
Инспектордук 
текшерүүлөрдүн 
кИтебИ

Ишкерлерден инспектордук 
текшерүүлөрдүн китебин 
мамлекеттик текшерүү 
органдары жана инспектор 
тарабынан алып коюусуна 
тыюу салынат. 

Инспектордук 
текшерүүлөрдүн китеби 
жоголгон учурда 3 күндүк 
мөөнөттө белгиленген 
тартипте анын дубликаты 
таризделет жана 
«дубликат» деп жазылат. 

Кошумча маалыматтарды 
тӨмӨнКҮ веб-сайттардан 
тапсаныздар болот:

кыргыз республикасынын өкмөтүнө 
караштуу мамлекеттик салык кызматы

www.sti.gov.kg

IFC нин кыргыз республикасындагы 
инвестициялык климатты жакшыртуу  
боюнча долбоору

www.ifc.org/beekg



Инспектордук текшерүүлөрдүн 
кИтебИ деген эмне?
Инспектордук текшерүүлөрдүн китеби – 
бул ишкердикти ишке ашыруунун  
бүткүл мезгилинде жүргүзүлүүчү  
расмий отчеттук документ. 

Инспектордук текшерүүлөрдүн 
кИтебИ эмне үчүн керек?
Инспектордук текшерүүлөрдүн китебинде 
инспектор текшерүү жүргүзүү жөнүндө 
тескемени каттоого милдеттүү, бул ишкерге 
расмий эмес текшерүүлөрдү болтурбоого 
жардам берет.

Инспектордук текшерүүлөрдүн 
кИтебИнде Инспекторлор 
кандай жазуулаарды 
калтырууга мИлдеттүү?
Инспектордук текшерүүлөрдүн китебинде 
инспекторлор текшерүү жүргүзүүнүн 
башталышында төмөнкүдөй жазуу 
калтырууга милдеттүү:
•  мамлекеттик органдын аталышы жөнүндө;
•  текшерүү жүргүзүүнүн башталышынын 

жана аякталышынын датасы жөнүндө;
•  текшерүүнүн негиздемелери жана 

предмети жөнүндө;
•  текшерүүнү жүргүзгөн адамдардын кызмат 

орундары, аты-жөнү жөнүндө жана алардын 
койгон колдору.

Ишкерде инспектордук текшерүүлөрдүн 
китеби болбогон учурда текшерүүнүн 
протоколунда же актысында тийиштүү 
жазуулар жазылат.

эгерде инспектор акт түзбөсө жана 
инспектордук текшерүүлөрдүн китебине 
тиешелүү жазуу жазбаса, иш-аракет укуктуу 
эмес деп эсептелет.

кандай текшерүүлөр 
Инспектордук текшерүүлөр 
кИтебИнде катталууга тИйИш?
кандай гана текшерүү болбосун, бардык 
текшерүүлөр инспектордук текшерүүлөр 
китебинде катталууга тийиш.

эгерде Инспектор  
текшерүүнү каттоодон  
баш тартса эмне  
кылуу керек?
эгерде инспектор текшерүүнү каттоодон 
баш тартса, ишкер анын текшерүүсүнө 
уруксат бербөөгө укуктуу. 

Инспектордук текшерүүлөр 
кИтебИн кайсы жерден  
алса болот?
Инспектордук текшерүүлөр китебин салык 
жана бухгалтердик отчеттор боюнча 
керектүү бланктар сатылуучу бардык 
жерлерден сатып алса болот.

Инспектордук текшерүүлөр 
кИтебИ жүргүзүү үчүн 
мИлдеттүүбү?
Инспектордук текшерүүлөр китеби  
жүргүзүү үчүн милдеттүү болуп  
эсептелбейт, бирок ишкерге расмий  
эмес текшерүүлөрдү болтурбоого  
жардам берет. 

*

**

*бул маалыматтар ойдон чыгарылган жана мисал үчүн гана колдонулат

**бул китеп жеке ишкерлер үчүн да бар
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