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       Т\п нуска
Иш № ЭД-154/2019 МБа
Ч Е Ч И М
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТЫНАН
2019-жылдын 11-июну Баткен шаары
Баткен областынын райондор аралык соту, курамында:
търагалык кылуучу Ж.М.Р.,
катчы М.К.Т.,
тараптар: доогер М.с.к.К.р.б.б.нын ък\л\ - Ш.М. катышуусунда ачык соттук отурумда 
М.с.к.К.р.б.б.нын «Кадамжай сурьма Комбинаты» ачык акционердик коомуна карата 
жоопкер «Кадамжай сурьма Комбинаты» ачык акционердик коомунан 17 240 798 сом 
салыктан болгон карызын ънд\р\\ жън\ндъг\ доо арызы боюнча экономикалык ишти 
карап,
Т А Б А Т:
      М.с.к.К.р.б.б. «Кадамжай сурьма Комбинаты» ачык акционердик коомуна карата 
жоопкер «Кадамжай сурьма Комбинаты» ачык акционердик коомунан 17 240 798 сом 
салыктан болгон карызын ънд\р\п бер\\н\ суранат.
Сот отурумунда доогер Кадамжай району боюнча башкармалыгынын ък\л\ - Ш.М. доо 
арызды толугу менен колдоп, жоопкер «Кадамжай сурьма Комбинаты» ачык 
акционердик коому 2006-жылдын 10-мартында М.с.к.К.р.б.б.нан каттоого туруп, 
Баткен облустук юстициясынан ИНН-00501196710014, №00194760 код ОКПО 
алгандыгын, «Кадамжай сурьма Комбинаты» А. салык тълъъч\лър болуп эсептелеерин, 
«Кадамжай сурьма Комбинаты» А. каттоодо тургандан тартып ънър-жайы боюнча 
ишмерд\\л\к ж\рг\згънд\г\н, 2017-жылдын 01-январынан баштап, 01-февраль 2019-
жылга карата салыктан болгон карызы жалпы 17 240 798 сом, анын ичинен киреше 
салыгынан 3091406 сом, пенясы 1045500 сом, салыктык санкциясы 309100 сом, 
кошумча нарк салыгынан 8173276 сом, пенясы 4119549 сом, сатуудан алынуучу 
салыктан 373507 сом, пенясы 125410 сом болгондугун, салыктан карыздарын 
мамлекеттик бюджетке тълъъ боюнча №66 чечими менен «Кадамжай сурьма 
Комбинаты» А. билдир\\ берилгендигин, бирок «Кадамжай сурьма Комбинаты» А. 
ушул к\нгъ чейин салыктан болгон жалпы 17 240 798 сом карызын тълъбъй 
келгендигине байланыштуу арызын канааттандырып, «Кадамжай сурьма Комбинаты» 
А. жалпы 17 240 798 (он жети миллион эки ж\з кырк мин жети ж\з токсон сегиз) сом 
салыктан болгон карызын ънд\р\п, соттук чыгым жана мамлекеттик алымды 
жоопкерден ънд\р\п бер\\н\ суранган.
Сот отурумуна жоопкер «Кадамжай сурьма Комбинаты» ачык акционердик коому сот 
отурумунун убактысы, орду жана датасы жън\ндъ талаптагыдай т\рдъ кабардар 
болгондугуна карабастан белгисиз себептер менен келген жок. Алардан 2019-жылдын 
12-июнунда К.Ж. Сотунда “Ошэлектро” А. менен, Бишкек шаардык сотунда 
“ГазпромКыргызстан” Ж. «Кадамжай сурьма Комбинаты» А. карата доосу боюнча 
жарандык иштер дайындалгандыгына байланыштуу аталган ишти кароону башка к\нгъ 
калтыруу тууралуу ът\н\ч факс аркылуу келип т\шкън.
      Сот, К.Р.Ж. процесстик кодексинин 169-беренесинин 4-бъл\г\н\н негизинде аталган 
жоопкердин катышуусуз ишти мазмуну боюнча кароо м\мк\н деп эсептейт, анткени 
алардын келбегендиги ишти негизинен кароого тоскоолдук кылбайт.
Иштин материалдарын иликтеп, доогердин ък\л\н\н създър\н угуп, далилдерге баа 
берип, доо арыз тъмънк\ негиздер боюнча толугу менен канааттандырууга жатат деп 
сот табат.
      К.Р.С. кодексинин 44-сатьясына ылайык Салык тълъъч\ салык милдеттенмесин 
аткарууга милдетт\\. Ушул кодекстин 59-статьясында кърсът\лгъндъй Салык 
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милдеттенмеси Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарынын талаптарына 
ылайык талаптагыдай аткарылышы керек. Ошондой эле К.Р.Г. кодексинин 299-
статьясына ылайык Милдеттенме тиешел\\ т\рдъ жана келишимдин шартына жана 
мыйзамдын талаптарына ылайык белгиленген мъънъттъ, ал эми андай шарт менен 
талап болбогон учурда-ишкердик карым-катнаштын, каада-салттарына же демейде 
коюлуучу талаптарга ылайык аткарылууга тийиш.
      Сотто аныкталгандай жоопкер аталган мыйзамдын талаптарына каршы, салыкты 
тълъъ милдеттенмелерин аткарбай, салык карызын ъз убагында тълъбъгънд\г\ кър\нът.
      Ишке тиркелген Салык кызматынын Кадамжай району боюнча башкармалыгынын 
2019-жылдын 01-февралындагы чечимине караганда «Кадамжай сурьма Комбинаты» 
А. киреше салыгынан 3091406 сом, пенясы 1045500 сом, салыктык санкциясы 309100 
сом, кошумча нарк салыгынан 8173276 сом, пенясы 4119549 сом, сатуудан алынуучу 
салыктан 373507 сом, пенясы 125410 сом, жалпы 17 240 798 сом (он жети миллион эки 
ж\з кырк мин жети ж\з токсон сегиз) сом салыктан болгон карыздарын мамлекеттик 
бюджетке тълъбъй келгендиги кър\нът.
Бул жагдайда доо арыз толугу менен канааттандырылып, жоопкер «Кадамжай сурьма 
Комбинаты» ачык акционердик коомунан Мамлекеттик бюджеттин пайдасына 
17 240 798 сом ълчъм\ндъг\ салык карызы ънд\р\л\\гъ жатат.
      Кыргыз Республикасынын Ж. 118-бер. 1-б. ылайык, «Кадамжай сурьма 
Комбинаты» ачык акционердик коомунан Мамлекеттик бюджеттин пайдасына 141 203 
(бир ж\з кырк бир миё эки ж\з \ч ) сом 99 тыйын мамлекеттик алым ънд\р\л\\гъ жатат.
      Жогорудагылардын негизинде, КР Ж. 197-202, 211 ст.ст. жетекчиликке алып,
Ч Е Ч И М К Ы Л А Т:
      М.с.к.К.р.б.б.нын доо арызы толугу менен канааттандырылсын.
      «Кадамжай сурьма Комбинаты» ачык акционердик коомунан Мамлекеттик 
бюджеттин пайдасына 17 240 798 (он жети миллион эки ж\з кырк мин жети ж\з токсон 
сегиз) сом ълчъм\ндъг\ салык карыз ънд\р\лс\н.
      Мамлекеттик бюджеттин пайдасына «Кадамжай сурьма Комбинаты» ачык 
акционердик коомунан 141 203 (бир ж\з кырк бир миё эки ж\з \ч ) сом 99 тыйын 
мамлекеттик алым ънд\р\лс\н.
      Чечим отуз к\нд\н ичинде апелляциялык тартипте Баткен областынын райондор 
аралык соту аркылуу Баткен областтык сотуна даттанылышы м\мк\н.
      
      Търагалык кылуучу Ж.М.Р.
      Эскертме: Т\п нуска кеёеш\\ бълмъс\ндъ компьютерде жазылды.
 


