуу)
Аккредитивди алдын
2.1.2
ала авизовкалоо
Аккредитивди
2.1.3
авизовкалоо
Аккредитивдин
шарттарынын
2.1.4
өзгөрүүсүн
авизовкалоо
Аккредитивди
2.1.5
тастыктоо
Аккредитивдин
2.1.6
шарттарынын
өзгөрүүсү
Документтерди кабыл
алуу, текшерүү, иштеп
2.1.7
чыгуу жана акцептөө
үчүн комиссия
Аракеттенүү мөөнөтү
бүткөнгө чейин
2.1.8
аккредитивди жокко
чыгаруу
Аккредитив боюнча
операциялар менен
2.1.9
байланыштуу сурооталаптар
Документтердеги дал
2.1.10
келбестиктер үчүн
комиссия
2.1.11
Аккредитивди которуу
Аккредитив боюнча
2.1.12
төлөмдөр
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Эскертүү

%, max

валюта

%, min

Региондун
коду

KGS, max

Кызмат
көрсөтүүлөрдүн
аталышы

KGS, min

Код

Кызмат көрсөтүүлөрдүн
наркы**

Тарифтердин
өзгөрүү себептери
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Пайдаланылбаган
аккредитивдер үчүн
комиссия
Аккредитив шарттарын
2.1.14
пролонгациялоо
2.2 Документардык инкассо
2.2.1
Инкассону авизовкалоо
Документтерди инкассо
2.2.2
боюнча тариздөө
Инкассо боюнча
2.2.3
нускоолордун
өзгөрүүсү
Инкассо боюнча
операциялар менен
2.2.4
байланыштуу сурооталаптар
Төлөнбөгөн
2.2.5
документтерди
кайтарып берүү
Сатып алуучунун
же анын банкынын
2.2.6
пайдасына
документтерди
индоссирлөө
Төлөмдөрдү жүзөгө
2.2.7
ашыруу максатында
акчаларды которуу
2.3 Гарантиялар
2.3.1
Гарантияларды берүү
Гарантияларды
2.3.2
авизовкалоо
Гарантияны берүү
2.3.3
жана тастыктоо үчүн
комиссия
2.1.13
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Эскертүү

%, max

валюта

%, min

Региондун
коду

KGS, max

Кызмат
көрсөтүүлөрдүн
аталышы

KGS, min

Код

Кызмат көрсөтүүлөрдүн
наркы**

Тарифтердин
өзгөрүү себептери

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2016

Гарантиялар боюнча
тобокелдиктер үчүн
комиссия
Гарантия боюнча
2.3.5
төлөм
Гарантиянын
2.3.6
шарттарын өзгөртүү
2.3.7
Гарантияны тастыктоо
2.3.8
Суроо-талапты аткаруу
Мөөнөтү келип
2.3.9
жеткенче гарантияны
жокко чыгаруу
Тендерге катышуу үчүн
2.3.10
гарантияларды берүү
Гарантия боюнча
2.3.11
өзгөртүүлөрдү киргизүү
Гарантиянын
2.3.12
мөөнөттөрүн узартуу
2.4 Жол чектери менен операциялар
2.4.1
Сатуу
2.4.2
Нак акчага айландыруу
2.4.3
Чектерди инкассалоо
Кайтарылып берилген
2.4.4
төлөнбөгөн чектер үчүн
комиссия
2.4.5
Траттын  негоциациясы
Документтерди
2.4.6
текшерүү үчүн
комиссия
2.4.7
Траттын  акцепти
3 Баалуу кагаздар менен операциялар
Баалуу кагаздарды
3.1
сатып алуу/сатуу
2.3.4
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Эскертүү

%, max

валюта

%, min

Региондун
коду

KGS, max

Кызмат
көрсөтүүлөрдүн
аталышы

KGS, min

Код

Кызмат көрсөтүүлөрдүн
наркы**

Тарифтердин
өзгөрүү себептери
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Банкта векселдерди
сактоо
Банктын векселдери
3.3
менен операциялар
Банктын акциялары
3.4
менен операциялар
Баалуу кагаздар
аукционуна катышуу
3.5
үчүн документтерди
иштеп чыгуу үчүн
комиссия
4 Кредиттерди берүү боюнча операциялар
Кредитти берүү,
4.1
кредиттик линияны
ачууга комиссия
Кредит алууга
4.2
документтерди
тариздөө
Кредиттин мөөнөтүн
4.3
узартуу үчүн комиссия
5 Эсепти ачуусуз которуу:
5.1 Акча которуу системалары боюнча эсеп ачуусуз которуулар
Акча которуулардын
5.1.1
локалдык системасы
Акча которуулардын эл
5.1.2
аралык системасы
5.2 Чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөрдүн системалары боюнча которуулар
Чек ара аркылуу өтүүчү
5.2.1
системалар
3.2

6 Банктык төлөм карттарды тейлөө
«Элкарт» улуттук
6.1
төлөм системасынын
карты
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Эскертүү

%, max

валюта

%, min

Региондун
коду

KGS, max

Кызмат
көрсөтүүлөрдүн
аталышы

KGS, min

Код

Кызмат көрсөтүүлөрдүн
наркы**

Тарифтердин
өзгөрүү себептери
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Эл аралык төлөм
карттар
7 «E-Кардар» системасы боюнча тейлөө
7.1
Системаны туташтыруу
Touch Memory бир
7.2
комплектисинин наркы
7.3
Ай сайын төлөө
8 Электрондук акча
Электрондук акчаны
8.1
чыгаруу
Нак акчага айландыруу
8.2
(электрондук акчанын
ордун жабуу)
Электрондук капчык
8.3
ортосунда которуулар
9 Башка кызмат көрсөтүүлөр
Маалымат үчүн:
9.1
Ишеним катты берүү
Ксерокөчүрмө кызмат
9.2
көрсөтүүлөрү
Телекс кызмат
9.3
көрсөтүүлөрү
Кол тамга үлгүлөрүнүн
9.4
бланктарын берүү
Консультациялык
9.5
кызмат көрсөтүүлөр
Банктарда
9.6
баалуулуктарды сактоо
(банк ячейкаларында)
Банк ячейкаларын
9.7
ижарага алуу
Брокердик кызмат
9.8
көрсөтүүлөрдү
сунуштоо
6.2
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Эскертүү

%, max

валюта

%, min

Региондун
коду

KGS, max

Кызмат
көрсөтүүлөрдүн
аталышы

KGS, min

Код

Кызмат көрсөтүүлөрдүн
наркы**

Тарифтердин
өзгөрүү себептери
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9.8

9.10

9.11
9.12
9.13
9.14
I

Эскертүү

%, max

валюта

%, min

Региондун
коду

KGS, max

Кызмат
көрсөтүүлөрдүн
аталышы

KGS, min

Код

Кызмат көрсөтүүлөрдүн
наркы**

Тарифтердин
өзгөрүү себептери
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Иш тажрыйбасынан/
такшалуудан өтүүнү
сунуштоо
Өтүнүч катты тариздөө,
аны которууга басып
чыгаруу
Ишеним катты
күбөлөндүрүү, басып
чыгарууну тариздөө
Акциздик маркаларды
сатуу
Алмашуу бюролорун
тейлөө
Кардарлардын өтүнүчү
боюнча маалым
каттарды берүү
Маалымат үчүн

*Жогорудагы маалымат жалпыга жарыялануучу катары саналат,
андыктан Улуттук банктын веб-сайтында жана Жалпыга маалымдоо
каражаттарында жайгаштыруу үчүн колдонулушу мүмкүн.
**Кызмат көрсөтүүлөр боюнча декларациялануучу тарифтер
көрсөтүлөт
Төрага____________________________
Башкы бухгалтер_______________________
Аткаруучу (аты-жөнү, тел.)__________________
А-1. «Акча которуулардын локалдык системалары» кызмат
көрсөтүүсүн чечмелөө
5. Эсепти ачуусуз которуу
5.1. Акча которуулар системасы боюнча эсепти ачуусуз которуулар
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5.1.1. Акча которуулардын локалдык системалары

%, max

%, min

Валюта

KGS, max

Региондун
коду

KGS, min

Акча которуулар
системасынын
аталышы

Кызмат
көрсөтүүнүн
наркы**

Тарифтердин
өзгөрүү
себептери

Эскертүү

** Кызмат көрсөтүүлөр боюнча декларациялануучу тарифтер
көрсөтүлөт
Tөрага
Башкы бухгалтер
Аткаруучу (аты-жөнү, тел.)
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А-2. “Акча которуулардын эл аралык системалары” кызмат
көрсөтүүсүн чечмелөө
5. Эсепти ачуусуз которуу
5.1. Акча которуулар системалары боюнча эсеп ачуусуз которуулар
5.1.2. Акча которуулардын эл аралык системалары

%, max

%, min

Валюта

KGS, max

Региондун
коду

KGS, min

Акча
которуулар
системасынын
аталышы

Кызмат
көрсөтүүнүн
наркы**

Тарифтердин
өзгөрүү
себептери

Эскертүү

** Кызмат көрсөтүүлөр боюнча декларациялануучу тарифтер
көрсөтүлөт
Tөрага_____________
Башкы бухгалтер______________
Аткаруучу (аты-жөнү, тел.)_____________
А-3. “Чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөр системалары” кызмат
көрсөтүүсүн чечмелөө
5. Эсепти ачуусуз которуу
5.2. Чек ара аркылуу өтүүчү системалар боюнча которуулар
5.2.1. Чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөр системалары

%, max

%, min

Валюта

KGS, max

Региондун
коду

KGS, min

Акча
которуулар
системасынын
аталышы

Кызмат
көрсөтүүнүн
наркы**

Тарифтердин
өзгөрүү
себептери

Эскертүү

** Кызмат көрсөтүүлөр боюнча декларациялануучу тарифтер
көрсөтүлөт
Tөрага____________________________
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Башкы бухгалтер_______________________
Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) __________________

6.1.1
6.1.2
6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.3
6.1.3.1
6.1.3.1.1
6.1.3.1.2
6.1.3.2
6.1.3.2.1
6.1.3.2.2
6.1.3.3
6.1.3.4
6.1.3.5
6.1.4

Эсепти ачуу
Карттарды берүү
магниттик
чип түрүндө
Транзакцияны
жүргүзгөндүгү үчүн
комиссия
Өзүнүн банкынын
инфраструктурасында
нак акча алуу
төлөмдөрдү өткөрүү
Башка банктардын
инфраструктурасында
нак акча алуу
төлөмдөрдү өткөрүү
Жыл ичинде
тейленгендиги үчүн
комиссия
Эсепке акча
каражаттарын салуу
Нак эмес которуулар
боюнча келип түшкөн
каражаттарды чегерүү
Карттар боюнча башка
кызмат көрсөтүүлөр
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Эскертүү

Тарифтердин
өзгөрүү себептери

%, max

%, min

KGS, max

Кызмат
көрсөтүүнүн
наркы**
KGS, min

Валюта

Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы

Региондун коду

Код

Төлөм карттын
аталышы

А-4. “«Элкарт» улуттук төлөм системасынын карты” кызмат
көрсөтүүсүн чечмелөө
6. Банктык төлөм карттарын тейлөө
6.1. «Элкарт» улуттук төлөм системасынын карты

6.1.4.1
6.1.4.2
6.1.4.2.1
6.1.4.2.2
6.1.4.3
6.1.4.3.1
6.1.4.3.2
6.1.4.4
6.1.4.5
6.1.4.6
6.1.4.7
6.1.4.8

6.1.4.9

6.1.4.10

6.1.4.11

Эсеп боюнча
көчүрмөлөрдү берүү
Кошумча картты
персоналдаштыруу
магниттик
чип түрүндө
Жоголуп кеткен картты
калыбына келтирүү
магниттик
чип түрүндө
Pin-кодду алмаштыруу
“Кара тизмеге”  
киргизүү
Картты блокировкалоо
Картты блоктон
чыгаруу
POS-терминалдарды
орнотуу
Эсеп-карттын орточо
айлык калдыгына
чегерилүүчү пайыздар
(жылдык %)
Овердрафттын
пайыздык чени
(суткалык %)
Кине коюу маселесин
кароого алуу боюнча
кызмат көрсөтүүлөр
(картты кайтарып
берүү, кине коюу
маселесин кароо,
материалдарды жана
башкаларды талап
кылуу үчүн комиссия)
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Эскертүү

Тарифтердин
өзгөрүү себептери

%, max

%, min

KGS, max

Кызмат
көрсөтүүнүн
наркы**
KGS, min

Валюта

Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы

Региондун коду

Код

Төлөм карттын
аталышы
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** Кызмат көрсөтүүлөр боюнча декларациялануучу тарифтер
көрсөтүлөт
Tөрага__________________
Башкы бухгалтер__________________
Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) __________________

6.2.1
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.3
6.2.3.1
6.2.3.1.1
6.2.3.1.2
6.2.3.2
6.2.3.2.1
6.2.3.2.2
6.2.3.3
6.2.3.4
6.2.3.5
6.2.4

Эсепти ачуу
Карттарды берүү
магниттик
чип түрүндө
Транзакцияны жүргүзүү
үчүн комиссия
Өзүнүн банкынын
инфраструктурасында
нак акча алуу
төлөмдөрдү өткөрүү
Башка банктардын
инфраструктурасында
нак акча алуу
төлөмдөрдү өткөрүү
Жыл ичинде тейлөө
үчүн комиссия
Эсепке акча
каражаттарын салуу
Нак эмес которуулар
боюнча келип түшкөн
каражаттарды чегерүү
Карттар боюнча башка
кызмат көрсөтүүлөр:
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Тарифтердин
өзгөрүү себептери

%, max

%, min

KGS, max

Кызмат
көрсөтүүнүн
наркы**
KGS, min

Валюта

Кызмат
көрсөтүүлөрдүн
аталышы

Региондун коду

Код

Төлөм карттын
аталышы

А-5. “Эл аралык төлөм карттар” кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө
6. Банктык төлөм карттарын тейлөө
6.2. Эл аралык төлөм карттар

6.2.4.1
6.2.4.2
6.2.4.2.1
6.2.4.2.2
6.2.4.3
6.2.4.3.1
6.2.4.3.2
6.2.4.4
6.2.4.5
6.2.4.6
6.2.4.7
6.2.4.8

6.2.4.9

6.2.4.10

6.2.4.11

Эсеп боюнча
көчүрмөлөрдү берүү
Кошумча картты
персоналдаштыруу
магниттик
чип түрүндө
Жоголуп кеткен картты
калыбына келтирүү
магниттик
чип түрүндө
Pin-кодду алмаштыруу
“Кара тизмеге” киргизүү
Картты блокировкалоо
Картты блоктон
чыгаруу
POS-терминалдарды
орнотуу
Эсеп-карттын орточо
айлык калдыгына
чегерилүүчү пайыздар
(жылдык %)
Овердрафттын
пайыздык чени
(суткалык %)
Кине коюу маселесин
кароого алуу боюнча
кызмат көрсөтүүлөр
(картты кайтарып
берүү, кине коюу
маселесин кароо,
материалдарды жана
башкаларды талап
кылуу үчүн комиссия)
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Тарифтердин
өзгөрүү себептери

%, max

%, min

KGS, max

Кызмат
көрсөтүүнүн
наркы**
KGS, min

Валюта

Кызмат
көрсөтүүлөрдүн
аталышы

Региондун коду

Код

Төлөм карттын
аталышы
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** Кызмат көрсөтүүлөр боюнча декларациялануучу тарифтер
көрсөтүлөт
Tөрага____________________________
Башкы бухгалтер____________________________
Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) ____________________________
А-6. «I. Маалымат үчүн» чечмелөө
Код

Кызмат
көрсөтүүлөрдүн
аталышы

Региондун
коду

Валюта

Min

Эскертүү

1 Эсептешүү эсебиндеги минималдуу калдык
1.1
юридикалык жактар
1.2
жеке адамдар
2 Аманаттын минималдуу өлчөмү
2.1
юридикалык жактар
2.2
жеке адамдар

Tөрага____________________________
Башкы бухгалтер____________________________
Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) ____________________________
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кредиттер
min

max

max

min

кредиттер
min

max

депозиттер
min

max

кредиттер

депозиттер

12 айдан
жогору

6-12 ай

max

min

min

max

min

кредиттер

депозиттер

3-6 ай

max

депозиттер
max

min

min

кредиттер

1-3 ай

max

min

депозиттер

0-1 ай

max

max

Валюта

Талап боюнча
төлөнүүчү
депозиттер
min

региондун коду

Б. Башкы кеңселердеги жана региондордогу депозиттер жана
кредиттер боюнча пайыздык чендер **
1. Жеке адамдарга
жылдык пайыздарда

**Декларациялануучу пайыздык чендер көрсөтүлөт
Tөрага____________________________
Башкы бухгалтер____________________________
Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) ____________________________

кредиттер
min

max

max

депозиттер
min

кредиттер
min

max

депозиттер
min

max

max

** Декларациялануучу пайыздык чендер көрсөтүлөт
Tөрага____________________________
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12 айдан
жогору

6-12 ай

кредиттер
min

min

max

min

кредиттер

депозиттер

3-6 ай

max

max

депозиттер
min

min

кредиттер

1-3 ай

max

min

депозиттер

0-1 ай

max

max

Валюта

Талап боюнча
төлөнүүчү
депозиттер
min

Региондун коду

Б.Башкы кеңселердеги жана региондордогу депозиттер жана
кредиттер боюнча пайыздык чендер **
2. Юридикалык жактарга
жылдык пайыздарда
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Башкы бухгалтер____________________________
Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) ___________________________
В. Башкы кеңселердеги жана региондордогу кредиттер боюнча
пайыздык чендер
жылдык пайыздарда
Код

1

1.1

1.2
1.3
2

2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.2

Кызмат
көрсөтүүлөрдүн
аталышы

Региондун
коду

Валюта

жылдык
пайыздарда**
min

max

Эл аралык кредиттик
линиялардан тышкары,
кредиттер
Ипотекалык кредитти
кошо алганда,
курулушка жана турак
жайды сатып алууга
кредиттер
Керектөө
Бизнести өнүктүрүүгө
кредиттер
Эл аралык кредиттик
линиялар боюнча
кредиттер
Европанын
реконструкциялоо жана
өнүктүрүү банкынын
микро жана чакан
каржылоо боюнча
программасы
Экспресс-кредиттер
Микрокредиттер
Чакан кредиттер
Башка эл аралык
кредиттик линиялар
боюнча кредиттер
(агроөнөр жай секторун,
Эл аралык өнүктүрүү
ассоциациясын, Азия
өнүктүрүү банкын, KFW
ж.б өнүктүрүүгө.)

** Декларациялануучу пайыздык чендер көрсөтүлөт
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Tөрага____________________________
Башкы бухгалтер_______________________
Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) _______________________
Г. 1-тиркеме. Региондор боюнча филиалдардын саны жана анын
аталышы
Региондун
коду

Кеңсенин аталышы

Филиалдардын саны

Бишкек ш. (башкы кеңсе) Бишкек ш.
Чүй областы  (филиалдар)
Ысык-Көл областы (филиалдар)
Талас областы (филиалдар)
Нарын областы (филиалдар)
Жалал-Абад областы (филиалдар)
Ош областы
Баткен областы  (филиалдар)

Tөрага___________________________
Башкы бухгалтер___________________________
Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) ___________________________
».
−− «Төлөмдөр жөнүндө маалымат» 21-бөлүктүн “Электрондук
төлөмдөр” деп аталган Г1 бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:
_________мезгил үчүн “Мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик банктык отчет”
банктын аталышы _______________________
21-БӨЛҮК. Төлөмдөр жөнүндө маалымат_ ___________________
Г1. “Электрондук төлөмдөр”
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1.

Интернет-Банкинг
Бишкек ш.
Чүй областы
Баткен областы
Жалал-Абад областы
Ысык-Көл областы
Нарын областы
Ош областы
Талас областы

2.

Мобилдик банкинг
Бишкек ш.
Чүй областы
Баткен областы
Жалал-Абад областы
Ысык-Көл областы
Нарын областы
Ош областы
Талас областы

3.

Электрондук акча
Бишкек ш.
Чүй областы
Баткен областы
Жалал-Абад областы
Ысык-Көл областы
Нарын областы
Ош областы
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транзакциялардын
көлөмү

2

валютанын коду

1

транзакциялардын
саны

Кардарлардын
саны

транзакциялардын
көлөмү

Электрондук
төлөмдөрдүн түрлөрү

Чет өлкө
валютасында

Транзакциялардын
саны

Улуттук
валютада

3

4

5

6

7
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Баткен областы

0

0

0

0

0

0

Кардарлардын
саны

транзакциялардын
көлөмү

Бишкек ш.
Чүй областы

Электрондук
төлөмдөрдүн түрлөрү

валютанын коду

транзакциялардын
саны

Чет өлкө
валютасында

транзакциялардын
көлөмү

Транзакциялардын
саны

Улуттук
валютада

Талас областы
4.

Башкалар
Бишкек ш.
Чүй областы
Баткен областы
Жалал-Абад областы
Ысык-Көл областы
Нарын областы
Ош областы
Талас областы

5.

Бардыгы болуп,
төлөмдөр
0

Жалал-Абад областы

0

0

0

0

0

0

Ысык-Көл областы

0

0

0

0

0

0

Нарын областы

0

0

0

0

0

0

Ош областы

0

0

0

0

0

0

Талас областы

0

0

0

0

0

0

жыйынтыгында

0

0

0

0

0

0

Tөрага____________________________
Башкы бухгалтер____________________________
Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) ____________________________
−− “Төлөмдөр жөнүндө маалымат” деген 21-бөлүктүн
“___________төлөм системасында төлөмдөрдүн (которуулардын)
134

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2016

саны жана көлөмдөрү жөнүндө отчет” деп аталган З бөлүкчөсү төмөнкү
редакцияда берилсин:
«Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет
21-БӨЛҮК. “Төлөмдөр жөнүндө маалымат”
З. “___________төлөм системасында төлөмдөрдүн (которуулардын)
саны жана көлөмдөрү жөнүндө отчет”
Төлөм системасынын катышуучусунун
аталышы

_________________________________

Күнү (жылы, айы)

_________________________________

Төлөм системасынын аталышы

_________________________________

Төлөм системасынын түрү

_________________________________

Төлөм системасынын операторунун
аталышы

_________________________________

Валюта ____________
Күндөр
(жылы/күнү/ айы)

Валюта
курсу

Кириш/чыгыш
төлөмдөрдүн
(которуулардын) саны

Кириш/чыгыш төлөмдөрдүн
(которуулардын) көлөмү,
валютанын миң бирдигинде

1

2

3

4

Бардыгы болуп, ай ичинде:
кириш

чет өлкө
валютасында

чыгыш

улуттук
валютада

чыгыш

кириш

Валюта ____________
1

2

3

4

Бардыгы болуп, ай ичинде:
чет өлкө
валютасында

кириш
чыгыш
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кириш

улуттук
валютада

чыгыш

Төрага____________________________
Башкы бухгалтер_______________________
Аткаруучу (аты-жөнү, тел.)__________________
−− “Төлөмдөр жөнүндө маалымат” деп аталган 21-бөлүктүн
“______ төлөм системасынын иш аброю жөнүндө маалымат” деген М
бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:
« мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет
21-БӨЛҮК. Төлөмдөр жөнүндө маалымат_ ___________________
М. “______ төлөм системасынын иш аброю жөнүндө маалымат”
Төлөм системасынын
катышуучусунун аталышы

_________________________________

Күнү: (жылы, айы,)

_________________________________

Төлөм системасынын аталышы

_________________________________

Төлөм системасынын түрү

_________________________________

Төлөм системасынын
операторунун аталышы

_________________________________

Жалпыга маалымдоо
каражаттары

Жарыялоо №

Жалпыга маалымдоо
каражаттарынын
аталышы

Макаланын кыскача
мазмуну

Макала (оң /терс)

Доочу (аты-жөнү/
кызматы)

Жоопкер (аты-жөнү/
кызматы)

Талаш-тартыш
предмети

Ишти кароочу сот

Соттун чечими
жөнүндө маалымат

Күнү

кириш №

Кайрылуунун кыскача
мазмуну

Белгиси (оң /терс)

Кайрылуулар

Жарыяланган күнү

Сот процесстери

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Төрага____________________________
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Башкы бухгалтер_______________________
Аткаруучу (аты-жөнү, тел.)__________________
».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 28 марта 2016 года № 14/1

О размере учетной ставки Национального
банка Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 19 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской
Республики в размере 8,00 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в действие с 29 марта 2016
года.
3. Экономическому управлению разместить информацию о
размере учетной ставки на официальном веб-сайте Национального
банка Кыргызской Республики в течение одного рабочего дня после
принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя
Председателя Национального банка Кыргызской Республики
Н. Жениша.
Председатель

Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 30 марта 2016 года №15/2

О внесении дополнений и изменений в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «О лицензировании
деятельности банков» от 2 марта 2006 года № 5/7
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О
лицензировании деятельности банков» от 2 марта 2006 года № 5/7
дополнения и изменения (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней после официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести
настоящее постановление до сведения коммерческих банков
Кыргызской Республики.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики
Джусупова Т.Дж.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
от 30 марта 2016 года № 15/2

Дополнения и изменения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «О лицензировании
деятельности банков» от 2 марта 2006 года № 5/7
Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О
лицензировании деятельности банков» от 2 марта 2006 года № 5/7
следующие дополнения и изменения:
в Положении «О лицензировании деятельности банков»,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− по всему тексту Положения, за исключением пункта 6.4,
слова «тридцать дней» и «тридцать календарных дней» заменить
словами «один месяц» в соответствующих падежных формах, слова
«шестидесяти дней» и «шестидесяти календарных дней» заменить
словами «двух месяцев»;
−− по всему тексту Положения слова «платежные карточки»
заменить словами «платежные карты» в соответствующих падежных
формах;
−− в абзаце первом преамбулы слова «в дальнейшем» заменить
словом «далее»;
−− в пункте 1.1 слова «в дальнейшем» заменить словом «далее»;
−− пункт 1.14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Учредители (акционеры) обязаны представлять по требованию
Национального банка вышеуказанную информацию о лицах, имеющих
общие интересы с банком и его учредителями (акционерами).»;
−− в пункте 1.16 после слова «сберегательных» дополнить
словами «и выездных»;
−− в пункте 1.20:
в подпункте 14 слова «для компании» исключить;
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подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) оказание консультационных и информационных услуг,
связанных с основной деятельностью дочерних или зависимых
компаний банка.»;
−− пункт 2.6 признать утратившим силу;
−− подпункт а) подпункта 16 пункта 3.4 изложить в следующей
редакции:
«а) процедуры по выявлению, оценке, контролю и мониторингу
всех возможных рисков, которым подвержен банк;»;
−− в абзаце первом пункта 4.5 слова «членов Совета директоров,
председателя правления, заместителя(ей) председателя правления,
отвечающего(их) за кредитную деятельность, председателя Комитета
по аудиту, членов правления, главного бухгалтера, руководителя
кредитного отдела и руководителя службы внутреннего аудита»
заменить словами «, указанные в пункте 13.1 настоящего Положения,»;
−− пункт 4.6 признать утратившим силу;
−− пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. В течение одного месяца после формирования минимального
уставного капитала Национальный банк осуществляет проверку
формирования уставного капитала банка.
Проверка увеличения уставного капитала банка может быть
осуществлена в рамках комплексных и целевых проверок
Национального банка.»;
−− в пункте 5.10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Юридические дела всех участников (акционеров) банка и копии
первичных документов по формированию уставного капитала при
создании банка, в дальнейшем при изменении размера уставного
капитала (включая копии платежных документов, решений,
касающиеся изменения размера уставного капитала, и другие
документы) и состава акционеров банка должны храниться банком
в отдельной папке с присвоением им отдельного номенклатурного
номера и иметь постоянный срок хранения. Банк должен определить
лицо, ответственное за обеспечение надлежащего формирования и
хранения этих папок.»;
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в абзаце втором слова «одного процента» заменить словами «пяти
процентов»;
в абзаце пятом слова «одним и более процентом» заменить
словами «пятью и более процентами»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Национальный банк имеет право требовать от акционеров,
владеющих более пяти процентов акций уставного капитала банка,
предоставления документов с целью определения конечного
бенефициара.»;
−− в пункте 6.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6.4. Лицензия на право проведения банковских операций
выдается Национальным банком в течение тридцати календарных
дней после выполнения п.5.8 настоящего Положения, а также
при предоставлении заявителем документов, удовлетворяющих
требованиям законодательства Кыргызской Республики и нормативных
правовых актов Национального банка и подтверждающих выполнение
следующих условий:»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) наличие документа, выданного уполномоченным
государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг,
подтверждающего государственную регистрацию эмиссии акций
заявителя»;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) наличие документа об оплате за лицензию в размере,
установленном законодательством;»;
дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) отсутствие оснований для отказа в выдаче лицензии и отзыва
предварительного разрешения на открытие банка, установленные
главой 7 настоящего Положения.»;
−− в подпункте 6 пункта 7.1 после слова «недостоверные»
дополнить словами «и неполные»;
−− пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
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«7.3. Национальный банк может отказать в выдаче лицензии,
если условия, перечисленные в п.6.4 главы 6 настоящего
Положения, не выполняются в течение шести месяцев после выдачи
предварительного разрешения или представленные документы не
соответствуют требованиям законодательства Кыргызской Республики
и нормативных правовых актов Национального банка.»;
−− пункт 8.4 дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) лицензия на право проведения банковских операций по
исламским принципам финансирования через «исламское окно»
(дополнительная лицензия) (Приложение 34,35);
7) лицензия на право проведения операций по выпуску
электронных денег (дополнительная лицензия, порядок выдачи
лицензии регламентирован в Положении «Об электронных деньгах в
Кыргызской Республике», утвержденном постановлением Правления
Национального банка Кыргызской Республики от 12.05.2015 г.
№27/8).»;
−− в пункте 8.5 слова «предоставлении документов о» исключить;
−− пункт 8.6 признать утратившим силу;
−− пункт 8.7 изложить в следующей редакции:
«8.7. Банковские лицензии и листы ограничений к ним выдаются
председателю Совета директоров банка или председателю правления
банка либо уполномоченному лицу согласно представленной
доверенности.»;
−− пункт 8.11 признать утратившим силу;
−− пункт 8.12 изложить в следующей редакции:
«8.12. В случае реорганизации банка, изменения его
наименования или места его нахождения, связанное с изменением
населенного пункта, а также в случае переименования населенного
пункта, в котором расположен банк, лицензия подлежит замене
(переоформлению). Для замены лицензии банк подает заявление
(ходатайство) о замене (переоформлении) банковских лицензий
с приложением соответствующих документов, подтверждающих
указанные сведения.»;
−− пункт 8.14 изложить в следующей редакции:
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«8.14. Национальный банк ведет Реестр выданных банковских
лицензий.»;
−− в пункте 8.15 слово «каждой» исключить;
−− пункт 8.16 изложить в следующей редакции:
«8.16. Национальным банком осуществляется замена лицензии
в течение пяти рабочих дней после предоставления документов,
подтверждающих оплату за лицензии в размере, установленном
законодательством.»;
−− подпункт 1 пункта 9.5 изложить в следующей редакции:
«1) выявление, оценку, мониторинг и контроль всех рисков,
связанных с проведением предполагаемых операций;»;
−− пункт 10.11 признать утратившим силу;
−− пункт 10.12 признать утратившим силу;
−− пункт 10.13 признать утратившим силу;
−− пункт 10.14 признать утратившим силу;
−− пункт 10.15 признать утратившим силу;
−− пункт 10.16 признать утратившим силу;
−− в подпункте «б» подпункта 4 пункта 11.2 слова «налоговых
органов» и слова «, заверенная органами государственной налоговой
службы, или» исключить;
−− пункт 13.6 изложить в следующей редакции:
«13.6. В случае увольнения или добровольной отставки
председателя и членов Совета директоров, председателя и членов
Правления банка, главного бухгалтера банк обязан в течение одного
рабочего дня с момента принятия решения известить об этом
Национальный банк с указанием причин увольнения.
В случае увольнения или добровольной отставки остальных
должностных лиц, указанных в пункте 13.1 настоящей главы – в
течение трех рабочих дней.
В случае увольнения других сотрудников банка, непосредственно
участвующих в осуществлении банковских операций, по инициативе
работодателя по причине нарушения сотрудником трудового
законодательства, банк обязан в течение десяти рабочих дней с
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момента принятия решения известить об этом Национальный банк с
указанием причин увольнения»;
−− пункт 14.1 изложить в следующей редакции:
«14.1. Кандидаты на должности председателя и членов Совета
директоров, председателя комитета по аудиту должны отвечать
следующим минимальным требованиям;
1) иметь диплом о высшем образовании и стаж работы не менее
двух лет в течение последних десяти лет в области экономических,
банковских, финансовых или юридических вопросов;
2) не имеются факты, свидетельствующие о ненадлежащей
деловой репутации;
3) обладать знаниями в области корпоративного управления,
банковского законодательства, включая основные нормативные
документы Национального банка;
4) знать бизнес-план банка и стратегию его развития;
5) не подпадать под условия главы 16 настоящего раздела
Положения.
При этом большинство членов Совета директоров должны иметь
стаж работы не менее двух лет в течение последних десяти лет на
руководящих должностях в банковской и/или финансовой системе.
Для целей настоящего Положения под руководящей должностью
подразумевается должность не ниже руководителя структурного
подразделения финансово-кредитного учреждения и/или компании,
деятельность которой подпадает под действие пункта 1.11 настоящего
Положения, и/или организации в сфере регулирования финансовых
услуг. При этом в стаж работы не включается работа в подразделениях
вышеуказанных организаций/компаний, связанных с регулированием
вопросов безопасности и осуществлением хозяйственной
деятельности.»;
−− подпункт 2 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:
«2) иметь следующий стаж работы в течение последних пяти лет
для кандидата на должность:
а) председателя правления банка, (руководителя филиала банканерезидента) - не менее пяти лет в банковской и/или финансовой
системе, в том числе на руководящих должностях - не менее двух лет;
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б) заместителей председателя, члены правления - не менее двух
лет в банковской и/или финансовой системе;
в) руководителя службы внутреннего аудита и главного бухгалтера
- не менее трех лет в банковской, финансовой системе и/или сфере
услуг по проведению аудита, деятельности, указанной в пункте 1.11
настоящего Положения;
г) руководителей структурных подразделений, ответственных за
кредитную деятельность, за финансирование по исламским принципам,
за управление активами и пассивами, за внутренние организационные
мероприятия банка по противодействию финансированию терроризма
(экстремизма), легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, руководителя «исламского окна» и риск-менеджера
– не менее одного года в банковской и/или финансовой системе.
Совмещение работы в аудиторской организации с должностями
руководителя службы внутреннего аудита и главного бухгалтера
банка не допускается.»;
−− в пункте 16.5 слова «несоблюдения банком банковского
законодательства» заменить словами «, указанных в пункте 16.1
настоящего Положения»;
−− в пункте 17.1:
в абзаце первом слова «Управление методологии надзора и
лицензирования» заменить словами «Национальный банк»;
подпункт 4 признать утратившим силу:
−− в пункте 17.10 слова «они возвращаются на доработку»
заменить словами «направляется письмо о необходимости доработки
и устранения замечаний»;
−− пункт 17.11 изложить в следующей редакции:
«17.11. Решение о согласовании кандидатуры резидента
Кыргызской Республики принимается в течение одного месяца со дня
предоставления документов на согласование, в случае рассмотрения
кандидатуры нерезидента Кыргызской Республики – в течение двух
месяцев.»;
−− пункт 17.12 признать утратившим силу;
−− в пункте 19.3:
подпункт 8 признать утратившим силу;
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дополнить абзацами следующего содержания:
«Руководитель и главный бухгалтер филиала должны отвечать
следующим требованиям:
1) иметь диплом о высшем образовании;
2) иметь стаж работы в банках и/или других финансово-кредитных
учреждениях не менее двух лет в течение последних десяти лет.»;
−− подпункт 4) пункта 19.4 изложить в следующей редакции:
«4) сведения о руководителе и главном бухгалтере филиала
(Приложение 7);»;
−− в пункте 19.11 слова «анкеты руководителя, главного
бухгалтера филиала по установленной форме (Приложение 17 (без
предоставления рекомендаций))» заменить словами «сведения о
руководителе, главном бухгалтере филиала по установленной форме
(Приложение 7).»;
−− в пункте 20.3:
слова «Управление внешнего надзора Национального банка»
заменить словами «Национальный банк»;
−− в пункте 21.2:
слова «Представительство банка» заменить словами
«Представительство банка-резидента Кыргызской Республики»;
подпункт 3 признать утратившим силу;
−− в пункте 21.3:
подпункт 10 признать утратившим силу;
−− пункт 21.4 изложить в следующей редакции:
«21.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения документов,
предусмотренных п.21.2 настоящего Положения, от банка-резидента
Кыргызской Республики и в течение одного месяца со дня получения от
банка-нерезидента документов, предусмотренных п.21.3 настоящего
Положения, Национальный банк направляет банку-заявителю
письмо для регистрации представительства в установленном
законодательством порядке.»;
−− в пункте 21.8 слова «и представить личный листок по учету
кадров нового руководителя» заменить словами «с указанием
сведений о руководителе согласно Приложению 21, 22»;
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−− пункт 21.9 изложить в следующей редакции:
«21.9. Национальный банк вправе отказать в выдаче разрешения
для открытия представительства иностранного банка по следующим
причинам:
1) несоответствие представленных документов установленным
требованиям;
2) банк зарегистрирован в оффшорных зонах, а также в государствах
или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим,
и (или) не предусматривающих раскрытие и (или) предоставление
информации органам банковского надзора;
3) при наличии текущих убытков у банка на отчетную дату.»;
−− пункт 22.9 изложить в следующей редакции:
«22.9. До получения письма о регистрации сберегательная касса
не вправе проводить операции.»;
−− подпункт 6 пункта 22.10 признать утратившим силу;
−− пункт 22.13 изложить в следующей редакции:
«22.13. В случае изменения адреса сберегательной кассы банк
обязан в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента
получения заключения уполномоченного органа о соответствии
помещения сберегательной кассы установленным требованиям по
технической укрепленности, сообщить об этом в Национальный банк
с приложением документов, предусмотренных подпунктами 2,7 пункта
22.10 настоящего Положения, и копию решения уполномоченного
органа управления банка об изменении адреса сберегательной кассы,
заверенную банком.»;
−− пункт 22.19 признать утратившим силу;
−− в пункте 22.20 второе предложение исключить;
−− пункт 24.6 изложить в следующей редакции:
«24.6. Новая редакция устава банка с внесенными изменениями и
дополнениями получает силу со дня государственной перерегистрации
банка в порядке, установленным законодательством»;
−− пункт 25.1 изложить в следующей редакции:
«25.1. Для согласования новой редакции устава банк в течение
одного месяца со дня принятия общим собранием акционеров
149

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2016

соответствующего решения направляет в Национальный банк
следующие документы:
1) ходатайство о рассмотрении новой редакции устава;
2) протокол, либо выписку из протокола общего собрания
акционеров, содержащее решение о принятии (утверждении) новой
редакции устава, заверенные банком надлежащим образом (2
экземпляра);
3) текст изменений, вносимых в устав, в установленной форме
согласно Приложению 24 (2 экземпляра);
4) новую редакцию устава (2 экземпляра).»;
−− пункт 25.2 изложить в следующей редакции:
«25.2 Национальный банк в течение двадцати пяти календарных
дней рассматривает предоставленные документы и, если они
соответствуют требованиям настоящего Положения, направляет
письмо о согласии с новой редакцией устава банка в уполномоченный
государственный орган по регистрации юридических лиц с
приложением двух экземпляров новой редакции устава банка,
при увеличении размера уставного капитала - копию письма в
уполномоченный государственный орган по регулированию рынка
ценных бумаг.»;
−− пункт 25.3 изложить в следующей редакции:
«25.3. В течение семи рабочих дней со дня проведения
государственной перерегистрации банк обязан предоставить
Национальному банку:
1) копию свидетельства о государственной перерегистрации в
уполномоченном государственном органе по регистрации юридических
лиц, заверенную банком надлежащим образом;
2) копию новой редакции устава с отметкой уполномоченного
государственного органа по регистрации юридических лиц о
государственной перерегистрации, удостоверенной нотариально.»;
−− пункт 26.3 изложить в следующей редакции:
«26.3. В случае внесения в устав изменения относительно
уставного капитала, банк представляет в Национальный банк:
1) ходатайство о согласовании новой редакции устава;
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2) протокол либо выписку из протокола общего собрания
акционеров банка о решении об изменении размера капитала и
утверждения новой редакции устава (2 экземпляра);
3) новую редакцию устава (2 экземпляра);
4) список акционеров (Приложение 4 и 5);
5) копию документа, выданного уполномоченным государственным
органом по регулированию рынка ценных бумаг, подтверждающего
государственную регистрацию итогов выпуска акций предыдущей
эмиссии (выпуска), заверенную банком надлежащим образом (2
экземпляра).»;
−− пункт 26.6 изложить в следующей редакции:
«26.6. После государственной перерегистрации в установленном
законодательством порядке банк в течение семи рабочих дней
представляет в Национальный банк следующие документы:
1) копию свидетельства о государственной перерегистрации в
уполномоченном государственном органе по регистрации юридических
лиц, заверенную банком надлежащим образом;
2) копию документа, выданного уполномоченным государственным
органом по регулированию рынка ценных бумаг, подтверждающего
государственную регистрацию выпуска акций, заверенную
надлежащим образом;
3) копию новой редакции устава с отметкой уполномоченного
государственного органа по регистрации юридических лиц о
государственной перерегистрации, удостоверенной нотариально.»;
−− в пункте 26.7:
слова «состоявшимися и регистрации отчета об итогах» заменить
словами «состоявшимся и регистрации итогов»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) копия документа, выданного уполномоченным государственным
органом по регулированию рынка ценных бумаг, подтверждающего
регистрацию итогов выпуска акций и заверенная банком надлежащим
образом;»;
−− в пункте 27.4:
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в подпункте 1 слова «изменений и дополнений в устав, либо»
исключить;
в подпункте 3 слова «текст изменений, вносимых в устав,
касающийся изменения фирменного наименования банка
(Приложение 24), либо» исключить;
−− пункт 27.6 изложить в следующей редакции:
«27.6. Для осуществления замены лицензии, банк обязан в
течение семи рабочих дней со дня проведения государственной
перерегистрации предоставить Национальному банку:
1) копию свидетельства о государственной перерегистрации в
уполномоченном государственном органе по регистрации юридических
лиц, заверенную банком надлежащим образом;
2) копию новой редакции устава с отметкой уполномоченного
государственного органа по регистрации юридических лиц о
государственной перерегистрации, удостоверенной нотариально;
3) ходатайство о замене банковских лицензий с новым фирменным
наименованием.»;
−− пункт 27.10 признать утратившим силу;
−− пункт 28-1.1 изложить в следующей редакции:
«28-1.1. Согласованию с Национальным банком подлежат
изменения и дополнения, вносимые в положение о филиале банка,
которые являются основанием для перерегистрации филиала банка в
соответствии с Законом «О государственной регистрации юридических
лиц, филиалов (представительств)».
Для согласования изменений и дополнений, вносимых в положение
о филиале, банк в течение пяти рабочих дней со дня принятия Советом
директоров соответствующего решения направляет в Национальный
банк следующие документы:
1) ходатайство о рассмотрении новой редакции положения о
филиале;
2) протокол либо выписку из протокола заседания Совета
директоров, содержащую решение о принятии новой редакции
положения о филиале, заверенный банком надлежащим образом (2
экземпляра);
3) новую редакцию положения о филиале (2 экземпляра).»;
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−− пункт 28-1.4 изложить в следующей редакции:
«28-1.4. В течение пяти рабочих дней со дня проведения
государственной перерегистрации филиала, банк обязан предоставить
Национальному банку:
1) копию свидетельства о государственной перерегистрации в
уполномоченном государственном органе по регистрации юридических
лиц, заверенную надлежащим образом;
2) копию новой редакции положения о филиале, заверенную
банком надлежащим образом.»;
−− пункт 29.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Настоящее Положение не рассматривает процедуру
принудительной реорганизации банков.»;
−− в пункте 34.2:
слова «Для получений» заменить словами «Для получения»;
после слов «проект договора о реорганизации» дополнить
словами «, утвержденный Советом директоров и общим собранием
акционеров»;
−− в пункте 34.4 первое предложение исключить;
−− пункт 34.9 признать утратившим силу;
−− пункт 34.15 изложить в следующей редакции:
«34.15. Решение о выдаче согласия на государственную
перерегистрацию в уполномоченном государственном органе
по регистрации юридических лиц факта реорганизации банков
принимается Национальным банком в течение 25 календарных
дней с момента представления полного пакета документов,
перечисленных в пункте 34.14 Положения и отвечающих требованиям
законодательства Кыргызской Республики и нормативных правовых
актов Национального банка.»;
−− пункт 35.1 изложить в следующей редакции:
«35.1. Конвертация (обмен) акций осуществляется в порядке,
установленном Законом Кыргызской Республики «Об акционерных
обществах».»;
−− в наименовании раздела IX:
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в первом предложении слово «Преобразование» заменить словом
«Перерегистрация»;
слова «и микрокредитной компании (МКК)» исключить;
−− в разделе IX по тексту слова «МКК», «и МКК», «/МКК» и «или
МКК» исключить;
−− в главах 40, 41 по тексту слово «преобразование» во
всех падежных формах заменить словом «перерегистрация» в
соответствующих падежных формах;
−− в наименовании главы 40 слова «намеревающимся
преобразоваться» заменить словами «при перерегистрации»;
−− в пункте 40.1:
в абзаце первом слово «преобразоваться» заменить словом
«перерегистрироваться»;
в подпункте 3 слова «пяти лет» заменить словами «десяти лет
и проводить операции по привлечению депозитов на основании
лицензии в течение последних пяти лет»;
−− примечания к Положению исключить;
−− приложение 7 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 7
Сведения о руководителе/главном бухгалтере филиала банка
1

Фамилия, имя, отчество

2

Дата и место рождения

3
4
5

Сведения об образовании (наименование высшего учебного
заведения, год окончания, специальность по диплому)
Место работы за последние десять лет (наименование компании,
должность с указанием даты вступления и ухода)
Дополнительные сведения

»;
−− в приложении 12:
в пункте 2 слова «в иностранной валюте» заменить словами «с
драгоценными металлами»;
−− пункт 14 приложения 17 изложить в следующей редакции:
«Укажите, были ли в отношении Вас или в отношении компании,
с которой Вы были связаны в качестве значительного участника и/
или члена Совета директоров или любого другого должностного лица
когда-либо, в какой-либо стране:
−− выдвинуты обвинения в совершении административных
правонарушений, в том числе в случаях прекращения дела или снятия
обвинения (да/нет) _________________
−− применены
дисциплинарные
взыскания
(да/нет)
____________________
−− выдвинуты обвинения в совершении преступлений согласно
уголовному законодательству, в том числе в случаях прекращения
уголовного дела, вынесения оправдательного приговора и
освобождения от уголовной ответственности (да/нет) _______
Если да, дайте описание обвинения, осуждения со стороны
правоохранительного органа с указанием наименования
правоохранительного органа, обвинения или дисциплинарного
взыскания примененного любым государственным органом,
результатов разбирательства, решения суда: ___________»;
−− в приложении 18:
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преамбулу изложить в следующей редакции:
«Заполняется
акционерами
(физическими
лицами),
осуществляющими значительное участие или контроль в банке»;
пункт 1.12. изложить в следующей редакции:
«1.12. Укажите, были ли в отношении Вас или в отношении
компании, с которой Вы были связаны в качестве значительного
участника и/или любого другого должностного лица (члена Совета
директоров, члена исполнительного органа, главного бухгалтера/
финансового менеджера и т. д.) когда-либо, в какой-либо стране:
−− выдвинуты обвинения в совершении административных
правонарушений, в том числе в случаях прекращения дела или снятия
обвинения (да/нет)_______________________
−− применены дисциплинарные взыскания (да/нет)____________
____________________
−− выдвинуты обвинения в совершении преступлений согласно
уголовному законодательству, в том числе в случаях прекращения
уголовного дела, вынесения оправдательного приговора и
освобождения от уголовной ответственности (да/нет)______.
Если да, дайте подробное описание обвинения, осуждения со
стороны правоохранительного органа с указанием наименования
правоохранительного органа, обвинения или дисциплинарного
взыскания примененного любым государственным органом,
результатов разбирательства, решения суда (в том числе в случаях
прекращения дела, снятия обвинения, вынесения оправдательного
приговора или освобождения от уголовной ответственности): _____»;
−− приложение 21 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 21
Заполняется банком,
действующим на основании
лицензии Национального банка
Национальный банк
Кыргызской Республики

УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии (закрытии) представительства
______________________________________________________
(на фирменном бланке учреждения)
Настоящим _________________________________________
_______________ (полное наименование банка, открывающего
представительство и номер его лицензии) уведомляет, что в целях
(см. *) _______________________________________ (указывается
цель открытия представительства) принято решение ____________
_________________________ (указывается орган управления банка,
принявшего решение об открытии (закрытии) представительства) от
_____________________________________________ (указывается
дата принятия решения) об открытии (закрытии) представительства
по адресу _______________________________________________
(указываются почтовый адрес представительства, ______________
________________________________________________ телефон,
факс).
Сведения о руководителе представительства:
Ф.И.О.
Дата и место рождения
Паспортные данные
Гражданство
Место проживания (по паспорту)
Сведения об образовании (наименование высшего учебного
заведения, год окончания, специальность по диплому)

Приложение на ____ листах.
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Руководитель органа банка, принявшего решение об открытии
(закрытии) представительства, (подпись) Ф. И. О.
Печать
Примечание:
(*) - Данные сведения приводятся при открытии представительства.»;
−− приложение 22 изложить в следующей редакции:
«Приложение 22
Заполняется иностранным банком
Национальный банк
Кыргызской Республики

ЗАЯВЛЕНИЕ
банка об открытии (закрытии) представительства
__________________________________________________________
(на фирменном бланке учреждения)
Настоящим _________________________________________
_______________ (полное наименование банка, открывающего
представительство и номер его лицензии) просит предоставить
разрешение на создание представительства в целях (см. *) ________
__________________________________________ (указывается цель
открытия представительства). По решению _____________________
______________ (указывается орган управления банка, принявшего
решение об открытии представительства) от __________________
________________________ (указывается дата принятия решения)
____________________ (наименование банка) намерен открыть
(закрыть) представительство по адресу _______________________
______________ (указываются почтовый адрес представительства,
телефон, факс)
Сведения о руководителе представительства:
Ф.И.О.
Дата и место рождения
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Паспортные данные
Гражданство
Место проживания (по паспорту)
Сведения об образовании (наименование высшего учебного
заведения, год окончания, специальность по диплому)

Приложение на ____ листах.
Руководитель органа банка, принявшего решение об открытии
(закрытии) представительства, (подпись) Ф. И. О.
Печать
Примечание:
(*) - Данные сведения приводятся при открытии представительства.»;
−− в приложении 23 после слов «указывается перечень операций»
дополнить предложением следующего содержания:
«. При осуществлении сберегательной кассой операций по выдаче
кредитов/финансированию по исламским принципам указываются дата
и номер утвержденной кредитной политики/политики финансирования
по исламским принципам банка и информация о стаже работе/
прохождении курсов или стажировок по вопросам кредитования
ответственного сотрудника, осуществляющего кредитование.»;
−− приложение 25 изложить в следующей редакции:
«Приложение 25

_____________________________
(наименование банка)
_______________________________________
(наименование филиала, если счет открыт в филиале)
адрес ____________
тел.: _____________
факс _____________
Банк, _____________________________________ (наименование
банка) подтверждает, что _________ (Ф.И.О.) является владельцем
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счета N __________, открытого в нашем банке, с ______________ (дата
открытия счета), со следующими данными о денежных средствах:
1) остаток по счету на ________________ (дата) (сумма)
2) средний баланс за последний год ________________ (сумма)
3) тип счета
Ф. И. О. должностного лица банка ___________
Подпись должностного лица банка ___________
Дата ____________________________»;
−− приложение 27 изложить в следующей редакции:
«Приложение 27
Дата
Национальный банк
Кыргызской Республики

ЗАЯВКА
Настоящим ____________________________ (наименование
банка-заявителя) обращается с просьбой предоставить согласие
на открытие филиала на территории Кыргызской Республики в
г.___________________ (дополнительно указать месторасположение
филиала).
К настоящей заявке прилагаются:
1. Анкета на ___ листах;
2. Финансовая отчетность за _________________ год,
подтвержденная ____________________________________________
___________________________ (указать наименование независимой
аудиторской компании, подтвердившей достоверность финансовой
отчетности)
3. Финансовая отчетность за _________________ год,
подтвержденная ____________________________________________
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___________________________ (указать наименование независимой
аудиторской компании, подтвердившей достоверность финансовой
отчетности)
4. Финансовая отчетность за _________________ год,
подтвержденная ____________________________________________
___________________________ (указать наименование независимой
аудиторской компании, подтвердившей достоверность финансовой
отчетности)
5. Решение уполномоченного органа банка-заявителя об открытии
филиала на территории Кыргызской Республики;
6. Копии учредительных документов банка заявителя, заверенные
надлежащим образом;
7. Копии лицензий банка-заявителя на право проведения
банковских операций, заверенные надлежащим образом;
8. Общая информация о банке, его структуре, руководителях
(члены Совета директоров (наблюдательного органа), члены
правления (исполнительного органа)), акционерах (владельцах).
(Если банк является частью группы - сведения о группе и компаниях,
входящих в группу, сведения об основной деятельности компаний,
входящих в группу, а также сведения об их финансовом положении);
9. Бизнес-план филиала на первые три года деятельности и
содержащий экономическое обоснование для создания филиала
банка;
10. Положение о филиале банка, включая перечень банковских
операций, которые филиал уполномочен проводить, и процедуры,
обеспечивающие адекватный надзор за филиалом со стороны банказаявителя (головного офиса иностранного банка);
11. Письменное подтверждение органа банковского надзора
_______________ (страна происхождения (регистрации) о том, что
банк-заявитель обладает действующей лицензией на проведение
банковской деятельности и имеет право на открытие филиала на
территории Кыргызской Республики;
12. Сведения о должностных лицах филиала банка,
подтверждающие соответствие требованиям, установленным
Национальным банком;
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13. Документы о соответствии здания, где будет размещен
филиал, требованиям по технической укрепленности и безопасности,
предъявляемым к кассовым узлам и зданиям банка.
14. _____________________________________________________
(укажите другие прилагаемые документы).
Подтверждаем достоверность предоставленных сведений.
Подпись уполномоченного лица, печать»;
−− дополнить приложением 34 следующего содержания:
«Приложение 34

БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЛИЦЕНЗИЯ N___/3
на право проведения банковских операций по исламским принципам
банковского дела и финансирования через «исламское окно»
_________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
_________________________________________________________
(сокращенное наименование юридического лица)
________________________________________________________
(местонахождение)
1. Имеет право осуществлять в национальной валюте Кыргызской
Республики и иностранной валюте (при наличии лицензии на
право проведения банковских операций в иностранной валюте)
перечисленные ниже банковские операции по исламским
принципам банковского дела и финансирования в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики:
1.1. сделки «Мудараба»;
1.2. сделки «Шарика/Мушарака»;
1.3. сделки «Мурабаха»;
1.4. сделки «Иджара и Иджара Мунтахийя Биттамлик»;
1.5. сделки «Кард Хасан»;
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1.6. сделки «Истиснаа и параллельная Истиснаа»;
1.7. сделки «Гарантии»;
1.8. сделки «Салам»;
1.9. сделки «Документарный аккредитив»;
1.10. сделки доверительного и гарантированного хранения;
1.11. открывать и вести счета физических и юридических лиц;
1.12. самостоятельно устанавливать корреспондентские
отношения;
1.13. осуществлять расчеты по поручению клиентов и банковкорреспондентов и их кассовое обслуживание;
1.14. выпускать, покупать, оплачивать, принимать, хранить и
подтверждать платежные документы (чеки, другие документы),
включая платежные карты.
2. Неотъемлемой частью данной лицензии является лист
ограничений на проведение банковских операций по исламским
принципам банковского дела и финансирования через «исламское
окно».
Настоящая лицензия вступает в силу с момента ее подписания.
Банк занесен в реестр лицензий коммерческих банков (дата,
месяц, год).
N ____________ серия бланка ______________
Заместитель Председателя/Член Правления»;
−− дополнить приложением 35 следующего содержания:
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«Приложение 35

ЛИСТ ОГРАНИЧЕНИЙ
к лицензии N ___/3, выданной (дата, месяц, год) на право
проведения банковских операций по исламским принципам
банковского дела и финансирования через «исламское окно»
_________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
Порядковый номер
банковской операции

Наличие ограничения

Дата, с которой
действует
ограничение

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
N ____________ серия бланка ______________
Заместитель Председателя/Член Правления».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 30 марта 2016 года №15/3

О внесении изменений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об
утверждении новой редакции Положения «О Комитете
по надзору Национального банка Кыргызской
Республики» от 19 марта 2005 года № 6\2»
В соответствии со статьями 7, 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении новой редакции Положения
«О Комитете по надзору Национального банка Кыргызской Республики»
от 19 марта 2005 года № 6\2» следующие изменения :
В Положении «О Комитете по надзору Национального банка
Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
Пункт 1.3 иложить в следующей редакции:
«1.3. Персональный состав Комитета по надзору утверждается
приказом Национального банка.
В состав Комитета входят Заместитель Председателя
Национального банка/член Правления Национального банка
(Председатель Комитета), один член Правления Национального банка,
руководители структурных подразделений Национального банка –
начальник Управления внешнего надзора, начальник Управления
инспектирования, начальник Управления методологии надзора
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и лицензирования, начальник Управления денежно-кредитных
операций, начальник отдела Юридического управления.
В состав Комитета по надзору с правом совещательного голоса
могут входить работники Национального банкав соответствие с
приказом Национального банка.»
В отсутствие Председателя и/или других членов Комитета
в заседаниях Комитета по надзору принимают участие лица,
замещающие их по должности в соответствии с приказом
Национального банка.»
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики
Джусупова Т. Дж.
Председатель

Т. Абдыгулов

166

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2016

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 30 марта 2016 года №15/6

Об утверждении Положения
«Об электронных деньгах в Кыргызской Республике»
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Положение «Об электронных деньгах в Кыргызской
Республике» (прилагается).
2. Признать утратившим силу следующие постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики:
−− «Об утверждении Положения «Об электронных деньгах в
Кыргызской Республике» от 12 мая 2015 года №27/8;
−− «О внесении изменения и дополнения в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об
утверждении Положения «Об электронных деньгах в Кыргызской
Республике» от 12 мая 2015 года № 27/8» от 2 ноября 2015 года №
65/2.
3. Операторам платежных систем, не заключившим договора с
банком-эмитентом электронных денег в соответствии с требованиями
Положения «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике»,
прекратить деятельность, связанную с электронными деньгами, с 1
июня 2016 года.
4. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
сайте Национального банка Кыргызской Республики;
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−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
6. Управлению по работе с документами довести настоящее
постановление до сведения соответствующих структурных
подразделений, областных управлений и представительства
Национального банка в Баткенской области.
7. Управлению платежных систем довести настоящее постановление
до сведения действующих коммерческих банков, операторов
платежных систем Кыргызской Республики и международных систем
электронных денег.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Орозбаеву Л.Дж.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 30 марта 2016 года № 15/6

«Об

ПОЛОЖЕНИЕ

электронных деньгах в Кыргызской Республике»
Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии c Законом
«О Национальном банке Кыргызской Республики», «О банках и
банковской деятельности в Кыргызской Республике», «О платежной
системе Кыргызской Республики», «О лицензионно-разрешительной
системе в Кыргызской Республике», «О противодействии
легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию
террористической или экстремистской деятельности» и другими
нормативными правовыми актами Национального банка Кыргызской
Республики (далее – Национальный банк).
2. Настоящее Положение определяет порядок выпуска электронных
денег коммерческими банками (далее – банк), распространение
и обналичивание (погашение), предоставление платежных услуг
с использованием электронных денег на территории Кыргызской
Республики.
3. Настоящее Положение устанавливает требования к банкам,
операторам, агентам, субагентам, а также к международным системам
электронных денег их агентам и субагентам.
4. Национальный банк является единственным лицензиаром
на территории Кыргызской Республики, имеющим право выдавать
лицензию коммерческим банкам на выпуск электронных денег.
5. Банки, операторы, агенты, субагенты, а также международные
системы электронных денег, их агенты и субагенты должны соблюдать и
выполнять требования по противодействии легализации (отмыванию)
преступных доходов и финансированию террористической или
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экстремистской деятельности в соответствии с требованиями
законодательства Кыргызской Республики.
Глава 2. Термины и определения
6. Для целей настоящего Положения используются следующие
термины и определения:
Акцептант электронных денег − юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, который в соответствии с
заключенным договором с агентом или коммерческим банкомэмитентом электронных денег, принимает электронные деньги
для оплаты товаров или услуг с составлением документов,
подтверждающих совершение операций с электронными деньгами.
Агент (дистрибьютор) электронных денег – юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, резидент, который
производит погашение (обмен) электронных денег на наличные
или безналичные денежные средства, распространяет электронные
деньги в соответствии с условиями настоящего Положения, на
основании заключенного агентского договора с банком, выпустившим
электронные деньги.
Агент международных систем электронных денег – банк-резидент,
осуществляющий деятельность в соответствии законодательством
Кыргызской Республики и имеющий договорные отношения с
эмитентом международных систем электронных денег.
Аутентификация – это установка подлинности лица путем проверки
подлинности предъявленного идентификатора (ПИН-код, логин и др.).
Использование электронных денег в расчетах – передача
держателем электронных денег акцептанту с использованием
программно-технических средств при осуществлении расчета за
предоставленные товары и/или услуги. Расчеты с использованием
электронных денег являются безналичными, если движение денежных
средств происходит в национальной валюте, без участия наличных
денег, путем списания денежных средств со счета держателя
электронных денег и зачисления их на счет акцептанта.
Идентификационный номер электронного кошелька − уникальный
номер электронного кошелька, который присваивается при его
170

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2016

первоначальной регистрации в системе. По идентификационному
номеру электронного кошелька держатель имеет возможность
получить информацию о движении денежных средств и остатке на
электронном кошельке, а также производить блокировку кошелька в
случае необходимости.
Идентифицированный электронный кошелек - электронный
кошелек, держатель которого прошел процесс идентификации и
верификации в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
Международные электронные деньги – электронные деньги,
выпущенные (эмитированые) нерезидентами за пределами
Кыргызской Республики.
Наличные денежные средства – денежные знаки в виде банкнот и
монет в иностранной и национальной валютах.
Оператор системы расчетов электронными деньгами (далее −
оператор) – оператор платежной системы, резидент, действующий
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики,
который устанавливает и/или обеспечивает техническую поддержку
специального программного обеспечения, аппаратного и сетевого
оборудования для осуществления операций с электронными
деньгами, проводит процессинг на основании договора с банком.
Погашение – операция обмена электронных денег/международных
электронных денег, предъявляемых держателем банку, оператору,
агенту, субагенту/субагенту международных систем электронных
денег, на наличные или безналичные денежные средства, не
превышающие остаток хранимой на них суммы электронных денег/
международных электронных денег. Погашение может производиться
с применением периферийных устройств банка.
Процессинг электронных денег − деятельность, включающая в себя
сбор, обработку и рассылку информации участникам об операциях
с электронными деньгами, предусмотренных соответствующими
договорами между участниками системы расчетов с использованием
электронных денег.
Расчетный банк − банк, осуществляющий взаиморасчеты между
участниками системы расчетов с использованием электронных денег.
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Распространение электронных денег – услуга банка, агента,
субагента, агента (субагента) международных систем электронных
денег по предоставлению электронных денег/международных
электронных денег держателям для дальнейшего их использования.
Банковский счет по учету электронных денег – счет, открытый
банком, который используется только для проведения операций по
зачислению суммы денежных средств по выпущенным электронным
деньгам, и по списанию денежных средств для погашения электронных
денег. Остаток на данном счете равен общей сумме обязательств
по всем выпущенным электронным деньгам. Списание денежных
средств с этого счета ограничивается и осуществляется только в адрес
акцептантов, на погашение электронных денег, включая перевод
средств с одного электронного кошелька на другой, находящиеся в
разных системах электронных денег.
Регистрация в системе электронных денег – проведение клиентом
регистрации в системе с обязательной аутентификацией, путем
введения своих данных в соответствии с процедурами банка,
оператора, международной системы электронных денег.
Система расчетов с использованием электронных денег (система
электронных денег) – совокупность банковских и иных институтов,
аппаратно-технических средств, правил и процедур, обеспечивающих
обращение электронных денег.
Субагент/субагент международных электронных денег –
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
заключивший субагентский договор с агентом/агентом международных
электронных денег на осуществление операций по распространению
и погашению электронных денег/международных электронных денег.
Устройство доступа – это инструмент (персональный компьютер,
планшетный компьютер, мобильный телефон или иное устройство),
обеспечивающий держателю доступ к своему электронному кошельку
для осуществления платежей с использованием электронных денег.
Участники системы электронных денег – банк, агент, оператор,
акцептант, держатель электронных денег, расчетный банк, субагент/
субагент международных электронных денег.
Эмиссия (далее - выпуск) электронных денег − деятельность банка
по выпуску собственных электронных денег в обращение в обмен на
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наличные или безналичные денежные средства с предоставлением
возможности их последующего погашения.
Электронные деньги – денежная стоимость, которая хранится
в электронном виде на программно-техническом устройстве
(предоплаченные карты, виртуальные предоплаченные карты
и электронный кошелек являются инструментами (носителями)
электронных денег) и принимаются в качестве средства платежа
за товары/услуги организации-эмитента электронных денег и
организаций акцептантов.
Электронный кошелек – хранилище электронных денег,
представляющее собой программное обеспечение или иное
программно-техническое устройство, в котором имеется запись о
сумме электронных денег и их принадлежности держателю.
Эмитент международных электронных денег - юридическое лицо,
осуществляющее деятельность в рамках законодательства страны
происхождения, которое проводит эмиссию за пределами территории
Кыргызской Республики.
Эмитент электронных денег (далее-банк) – коммерческий банк,
осуществляющий выпуск электронных денег, имеющий лицензию
Национального банка на выпуск электронных денег и принимающий
на себя безусловное и безотзывное обязательство по погашению
электронных денег держателям, предъявляющим электронные деньги
к обналичиванию.
Глава 3. Порядок предоставления услуг с
использованием электронных дененг
7. Электронные деньги, выпущенные на территории Кыргызской
Республики должны быть номинированы (выражены) в национальной
валюте. Выпуск электронных денег, номинированных в иных валютах,
на территории Кыргызской Республики запрещается.
8. С использованием электронных денег можно проводить
операции по приобретению товаров и услуг у акцептантов, получать
наличные денежные средства, переводить электронные деньги с
одного электронного кошелька на другой, погашать электронные
деньги переводом на банковский счет.
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9. Пополнение электронного кошелька держателя может
осуществляться наличными и безналичными денежными средствами,
а также используя банковские операции и денежные переводы.
10. Банк, агент заключает с акцептантами договор о приеме
электронных денег в обеспечение оплаты платежей за товары и
услуги акцептантов, устанавливает перечень услуг с использованием
электронных денег. Права и ответственность сторон, а также порядок
осуществления взаиморасчетов между ними устанавливаются
договором.
11. Выплаты по заработной плате можно переводить на
идентифицированные электронные кошельки только для коммерческих
организаций при условии наличия договора банка, оператора с
данной коммерческой организацией и соблюдения законодательства
Кыргызской Республики.
12. При заключении договора с юридическим лицом на право
использования электронных денег при проведении платежей и
расчетов в рамках норм настоящего Положения, электронный кошелек
открывается на юридическое лицо с указанием уполномоченного лица,
имеющего права распоряжения данным электронным кошельком в
соответствии с учредительными документами, надлежащим образом
оформленными внутренними приказами, распоряжениями или по
доверенности.
13. Банк, оператор должен принять меры для обеспечения
безопасности при проведении регистрации держателя в системе
электронных денег, с обязательной его аутентификацией.
14. Каждый зарегистрированный электронный кошелек должен
иметь идентификационный номер в системе электронных денег.
15. Любая операция по электронным деньгам должна
подтверждаться, в том числе чеком об оплате или любым другим,
подтверждающим оплату, документом, смс-сообщением, сообщением
на электронную почту держателя электронного кошелька, содержащим
все реквизиты в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
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§ 1. Основные требования к банку,
выпускающему электронные деньги
16. Эмитентом электронных денег в Кыргызской Республике
является банк, осуществляющий выпуск электронных денег и
принимающий на себя безусловное и безотзывное обязательство
по погашению электронных денег держателям, предъявляющим
электронные деньги к погашению.
17. Банк должен иметь дополнительную лицензию, выданную
Национальным банком на осуществление выпуска электронных денег
и их обработке (процессинга).
18. Банк разрабатывает правила, регулирующие выпуск,
распространение, обработку и погашение электронных денег.
19. Банк исполняет функции оператора электронных денег
самостоятельно и осуществляет процессинг электронных денег,
или заключает договор с оператором на выполнение им функций
процессинга в соответствии с требованиями и правилами системы
расчетов с использованием электронных денег и настоящим
Положением.
20. Договор между банком и оператором должен содержать
следующие обязательные условия:
−− открытие оператором страхового депозита у банка, размер
которого определяется в договоре между сторонами, или наличие
банковской гарантии, на условиях, определенных в договоре между
ними, и рассматриваемых как резерв под возможные риски и потери;
−− условия и ответственность сторон по выполнению обязательств
при возникновении ситуаций, связанных с прекращением деятельности
сторон (отзыв лицензии, банкротство и др.), нештатных ситуаций по
работе с системой, а также форс-мажорных ситуаций;
−− распределение обязанностей и прав доступа к системе
электронных денег;
−− условия и ответственность сторон при работе с системой, при
претензионной работе.
21. Банк должен разработать внутренние правила или
процедуры для обеспечения бесперебойного функционирования
своей информационной системы и безопасности проведения
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транзакций. Программные и технические средства, применяемые
в системах расчетов с использованием электронных денег, должны
соответствовать требованиям Национального банка по обеспечению
информационной безопасности.
22. Банк обязан обеспечивать конфиденциальность и хранение
данных о держателях электронных денег и осуществленных
операциях с использованием электронных денег. Сведения о
держателях электронных денег и операциях по их электронным
деньгам могут предоставляться третьим лицам только в соответствии
с законодательством Кыргызской Республики.
§ 2.Основные требования к оператору
23. Оператор осуществляет свою деятельность на основании
лицензии, выдаваемой Национальным банком в соответствии
с законодательством Кыргызской Республики, и требованиями,
установленными в нормативных правовых актах Национального
банка.
24. Для выполнения функций процессинга по операциям с
электронными деньгами оператор должен заключить договор с
банком.
25. В случае, если оператор заключает договора с несколькими
банками, то оператор в своей информационной системе должен вести
учет электронных кошельков по каждому банку отдельно.
26. Оператор должен обеспечивать конфиденциальность и
хранение данных о держателях электронных денег и проведенных
операциях с использованием электронных денег. Сведения о
держателях электронных денег и операциях по их электронным
деньгам могут предоставляться третьим лицам только в соответствии
с законодательством Кыргызской Республики.
27. Оператор несет ответственность за безопасность и надежность
проведения транзакций с использованием электронных денег.
28. Оператор должен разработать внутренние правила и
процедуры для обеспечения бесперебойного функционирования своей
информационной системы и безопасности проведения платежей.
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29. Оператор должен установить в своей информационной системе
лимиты для электронных кошельков, выполнять условия по учету
электронных денег в соответствии с условиями договора с банком,
настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами
Национального банка.
§ 3. Лимиты, устанавливаемые для электронных денег
30. Если клиент удаленно/дистанционно зарегистрировался
в системе в соответствии с установленными процедурами
банка, оператора, то его электронный кошелек считается
неидентифицированным. Остаток на неидентифицированном
электронном кошельке не должен превышать 150 (сто пятьдясят)
расчетных показателей.
31. Для неидентифицированных электронных кошельков
проведение следующих операций запрещается:
−− перевод средств на неидентифицированные электронные
кошельки;
−− погашение (обналичивание).
32. Для лиц, прошедших регистрацию, общий объем транзакций в
месяц не должен превышать 300 (триста) расчетных показателей по
одному электронному кошельку.
33. Банк, агент обязан проводить процедуру идентификации и
верификации держателя электронных денег - физического лица в
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики,
если остаток на электронном кошельке превышает 150 (сто пятьдесят)
расчетных показателей.
34. Банк самостоятельно должен установить размер лимитов для
всех своих держателей электронных кошельков, включая агентов,
акцептантов, в зависимости от категории держателей электронных
кошельков для снижения рисков по операциям с электронными
деньгами. Размеры лимитов в зависимости от категории держателей
электронных кошельков должны быть установлены во внутренних
процедурах банка.
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35. Юридические лица и индивидуальные предприниматели
должны проходить полную процедуру идентификации и верификации
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
36. Максимальный размер 1 (одной) операции с использованием
электронных денег для индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц не должен превышать 3 000 (три тысячи) расчетных
показателей. Операции, свыше этой суммы должны проходить
через банковские счета этих юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
§ 4. Порядок учета операций (платежей) с
использованием электронных денег
37. Проведение операций с использованием электронных денег
осуществляется участниками системы электронных денег согласно
внутренним правилам банка, оператора и условиями договоров между
участниками, не противоречащих законодательству Кыргызской
Республики.
38. Учет денежных средств по операциям с использованием
электронных денег ведется на отдельном банковском счете по учету
электронных денег банка, предназначенном для учета по всем
выпущенным электронным деньгам.
39. Объем и сумма выпущенных электронных денег в системе
электронных денег должны соответствовать объему и сумме, которые
отражаются в бухгалтерском балансе банка и, соответственно, на
банковском счете по учету электронных денег.
40. Оператор обязан обеспечить банку доступ к информации
о держателях, электронных кошельков и транзакциях в режиме
реального времени.
41. Учет денежных средств и взаиморасчеты по хозяйственной или
иной деятельности банка, агента, оператора, любые виды комиссий при
приеме и обслуживании электронных денег, проводятся на отдельных
счетах, отличных от банковского счета по учету электронных денег,
открытого у банка.
42. Банк, оператор должен обеспечивать предоставление
Национальному банку всей необходимой отчетности об операциях
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с использованием электронных денег в соответствии с формой,
установленной в приложении 1 к настоящему Положению на
ежеквартальной основе, не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
43. Национальный банк на основании регулярных отчетов, а также
при инспекторских проверках осуществляет контроль за соблюдением
правил системы расчетов электронными деньгами и требованиями
настоящего Положения.
§ 5. Агенты и распространение электронных денег
44. Банк может заключить с агентом агентский договор на
оказание определенных видов услуг с использованием электронных
денег. Банк должен самостоятельно разработать критерии к агентам
электронных денег, а также установить перечень возможных операций
с использованием электронных денег во внутренних процедурах
банка.
45. Банк несет ответственность в пределах и в соответствии
с агентским договором перед своими держателями за действия/
бездействия своих агентов, выступающих в рамках агентского
договора от имени банка.
46. Агент для распространения электронных денег с согласия
банка может заключить субагентский договор с субагентом. Агент
несет ответственность перед банком в пределах и в соответствии с
субагентским договором за действия/бездействия своих субагентов,
выступающих в рамках субагентского договора от имени агента, банка.
47. Агент может оказывать услуги нескольким банкам при условии,
что агент имеет агентский договор с каждым банком.
48. Банк должен вести базу данных своих агентов, с указанием
наименования агента, фактического адреса, соответствующих
документов, удостоверяющих личность и юридический статус, перечня
операций и предоставлять его по запросу Национального банка или в
ходе инспекторских проверок.
49. Банк должен иметь следующие документы по привлечению
агентов для распространения электронных денег:
179

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2016

1) копию договора с агентом, который должен помимо прочего
предусматривать обязательства агента по требованию Национального
банка предоставлять информацию и доступ к своим помещениям,
системам и записям;
2) политику и процедуры оказания услуг с использованием
электронных денег и их погашение через своих агентов, в том
числе политику и процедуру соблюдения мер по противодействию
легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию
террористической или экстремистской деятельности, а также
соответствующие положения и руководства;
3) документ об оценке рисков, связанных с предоставлением услуг
с электронными деньгами и их погашении через агентов, включая
меры контроля, применяемые для снижения рисков;
4) руководство и любые материалы для агентов, используемые
для обучения агентов;
5) по запросу Национального банка предоставлять другую
информацию, которая может потребоваться от банка.
50. Банк, привлекающий агента для выполнения услуг с
использованием электронных денег, должен вести учет/запись,
содержащий следующую информацию:
−− название юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
−− документ, подтверждающий регистрацию в соответствующих
государственных органах;
−− фактический/юридический адрес, и номера телефонов агента.
51. Банк, привлекающий агента для оказания услуг с
использованием электронных денег, обязан:
1) предоставить надлежащее обучение своему агенту, в том
числе руководство для агента или акцептанта, содержащее политику,
правила и операционное руководство, необходимые для обеспечения
безопасного и эффективного предоставления услуг клиентам;
2) осуществлять контроль за деятельностью своих агентов, в
рамках заключенного агентского договора;
3) вести учет количества, объемов и размеров операций,
осуществляемых каждым агентом.
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52. Распространение электронных денег может осуществляться
банком, агентом и субагентом.
53. При распространении электронных денег банк, агент,
субагент должен ознакомить держателя с правами и обязанностями
сторон, характеристиками распространяемых ими электронных
денег и тарифами на оказываемые услуги до получения оплаты за
электронные деньги от держателя.
54. Для распространения электронных денег агент перечисляет
банку денежные средства/предоставлет банковскии гарантии,
равные сумме номинала, передаваемых ему банком электронных
денег. Размер вознаграждения агенту и способы оплаты за услуги
предусматриваются в договоре между банком и агентом.
55. Все взаиморасчеты между банком, агентом, и субагентом
должны осуществляться через их банковские расчетные счета и/или
электронные кошельки.
§ 6. Порядок погашения электронных денег
56. Банк обязан погасить держателю выпущенные электронные
деньги путем обмена на наличные денежные средства либо путем
перечисления безналичных средств на банковский счет держателя.
57. Обналичивание электронных денег может производиться как
банком, так и агентом, субагентом, заключившим агентский договор
с банком.
58. Юридическим лицам погашение электронных денег на сумму
свыше 500 (пятьсот) расчетных покзателей, осуществляется только
путем перевода денежных средств на их банковские счета.
59. При погашении электронных денег сумма выдаваемых
денежных средств должна соответствовать сумме электронных
денег, предъявленных к погашению. При этом банк оплачивает
вознаграждение агенту в размере и порядке, установленных в
агентском договоре.
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§ 7. Санкционирование операций (транзакций)
с электронными деньгами
60. Операция (транзакция) с электронными деньгами считается
санкционированной только в том случае, если держатель дал свое
согласие на проведение такой транзакции. Согласие на проведение
транзакций с электронными деньгами представляется в форме,
согласованной между банком, оператором, агентом, субагентом и
держателем электронных денег. При отсутствии такого согласия
транзакция считается несанкционированной.
61. Поручение о проведении транзакции с электронными деньгами,
полученное акцептантом, имеет такую же силу, что и поручение от
держателя, и должно быть проверено банком, оператором держателем
электронных денег в соответствии с порядком, установленным
процедурами безопасности банка, оператора.
62. Если поручение о проведении транзакции было передано в
соответствии с требованиями безопасности, но при этом система
электронных денег ошибочно провела транзакцию, превысила
установленный допустимый лимит, продублировала поручение о
проведении транзакции или совершила другие ошибочные действия,
то правилами должно быть предусмотрено следующее:
1) если держатель докажет, что
−− им или лицом, действующим от имени держателя, соблюдены
требования безопасности;
−− ошибка была бы обнаружена, если бы акцептант по транзакции
также соблюдал эти процедуры, то держатель не должен платить по
поручению, указанному в подпунктах настоящего пункта;
2) если транзакция проведена на основе ошибочного поручения о
транзакции, то получатель электронных денег или акцептант должен
вернуть уплаченную сумму отправителю поручения;
3) если проведена дублирующая транзакция, то держатель вправе
взыскать с получателя сумму, которая была списана свыше суммы
транзакции.
63. Банк обязан предоставить эффективные и удобные средства,
с помощью которых держатель может уведомлять Банк о любых
убытках, злоупотреблениях, хищении или несанкционированном
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использовании электронных денег или других электронных устройств
либо нарушении кода доступа.
64. Банк обязан обеспечить процедуры для подтверждения
держателем получения уведомлений, в том числе по телефону,
о любых убытках, ненадлежащем использовании, хищении или
несанкционированном использовании электронных денег или другого
электронного устройства либо нарушении безопасности кода доступа.
65. Банк/оператор несет ответственность перед держателями:
1) за убытки, вызванные отказом системы электронных денег
при проведении транзакции, принятой в соответствии с поручением
держателя, если банком, оператором не были соблюдены требования,
изложенные в настоящем разделе по уведомлению держателя о сбое
системы электронных денег;
2) за ошибки в вычислениях или бухгалтерском учете.
66. Банк, оператор обязан проинформировать держателя в момент
совершения транзакции любыми средствами, которые являются
достаточными, что система или оборудование для проведения
транзакций с электронными деньгами не может быть использована.
67. Банк, оператор обязан в момент совершения транзакции
уведомить держателя о любых возникших проблемах при проведении
транзакции с электронными деньгами о любой, ранее не выявленной
неисправности системы.
68. Банк не несет ответственности перед держателем, если
перевод электронных средств не был осуществлен по причине или в
результате форс-мажорных обстоятельств или других обстоятельств,
находящихся вне его контроля, при условии, что банк в момент
совершения транзакции уведомил о технической неисправности
держателя.
Глава 4. Требования к эмитенту, агенту
международных систем электронных денег и
международным системам электронных денег
69. Международная система электронных денег/эмитент
международной системы электронных денег для оказания услуг с
использованием международных электронных денег на территории
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Кыргызской Республики должна пройти регистрацию в Национальном
банке. Деятельность международной системы электронных денег/
эмитента международной системы электронных денег на территории
Кыргызской Республики без наличия регистрации в Национальном
банке запрещается.
70. Для прохождения регистрации международная система
электронных денег/эмитент международной системы электронных
денег направляет в Национальный банк заявление о регистрации и
предоставляет пакет документов, включающих следующее:
−− название международной системы электронных денег/
наименование эмитента международной системы электронных денег;
−− копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица;
−− копии свидетельства о регистрации международной системы
электронных денег/эмитента международной системы электронных
денег, лицензии/сертификата на право осуществления деятельности
по эмиссии/выпуску международных электронных денег, их
процессингу и обслуживанию, выданные уполномоченным органом
страны происхождения, регулирующим указанную деятельность;
−− типовой договор с агентом международных систем электронных
денег;
−− правила работы международной системы электронных денег/
эмитента международной системы электронных денег или иной
документ, регулирующий операции с международными электронными
деньгами по законодательству страны происхождения эмитента,
который не должен противоречить законодательству Кыргызской
Республики. Правила должны также содержать общую схему всех
денежных и информационных потоков, описание организациию
контроля за финансовыми и техническими рисками при использовании
электронных денег;
71. В случае необходимости, по запросу Национального банка,
отдельные документы должны предоставляться в электронной форме.
72. Срок рассмотрения заявления на регистрацию международной
системы электронных денег/эмитента международной системы
электронных денег составляет 15 календарных дней. Если
предоставленные документы не отвечают требованиям,
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предъявляемым Национальным банком, отсчет срока рассмотрения
документов начинается с даты получения Национальным банком
документов, удовлетворяющих предъявляемым требованиям. В
случае несоответствия документов установленным требованиям и
при предоставлении неполного пакета документов они возвращаются
на доработку. Международная система электронных денег/эмитент
международной системы электронных денег в срок не более 10
календарных дней должна/должен предоставить в Национальный банк
документы, доработанные с учетом замечаний. При предоставлении
документов, не соответствующих требованиям настоящего Положения
или не в полном объеме более двух раз, Национальный банк вправе
отказать международной системе электронных денег/эмитенту
международной системы электронных денег в регистрации.
73. В случае принятия решения о регистрации Национальный банк
присваивает международной системе электронных денег/эмитенту
международной системы электронных денег регистрационный номер и
включает информацию в реестр международных систем электронных
денег/эмитентов международных систем электронных денег на
территории Кыргызской Республики, и в срок не позднее 7 календарных
дней с даты принятия решения направляет международной системе
электронных денег/эмитенту международной системы электронных
денег письмо о прохождении регистрации. Порядок ведения реестра
международных систем электронных денег/эмитентов международных
систем электронных денег устанавливается Национальным банком.
74. Международная система электронных денег/эмитент
международной системы электронных денег обязана/обязан
уведомить в письменной форме Национальный банк об изменении
любых сведений, указанных при регистрации в течение трех рабочих
дней с момента наступления изменений. Национальный банк на
основании предоставленной информации в течение трех рабочих дней
вносит информацию в реестр международных систем электронных
денег/эмитентов международных систем электронных денег.
75. Документы, предоставленные международной системой
электронных денег/эмитентом международной системы электронных
денег в Национальный банк, не возвращаются.
76. Международная система электронных денег/ эмитент
международной системы электронных денег после прохождения
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процедуры регистрации должна/должен предоставить для
Национального банка постоянный доступ к документам системы
(правилам, действующим тарифам, типовым договорам, требованиям
для участия, отчетам и т.д.), в том числе на своих сайтах.
77. Эмитент международной системы электронных денег в целях
обеспечения гарантии финансовых обязательств перед банком,
как агентом международной системы электронных денег, должен
обеспечить выполнение как минимум одного из следующих условий:
1) разместить на указанном агентом международной системы
электронных денег корреспондентском счете обязательный страховой
депозит в объеме, покрывающем средний ежедневный оборот по всем
производимым операциям (за месяц/квартал/год по согласованию). В
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
эмитентом международной системы электронных денег средства
страхового депозита используются агентом международной системы
электронных денег для удовлетворения требований по таким
обязательствам. В случае прекращения договора по инициативе
эмитента международной системы электронных денег или агента
международной системы электронных денег средства страхового
депозита возвращаются эмитенту международной системы
электронных денег в порядке и сроки, предусмотренные договорными
отношениями;
2) предоставить гарантию от банка, который имеет международный
кредитный рейтинг инвестиционного уровня – не ниже категории
«ВВВ», присвоенный рейтинговым агентством Standard & Poor’s
(США), или не ниже категории «Baa» по Moody’s Investors Service
(США) или не ниже категории «BBB» по Fitch-IBCA (США), либо
имеет рейтинг национального рейтингового агентства, равнозначный
рейтингу перечисленных международных рейтинговых агентств,
которое получило аккредитацию в уполномоченных органах страны
происхождения банка нерезидента и рейтинг которого признается
центральным (национальным) банком страны происхождения.
Банковская гарантия также может быть предоставлена банком,
являющимся эмитентом международной системы электронных
денег, который имеет лицензию на проведение банковских операций.
При этом банк, предоставляющий гарантию, должен иметь
международный кредитный рейтинг инвестиционного уровня – не
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ниже категории «ВВВ», присвоенный рейтинговым агентством
Standard & Poor’s (США), или не ниже категории «Baa» по Moody’s
Investors Service (США) или не ниже категории «BBB» по Fitch-IBCA
(США), либо иметь рейтинг национального рейтингового агентства,
равнозначный рейтингу перечисленных международных рейтинговых
агентств, которое получило аккредитацию в уполномоченных
органах страны происхождения организации нерезидента и рейтинг
которого признается центральным (национальным) банком страны
происхождения. Эмитент международной системы электронных
денег должен предоставить в Национальный банк документы,
подтверждающие наличие кредитных рейтингов банка-гаранта.
В случае ухудшения рейтинга (ниже уровня начальной отметки
кредитного рейтинга инвестиционного уровня) банка, предоставившего
гарантию, гаранта, эмитент международной системы электронных
денег должен в течение 30 календарных дней произвести замену
гарантии либо предоставить обеспечение в рамках подпунктов 1 или
3 настоящего пункта.
Агент международной системы электронных денег вправе (если
им оценены все сопутствующие риски при работе с эмитентом
международной системы электронных денег) не требовать банковскую
гарантию в случае, если эмитент международной системы электронных
денег имеет международный кредитный рейтинг инвестиционного
уровня – не ниже категории «ВВВ», присвоенный рейтинговым
агентством Standard & Poor’s (США), или не ниже категории «Baa» по
Moody’s Investors Service (США) или не ниже категории «BBB» по FitchIBCA (США), либо имеет рейтинг национального рейтингового агентства,
равнозначный рейтингу перечисленных международных рейтинговых
агентств, которое получило аккредитацию в уполномоченных
органах страны происхождения организации нерезидента и рейтинг
которого признается центральным (национальным) банком страны
происхождения. Эмитент международной системы электронных
денег должен предоставить в Национальный банк документы,
подтверждающие наличие кредитных рейтингов соответствующего
уровня. В случае ухудшения рейтинга (ниже уровня начальной
отметки кредитного рейтинга инвестиционного уровня) эмитента
международной системы электронных денег, эмитент международной
системы электронных денег должен в течение 30 календарных дней
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произвести замену гарантии либо предоставить обеспечение в рамках
подпунктов 1 или 3 настоящего пункта;
3) обеспечить страхование международных электронных
денег, проводимых через международную систему электронных
денег, на территории Кыргызской Республики путем заключения
договора страхования, где выгодоприобретателем будет
являться агент международной системы электронных денег, со
страховыми компаниями Кыргызской Республики, или если иное
не предусмотрено агентом международной системы электронных
денег на взаимовыгодных условиях с эмитентом международной
системы электронных денег в двусторонних договорах. Договор
страхования заключается с каждым агентом международной системы
электронных денег в отдельности и должен предусматривать сумму
страховой выплаты выгодоприобретателю, достаточную для покрытия
финансовых обязательств эмитента международной системы
электронных денег, при наступлении страхового случая.
78. Агент международной системы электронных денег может
предоставлять услуги по погашению и пополнению международных
электронных денег.
79. Агент международной системы электронных денег может
заключать договора с субагентами для выполнения ими функций
обналичивания и пополнения международных электронных денег. В
качестве субагентов международной системы электронных денег могут
выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели.
80. Агент международной системы электронных денег должен
выполнять требования по лимитам для международных электронных
кошельков, действующим на территории Кыргызской Республики в
соответствии с §3 Главы 3 настоящего Положения.
81. Погашение международных электронных денег может
проводиться в иностранной или национальной валюте по
собственному выбору держателя международных электронных денег.
При погашении в национальной валюте конвертация производится
по курсу агента международной системы электронных денег на день
осуществления операции.
82. Учет денежных средств, поступающих от держателей
международных электронных денег, ведется на отдельном банковском
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счете, предназначенном для учета по операциям с международными
электронными деньгами.
83. Агент международных систем электронных денег должен иметь
разработанные и утвержденные внутренние правила и процедуры по
работе с международной системой электронных денег в соответствии
с законодательством Кыргызской Республики.
84. Агент международной системы электронных денег
предоставляет отчет в Национальный банк в форме, установленной
в приложении 1 к настоящему Положению, до 15 числа месяца
следующим за отчетным кварталом.
Глава 5. Управление рисками при
использовании электронных денег
85. Система расчетов с использованием электронных денег
должна быть обеспечена внутренними правилами и процедурами
использования электронных денег и договорными отношениями,
регулирующими работу системы. Система электронных денег
должна обеспечивать соответствующие механизмы технической,
организационной, технологической безопасности для недопущения,
предотвращения и распознавания рисков угрозы безопасности
в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской
Республики.
86. Система электронных денег должна обладать механизмами
защиты от мошеннических действий и выявления подозрительных
и сомнительных транзакций (операций), приостановления операций
и блокирования электронных кошельков, осуществляемых или
принадлежащих лицам, включенным в перечень лиц, причастных к
террористической и экстремистской деятельности, в соответствии с
требованиями законодательства Кыргызской Республики.
87. Система электронных денег должна обладать возможностью
формирования необходимых статистических и информационных
отчетов о денежном обращении в форме электронных денег в
соответствии с требованиями Национального банка в рамках надзора
за платежной системой Кыргызской Республики, банковского надзора
и денежно-кредитной политики.
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88. Система электронных денег может иметь возможность
эффективного интегрирования с взаимодействующими системами
участников электронных денег (внутренняя система по учету
движения денежных средств) путем использования унифицированных
стандартов передачи данных и форматов платежей для снижения
издержек акцептантов и держателей электронных денег при их
использовании.
89. Система электронных денег должна быть эффективной для
участников по использованию электронных денег, доступной по цене
и удобной в использовании для держателей электронных денег,
соответствовать требованиям защиты прав потребителей.
90. Управление операционным риском в системе электронных
денег должно быть основано на реализации следующих основных
принципов:
1) наличие процедур внутреннего контроля и аудита работы
системы, хранение информации о действиях системы и проводимых
транзакциях в электронном виде;
2) наличие персонала, квалификация которого соответствует
требованиям для выполнения возложенной ответственности согласно
должностным инструкциям;
3) наличие информационной системы, обеспечивающей
своевременную обработку данных, учет и хранение информации по
каждой транзакции, защиту и хранение данных в системе;
4) наличие плана по обеспечению непрерывности деятельности,
как минимум, для системно-важных модулей системы электронных
денег.
Глава 6. Порядок выдачи лицензии банку
на выпуск электронных денег
91. Для получения лицензии коммерческий банк должен представить
в Национальный банк на официальном и/или государственном языках
следующие документы:
1) заявление на выдачу лицензии для осуществления деятельности;
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2) справка от налоговых органов об отсутствии задолженности
перед бюджетом на момент подачи документов;
3) копия типового агентского договора по распространению
электронных денег с агентом - в двух экземплярах;
4) копия договора с оператором (в случае, если эмитент работает
с оператором) - в двух экземплярах;
5) копия акта установки программного обеспечения для получения,
ежедневного обновления и хранения базы данных об оборотах и
остатках по электронным деньгам - в двух экземплярах;
6) бизнес-план, содержащий маркетинговый план по реализации
мероприятий с электронными деньгами, прогнозные экономические
расчеты - в двух экземплярах;
7) подписанные Председателем Правления/Совета директоров
(далее – руководитель) правила работы системы электронных денег,
которые должны содержать положения о:
−− порядке осуществления операций между банком, оператором,
агентами, акцептантами, который должен включать общую схему всех
денежных и информационных потоков;
−− организации контроля за финансовыми и техническими рисками
при использовании электронных денег;
−− системе безопасности и защиты информации и разграничении
прав доступа к информационным ресурсам при использовании
электронных денег - в двух экземплярах;
8) другие документы и материалы по выпуску электронных денег,
которые заявитель сочтет нужным предоставить для всестороннего,
полного и четкого понимания Национальным банком предполагаемой
деятельности заявителя - в двух экземплярах;
9) документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение и
выдачу лицензии.
10) доверенность, выданная на получение лицензии.
92. Национальный банк рассматривает документы заявителя в
срок не позднее шестидесяти дней с момента получения заявления
и документов и принимает решение о выдаче или отказе в выдаче
лицензии. Лицензия (приложение 2) подписывается лицом,
уполномоченным приказом Председателя Национального банка.
191

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2016

93. В случае предоставления документов не в полном объеме
либо при несоответствии документов установленным требованиям
настоящего Положения, отсчет срока рассмотрения заявления и
документов заявителя начинается вновь со дня получения всех
документов, удовлетворяющих требованиям настоящего Положения,
которые должны быть предоставлены в течение 20 календарных дней.
94. Лицензия выдается банку только на выполнение следующих
видов операций:
1) выпуск, распространение и обналичивание электронных денег;
2) прием поручений от держателей электронных денег на
осуществление оплаты за товары/услуги, передаваемых банку с
использованием интернет, мобильной и других средств связи;
3) обработка (процессинг) транзакций с использованием
электронных денег;
4) осуществление расчетов с акцептантами, с которыми заключены
договоры, по обработанным в системе платежам от имени и по
поручению держателей.
95. Выдача лицензии осуществляется при наличии доверенности
на получение лицензии, оформленной в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики, и документа,
удостоверяющего личность уполномоченного лица либо руководителя.
Лицензия является бессрочной. Лицензия является неотчуждаемой,
передача ее третьим лицам запрещается. Нарушение данного пункта
влечет за собой отзыв лицензии.
96. Сведения о выдаче лицензий коммерческим банкам заносятся
в Реестр лицензий, выданных Национальным банком, с присвоением
очередного порядкового номера в регистрационном журнале. Реестр
по действующим лицензиям размещается на сайте Национального
банка.
97. Бланки лицензии являются документами строгой отчетности.
Учет бланков лицензии осуществляется Национальным банком.
98. В случае утери подлинного экземпляра лицензии, а также
негодности бланка лицензии банк обязан в трехдневный срок подать
заявление на получение дубликата лицензии. В заявлении должны
быть указаны все реквизиты утраченного (негодного) бланка и
причины утраты (негодности) бланка. Дубликат выдается на основании
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имеющихся в Национальном банке документов. Выданная лицензия
должна иметь отметку «Дубликат», а запись о подлинном экземпляре
лицензии дополняется пометкой о выдаче дубликата в книге реестра
учета лицензий. В случае обнаружения банком утерянного экземпляра
лицензии, он обязан передать лицензию с пометкой «Дубликат» в
Национальный банк.
99. В случае внесения изменений в устав в части наименования,
места нахождения, банку необходимо предоставить соответствующие
подтверждающие документы в Национальный банк в течение 10
рабочих дней после принятия изменений в установленном порядке
для получения новой лицензии в соответствии с требованиями
настоящего Положения.
100. Лицензия не выдается в случаях:
1) предоставления заявителем недостоверных сведений, указанных
в документах, либо непредставление документов, требуемых
настоящим Положением. При устранении заявителем указанных
препятствий заявление рассматривается на общих основаниях;
2) запрета/неразрешения на осуществление указанных в лицензии
видов деятельности законами для данной категории субъектов;
3) несоответствие заявителя требованиям, установленным
законодательством Кыргызской Республики;
4) несоответствия устава заявителя требованиям законодательства
Кыргызской Республики;
5) наличия в отношении заявителя решения суда, запрещающего
заявителю занятие данным видом деятельности;
6) невнесения оплаты за выдачу лицензии;
7) отсутствия
доверенности
или
иного
документа,
свидетельствующие о надлежащих полномочиях у уполномоченного
лица на получение лицензии.
В случаях, если банк находится в специальных режимах,
Национальный банк вправе принять решение об отказе в выдаче
лицензии.
101. При отказе в выдаче лицензии заявителю предоставляется
мотивированный ответ в письменном виде, при этом один экземпляр
документов, представленных на рассмотрение, не возвращается.
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Решение об отказе в выдаче лицензии может быть обжаловано в
установленном порядке.
102. На территории Кыргызской Республики иные субъекты не
вправе создавать систему электронных денег или использовать
систему электронных денег, без надлежащей лицензии Национального
банка. Полномочия Национального банка по выдаче лицензии также
включает приостановление действия лицензии или отзыв лицензии.
103. В случае выявленных нарушений банком/оператором
требований, указанных в настоящем Положении и законодательства
Кыргызской Республики, к банку/к оператору применяются меры
воздействия согласно нормативным правовым актам Национального
банка.
Глава 7. Заключительные положения
104. Банки, осуществляющие выпуск электронных денег, и/
или распространение электронных денег международных систем
предоставляют в Национальный банк сведения о выпущенных и
обслуживаемых ими электронных деньгах, а также о движении
денежных средств по ним в соответствии с формами и сроками,
установленными в нормативных правовых актах Национального
банка.
105. Банк, агент и оператор электронных денег обязаны
осуществлять контроль за соблюдением условий договоров,
безопасности проведения операций и правил пользования
электронными деньгами.
106. Банк, агент, оператор электронных денег обязаны осуществлять
мониторинг конкретных проводимых им операций по параметрам,
установленным правилами соответствующей системы, а также
проводить мероприятия для прекращения и/или предотвращения
ошибочных и неправомочных операций.
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Приложение 1
к Положению «Об электронных
деньгах в Кыргызской Республике»

Отчет о деятельности, связанной с выпуском
и обращением электронных денег.
за _________________квартал ________года
_________________________________________________________
(наименование банка, оператора)

Кол-во транзакций

Объем транзакций

Кол-во транзакций

Объем транзакций

Пополнение электронных
кошельков

Объем транзакций

4

Оплата
за товары и
услуги

Кол-во транзакций

3

Обналичивание
электронных денег

Объем транзакций

Объем электронных денег на
конец отчетного периода

2

Перевод
денежных
средств с одного электронного кошелька
Кол-во транзакций

Оператор

1
Е-money

Количество пользователей
(количество электронных
кошельков)

Наименование продукта

Физические лица

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого

Контактное лицо_________________________________________
(ФИО, номер телефона)
Председатель Правления
______________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
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Отчет о деятельности, связанной с выпуском
и обращением электронных денег.
за _________________квартал ________года.
_________________________________________________________
(наименование банка-эмитента, оператора)

Кол-во транзакций

Объем транзакций

Кол-во транзакций

Объем транзакций

Пополнение
электронных
кошельков

Объем транзакций

5

Оплата
за товары и
услуги

Кол-во транзакций

4

Обналичивание
электронных
денег

Объем транзакций

3
Агенты
Акцептанты
Другие

Перевод
денежных
средств
с одного
электронного
кошелька
Кол-во транзакций

Объем электронных денег на конец
отчетного периода

2

Количество пользователей (количество
электронных кошельков)

1
Е-money

Типы юр.лиц и индивидуальных предпринимателей

Оператор

Наименование продукта

Юридические лица и индивидуальные предприниматели.

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого:

Контактное лицо_________________________________________
(ФИО, номер телефона)
Председатель Правления___________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Печать
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Приложение 2
к Положению «Об электронных
деньгах в Кыргызской Республике»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЛИЦЕНЗИЯ № ___
на право выпуска электронных денег
Выдана ___________________________________________________
(полное наименование коммерческого банка)
_________________________________________________________
(сокращенное наименование коммерческого банка)
Настоящая лицензия дает право на выпуск электронных денег
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в том
числе:
−− распространение и обналичивание электронных денег;
−− прием поручений от держателей электронных денег на
осуществление оплаты за товары/услуги банком с использованием
интернет, мобильной и других средств связи;
−− обработка (процессинг) транзакций с использованием
электронных денег;
−− осуществление расчетов с акцептантами, с которыми
заключены договоры, по обработанным в системе платежам от имени
и по поручению держателей.
Срок действия лицензии неограничен.
Копии лицензии являются недействительными.
Настоящая лицензия вступает в силу с момента ее подписания.
Лицензия зарегистрирована (число, месяц, год).
№ ____________ серия бланка ______________
_________________________________
_______ __________
(Должностное лицо Национального банка)

М.П.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 11 апреля 2016 года № 17\2

О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные
правовые акты Национального банка Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в следующие постановления Правления Национального
банка Кыргызской Республики прилагаемые дополнения и изменения:
−− О «Правилах регулирования деятельности микрофинансовых
компаний на территории Кыргызской Республики» от 19 февраля
2003 года №4/2;
−− Об утверждении Положения «О периодическом регулятивном
отчете микрокредитной компании/микрокредитного агентства» и
Положения «О периодическом регулятивном отчете микрофинансовой
компании» от 27 мая 2009 года №25/3;
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
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4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести
настоящее постановление до сведения Ассоциации микрофинансовых
организаций, микрофинансовых организаций, областных управлений
и представительства Национального банка Кыргызской Республики в
Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики
Джусупова Т.Дж.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 11 апреля 2016 года № 17\2

О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные
правовые акты Национального банка Кыргызской Республики
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О «Правилах регулирования деятельности
микрофинансовых организаций на территории Кыргызской
Республики» от 19 февраля 2003 года № 4/2 следующие дополнения
и изменения:
в «Правилах регулирования деятельности микрофинансовых
компаний на территории Кыргызской Республики», утвержденных
вышеуказанным постановлением:
подпункт 7.8.1 изложить в следующей редакции:
«7.8.1. Максимальный совокупный размер микрокредита и лизинга,
выдаваемый МКА одному и тому же заемщику или группе связанных
лиц, должен быть определен в размере не более 500 тыс. сомов.
При этом микрокредиты, выданные одному и тому же заемщику
или группе связанных лиц, в размере, не превышающем 100 тыс.
сомов, должны составлять 20 и более процентов от общего кредитного
портфеля МКА.»;
−− дополнить подпунктом 7.8.2. в следующей редакции:
«7.8.2. Выдача микрокредита и лизинга, свыше максимального
размера микрокредита, выдаваемого МКА одному и тому же
заемщику или группе связанных лиц, установленного подпунктом
7.8.1. настоящих Правил, учитывая цели статьи 2 Закона Кыргызской
Республики «О микрофинансовых организациях в Кыргызской
Республике», допускается в размере не более двух процентов от
собственного капитала МКА, на следующие цели:
а) создание бизнеса (приобретение основных и оборотных средств
для организации предпринимательской деятельности) или нового
направления в деятельности;
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б) расширение и развитие действующего бизнеса/деятельности,
при выполнении одного из следующих вопросов:
−− внедрение новых технологий, нацеленных на технологическое
обновление, внедрение инновационного оборудования и техники;
−− автоматизация бизнес-процессов;
−− создание дополнительных рабочих мест;
−− увеличение масштабов производства.
При выдаче МКА микрокредитов и лизингов, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, необходимо выполнение следующих
условий:
1) наличие у микрокредитного агентства разработанной в
соответствии с целями и задачами микрофинансирования политики
финансирования с определением конкретных видов продуктов
и порядок последующего мониторинга целевого использования
предоставляемого финансирования;
2) наличие соответствующей информации из Кредитного
информационного бюро (КИБ) относительно кредитной истории
заявителя, в том числе по просроченным кредитам, ранее полученным
заявителем, а также информации о том, выступает ли заявитель в
качестве поручителя по каким-либо другим кредитам;
3) наличие необходимых документальных подтверждений
платежеспособности заявителя (права владения активами,
генерирующими доход заявителя, справка о заработной плате с места
работы, патент, свидетельство и т.д.), а также проведение оценки
платежеспособности заявителя, подтвержденная заключением
ответственного кредитного специалиста или сотрудника в соответствии
с кредитной политикой и/или иными внутренними документами
микрокредитного агентства;
4) предоставляется бизнес-план на получение кредита заявителя,
при этом в бизнес-плане на получение кредита должны быть указаны
цели использования кредита с соответствующими расчетами и
прогнозами.
При этом в случае если в кредитном портфеле МКА доля
вышеуказанных кредитов занимает 70 и более процентов, ограничения,
указанные в пункте 7.8.1. ,на данные МКА не распространяются.
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В случае если в кредитном портфеле МКА доля вышеуказанных
кредитов составляет менее 70 процентов, то микрокредиты до 100 тыс
сом должны составлять 20 и более процентов от общего кредитного
портфеля МКА.».
2. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О
периодическом регулятивном отчете микрокредитной компании/
микрокредитного агентства» и Положения «О периодическом
регулятивном отчете микрофинансовой компании» от 27 мая 2009
года № 25/3 следующие изменения и дополнения:
1) в Положении «О периодическом регулятивном отчете
микрофинансовой компании», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
−− в Приложении 2:
в разделе 1. «Регулятивный отчет о финансовом состоянии» в
подразделе «Б. Обязательства» статью 17 изложить в следующей
редакции:
«17 Полученные кредиты и займы:
а) от банков КР
б) от других ФКУ КР
в) от международных финансовых организаций и доноров
г) от международных ФКУ
д) от органов государственной власти
е) от учредителей (акционеров) – физических лиц
ж) от учредителей (акционеров) – юридических лиц
з) от других юридических лиц.»;
2) Положении «О периодическом регулятивном отчете
микрокредитной компании/микрокредитного агентства», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
−− в Приложении 2:
в разделе 2 «Отчет о совокупном доходе»:
в подразделе «В. Разбивка кредитного портфеля по отраслям и
регионам»
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в таблицах «По республике», «по Бишкеку», «по Чуйской области»,
«по Иссык-Кульской области», «по Таласской области», «по Нарынской
области», «по Джалал-Абадской области», «по Ошской области,
«по Баткенской области» после строк «Физические лица (потреб.
кредиты)» и «в т.ч. факторинговые операции» дополнить строками
следующего содержания:
«Кредиты финансово-кредитным учреждениям
в т.ч. факторинговые операции».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 11 апреля 2016 года № 17\3

О внесении дополнений и изменений в некоторые
постановления Правления Национального
банка Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести дополнения и изменения в следующие постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики
(прилагаются):
−− «Об Инструкции по рассмотрению дел об административных
правонарушениях в сфере банковского законодательства» от 26
августа 2015 года № 49/9;
−− «Об утверждении Инструкции о проведении инспекторских
проверок на местах» от 4 февраля 2004 года № 2/2.
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
3. Управлению методологии надзора и лицензирования довести
настоящее постановление до сведения коммерческих банков,
специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО
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«Финансовая компания кредитных союзов», Государственного банка
развития Кыргызской Республики, микрофинансовых организаций,
кредитных союзов, обменных бюро, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана»,
Ассоциации кредитных союзов, Ассоциации микрофинансовых
организаций, областных управлений и представительства
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики
Джусупова Т.Дж.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 11 апреля 2016 года № 17\3

Дополнения и изменения в некоторые постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об Инструкции по рассмотрению дел
об административных правонарушениях в сфере банковского
законодательства» от 26 августа 2015 года № 49/9 следующие
дополнения:
в Инструкции по рассмотрению дел об административных
правонарушениях в сфере банковского законодательства,
утвержденной вышеуказанным постановлением:
−− в пункте 1 после цифры «363» дополнить цифрами «, 505-17,
505-18, 505-19, 505-20»;
−− в пункте 2:
в подпункте 1 после цифр «357-362» дополнить цифрами «, 50517 – 505-20»;
в подпункте 4 после цифр «357-363» дополнить цифрами «, 50517 – 505-20».
2. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О проведении
инспекторских проверок на местах» от 4 февраля 2004 года № 2/2
следующие дополнения и изменения:
в Инструкции о проведении инспекторских проверок на местах,
утвержденной вышеназванным постановлением:
−− по всему тексту аббревиатуру «НБКР» заменить словами
«Национальный банк» в соответствующих падежах;
−− пункт 1.9. дополнить абзацем следующего содержания:
«- Риск-ориентированный надзор за коммерческими банками
(РОН) является надзорным подходом, который предназначен
для идентификации основных рисков в деятельности и практике
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коммерческих банков в целях сохранения их безопасности и
устойчивости, и, соответственно, надзор направлен на оценку того,
как коммерческий банк управляет этими рисками.»;
−− абзац первый пункта 3.3. изложить в следующей редакции:
«В соответствии с политикой Национального банка комплексная
проверка каждого банка проводится для оценки общего состояния
банка по компонентам рейтинговой системы (CAMELS). Кроме того,
в надзорных целях Национальный банк может принять решение об
осуществлении инспекторских проверок по риск-ориентированному
надзору (РОН). Отчет по итогам комплексной проверки на месте
охватывает, включая, (но не ограничиваясь), следующие вопросы:»;
−− дополнить пунктом 4.9. следующего содержания:
«4.9. В ходе проверки проверяющие совместно с работниками
банка могут выезжать к клиентам банка в целях проведения
мониторинга предпринимательской деятельности клиента, а также
на место нахождения залогового имущества.»;
−− абзацы первый и второй пункта 10.3. изложить в следующей
редакции:
«При необходимости Заместитель Председателя/Член Правления
Национального банка, принимает участие на встрече, если имеет
место одно из перечисленных ниже условий:
−− сводный рейтинг банка был ухудшен;».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 11 апреля 2016 года № 17\4

О внесении изменений в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Государственного классификатора
платежного оборота» от 30 ноября 2007 г. № 51/4
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести прилагаемые изменения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября
2007 г. № 51/4.
2. Управлению платежных систем Национального банка направить
настоящее постановление в Национальный статистический комитет
Кыргызской Республики для последующей государственной
регистрации в установленном порядке.
3. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики после регистрации в
Национальном статистическом комитете Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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5. Управлению бухгалтерского учета и отчетности и Управлению
банковских расчетов внести необходимые изменения в справочники
кодов платежей в Главной книге Национального банка Кыргызской
Республики, Системе пакетного клиринга и Гроссовой системе
расчетов в режиме реального времени.
6. Управлению платежных систем довести настоящее
постановление до сведения Министерства финансов Кыргызской
Республики и коммерческих банков Кыргызской Республики.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Орозбаеву Л.Дж.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 11 апреля 2016 года № 17\4

Изменения
в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного
классификатора платежного оборота»
от 30 ноября 2007 г. № 51/4
Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного
классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 г. № 51/4,
следующие изменения:
в Государственном классификаторе платежного оборота,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− – Раздел 1 «Платежи по доходам в государственный бюджет»
изложить в следующей редакции:
«
Код
платежа

Наименование назначения платежа

10000000

ПЛАТЕЖИ ПО ДОХОДАМ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

11000000

Налоговые доходы

11100000

Налоги на доходы и прибыль

11110000

Налоги на доходы и прибыль

11111000

Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской
Республики

11111100

Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом

11111200

Подоходный налог по единой налоговой декларации

11112000

Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики

11112100

Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики

11113000

Налог на прибыль

11113100

Налог на прибыль
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

11113200

Налог на проценты

11113300

Налог на доходы золотодобывающих компаний

11120000

Налоги по специальным режимам

11121000

Поступления по единому налогу

11121100

Единый налог для субъектов малого предпринимательства

11122000

Налог на основе патента

11122100

Налог на основе обязательного патента

11122200

Налог на основе добровольного патента

11130000

Налоги не распределяемые по категориям

11131000

Налог на валовый доход Кумтор

11131100

Налог на валовый доход Кумтор

11300000

Налоги на собственность

11310000

Налог на имущество

11311000

Налог на недвижимое имущество

11311100

Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления
предпринимательской деятельности

11311200

Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления
предпринимательской деятельности 2 группы

11311300

Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления
предпринимательской деятельности 3 группы

11312000

Налог на движимое имущество

11312100

Налог на транспортные средства

11312110

Налог на транспортные средства юридических лиц

11312120

Налог на транспортные средства физических лиц

11320000

Земельный налог

11321000

Земельный налог

11321100

Земельный налог за пользование приусадебными и садово - огородными
земельными участками

11321200

Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

11321300

Земельный налог за использование земель населенных пунктов и
земель несельскохозяйственного назначения

11400000

Налоги на товары и услуги

11410000

Общие налоги на товары и услуги

11411000

Налог на добавленную стоимость (НДС)

11411100

НДС на товары и услуги, производимые на территории Кыргызской
Республики

11411200

НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики до
присоединения к ЕАЭС

11411300

НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из
государств-членов ЕАЭС

11411400

НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из
третьих стран

11412000

Налог с продаж

11412100

Налог с продаж

11420000

Акцизный налог

11421000

Акцизный налог на товары, производимые или реализуемые на
территории КР

11421100

Алкогольная продукция

11421110

Спирт этиловый

11421120

Водка и ликероводочные изделия

11421130

Крепленые напитки, крепленные соки и бальзамы

11421140

Вина

11421150

Коньяки

11421160

Вино игристое, включая шампанское

11421170

Пиво расфасованное

11421180

Пиво нефасованное

11421190

Виноматериалы

11421200

Табачные изделия

11421210

Табачные изделия с фильтром
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

11421220

Табачные изделия без фильтра

11421230

Сигары и сигариллы

11421290

Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного

11421300

Нефтепродукты

11421310

Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины

11421320

Топливо реактивное

11421330

Дизельное топливо

11421340

Мазут

11421350

Масла и газоконденсат

11421360

Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных
материалов

11421400

Прочие подакцизные товары

11421410

Ювелирные изделия из золота, платины или серебра

11421420

Прочие подакцизные товары

11422000

Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской
Республики до присоединения к ЕАЭС

11422100

Алкогольная продукция

11422110

Спирт этиловый

11422120

Водка и ликероводочные изделия

11422130

Крепленые напитки, крепленные соки и бальзамы

11422140

Вина

11422150

Коньяки

11422160

Вино игристое, включая шампанское

11422170

Пиво расфасованное

11422180

Пиво нефасованное

11422190

Виноматериалы

11422200

Табачные изделия

11422210

Табачные изделия с фильтром

11422220

Табачные изделия без фильтра
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

11422230

Сигары и сигариллы

11422290

Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного

11422300

Нефтепродукты

11422310

Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины

11422320

Топливо реактивное

11422330

Дизтопливо

11422340

Мазут

11422350

Масла и газоконденсат

11422360

Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных
материалов

11422400

Прочие подакцизные товары

11422410

Прочие подакцизные товары

11423000

Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской
Республики от государств-членов ЕАЭС

11423100

Алкогольная продукция

11423110

Спирт этиловый

11423120

Водка и ликероводочные изделия

11423130

Крепленные напитки, крепленные соки и бальзамы

11423140

Вина

11423150

Коньяки

11423160

Вино игристое, включая шампанское

11423170

Пиво расфасованное

11423180

Пиво нефасованное

11423190

Виноматериалы

11423200

Табачные изделия

11423210

Табачные изделия с фильтром

11423220

Табачные изделия без фильтра

11423230

Сигары и сигариллы

11423290

Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

11423300

Нефтепродукты

11423310

Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины

11423320

Топливо реактивное

11423330

Дизельное топливо

11423340

Мазут

11423350

Масла и газоконденсат

11423360

Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных
материалов

11423400

Прочие подакцизные товары

11423410

Ювелирные изделия из золота, платины или серебра

11423420

Прочие подакцизные товары

11424000

Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской
Республики из третьих стран

11424100

Алкогольная продукция

11424110

Спирт этиловый

11424120

Водка и ликероводочные изделия

11424130

Крепленные напитки, крепленные соки и бальзамы

11424140

Вина

11424150

Коньяки

11424160

Вино игристое, включая шампанское

11424170

Пиво расфасованное

11424180

Пиво нефасованное

11424190

Виноматериалы

11424200

Табачные изделия

11424210

Табачные изделия с фильтром

11424220

Табачные изделия без фильтра

11424230

Сигары и сигариллы

11424290

Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного

11424300

Нефтепродукты
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

11424310

Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины

11424320

Топливо реактивное

11424330

Дизельное топливо

11424340

Мазут

11424350

Масла и газоконденсат

11424360

Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных
материалов

11424400

Прочие подакцизные товары

11424410

Прочие подакцизные товары

11440000

Налоги за пользование недрами

11441000

Бонусы

11441100

Горючие полезные ископаемые

11441110

Нефть

11441120

Газы горючие

11441130

Уголь

11441190

Прочие горючие полезные ископаемые

11441200

Металлические полезные ископаемые

11441210

Благородные металлы

11441220

Ртуть

11441230

Сурьма

11441240

Олово, вольфрам

11441290

Прочие металлы, не классифицированные выше

11441300

Неметаллические полезные ископаемые

11441310

Облицовочные камни

11441320

Песок строительный

11441330

Гипс

11441340

Известняк, строительный камень

11441350

Цветные камни (самоцветы)

11441390

Прочие неметаллы, не классифицированные выше
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

11441400

Подземные воды

11441410

Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды

11441420

Минеральные воды для бальнолечения

11441430

Термальные воды для отопления

11441440

Воды питьевые и технические

11442000

Роялти

11442100

Горючие полезные ископаемые

11442110

Нефть

11442120

Газы горючие

11442130

Уголь

11442190

Прочие горючие полезные ископаемые

11442200

Металлические полезные ископаемые

11442210

Благородные металлы

11442220

Ртуть

11442230

Сурьма

11442240

Олово, вольфрам

11442290

Прочие металлы, не классифицированные выше

11442300

Неметаллические полезные ископаемые

11442310

Облицовочные камни

11442320

Песок строительный

11442330

Гипс

11442340

Известняк, строительный камень

11442350

Цветные камни (самоцветы)

11442390

Прочие неметаллы, не классифицированные выше

11442400

Подземные воды

11442410

Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды

11442420

Минеральные воды для бальнолечения

11442430

Термальные воды для отопления
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

11442440

Воды питьевые и технические

11442490

Прочие подземные воды

11500000

Налоги на международную торговлю и внешние операции

11510000

Таможенные платежи

11511000

Таможенные платежи с ввозимой продукции

11511100

Ввозные таможенные пошлины, подлежащие уплате до присоединения
Кыргызской Республики к ЕАЭС

11511200

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины
уплаченные и зачисленные в соответствии с Договором о присоединении
к ЕАЭС

11511300

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины
подлежащие уплате до присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС

11511400

Ввозные таможенные пошлины, уплаченные по ставкам ЕТТ и
зачисленные в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС

11511500

Таможенный платеж по единым ставкам таможенных пошлин, налогов

11511600

Совокупный таможенный платеж

11512000

Таможенные платежи с вывозимой продукции

11512100

Экспортная таможенная пошлина

11512200

Экспортная сезонная таможенная пошлина

11513000

Таможенные сборы

11513100

Сборы с иностранных автоперевозчиков

11513200

Сборы за таможенное оформление

11514000

Другие таможенные сборы и платежи

11514100

Другие таможенные сборы и платежи

11515000

Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление
которых на счета в иностранной валюте других государств-членов
ЕАЭС приостановлено

11515100

Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых
на счета в иностранной валюте Республики Казахстан приостановлено

11515200

Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых
на счета в иностранной валюте Республики Беларусь приостановлено
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

11515300

Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых
на счета в иностранной валюте Российской Федерации приостановлено

11515400

Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых
на счета в иностранной валюте Республики Армения приостановлено

11516000

Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные
на счета в иностранной валюте других государств-членов ЕАЭС

11516100

Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на
счет в иностранной валюте Республики Казахстан

11516200

Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на
счет в иностранной валюте Республики Беларусь

11516300

Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на
счет в иностранной валюте Республики Российской Федерации

11516400

Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на
счет в иностранной валюте Республики Армения

11516500

Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на
счет Кыргызской Республики

11517000

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
перечисленные на счета в иностранной валюте в соответствии
с
Протоколом
о
применении
специальных
защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к
третьим странам.

11517100

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Казахстан

11517200

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Беларусь

11517300

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Российской
Федерации

11517400

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Армения

11517500

Специальные, антидемпинговые и компенсационные
перечисленные на счет Кыргызской Республики

11518000

Невыясненные суммы, поступившие на счет казначейства

11518100

Невыясненные суммы, поступившие на счет казначейства
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

11520000

Ввозные таможенные пошлины

11521000

Ввозные таможенные пошлины, поступающие от государствчленов в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС

11521100

Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Казахстан

11521200

Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Беларусь

11521300

Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Российской Федерации

11521400

Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Армения

11522000

Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение
обязательств государств-членов по перечислению сумм от
распределения ввозных таможенных пошлин

11522100

Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств
Республикой Казахстан по перечислению сумм от распределения
ввозных таможенных пошлин

11522200

Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств
Республикой Беларусь по перечислению сумм от распределения
ввозных таможенных пошлин

11522300

Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств
Российской Федерации по перечислению сумм от распределения
ввозных таможенных пошлин

11522400

Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств
Республикой Армения по перечислению сумм от распределения
ввозных таможенных пошлин

11523000

Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов, предоставленного таможенным
органам, при перевозке товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита по таможенной территории
ЕАЭС

11523100

Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты
таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Казахстан

11523200

Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты
таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Беларусь

11523300

Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты
таможенных пошлин и налогов, поступившие от Российской Федерации
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

11523400

Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты
таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Армения

11524000

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
уплаченные в ссответствии с соглашениями о применении
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер по отношению к третьим странам

11524100

Специальные, антидемпинговые и
поступившие от Республики Казахстан

компенсационные

пошлины,

11524200

Специальные, антидемпинговые и
поступившие от Республики Беларусь

компенсационные

пошлины,

11524300

Специальные, антидемпинговые и компенсационные
поступившие от Российской Федерации

пошлины,

11524400

Специальные, антидемпинговые и
поступившие от Республики Армения

пошлины,

11600000

Прочие налоги и сборы

11610000

Прочие налоги и сборы

11611000

Прочие налоги и сборы

11611100

Прочие налоги и сборы республиканского бюджета

компенсационные

11611200

Прочие налоги и сборы местного бюджета

12000000

Взносы/отчисления на социальные нужды

12100000

Взносы/отчисления на социальное обеспечение

12110000

Страховые взносы работников

12110100

Страховые взносы работников

12110200

Страховые взносы работников по основной задолженности
Государственный накопительный пенсионный фонд

12110300

Страховые взносы работников по отсроченной задолженности в
Государственный накопительный пенсионный фонд

12110400

Страховые взносы работников по преемственной задолженности в
Государственный накопительный пенсионный фонд

12120000

Страховые взносы работодателей

12120100

Страховые взносы работодателей
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Код
платежа
12120200

12120300

12120400
12130000

Наименование назначения платежа
Страховые взносы работодателей и работников по основной
задолженности (кроме Государственного накопительного пенсионного
фонда)
Страховые взносы работодателей и работников по отсроченной
задолженности (кроме Государственного накопительного пенсионного
фонда)
Страховые взносы работодателей и работников по преемственной
задолженности (кроме Государственного накопительного пенсионного
фонда)
Страховые
взносы
занятых
индивидуальной
трудовой
деятельностью

12130100

Страховые взносы занятых индивидуальной трудовой деятельностью

12130200

Страховые взносы по полюсам (кроме Государственного накопительного
пенсионного фонда)

12130300

Страховые взносы по полюсам по Государственному накопительному
пенсионному фонду

12130400

Страховые взносы по крестьянским и фермерским хозяйствам (кроме
Государственного накопительного пенсионного фонда)

12130500

Страховые взносы по крестьянским и фермерским хозяйствам (по
Государственному накопительному пенсионному фонду)

12140000

Страховые взносы, не распределенные по категориям

12140100

Страховые взносы, не распределенные по категориям

12150000

Страховые взносы от сельхозпроизводителей

12150100

Страховые взносы от сельхозпроизводителей

12200000

Другие взносы/отчисления на социальные нужды

12210000

Взносы/отчисления работников

12210100

Взносы/отчисления работников

12220000

Взносы/отчисления работодателей

12220100

Взносы/отчисления работодателей

12230000

Другие взносы/отчисления

12230100

Другие взносы/отчисления

12300000

Прочие доходы Социального фонда

12310000

Прочие доходы Социального фонда
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

12310100

Прочие доходы Социального фонда

12310200

Оплата по капитализируемым суммам

12310300

Оплата по регрессным искам

12310400

Проценты за предоставленную отсрочку

12320000

Проценты по доходам Социального фонда

12320100

Проценты по доходам Социального фонда

13000000

Полученные официальные трансферты

13100000

Трансферты из-за границы

13110000

От правительств иностранных государств

13111000

От правительств иностранных государств

13111100

Текущие

13111200

Капитальные

13120000

От международных организаций

13121000

От международных организаций

13121100

Текущие

13121200

Капитальные

13300000

Трансферты сектора государственного управления

13310000

Гранты местным бюджетам

13311000

Гранты местным бюджетам

13311100

Категориальные гранты

13311200

Выравнивающие гранты

13320000

Средства, передаваемые по взаимным расчетам

13321000

Средства, передаваемые по взаимным расчетам

13321100

Средства, передаваемые по взаимным расчетам на повышение
заработной платы

13321200

Средства, передаваемые по взаимным расчетам на питание школьников
1-4 классов

13321300

Прочие средства, передаваемые
республиканского бюджета
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

13321400

Средства, передаваемые по взаимным расчетам из местного бюджета

13321500

Средства, передаваемые между уровнями местных бюджетов

14000000

Неналоговые доходы

14100000

Доходы от собственности и проценты

14110000

Проценты

14111000

Проценты по депозитам

14111100

Проценты по депозитам Правительства, находящимся в Национальном
банке Кыргызской Республики

14112000

Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам

14112100

Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам

14120000

Дивиденды и прибыль

14121000

Дивиденды

14121100

Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций

14122000

Прибыль

14122100

Прибыль Национального банка Кыргызской Республики

14122200

Прибыль государственных предприятий

14150000

Арендная плата

14151000

Плата за право разведки, разработки и /или использования
месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива

14151100

Плата за право разработки месторождений полезных ископаемых или
ископаемого топлива

14151200

Плата за удержание лицензии на право пользования недрами

14152000

Плата за использование природных ресурсов

14152100

Плата за аренду земли в населенных пунтах

14152200

Плата за аренду пастбищ

14152300

Плата за аренду присельных пастбищ

14152400

Плата за аренду пастбищ зоны интенсивного использования

14152500

Плата за аренду отгонных пастбищ
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

14152600

Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель

14152700

Плата за использование лесных ресурсов

14152800

Плата за использование водных ресурсов

14152900

Прочие платежи за использование природных активов

14153000

Плата за аренду имущества

14153100

Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в
государственной собствености

14153200

Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в
муниципальной собствености

14153900

Плата за аренду прочего имущества

14154000

Плата за аренду нематериальных активов

14154100

Поступления от проведения конкурса на право пользования полос
радиочастотного спектра

14200000

Административные сборы, платежи и государственные услуги

14220000

Административные сборы и платежи

14221000

Платежи

14221100

Плата за выдачу лицензий

14221200

Плата за выдачу сертификатов и других разрешительных документов

14221300

Плата за право осуществления лотерейной деятельности

14221400

Плата за регистрацию и перерегистрацию транспортных средств

14221500

Плата за прохождение альтернативной
мобилизационного резерва

14221600

Плата на развитие отрасли связи

14221700

Плата за подбор, выдачу, продление и использование номиналов и/или
полос РЧС

14221900

Прочие платежи

14222000

Государственные пошлины

14222100

Государственная пошлина, взимаемая регистрационными органами

14222200

Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции

14222300

Государственная пошлина, взимаемая судебными органами
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

14222400

Прочая государственная пошлина

14222500

Государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных
действий при декларировании

14223000

Единовременный декларационный платеж

14223100

Единовременный декларационный платеж

14224000

Сборы

14224100

Сборы за предоставление допуска автомототранспорта и водителей к
участию в дорожном движении

14224200

Сбор за вывоз мусора

14224300

Сбор за парковку автотранспорта

14224900

Прочие сборы

14230000

Поступления от оказания платных услуг

14231000

Медицинские услуги

14231100

Плата за оказание консультативно-диагностической
амбулаторном уровне

14231200

Плата за проведение лечебных мероприятий на амбулаторном уровне

14231300
14231400

помощи

на

Плата за оказание медицинской помощи в стационарозамещающих
отделениях
Плата за оказание медицинской помощи в специализированных
стационарах

14231500

Сооплата за оказание услуг в сфере здравоохранения

14231600

Плата за оказание стоматологической помощи

14231700

Плата за проведение дезинсекционных,
дератизационных мероприятий

14231800

Плата за оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи
(сверх установленной квоты)

14231900

Плата за неклассифицированные медицинские услуги

14232000

Образовательные и культурные услуги

14232100

Плата за предоставление образования в учебных заведениях (ВУЗ,
ПТУ, СУЗ)

14232200

Плата за проведение тестирования выпускников общеобразовательных
школ-претендентов на получение документов особого образца
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

14232300

Поступления от учебно-производственной деятельности учащихся,
плата за проживание в общежитиях, гостиницах

14232400

Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и школьными
учреждениями

14232500

Плата за организацию и проведение обучающих программ, курсов,
семинаров, конференций

14232600

Плата за предоставление
дополнительного образования

14232700

Плата за показ театральных постановок

14232800

Плата за предоставление залов и помещений, а также оборудования,
инвентаря учреждений культуры

14232900

Плата за неклассифицированные образовательные и культурные
услуги

14233000

Социальные услуги

14233100

Плата за содействие в трудоустройстве за рубежом

14233200

Плата за выдачу разрешения на привлечение иностранной рабочей
силы и разрешения на работу

14233300

Плата за публикацию научных статей в Интернет-журнале

14233400

Плата за предоставление комнат для свиданий

14233500

Плата за предоставление санаторно-курортных путевок
оздоровление лиц с ограниченными возможностями здоровья

14233600

Плата за изготовление и предоставление протезно-ортопедических
изделий

14233900

Плата за неклассифицированные социальные услуги

14234000

Услуги регистрации, выдачи справок, удостоверений и других
документов

14234100

Плата за выдачу сертификата соответствия на оборудование и услуги
связи

14234200

Плата
за
выдачу
дубликатов
военно-учетных
документов
военнообязанным, военнослужащим срочной и контрактной служб

14234300

Плата за выдачу диплома/аттестата, нострификация документов о
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

14234400

Плата за выдачу справок, удостоверений, дубликатов, доверенности и
полиса

14234500

Плата за потверждение компетентности лабораторий, органов по
сертификации продукции, персонала и так далее

14234600

Плата за предоставление сертификатов

14234700

Плата за государственную регистрацию

14234900

Плата за неклассифицированные услуги по регистрации, выдаче
справок, удостоверений и другие

14235000

Услуги по исследованию, анализу, оценке и экспертизе

14235100

Плата за опробирование и клеймение ювелирных и других бытовых
изделий из драгоценных металлов

14235200

Плата за проведение внеплановых работ

14235300

Плата за проведение экспертизы и исследований

14235400

Плата за проведение тестирования и оценки знаний

14235500

Плата за проведение анализа и обследования

14235600

Плата за ветеринарный и клинический осмотр

14235900

Плата за неклассифицированные услуги по исследованию, анализу,
оценке и экспертизе

14236000

Предоставление информации и услуги печати

14236100

Плата за предоставление информации по авторефератам диссертаций
и диссертациям

14236200

Плата за проведение статистических наблюдений, предоставление
статистической информации

14236300

Плата за проведение поиска, подбора и предоставление информации

14236400

Плата за организацию, проведение различных мероприятий

14236500

Плата за выдачу документов во временное пользование

14236600

Плата за оформление документов и документирование граждан

14236900

Плата за неклассифицированные
информации и печати

14237000

Обеспечение безопасности и хранения

14237100

Плата за химическую и биологическую обработку против вредителей
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

14237200

Плата за обеззараживание подкарантинных продуктов, средств и
помещений

14237300

Плата за содержание животных в карантинном изоляторе

14237400

Плата за таможенное сопровождение товаров и транспортных средств

14237500

Плата за подготовку, прием и хранение документов

14237600

Плата за охрану и обеспечение безопасности объектов по договорам

14237700

Плата
за
сопроводжение
легковоспламеняющихся,
действующих, ядовитых веществ

14237900

Плата за неклассифицированные услуги по обеспечению безопасности
и хранения

14238000

Другие виды услуг

14238100

Плата за поставку воды водопользователям

14238200

Плата за посещение объектов особо охраняемых природных территорий

14238300

Плата за реализацию древесины и посадочного материала

14238400

Плата за классификацию
классификации

14238500

Плата за индексирование авторефератов диссертаций

14238600

Плата за разработку карты схемы для установки и эксплуатации
садковых сооружений

14238700

Плата за организацию и проведение подводно-технических, водолазных
работ и дайвинга

14238900

Плата за неклассифицированные другие виды услуг

14239000

Прочие поступления

14239100

Отчисления взимаемые сверх цены продажи при приватизации

14239200

Отчисления при разбронировании госматрезервов

14239300

Отчисления по ранее выданным бюджетным ссудам

14239400

Плата за оказание межведомственных услуг,
на договорной основе государственными и
учреждениями

14239500

Отчисления выше/ниже стоящих учреждений

14239900

Прочие поступления, отнесенные к категории государственных и
муниципальных услуг

темы
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

14300000

Штрафы, санкции, конфискации

14310000

Административные штрафы, санкции, конфискации

14311000

Административные штрафы, санкции, конфискации

14311100

Административные штрафы

14311200

Поступления от реализации выявленной контрабанды

14311300

Поступления от реализации конфискованного имущества

14311400

Поступления от проведения контрольно-надзорных мероприятий

14311500

Плата по возмещению причиненного ущерба по экономическим
преступлениям

14311600

Плата по возмещению экологического ущерба

14320000

Штрафы, санкции, конфискации по страховым взносам

14321000

Штрафы, санкции, конфискации по страховым взносам

14321100

Штрафные санкции по основной задолженности

14321200

Штрафные санкции по отсроченной задолженности

14321300

Штрафные санкции по преемственной задолженности

14400000
14410000

Добровольные трансферты и гранты единицам государственного
сектора
Добровольные трансферты и гранты единицам государственного
сектора

14411000

Текущие

14411100

Текущая помощь

14412000

Капитальные

14412100

Капитальная помощь

14500000

Прочие неналоговые доходы

14510000

Прочие неналоговые доходы

14511000

Прочие неналоговые доходы

14511100

Доходы обращенные в пользу государства

14511200

Прочие неналоговые доходы

14511300

Курсовая прибыль/убыток

14511400

Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного
значения
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»;
−− Раздел 2 «Платежи по расходам из государственного бюджета»
изложить в следующей редакции:
«
Код
платежа

Наименование назначения платежа

20000000

ПЛАТЕЖИ ПО РАСХОДАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

21000000

Оплата труда работников

21100000

Заработная плата

21110000

Заработная плата

21111000

Заработная плата постоянных работников

21111100

Основная заработная плата

21111200

Надбавки

21111300

Дополнительные выплаты и компенсации

21112000

Заработная плата временных работников

21112100

Работники, нанятые по контракту или на временной основе

21200000

Взносы/отчисления на социальные нужды

21210000

Взносы в Социальный фонд

21211000

Взносы в Социальный фонд

21211100

Взносы в Пенсионный фонд

21211200

Взносы в Фонд медицинского страхования

22000000

Приобретение и использование товаров и услуг

22100000

Использование товаров и услуг

22110000

Расходы на служебные поездки

22111000

Командировочные расходы внутри страны

22111100

Транспортные расходы

22111200

Гостиничные расходы

22111300

Суточные расходы

22112000

Командировочные расходы за границу

22112100

Транспортные расходы

22112200

Гостиничные расходы

231

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2016

Код
платежа

Наименование назначения платежа

22112300

Суточные расходы

22120000

Услуги связи

22122000

Услуги связи

22122100

Услуги телефонной и факсимильной связи

22122200

Услуги сотовой связи

22122300

Услуги фельдъегерской связи

22122400

Услуги почтовой связи

22122500

Плата за услуги по трансляции телерадиопрограмм

22122900

Прочие услуги связи

22130000

Арендная плата

22131000

Арендная плата

22131100

Аренда зданий и помещений

22131200

Аренда оборудования и инвентаря

22131300

Аренда транспортных средств

22131900

Аренда прочего имущества

22140000

Транспортные услуги

22141000

Транспортные услуги

22141100

Бензин, дизель и прочее топливо

22141200

Приобретение запасных частей

22141300

Обслуживание транспортных средств

22141900

Прочие транспортные услуги

22150000

Приобретение прочих товаров и услуг

22151000

Приобретение прочих услуг

22151100

Приобретение юридических услуг

22151200

Приобретение услуг консультантов

22151400

Услуги в области информационных технологий

22152000

Приобретение услуг по содержанию состояния имущества

22152100

Приобретение санитарных услуг в содержании зданий и помещений
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

22152200

Приобретение услуг по реставрации памятников истории и культуры

22152900

Приобретение прочих услуг по содержанию зданий, помещений и иного
имущества

22153000

Расходы на обучение государственных служащих и населения

22153100

Расходы на обучение государственных служащих

22153200

Расходы на обучение и переобучение взрослого населения в учебных
заведениях профтехобразования на краткосрочной основе

22154000

Расходы, связанные с оплатой прочих услуг

22154100

Представительские расходы

22154200

Расходы за изготовление бланков, медалей, значков

22154300

Оплата за оказание информационно-коммуникационных услуг

22154900

Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг

22160000

Расходы,
представленные
здравоохранения

22161000

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

22161100

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

22170000

Приобретение медицинских товаров и услуг

22171000

Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения

22171100

Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения

22171200

Приобретение инсулина и инсулиносодержащих препаратов

22171300

Приобретение ветеринарных средств и препаратов для служебных
животных, задействованных в оборонных и правоохранительных
органах

22172000

Расходы, связанные с приобретением медицинских услуг

22172100

Расходы на
исследований

22180000

Приобретение продуктов питания

22181000

Приобретение продуктов питания

22181100

Приобретение продуктов питания

22181200

Компенсационные выплаты на продукты питания

приобретение
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

22181300

Приобретение корма для служебных животных, задействованных в
оборонных и правоохранительных органах

22200000

Приобретение товаров и услуг

22210000

Расходы на текущий ремонт имущества

22211000

Расходы на текущий ремонт имущества

22211100

Расходы на текущий ремонт зданий и помещений

22211200

Расходы на текущий ремонт сооружений

22211300

Расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря

22220000
22221000

Приобретение
предметов
хозяйственных целей
Приобретение
предметов
хозяйственных целей

и

материалов

для

текущих

и

материалов

для

текущих

22221100

Приобретение оборудования и материалов

22221200

Прочие приобретение
хозяйственных целей

22230000

Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и
другого форменного и специального обмундирования

22231000

Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и
другого форменного и специального обмундирования

22231100

Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и
другого форменного и специального обмундирования

22240000

Приобретение угля и других видов топлива

22241000

Приобретение угля и других видов топлива

22241100

Приобретение каменного угля

22241200

Приобретение других видов топлива

22250000

Приобретение услуг охраны

22251000

Приобретение услуг охраны

22251100

Приобретение услуг вневедомственной охраны

22251900

Приобретение прочих охранных услуг

22260000

Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску размещению и
погашению государственных ценных бумаг

предметов
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

22261000

Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску размещению и
погашению государственных ценных бумаг

22261100

Финансовые услуги по выпуску,
государственных ценных бумаг

22261200

Прочие услуги по выпуску размещению и погашению государственных
ценных бумаг

22261300

Прочие услуги Национального Банка, коммерческих банков, финансовокредитных учреждений

22261400

Услуги коммерческих банков по обслуживанию системы казначейства

22300000

Коммунальные услуги

22310000

Коммунальные услуги

22311000

Коммунальные услуги

22311100

Плата за воду

22311200

Плата за электроэнергию

22311300

Плата за теплоэнергию

22311400

Плата за газ

22350000

Плата за прочие коммунальные услуги

22351000

Плата за прочие коммунальные услуги

22351100

Плата за пользование лифтом

22351200

Плата за аренду автостоянок и гаражей

24000000

Проценты

24100000

Проценты нерезидентам

24110000

Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от
иностранных государств и международных организаций

24111000

Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от
иностранных государств и международных организаций

24111100

Выплата процентов по займам, полученным от иностранных государств
и международных организаций

24200000

Проценты резидентам, кроме сектора госуправления

24210000

Выплата процентов по государственным ценным бумагам
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

24211000

Выплата процентов по государственным ценным бумагам

24211100

Выплата процентов по государственным краткосрочным ценным
бумагам

24211200

Выплата процентов по государственным долгосрочным ценным бумагам

24220000
24221000

Погашение
суммам
Погашение
суммам

задолженности

населению

по

индексированным

задолженности

населению

по

индексированным

24221100

Погашение задолженности населению по индексированным суммам

24300000

Проценты другим единицам сектора госуправления

24310000

Выплата процентов другим единицам сектора госуправления

24311000

Выплата процентов другим единицам сектора госуправления

24311100

Выплата процентов другим единицам сектора госуправления

25000000

Субсидии

25100000

Cубсидии государственным предприятиям

25110000

Субсидии нефинансовым государственным предприятиям

25111000

Субсидии нефинансовым государственным предприятиям

25111100

Субсидии нефинансовым государственным предприятиям

25120000

Субсидии финансовым государственным предприятиям

25121000

Субсидии финансовым государственным предприятиям

25121100

Субсидии финансовым государственным предприятиям

25200000

Субсидии частным предприятиям

25210000
25211000

Субсидии
нефинансовым
предпринимателям
Субсидии
нефинансовым
предпринимателям

частным

предприятиям

и

частным

предприятиям

и

25211100

Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям

25220000

Субсидии финансовым частным предприятиям

25221000

Субсидии финансовым частным предприятиям

25221100

Субсидии финансовым частным предприятиям

26000000

Гранты
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

26100000

Гранты правительствам иностранных государств

26110000

Текущие гранты правительствам иностранных государств

26111000

Текущие гранты правительствам иностранных государств

26111100

Текущие гранты правительствам иностранных государств

26120000

Капитальные гранты правительствам иностранных государств

26121000

Капитальные гранты правительствам иностранных государств

26121100

Капитальные гранты правительствам иностранных государств

26200000

Гранты международным организациям

26210000

Текущие гранты международным организациям

26211000

Взносы в международные организации и объединения в рамках
СНГ

26211100

Взносы в международные организации

26211200

Взносы в интеграционные объединения в рамках СНГ

26211900

Прочие безвоздмездные перечисления

26220000

Капитальные гранты международным организациям

26221000

Капитальные гранты международным организациям

26221100

Капитальные гранты международным организациям

26300000

Гранты другим единицам сектора государственного управления

26310000

Текущие гранты другим единицам сектора государственного
управления

26311000

Гранты местным бюджетам

26311100

Категориальные гранты

26311200

Выравнивающие гранты

26312000

Средства, передаваемые по взаимным расчетам

26312100

Средства, передаваемые по взаимным расчетам из республиканского
в местный бюджет

26312200

Средства, передаваемые по взаимным расчетам из местного в
республиканский бюджет

26312400

Средства, передаваемые между уровнями местных бюджетов

26313000

Субвенции
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Код
платежа
26313100
26320000
26321000
26321100

Наименование назначения платежа
Субвенции Социальному Фонду
Капитальные гранты другим единицам сектора государственного
управления
Капитальные гранты другим единицам сектора государственного
управления
Капитальные гранты другим единицам сектора государственного
управления

27000000

Социальные пособия и выплаты

27100000

Пособия по социальному обеспечению

27110000

Пособия по социальному обеспечению

27111000

Пособия по социальному обеспечению

27111100

Базовая часть пенсии по социальному страхованию населения

27111200

Льготные пенсии за работу в условиях высокогорья

27111300

Пенсии военнослужащим

27111400

Пенсии многодетным матерям и матерям инвалидов с детства

27111500

Пенсии отдельным категориям населения

27111600

Льготные пенсии за работу в отдаленных и трудно доступных районах

27112000

Государственное обязательное страхование военнослужащих

27112100

Государственное обязательное личное страхование военнослужащих
на случай их гибели, получения инвалидности

27113000

Выплаты по социальному страхованию населения

27113100

Компенсационные выплаты к пенсиям за электроэнергию

27113200

Компенсационные выплаты за трудовые увечья

27113300

Компенсационные выплаты участникам ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС

27114000

Надбавки по социальному страхованию населения

27114100

Надбавки к пенсиям инвалидов

27114200

Надбавки к пенсиям за особые заслуги

27115000

Медицинское страхование населения
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

27115100

Медицинское страхование детей до 16 лет

27115200

Медицинское страхование пенсионеров

27115300

Медицинское страхование лиц, получающих социальные пособия

27200000

Пособия по социальной помощи населению

27210000

Пособия по социальной помощи населению

27211000

Пособия по социальной помощи населению

27211100

Пособия малообеспеченным семьям

27211200

Единовременное пособие при рождении ребенка

27211300

Пособия матерям до достижения ребенком 3 лет

27211400

Пособия по безработице

27211500

Социальные выплаты населению

27211600

Компенсационные выплаты, в связи с потерей кормильца

27212000

Прочие социальные пособия и выплаты

27212100

Пособия по временной нетрудоспособности

27212200

Пособия по беременности и родам

27212300

Выплата ритуальных пособий (на погребение)

27213000

Компенсации взамен льгот и льготы населению

27213100

Компенсации взамен льгот и льготы населению

27214000

Прочие расходы по содействию занятости населения

27214100

Расходы на профессиональное обучение

27214200

Расходы на организацию общественных работ

27214300

Расходы на микрокредитование

27214400

Чек на рабочее место

27215000

Расходы на оздоровительные мероприятия

27215100

Расходы на оздоровительные мероприятия работников и членов их
семей

27216000
27216100

Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных
бедствий
Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных
бедствий
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

28000000

Другие расходы

28200000

Различные прочие расходы

28210000

Стипендии

28211000

Стипендии

28211100

Стипендии

28220000

Капитальные различные прочие расходы

28221000

Капитальные различные прочие расходы

28221100

Капитальные различные прочие расходы

28230000

Исполнение решений суда

28231000

Исполнение решений суда

28231100

Исполнение решений суда

28231200

Компенсации должностным лицам, незаконно освобожденным от
занимаемой должности

28240000

Резервные фонды

28241000

Резервные фонды

28241100

Резервные фонды

»;
−− Группу 42151000 «Прочие услуги» раздела 4 «Платежи за
товары и услуги, активы и обязательства небюджетных учреждений и
физических лиц» изложить в следующей редакции:
«
Код
платежа

Наименование назначения платежа

42151000

Прочие услуги

42151110

Юридические услуги

42151210

Прочие консультационные услуги

42151310

Услуги охраны

42151410

Услуги в области информационных технологий

42151510

Банковские услуги

42151610

Аудиторские услуги
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42151710

Бухгалтерские услуги

42151800

Услуги в области страхования и пенсий

42151810

Услуги в области страхования и пенсий

42151820

Страховые возмещения, кроме страхования жизни

42151900

Прочие услуги, оказанные по контракту

42151910

Строительные работы

42151920

Дорожные строительные работы

42151930

Строительство жилых домов, зданий и сооружений

42151940

Геологические исследования месторождений

42151950

Услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка

42151960

Гонорар

42151990

Прочие, не вошедшие в другие категории

».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 11 апреля 2016 года № 17\5

О внесении изменений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О
некоторых нормативных актах Национального банка
Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года № 26/5
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О некоторых нормативных актах
Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005
года № 26/5 изменения (прилагаются).
2. Признать утратившими силу пункты 2-4 постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики «О
внесении изменений и дополнений в Положение «О Периодическом
регулятивном банковском отчете и утверждении формы «Сведения о
тарифах на услуги коммерческих банков Кыргызской Республики»» от
28 декабря 2005 года № 41/7.
3. Управлению платежных систем ежеквартально в срок до 20
числа первого месяца квартала следующего за отчетным периодом
размещать на веб-сайте Национального банка Кыргызской Республики
сводную информацию о тарифах на услуги коммерческих банков
Кыргызской Республики по состоянию на конец предыдущего квартала
по форме, разработанной Управлением платежных систем.
4. Юридическому управлению:
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−− опубликовать настоящее постановление на официальном
сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех
месяцев со дня официального опубликования.
6. Управлению платежных систем довести настоящее постановление
до сведения структурных подразделений и коммерческих банков
Кыргызской Республики.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Орозбаеву Л.Дж.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 11 апреля 2016 года № 17\5

О внесении изменений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О
некоторых нормативных актах Национального банка
Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года № 26/5
Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О некоторых нормативных актах
Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005
года № 26/5 следующие изменения:
в Положении «О периодическом регулятивном банковском отчете»,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− в пункте 4.3 цифры «19-21» исключить;
−− в Приложении 1:
пункты 23 и 25 изложить в следующей редакции:
«
№

Раздел

Название

Периодичность

Сроки представления

Примечание или
ссылка на НПА

Тарифы на услуги банков

23

Раздел
19

А. Тарифы на
услуги банков в
головных офисах
и в регионах

Ежеквартально

До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом

А-1. Расшифровка услуги
«Локальные системы денежных
переводов»

Ежеквартально

До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
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Если тарифы
банка в головном
офисе и в регионах одинаковы,
то составляется
единый отчет и
тарифы по регионам в отчете не
указываются
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№

23

Раздел

Раздел
19

Название

Периодичность

А-2. Расшифровка услуги «Международные системы денежных
переводов»

Ежеквартально

А-3. Расшифровка услуги «Системы трансграничных платежей»

Ежеквартально

А-4. Расшифровка услуги «Карты
национальной
платежной системы «Элкарт»
А-5. Расшифровка услуги
«Международные платежные
карты»
А-6. Расшифровка «I. Справочно»
Б. Процентные
ставки по депозитам и кредитам в
головных офисах
и в регионах
В. Процентные
ставки по видам
кредитов в головных офисах и в
регионах
Г. Приложение 1.
«Наименование
и количество
филиалов по
регионам»

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально
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Сроки представления
До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом

Примечание или
ссылка на НПА
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№

Раздел

Название

Периодичность

Сроки представления

Информация о
платежах

25

Раздел
21

А. Внутрифилиальные исходящие платежи
клиентов

Ежеквартально

Б. Внутрибанковские межфилиальные платежи

Ежеквартально

В. Межбанковские платежи
банка в разрезе
по филиалам

Ежеквартально

Г. Платежи по видам платежных
инструментов

Ежемесячно

Г1. Электронные
платежи

Ежемесячно

Д. Трансграничные денежные
переводы по
видам систем в
разрезе государств

Ежеквартально
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До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом

Примечание или
ссылка на НПА
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№

Раздел

Название
Е. Трансграничные денежные
переводы по
видам систем в
разрезе по областям и г.Бишкек
Ж. Трансграничные платежи по
видам систем и в
разрезе стран

25

Раздел
21

З. Отчет о
количестве и
объемах платежей (переводов)
в платежной
системе (ПС)
И. Отчет о
количестве и
объемах пла
тежей (переводов), не принятых в обработку
платежной
системой (ПС)

Периодичность

Ежеквартально

До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом

Ежеквартально

До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом

Ежемесячно

До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом

Ежемесячно

До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом

К. Отчет о нештатных ситуациях
в системе

Ежемесячно

Л. Отчет о
мошеннических
транзакциях в
системе

Ежемесячно

М. Отчет о деловой репутации

Сроки представления

Ежемесячно

».
−− в приложении 2:
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До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
До 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом

Примечание или
ссылка на НПА
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раздел 19 изложить в следующей редакции:
«Периодический регулятивный банковский отчет
Наименование банка: _________________
Период отчета: ___________________
РАЗДЕЛ 19. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНКОВ*

1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.2.
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10

Расчетно-кассовое обслуживание
Открытие счета
Юридические лица
Физические лица
Обслуживание счета
Обслуживание счета среди лиц:
Юридические лица
Физические лица
Интернет-Банкинг
юридические лица
физические лица
Мобильный банкинг
Коммерческие организации
Бюджетные организации
Физические лица
Выдача расчетно-денежных, чековых,
вкладных книжек и их дубликатов
Выдача выписок по счету
Выдача справок о наличии счета
Выдача дубликатов выписок по счету
и приложений к ним
Закрытие счета
Восстановление счета
Переоформление счета
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Примечание

Причины изменений тарифов

%, max

%, min

KGS, max

Валюта

Наименование услуги

Стоимость
услуги**
KGS, min

Код

Код региона

А. Тарифы на услуги банков в головных офисах и в регионах

Проведение платежей посредством
терминалов
1.2.11.1 Пополнение расчетного счет счета
1.2.11.2 Пополнение счета по карте
Погашение кредита (пополнение рас1.2.11.3
четного счета)
Выдача наличных денежных средств
1.2.12
со счета
1.2.12.1 в пределах ранее сданных сумм
1.2.12.2 сверх ранее сданных сумм
1.2.13
Выдача зарплаты
1.2.14
Выдача пенсий и пособий
1.2.15
Прием наличных средств
Комиссия за пересчет и укрупнение
1.2.16
банкнот
1.2.17
Обмен ветхих купюр на новые
1.2.18
Розыск вклада
1.2.19
Инкассация
1.3 Безналичные переводы по расчетному счету
1.3.1
Переводы внутри банка
1.3.2
В пользу клиентов других банков
1.3.2.1
юридических лиц
1.3.2.2
физических лиц
Изменение условий, аннулирование,
1.3.3
возврат перевода
1.3.4
Передача копий банковских поручений
1.3.5
Оформление платежных документов
1.3.6
Запрос по переводу
Проведение расследований по пла1.3.7
тежам
1.3.8
Гроссовые платежи
1.3.9
Клиринговые платежи
1.3.9.1
в том числе через Интернет-банкинг
1.3.10
Прямое дебетование
1.2.11
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Примечание

Причины изменений тарифов

%, max

%, min

KGS, max

Валюта

Наименование услуги

Стоимость
услуги**
KGS, min

Код

Код региона
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1.4 Валютные операции
1.4.1 Конверсионные операции с безналичной валютой
1.4.1.1
покупка
1.4.1.2
продажа
1.4.2
Конвертация валют
1.4.3
Проверка подлинности банкнот
2 Документарные операции
2.1 Операции с аккредитивами
2.1.1
Выдача (открытие) аккредитива
2.1.2
Предавизование аккредитива
2.1.3
Авизование аккредитива
Авизование изменений условий аккре2.1.4
дитива
2.1.5
Подтверждение аккредитива
2.1.6
Изменение условий аккредитива
Комиссия за принятие, проверку,
2.1.7
обработку и акцепт документов
Аннулирование аккредитива до исте2.1.8
чения срока действия
Запросы, связанные с операциями по
2.1.9
аккредитиву
Комиссия за несоответствия в доку2.1.10
ментах
2.1.11
Перевод аккредитива
2.1.12
Платежи по аккредитиву
Комиссия за неиспользованные аккре2.1.13
дитивы
2.1.14
Пролонгация условий аккредитива
2.2 Документарное инкассо
2.2.1
Авизование инкассо
2.2.2
Оформление документов по инкассо
2.2.3
Изменение инструкций по инкассо
Запросы, связанные с операциями по
2.2.4
инкассо
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Примечание

Причины изменений тарифов

%, max

%, min

KGS, max

Валюта

Наименование услуги

Стоимость
услуги**
KGS, min

Код

Код региона
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2.2.5

Возврат неоплаченных документов
Индоссирование документов в пользу
2.2.6
покупателя или его банка
Перевод денег с целью осуществле2.2.7
ния платежей
2.3 Гарантии
2.3.1
Выдача гарантий
2.3.2
Авизование гарантий
Комиссия за выставление и подтверж2.3.3
дение гарантии
2.3.4
Комиссия за риски по гарантиям
2.3.5
Платеж по гарантии
2.3.6
Изменение условий гарантии
2.3.7
Подтверждение гарантии
2.3.8
Исполнение запросов
Аннулирование гарантии до истечения
2.3.9
срока
Выдача гарантий для участия в
2.3.10
тендере
2.3.11
Внесение изменений по гарантии
2.3.12
Пролонгация сроков гарантии
2.4 Операции с дорожными чеками
2.4.1
Продажа
2.4.2
Обналичивание
2.4.3
Инкассо чеков
Комиссия за возвращенные неопла2.4.4
ченные чеки
2.4.5
Негоциация тратт
2.4.6
Комиссия за проверку документов
2.4.7
Акцепт трат
3 Операции с ценными бумагами
3.1
Покупка/продажа ценных бумаг
3.2
Хранение векселей в банке
3.3
Операции с векселями банка
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Примечание

Причины изменений тарифов

%, max

%, min

KGS, max

Валюта

Наименование услуги

Стоимость
услуги**
KGS, min

Код

Код региона
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3.4

Операции с акциями банка
Комиссия за обработку документов
3.5
для участия в аукционе цен. бумаг
4 Операции по выдаче кредитов
Комиссия за выдачу кредита, откры4.1
тие кредитной линии
Оформление документов на получе4.2
ние кредита
4.3
Комиссия за пролонгацию кредита
5 Переводы без открытия счета
5.1 Переводы без открытия счета по системам денежных переводов
Локальные системы денежных пере5.1.1
водов
Международные системы денежных
5.1.2
переводов
5.2 Переводы по системам трансграничных платежей
5.2.1
Системы трансграничных платежей
6 Обслуживание банковских платежных карт
Карты национальной платежной си6.1
стемы «Элкарт»
6.2
Международные платежные карты
7 Обслуживание по системе Е-клиент
7.1
Подключение системы
Стоимость одного комплекта Touch
7.2
Memory
7.3
Ежемесячная оплата
8 Электронные деньги
8.1
Выпуск электронных денег
Обналичивание (погашение) элек8.2
тронных денег
Переводы между электронными
8.3
кошельками
9 Прочие услуги
9.1
Выдача доверенности
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Примечание

Причины изменений тарифов

%, max

%, min

KGS, max

Валюта

Наименование услуги

Стоимость
услуги**
KGS, min

Код

Код региона
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9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.8
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
I

Примечание

Причины изменений тарифов

%, max

%, min

KGS, max

Валюта

Наименование услуги

Стоимость
услуги**
KGS, min

Код

Код региона
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Услуги ксерокопии
Услуги телекса
Выдача бланков образца подписей
Консультационные услуги
Хранение ценностей в банке (в банковских ячейках)
Аренда банковских ячеек
Оказание брокерских услуг
Предоставление прохождения практики/стажировки
Оформление, распечатка заявления
на перевод
Удостоверение доверенностей,
оформление распечатки
Продажа акцизных марок
Обслуживание обменных бюро
Выдача справок по просьбе клиентов
Справочно

*Информация из данного раздела является публичной и может
быть использована для размещения на веб-сайте НБКР и в средствах
массовой информации
**Указываются декларируемые тарифы на услуги
Председатель____________________________
Главный бухгалтер_______________________
Исполнитель (ФИО, тел.)__________________
А-1. Расшифровка услуги «Локальные системы денежных
переводов»
5. Переводы без открытия счета
5.1. Переводы без открытия счета по системам денежных
переводов
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Примечание

%, max

Валюта

%, min

Код региона

KGS, max

Наименование системы
денежных переводов

KGS, min

Стоимость
услуги**

Причины изменений тарифов

5.1.1. Локальные системы денежных переводов

**Указываются декларируемые тарифы на услуги
Председатель____________________________
Главный бухгалтер_______________________
Исполнитель (ФИО, тел.)__________________

Примечание

%, max

Валюта

%, min

Код региона

KGS, max

Наименование системы
денежных переводов

KGS, min

Стоимость
услуги**

Причины изменений тарифов

А-2. Расшифровка услуги «Международные системы денежных
переводов»
5. Переводы без открытия счета
5.1. Переводы без открытия счета по системам денежных
переводов
5.1.2. Международные системы денежных переводов

**Указываются декларируемые тарифы на услуги
Председатель____________________________
Главный бухгалтер_______________________
Исполнитель (ФИО, тел.)__________________
А-3. Расшифровка услуги «Системы трансграничных платежей»
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Примечание

%, max

Валюта

%, min

Код региона

KGS, max

Наименование системы
денежных переводов

KGS, min

Стоимость
услуги**

Причины изменений тарифов

5. Переводы без открытия счета
5.2. Переводы по системам трансграничных платежей
5.2.1. Системы трансграничных платежей

**Указываются декларируемые тарифы на услуги
Председатель____________________________
Главный бухгалтер_______________________
Исполнитель (ФИО, тел.)__________________

6.1.3
6.1.3.1
6.1.3.1.1
6.1.3.1.2
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Примечание

Причины изменений тарифов

%, max

%, min

KGS, max

Открытие счета
Выдача карты
магнитная
чиповая
Комиссия за проведение
транзакций
В инфраструктуре своего
банка
снятие наличных
проведение платежей

Валю-та

6.1.1
6.1.2
6.1.2.1
6.1.2.2

Стоимость
услуги**
KGS, min

Наименование услуги

Код региона

Код

Наименование
платежной
карты

А-4. Расшифровка услуги «Карты национальной платежной
системы «Элкарт»
6. Обслуживание банковских платежных карт
6.1. Карты национальной платежной системы «Элкарт»

6.1.3.2
6.1.3.2.1
6.1.3.2.2
6.1.3.3
6.1.3.4
6.1.3.5
6.1.4
6.1.4.1
6.1.4.2
6.1.4.2.1
6.1.4.2.2
6.1.4.3
6.1.4.3.1
6.1.4.3.2
6.1.4.4
6.1.4.5
6.1.4.6
6.1.4.7
6.1.4.8
6.1.4.9
6.1.4.10

6.1.4.11

В инфраструктуре других
банков
снятие наличных
проведение платежей
Комиссия за годовое обслуживание
Взнос денежных средств на
счет
Зачисление средств поступивших безнал. перечислением
Прочие услуги по картам:
Предоставление выписок по
счету
Персонализация доп. карты
магнитная
чиповая
Восстановление утраченной
карты
магнитная
чиповая
Смена Pin-кода
Внесение в «черный список»
Блокировка карты
Разблокировка карты
Установка POS-терминалов
Начисляемые проценты на
среднемесячный остаток
карт-счета (% годовых)
Процентная ставка
овердрафта (% суточных)
Услуги по претензионной
работе (комиссия за возврат
карты, рассмотрение претензии, запрос материалов и др.
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Примечание

Причины изменений тарифов

%, max

%, min

KGS, max

Валю-та

Стоимость
услуги**
KGS, min

Наименование услуги

Код региона

Код

Наименование
платежной
карты
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**Указываются декларируемые тарифы на услуги
Председатель____________________________
Главный бухгалтер_______________________
Исполнитель (ФИО, тел.)__________________

6.2.1
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.3
6.2.3.1
6.2.3.1.1
6.2.3.1.2
6.2.3.2
6.2.3.2.1
6.2.3.2.2
6.2.3.3
6.2.3.4
6.2.3.5
6.2.4

Открытие счета
Выдача карты
магнитная
чиповая
Комиссия за проведение
транзакций
В инфраструктуре своего
банка
снятие наличных
проведение платежей
В инфраструктуре других
банков
снятие наличных
проведение платежей
Комиссия за годовое обслуживание
Взнос денежных средств на
счет
Зачисление средств поступивших безнал. перечислением
Прочие услуги по картам:
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Примечание

Причины изменений тарифов

%, min

%, max

KGS, max

Валюта

Стоимость
услуги**
KGS, min

Наименование услуги

Код региона

Код

Наименование
платежной карты

А-5. Расшифровка услуги «Международные платежные карты»
6. Обслуживание банковских платежных карт
6.2. Международные платежные карты
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6.2.4.1
6.2.4.2
6.2.4.2.1
6.2.4.2.2
6.2.4.3
6.2.4.3.1
6.2.4.3.2
6.2.4.4
6.2.4.5
6.2.4.6
6.2.4.7
6.2.4.8
6.2.4.9
6.2.4.10

6.2.4.11

Предоставление выписок по
счету
Персонализация доп. карты
магнитная
чиповая
Восстановление утраченной
карты
магнитная
чиповая
Смена Pin-кода
Внесение в «черный список»
Блокировка карты
Разблокировка карты
Установка POS-терминалов
Начисляемые проценты на
среднемесячный остаток
карт-счета (% годовых)
Процентная ставка
овердрафта (% суточных)
Услуги по претензионной
работе (комиссия за возврат
карты, рассмотрение претензии, запрос материалов и др.

**Указываются декларируемые тарифы на услуги
Председатель____________________________
Главный бухгалтер_______________________
Исполнитель (ФИО, тел.)__________________
А-6. Расшифровка «I. Справочно»
Наименование
Код
услуг
региона
1 Минимальный остаток на расчетном счете
1.1
юридические лица
1.2
физические лица
2 Минимальный размер вклада
2.1
юридические лица
2.2
физические лица
Код

Валюта

Председатель____________________________
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Главный бухгалтер_______________________
Исполнитель (ФИО, тел.)__________________

кредиты
max

min

min

депозиты

свыше 12
месяцев

max

кредиты
min

max

min

депозиты

6-12
месяцев

max

кредиты
min

max

max

депозиты

3-6
месяцев

min

кредиты
min

max

min

депозиты

1-3 месяца

max

кредиты
max

min

min

депозиты

0-1 месяц

max

Депозиты до
востребования
max

min

Валюта

Код региона

Б. Процентные ставки по депозитам и кредитам в головных офисах
и в регионах **
1. Для физических лиц
В процентах годовых

**Указываются декларируемые процентные ставки
Председатель____________________________
Главный бухгалтер_______________________
Исполнитель (ФИО, тел.)__________________
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свыше 12
месяцев

max

кредиты
min

min

депозиты
max

min

кредиты
max

депозиты
min

min

кредиты
max

max

депозиты

6-12
месяцев

max

3-6
месяцев

min

min

кредиты
max

депозиты
min

max

кредиты
min

min

депозиты

1-3 месяца

max

0-1 месяц

max

Депозиты до
max востребования

min

Валюта

Код региона

Б. Процентные ставки по депозитам и кредитам в головных офисах
и в регионах **
2. Для юридических лиц
В процентах годовых
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**Указываются декларируемые процентные ставки
Председатель____________________________
Главный бухгалтер_______________________
Исполнитель (ФИО, тел.)__________________
В. Процентные ставки по видам кредитов в головных офисах и в
регионах **
В процентах годовых
Код
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.2

Наименование услуг

Код
региона

Валюта

В процентах
годовых**
min
max

Примечание

Кредиты, кроме международных кредитных линий
Кредиты на строительство и покупку жилья,
включая ипотечные
Потребительские кредиты
Кредиты на развитие
бизнеса
Кредиты по международным кредитным линиям
ПММФ ЕБРР
Экспресс-кредиты
Микрокредиты
Малые кредиты
Кредиты по другим международным кредитным
линиям (на развитие
агропромышленного
сектора, МАР, АБР, KWF
и др.)

**Указываются декларируемые процентные ставки
Председатель____________________________
Главный бухгалтер_______________________
Исполнитель (ФИО, тел.)__________________
Г. Приложение 1. Наименование и количество филиалов по
регионам
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Код региона

Наименование офиса
г. Бишкек (головной офис)
Чуйская область (филиалы)
Иссык-Кульская область (филиалы)
Таласская область (филиалы)
Нарынская область (филиалы)
Джалал-Абадская область (филиалы)
Ошская область (филиалы)
Баткенская область (филиалы

Количество филиалов

Председатель___________________________
Главный бухгалтер______________________
Исполнитель (ФИО, тел.)________________
».
−− подраздел Г1. «Электронные платежи» раздела
«Информация о платежах» изложить в следующей редакции:
«Периодический регулятивный банковский отчет за период с
Наименование банка _______________________

21

РАЗДЕЛ 21. Информация о платежах
Г1. Электронные платежи»
В нацвалюте
Виды электронных платежей

Количество
клиентов

Кол-во
транзакций

Объем
транзакций

Кол-во
транзакций

Код валюты

Объем
транзакций

1.

В инвалюте

1
Интернет-Банкинг
г. Бишкек
Чуйская область
Баткенская область
Джалал-Абадская область
Иссык-Кульская область
Нарынская область
Oшская область

2

3

4

5

6

7
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В нацвалюте

4.

5.

0
0
0

262

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Объем
транзакций

0
0
0

Код валюты

Кол-во
транзакций

3.

Таласская область
Мобильный банкинг
г. Бишкек
Чуйская область
Баткенская область
Джалал-Абадская область
Иссык-Кульская область
Нарынская область
Oшская область
Таласская область
Электронные деньги
г. Бишкек
Чуйская область
Баткенская область
Джалал-Абадская область
Иссык-Кульская область
Нарынская область
Oшская область
Таласская область
Другие
г. Бишкек
Чуйская область
Баткенская область
Джалал-Абадская область
Иссык-Кульская область
Нарынская область
Oшская область
Таласская область
Всего платежей
г. Бишкек
Чуйская область
Баткенская область

Объем
транзакций

2.

Количество
клиентов

Кол-во
транзакций

Виды электронных платежей

В инвалюте

0
0
0
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В нацвалюте

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Объем
транзакций

0
0
0
0
0
0

Код валюты

Кол-во
транзакций

0
0
0
0
0
0

Объем
транзакций

Джалал-Абадская область
Иссык-Кульская область
Нарынская область
Oшская область
Таласская область
Итого

Количество
клиентов

Кол-во
транзакций

Виды электронных платежей

В инвалюте

0
0
0
0
0
0

Председатель____________________________
Главный бухгалтер_______________________
Исполнитель (ФИО, тел.)__________________
−− подраздел З. «Отчет о количестве и объемах платежей
(переводов) в платежной системе (ПС) _______» раздела 21
«Информация о платежах» изложить в следующей редакции:
«Периодический регулятивный банковский отчет
РАЗДЕЛ 21. Информация о платежах
З. «Отчет о количестве и объемах платежей (переводов) в
платежной системе (ПС) _______»
Наименование участника ПС

_________________________________

Дата (месяц, год)

_________________________________

Наименование ПС

_________________________________

Вид ПС

_________________________________

Наименование оператора ПС

_________________________________

Валюта ____________
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Дни
(день/месяц/
год)
1

курс валюты

Количество платежей (переводов)
входящих/исходящих

Объем платежей
(переводов) входящих/исходящих в
тыс. единиц валюты

2

3

4

3

4

Всего за месяц:
в ин.валюте
в нац.валюте

входящих
исходящих
входящих
исходящих

Валюта
1

2

Всего за месяц:
в ин.валюте
в нац.валюте

входящих
исходящих
входящих
исходящих

Председатель____________________________
Главный бухгалтер_______________________
Исполнитель (ФИО, тел.)__________________
−− подраздел М. «Информация о деловой репутации ПС ____»
раздела 21 «Информация о платежах» изложить в следующей
редакции:
«Периодический регулятивный банковский отчет
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РАЗДЕЛ 21. Информация о платежах
М. «Информация о деловой репутации ПС ____»
Наименование участника ПС
Дата (месяц, год)
Наименование ПС
Вид ПС
Наименование оператора ПС

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Наименование СМИ

Краткое содержание
статьи

Признак статьи
(полож/негат)

Истец (ФИО/ должность)

Ответчик
(ФИО/ должность)

Предмет спора

Суд, рассматривающий дело

Информация о решении суда

Дата

Вх. №

Краткое содержание
обращения

Признак (полож/
негат)

Обращения

№ публикации

Судебные процессы

Дата публикации

СМИ

_________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Председатель____________________________
Главный бухгалтер_______________________
Исполнитель (ФИО, тел.)__________________
».
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