Код платежа

Наименование назначения платежа

10000000
11000000
11100000
11110000

ПЛАТЕЖИ ПО ДОХОДАМ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Налоговые доходы
Налоги на доходы и прибыль
Налоги на доходы и прибыль

11111000

Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики

11111100
11111200
11112000
11112100
11113000
11113100
11113200
11113300
11120000
11121000
11121100
11122000
11122100
11122200
11130000
11131000
11131100
11300000
11310000
11311000

11312000
11312100
11312110
11312120
11320000
11321000

Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом
Подоходный налог по единой налоговой декларации
Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики
Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики
Налог на прибыль
Налог на прибыль
Налог на проценты
Налог на доходы золотодобывающих компаний
Налоги по специальным режимам
Поступления по единому налогу
Единый налог для субъектов малого предпринимательства
Налог на основе патента
Налог на основе обязательного патента
Налог на основе добровольного патента
Налоги не распределяемые по категориям
Налог на валовый доход Кумтор
Налог на валовый доход Кумтор
Налоги на собственность
Налог на имущество
Налог на недвижимое имущество
Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской
деятельности
Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской
деятельности 2 группы
Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской
деятельности 3 группы
Налог на движимое имущество
Налог на транспортные средства
Налог на транспортные средства юридических лиц
Налог на транспортные средства физических лиц
Земельный налог
Земельный налог

11321100

Земельный налог за пользование приусадебными и садово - огородными земельными участками

11321200

11400000
11410000
11411000

Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями
Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель
несельскохозяйственного назначения
Налоги на товары и услуги
Общие налоги на товары и услуги
Налог на добавленную стоимость (НДС)

11411100

НДС на товары и услуги, производимые на территории Кыргызской Республики

11311100
11311200
11311300

11321300

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
11412100
11420000

Налог с продаж
Налог с продаж
Акцизный налог

11421000

Акцизный налог на товары, производимые или реализуемые на территории КР

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

Алкогольная продукция
Спирт этиловый
Водка и ликероводочные изделия
Крепленые напитки, крепленные соки и бальзамы
Вина
Коньяки
Вино игристое, включая шампанское
Пиво расфасованное
Пиво нефасованное
Виноматериалы
Табачные изделия
Табачные изделия с фильтром
Табачные изделия без фильтра
Сигары и сигариллы
Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
Нефтепродукты
Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
Топливо реактивное
Дизельное топливо
Мазут
Масла и газоконденсат
Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов
Прочие подакцизные товары
Ювелирные изделия из золота, платины или серебра
Прочие подакцизные товары
Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики до
присоединения к ЕАЭС
Алкогольная продукция
Спирт этиловый
Водка и ликероводочные изделия
Крепленые напитки, крепленные соки и бальзамы
Вина
Коньяки
Вино игристое, включая шампанское
Пиво расфасованное
Пиво нефасованное
Виноматериалы
Табачные изделия
Табачные изделия с фильтром
Табачные изделия без фильтра

11422000
11422100
11422110
11422120
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
11423230
11423290
11423300
11423310
11423320
11423330
11423340
11423350
11423360
11423400
11423410
11423420
11424000
11424100
11424110
11424120
11424130
11424140
11424150
11424160
11424170
11424180
11424190

Сигары и сигариллы
Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
Нефтепродукты
Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
Топливо реактивное
Дизтопливо
Мазут
Масла и газоконденсат
Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов
Прочие подакцизные товары
Прочие подакцизные товары
Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики от
государств-членов ЕАЭС
Алкогольная продукция
Спирт этиловый
Водка и ликероводочные изделия
Крепленные напитки, крепленные соки и бальзамы
Вина
Коньяки
Вино игристое, включая шампанское
Пиво расфасованное
Пиво нефасованное
Виноматериалы
Табачные изделия
Табачные изделия с фильтром
Табачные изделия без фильтра
Сигары и сигариллы
Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
Нефтепродукты
Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
Топливо реактивное
Дизельное топливо
Мазут
Масла и газоконденсат
Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов
Прочие подакцизные товары
Ювелирные изделия из золота, платины или серебра
Прочие подакцизные товары
Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из
третьих стран
Алкогольная продукция
Спирт этиловый
Водка и ликероводочные изделия
Крепленные напитки, крепленные соки и бальзамы
Вина
Коньяки
Вино игристое, включая шампанское
Пиво расфасованное
Пиво нефасованное
Виноматериалы

11424200
11424210
11424220
11424230
11424290
11424300
11424310
11424320
11424330
11424340
11424350
11424360
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
11442240

Табачные изделия
Табачные изделия с фильтром
Табачные изделия без фильтра
Сигары и сигариллы
Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
Нефтепродукты
Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
Топливо реактивное
Дизельное топливо
Мазут
Масла и газоконденсат
Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов
Прочие подакцизные товары
Прочие подакцизные товары
Налоги за пользование недрами
Бонусы
Горючие полезные ископаемые
Нефть
Газы горючие
Уголь
Прочие горючие полезные ископаемые
Металлические полезные ископаемые
Благородные металлы
Ртуть
Сурьма
Олово, вольфрам
Прочие металлы, не классифицированные выше
Неметаллические полезные ископаемые
Облицовочные камни
Песок строительный
Гипс
Известняк, строительный камень
Цветные камни (самоцветы)
Прочие неметаллы, не классифицированные выше
Подземные воды
Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды
Минеральные воды для бальнолечения
Термальные воды для отопления
Воды питьевые и технические
Роялти
Горючие полезные ископаемые
Нефть
Газы горючие
Уголь
Прочие горючие полезные ископаемые
Металлические полезные ископаемые
Благородные металлы
Ртуть
Сурьма
Олово, вольфрам

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
11515000
11515100
11515200
11515300
11515400
11516000
11516100
11516200

Прочие металлы, не классифицированные выше
Неметаллические полезные ископаемые
Облицовочные камни
Песок строительный
Гипс
Известняк, строительный камень
Цветные камни (самоцветы)
Прочие неметаллы, не классифицированные выше
Подземные воды
Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды
Минеральные воды для бальнолечения
Термальные воды для отопления
Воды питьевые и технические
Прочие подземные воды
Налоги на международную торговлю и внешние операции
Таможенные платежи
Таможенные платежи с ввозимой продукции
Ввозные таможенные пошлины, подлежащие уплате до присоединения Кыргызской Республики
к ЕАЭС
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины уплаченные и зачисленные в
соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины подлежащие уплате до
присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС
Ввозные таможенные пошлины, уплаченные по ставкам ЕТТ и зачисленные в соответствии с
Договором о присоединении к ЕАЭС
Таможенный платеж по единым ставкам таможенных пошлин, налогов
Совокупный таможенный платеж
Таможенные платежи с вывозимой продукции
Экспортная таможенная пошлина
Экспортная сезонная таможенная пошлина
Таможенные сборы
Сборы с иностранных автоперевозчиков
Сборы за таможенное оформление
Другие таможенные сборы и платежи
Другие таможенные сборы и платежи
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в
иностранной валюте других государств-членов ЕАЭС приостановлено
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в
иностранной валюте Республики Казахстан приостановлено
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в
иностранной валюте Республики Беларусь приостановлено
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в
иностранной валюте Российской Федерации приостановлено
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в
иностранной валюте Республики Армения приостановлено
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счета в иностранной
валюте других государств-членов ЕАЭС
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте
Республики Казахстан
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте
Республики Беларусь

11516300
11516400
11516500

11517000

11517100
11517200
11517300
11517400
11517500
11518000
11518100
11520000
11521000
11521100
11521200
11521300
11521400

Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте
Республики Российской Федерации
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте
Республики Армения
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет Кыргызской
Республики
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.
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет в
иностранной валюте Республики Казахстан
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет в
иностранной валюте Республики Беларусь
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет в
иностранной валюте Республики Российской Федерации
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет в
иностранной валюте Республики Армения
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет
Кыргызской Республики
Невыясненные суммы, поступившие на счет казначейства
Невыясненные суммы, поступившие на счет казначейства
Ввозные таможенные пошлины
Ввозные таможенные пошлины, поступающие от государств-членов в соответствии с
Договором о присоединении к ЕАЭС
Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Казахстан
Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Беларусь
Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Российской Федерации
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, пос

11523200

Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, пос

11523300

Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, пос

11523400

Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, пос

11524000

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в ссответстви

11524100

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Каза

11524200

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Бела

11524300

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Российской Феде

11524400

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Арм

11600000
11610000
11611000
11611100
11611200
12000000
12100000
12110000
12110100

12130000
12130100

Прочие налоги и сборы
Прочие налоги и сборы
Прочие налоги и сборы
Прочие налоги и сборы республиканского бюджета
Прочие налоги и сборы местного бюджета
Взносы/отчисления на социальные нужды
Взносы/отчисления на социальное обеспечение
Страховые взносы работников
Страховые взносы работников
Страховые взносы работников по основной задолженности в Государственный накопительный
пенсионный фонд
Страховые взносы работников по отсроченной задолженности в Государственный
накопительный пенсионный фонд
Страховые взносы работников по преемственной задолженности в Государственный
накопительный пенсионный фонд
Страховые взносы работодателей
Страховые взносы работодателей
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
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

12110200
12110300
12110400
12120000
12120100
12120200
12120300
12120400

12130400
12130500
12140000
12140100
12150000
12150100

Страховые взносы по крестьянским и фермерским хозяйствам (кроме Государственного
накопительного пенсионного фонда)
Страховые взносы по крестьянским и фермерским хозяйствам (по Государственному
накопительному пенсионному фонду)
Страховые взносы, не распределенные по категориям
Страховые взносы, не распределенные по категориям
Страховые взносы от сельхозпроизводителей
Страховые взносы от сельхозпроизводителей

12200000
12210000
12210100
12220000
12220100
12230000
12230100
12300000
12310000
12310100
12310200
12310300
12310400
12320000
12320100
13000000
13100000
13110000
13111000
13111100
13111200
13120000
13121000
13121100
13121200
13300000
13310000
13311000
13311100
13311200
13320000
13321000

Другие взносы/отчисления на социальные нужды
Взносы/отчисления работников
Взносы/отчисления работников
Взносы/отчисления работодателей
Взносы/отчисления работодателей
Другие взносы/отчисления
Другие взносы/отчисления
Прочие доходы Социального фонда
Прочие доходы Социального фонда
Прочие доходы Социального фонда
Оплата по капитализируемым суммам
Оплата по регрессным искам
Проценты за предоставленную отсрочку
Проценты по доходам Социального фонда
Проценты по доходам Социального фонда
Полученные официальные трансферты
Трансферты из-за границы
От правительств иностранных государств
От правительств иностранных государств
Текущие
Капитальные
От международных организаций
От международных организаций
Текущие
Капитальные
Трансферты сектора государственного управления
Гранты местным бюджетам
Гранты местным бюджетам
Категориальные гранты
Выравнивающие гранты
Средства, передаваемые по взаимным расчетам
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 по взаимным расчетам из республиканского бюджета

13321400
13321500
14000000
14100000
14110000
14111000

Средства, передаваемые по взаимным расчетам из местного бюджета
Средства, передаваемые между уровнями местных бюджетов
Неналоговые доходы
Доходы от собственности и проценты
Проценты
Проценты по депозитам
Проценты по депозитам Правительства, находящимся в Национальном банке Кыргызской
Республики
Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам
Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам
Дивиденды и прибыль
Дивиденды
Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций

14111100
14112000
14112100
14120000
14121000
14121100

14122000
14122100
14122200
14150000
14151000

Прибыль
Прибыль Национального банка Кыргызской Республики
Прибыль государственных предприятий
Арендная плата
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
14152000
14152100
14152200
14152300
14152400
14152500
14152600
14152700
14152800
14152900
14153000

Плата за удержание лицензии на право пользования недрами
Плата за использование природных ресурсов
Плата за аренду земли в населенных пунтах
Плата за аренду пастбищ
Плата за аренду присельных пастбищ
Плата за аренду пастбищ зоны интенсивного использования
Плата за аренду отгонных пастбищ
Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель
Плата за использование лесных ресурсов
Плата за использование водных ресурсов
Прочие платежи за использование природных активов
Плата за аренду имущества
Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной
собствености

14153100
14153200

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

14153900
14154000

Плата за аренду прочего имущества
Плата за аренду нематериальных активов

14154100

Поступления от проведения конкурса на право пользования полос радиочастотного спектра

14200000
14220000
14221000
14221100
14221200
14221300
14221400
14221500
14221600

Административные сборы, платежи и государственные услуги
Административные сборы и платежи
Платежи
Плата за выдачу лицензий
Плата за выдачу сертификатов и других разрешительных документов
Плата за право осуществления лотерейной деятельности
Плата за регистрацию и перерегистрацию транспортных средств
Плата за прохождение альтернативной службы и призывного мобилизационного резерва
Плата на развитие отрасли связи

14221700

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

14221900
14222000
14222100
14222200
14222300
14222400

Прочие платежи
Государственные пошлины
Государственная пошлина, взимаемая регистрационными органами
Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции
Государственная пошлина, взимаемая судебными органами
Прочая государственная пошлина
Государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных действий при
декларировании
Единовременный декларационный платеж
Единовременный декларационный платеж
Сборы

14222500
14223000
14223100
14224000

14224200
14224300
14224900
14230000
14231000
14231100
14231200
14231300
14231400
14231500
14231600

Сборы за предоставление допуска автомототранспорта и водителей к участию в дорожном
движении
Сбор за вывоз мусора
Сбор за парковку автотранспорта
Прочие сборы
Поступления от оказания платных услуг
Медицинские услуги
Плата за оказание консультативно-диагностической помощи на амбулаторном уровне
Плата за проведение лечебных мероприятий на амбулаторном уровне
Плата за оказание медицинской помощи в стационарозамещающих отделениях
Плата за оказание медицинской помощи в специализированных стационарах
Сооплата за оказание услуг в сфере здравоохранения
Плата за оказание стоматологической помощи

14231700

Плата за проведение дезинсекционных, дезинфекционных и дератизационных мероприятий

14224100

14232400

Плата за оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи (сверх установленной
квоты)
Плата за неклассифицированные медицинские услуги
Образовательные и культурные услуги
Плата за предоставление образования в учебных заведениях (ВУЗ, ПТУ, СУЗ)
Плата за проведение тестирования выпускников общеобразовательных школ-претендентов на
получение документов особого образца
Поступления от учебно-производственной деятельности учащихся, плата за проживание в
общежитиях, гостиницах
Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и школьными учреждениями

14232500

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

14232600
14232700

14232900
14233000
14233100

Плата за предоставление довузовского, послевузовского и дополнительного образования
Плата за показ театральных постановок
Плата за предоставление залов и помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений
культуры
Плата за неклассифицированные образовательные и культурные услуги
Социальные услуги
Плата за содействие в трудоустройстве за рубежом

14233200

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

14233300
14233400

14233600
14233900

Плата за публикацию научных статей в Интернет-журнале
Плата за предоставление комнат для свиданий
Плата за предоставление санаторно-курортных путевок на оздоровление лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Плата за изготовление и предоставление протезно-ортопедических изделий
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
Плата за выдачу дубликатов военно-учетных документов военнообязанным, военнослужащим
срочной и контрактной служб
Плата за выдачу диплома/аттестата, нострификация документов о присуждении ученых
степеней и присвоении ученых званий

14231800
14231900
14232000
14232100
14232200
14232300

14232800

14233500

14234200
14234300
14234400

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

14235200
14235300
14235400
14235500
14235600

Плата за потверждение компетентности лабораторий, органов по сертификации продукции,
персонала и так далее
Плата за предоставление сертификатов
Плата за государственную регистрацию
Плата за неклассифицированные услуги по регистрации, выдаче справок, удостоверений и
другие
Услуги по исследованию, анализу, оценке и экспертизе
Плата за опробирование и клеймение ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных
металлов
Плата за проведение внеплановых работ
Плата за проведение экспертизы и исследований
Плата за проведение тестирования и оценки знаний
Плата за проведение анализа и обследования
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
14236400
14236500
14236600

Плата за проведение поиска, подбора и предоставление информации
Плата за организацию, проведение различных мероприятий
Плата за выдачу документов во временное пользование
Плата за оформление документов и документирование граждан

14236900

Плата за неклассифицированные услуги по предоставлению информации и печати

14237000
14237100
14237200
14237300
14237400
14237500
14237600

Обеспечение безопасности и хранения
Плата за химическую и биологическую обработку против вредителей
Плата за обеззараживание подкарантинных продуктов, средств и помещений
Плата за содержание животных в карантинном изоляторе
Плата за таможенное сопровождение товаров и транспортных средств
Плата за подготовку, прием и хранение документов
Плата за охрану и обеспечение безопасности объектов по договорам

14237700

Плата за сопроводжение легковоспламеняющихся, сильно действующих, ядовитых веществ

14237900

Плата за неклассифицированные услуги по обеспечению безопасности и хранения

14238000
14238100
14238200
14238300
14238400
14238500

Другие виды услуг
Плата за поставку воды водопользователям
Плата за посещение объектов особо охраняемых природных территорий
Плата за реализацию древесины и посадочного материала
Плата за классификацию темы по международной патентной классификации
Плата за индексирование авторефератов диссертаций

14238600

Плата за разработку карты схемы для установки и эксплуатации садковых сооружений

14238700
14238900
14239000
14239100
14239200
14239300

Плата за организацию и проведение подводно-технических, водолазных работ и дайвинга
Плата за неклассифицированные другие виды услуг
Прочие поступления
Отчисления взимаемые сверх цены продажи при приватизации
Отчисления при разбронировании госматрезервов
Отчисления по ранее выданным бюджетным ссудам

14234500
14234600
14234700
14234900
14235000
14235100

14239500

Плата за оказание межведомственных услуг, предоставляемых на договорной основе
государственными и муниципальными учреждениями
Отчисления выше/ниже стоящих учреждений

14239900

Прочие поступления, отнесенные к категории государственных и муниципальных услуг

14300000
14310000
14311000
14311100
14311200
14311300
14311400
14311500
14311600
14320000
14321000
14321100
14321200
14321300
14400000
14410000
14411000
14411100
14412000
14412100
14500000
14510000
14511000
14511100
14511200
14511300
14511400

Штрафы, санкции, конфискации
Административные штрафы, санкции, конфискации
Административные штрафы, санкции, конфискации
Административные штрафы
Поступления от реализации выявленной контрабанды
Поступления от реализации конфискованного имущества
Поступления от проведения контрольно-надзорных мероприятий
Плата по возмещению причиненного ущерба по экономическим преступлениям
Плата по возмещению экологического ущерба
Штрафы, санкции, конфискации по страховым взносам
Штрафы, санкции, конфискации по страховым взносам
Штрафные санкции по основной задолженности
Штрафные санкции по отсроченной задолженности
Штрафные санкции по преемственной задолженности
Добровольные трансферты и гранты единицам государственного сектора
Добровольные трансферты и гранты единицам государственного сектора
Текущие
Текущая помощь
Капитальные
Капитальная помощь
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
Доходы обращенные в пользу государства
Прочие неналоговые доходы
Курсовая прибыль/убыток
Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения

20000000
21000000
21100000
21110000
21111000
21111100
21111200
21111300
21112000
21112100
21200000
21210000
21211000
21211100
21211200
22000000
22100000

ПЛАТЕЖИ ПО РАСХОДАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
Оплата труда работников
Заработная плата
Заработная плата
Заработная плата постоянных работников
Основная заработная плата
Надбавки
Дополнительные выплаты и компенсации
Заработная плата временных работников
Работники, нанятые по контракту или на временной основе
Взносы/отчисления на социальные нужды
Взносы в Социальный фонд
Взносы в Социальный фонд
Взносы в Пенсионный фонд
Взносы в Фонд медицинского страхования
Приобретение и использование товаров и услуг
Использование товаров и услуг

14239400

22154000
22154100
22154200
22154300
22154900

Расходы на служебные поездки
Командировочные расходы внутри страны
Транспортные расходы
Гостиничные расходы
Суточные расходы
Командировочные расходы за границу
Транспортные расходы
Гостиничные расходы
Суточные расходы
Услуги связи
Услуги связи
Услуги телефонной и факсимильной связи
Услуги сотовой связи
Услуги фельдъегерской связи
Услуги почтовой связи
Плата за услуги по трансляции телерадиопрограмм
Прочие услуги связи
Арендная плата
Арендная плата
Аренда зданий и помещений
Аренда оборудования и инвентаря
Аренда транспортных средств
Аренда прочего имущества
Транспортные услуги
Транспортные услуги
Бензин, дизель и прочее топливо
Приобретение запасных частей
Обслуживание транспортных средств
Прочие транспортные услуги
Приобретение прочих товаров и услуг
Приобретение прочих услуг
Приобретение юридических услуг
Приобретение услуг консультантов
Услуги в области информационных технологий
Приобретение услуг по содержанию состояния имущества
Приобретение санитарных услуг в содержании зданий и помещений
Приобретение услуг по реставрации памятников истории и культуры
Приобретение прочих услуг по содержанию зданий, помещений и иного имущества
Расходы на обучение государственных служащих и населения
Расходы на обучение государственных служащих
Расходы на обучение и переобучение взрослого населения в учебных заведениях
профтехобразования на краткосрочной основе
Расходы, связанные с оплатой прочих услуг
Представительские расходы
Расходы за изготовление бланков, медалей, значков
Оплата за оказание информационно-коммуникационных услуг
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг

22160000

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

22110000
22111000
22111100
22111200
22111300
22112000
22112100
22112200
22112300
22120000
22122000
22122100
22122200
22122300
22122400
22122500
22122900
22130000
22131000
22131100
22131200
22131300
22131900
22140000
22141000
22141100
22141200
22141300
22141900
22150000
22151000
22151100
22151200
22151400
22152000
22152100
22152200
22152900
22153000
22153100
22153200

22161000

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

22161100

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

22170000
22171000
22171100
22171200

Приобретение медицинских товаров и услуг
Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения
Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения
Приобретение инсулина и инсулиносодержащих препаратов
Приобретение ветеринарных средств и препаратов для служебных животных, задействованных
в оборонных и правоохранительных органах
Расходы, связанные с приобретением медицинских услуг
Расходы на приобретение лабораторных и диагностических исследований
Приобретение продуктов питания
Приобретение продуктов питания
Приобретение продуктов питания
Компенсационные выплаты на продукты питания
Приобретение корма для служебных животных, задействованных в оборонных и
правоохранительных органах
Приобретение товаров и услуг
Расходы на текущий ремонт имущества
Расходы на текущий ремонт имущества
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений
Расходы на текущий ремонт сооружений
Расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей
Приобретение оборудования и материалов
Прочие приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и
специального обмундирования
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и
специального обмундирования
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и
специального обмундирования
Приобретение угля и других видов топлива
Приобретение угля и других видов топлива
Приобретение каменного угля
Приобретение других видов топлива
Приобретение услуг охраны
Приобретение услуг охраны
Приобретение услуг вневедомственной охраны
Приобретение прочих охранных услуг
Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску размещению и погашению
государственных ценных бумаг
Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску размещению и погашению
государственных ценных бумаг

22171300
22172000
22172100
22180000
22181000
22181100
22181200
22181300
22200000
22210000
22211000
22211100
22211200
22211300
22220000
22221000
22221100
22221200
22230000
22231000
22231100
22240000
22241000
22241100
22241200
22250000
22251000
22251100
22251900
22260000
22261000
22261100

Финансовые услуги по выпуску, размещению и погашению государственных ценных бумаг

22261200

Прочие услуги по выпуску размещению и погашению государственных ценных бумаг

22261300

Прочие услуги Национального Банка, коммерческих банков, финансово-кредитных учреждений

24200000
24210000
24211000
24211100
24211200
24220000
24221000
24221100
24300000

Услуги коммерческих банков по обслуживанию системы казначейства
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Плата за воду
Плата за электроэнергию
Плата за теплоэнергию
Плата за газ
Плата за прочие коммунальные услуги
Плата за прочие коммунальные услуги
Плата за пользование лифтом
Плата за аренду автостоянок и гаражей
Проценты
Проценты нерезидентам
Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных государств и
международных организаций
Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных государств и
международных организаций
Выплата процентов по займам, полученным от иностранных государств и международных
организаций
Проценты резидентам, кроме сектора госуправления
Выплата процентов по государственным ценным бумагам
Выплата процентов по государственным ценным бумагам
Выплата процентов по государственным краткосрочным ценным бумагам
Выплата процентов по государственным долгосрочным ценным бумагам
Погашение задолженности населению по индексированным суммам
Погашение задолженности населению по индексированным суммам
Погашение задолженности населению по индексированным суммам
Проценты другим единицам сектора госуправления

24310000

Выплата процентов другим единицам сектора госуправления

24311000

Выплата процентов другим единицам сектора госуправления

24311100
25000000
25100000
25110000
25111000
25111100
25120000
25121000
25121100
25200000
25210000
25211000
25211100
25220000
25221000
25221100
26000000
26100000

Выплата процентов другим единицам сектора госуправления
Субсидии
Cубсидии государственным предприятиям
Субсидии нефинансовым государственным предприятиям
Субсидии нефинансовым государственным предприятиям
Субсидии нефинансовым государственным предприятиям
Субсидии финансовым государственным предприятиям
Субсидии финансовым государственным предприятиям
Субсидии финансовым государственным предприятиям
Субсидии частным предприятиям
Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям
Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям
Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям
Субсидии финансовым частным предприятиям
Субсидии финансовым частным предприятиям
Субсидии финансовым частным предприятиям
Гранты
Гранты правительствам иностранных государств

22261400
22300000
22310000
22311000
22311100
22311200
22311300
22311400
22350000
22351000
22351100
22351200
24000000
24100000
24110000
24111000
24111100

26110000
26111000
26111100
26120000
26121000
26121100
26200000
26210000
26211000
26211100
26211200
26211900
26220000
26221000
26221100
26300000
26310000
26311000
26311100
26311200
26312000

Текущие гранты правительствам иностранных государств
Текущие гранты правительствам иностранных государств
Текущие гранты правительствам иностранных государств
Капитальные гранты правительствам иностранных государств
Капитальные гранты правительствам иностранных государств
Капитальные гранты правительствам иностранных государств
Гранты международным организациям
Текущие гранты международным организациям
Взносы в международные организации и объединения в рамках СНГ
Взносы в международные организации
Взносы в интеграционные объединения в рамках СНГ
Прочие безвоздмездные перечисления
Капитальные гранты международным организациям
Капитальные гранты международным организациям
Капитальные гранты международным организациям
Гранты другим единицам сектора государственного управления
Текущие гранты другим единицам сектора государственного управления
Гранты местным бюджетам
Категориальные гранты
Выравнивающие гранты
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
26313000
26313100
26320000
26321000
26321100
27000000
27100000
27110000
27111000
27111100

Средства, передаваемые между уровнями местных бюджетов
Субвенции
Субвенции Социальному Фонду
Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления
Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления
Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления
Социальные пособия и выплаты
Пособия по социальному обеспечению
Пособия по социальному обеспечению
Пособия по социальному обеспечению
Базовая часть пенсии по социальному страхованию населения

27111200

Льготные пенсии за работу в условиях высокогорья

27111300
27111400
27111500

Пенсии военнослужащим
Пенсии многодетным матерям и матерям инвалидов с детства
Пенсии отдельным категориям населения

27111600

Льготные пенсии за работу в отдаленных и трудно доступных районах

27112000

Государственное обязательное страхование военнослужащих
Государственное обязательное личное страхование военнослужащих на случай их гибели,
получения инвалидности
Выплаты по социальному страхованию населения
Компенсационные выплаты к пенсиям за электроэнергию
Компенсационные выплаты за трудовые увечья
Компенсационные выплаты участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС

27112100
27113000
27113100
27113200
27113300

27114000
27114100
27114200
27115000
27115100
27115200
27115300
27200000
27210000
27211000
27211100
27211200
27211300
27211400
27211500
27211600
27212000
27212100
27212200
27212300
27213000
27213100
27214000
27214100
27214200
27214300
27214400
27215000

Надбавки по социальному страхованию населения
Надбавки к пенсиям инвалидов
Надбавки к пенсиям за особые заслуги
Медицинское страхование населения
Медицинское страхование детей до 16 лет
Медицинское страхование пенсионеров
Медицинское страхование лиц, получающих социальные пособия
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
Пособия малообеспеченным семьям
Единовременное пособие при рождении ребенка
Пособия матерям до достижения ребенком 3 лет
Пособия по безработице
Социальные выплаты населению
Компенсационные выплаты, в связи с потерей кормильца
Прочие социальные пособия и выплаты
Пособия по временной нетрудоспособности
Пособия по беременности и родам
Выплата ритуальных пособий (на погребение)
Компенсации взамен льгот и льготы населению
Компенсации взамен льгот и льготы населению
Прочие расходы по содействию занятости населения
Расходы на профессиональное обучение
Расходы на организацию общественных работ
Расходы на микрокредитование
Чек на рабочее место
Расходы на оздоровительные мероприятия

27215100

Расходы на оздоровительные мероприятия работников и членов их семей

27216000
27216100
28000000
28200000
28210000
28211000
28211100
28220000
28221000
28221100
28230000
28231000
28231100

Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий
Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий
Другие расходы
Различные прочие расходы
Стипендии
Стипендии
Стипендии
Капитальные различные прочие расходы
Капитальные различные прочие расходы
Капитальные различные прочие расходы
Исполнение решений суда
Исполнение решений суда
Исполнение решений суда

28231200

Компенсации должностным лицам, незаконно освобожденным от занимаемой должности

28240000
28241000
28241100

Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды

30000000

ПЛАТЕЖИ ПО АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

31000000
31100000
31110000
31111000
31111100
31111110
31111120
31111190
31111200
31111210
31111220
31111290
31111300
31111310
31111320
31111390
31112000
31112100
31112110
31112120
31112130
31112190
31112200
31112210
31112220
31112230
31112290
31112300
31112310
31112320
31112330
31112390
31113000
31113100
31113110
31113120
31113130
31113190
31113200
31113210
31113220
31113230
31113290
31113300
31113310
31113320
31113330
31113390
31120000
31121000

Нефинансовые активы
Основные фонды
Здания и сооружения
Жилые здания и помещения
Продажа жилых зданий и помещений
Продажа квартир
Продажа домов
Продажа прочих жилых зданий и помещений
Приобретение и строительство жилых зданий и помещений
Приобретение и строительство квартир
Приобретение и строительство домов
Приобретение и строительство прочих жилых зданий и помещений
Капитальный ремонт жилых зданий и помещений
Капитальный ремонт квартир
Капитальный ремонт домов
Капитальный ремонт прочих жилых зданий и помещений
Нежилые здания
Продажа нежилых зданий
Продажа производственных зданий
Продажа институциональных зданий
Продажа военных зданий
Продажа прочих зданий
Приобретение и строительство нежилых зданий
Приобретение и строительство производственных зданий
Приобретение и строительство институциональных зданий
Приобретение и строительство военных зданий
Приобретение и строительство прочих зданий
Капитальный ремонт нежилых зданий
Капитальный ремонт производственных зданий
Капитальный ремонт институциональных зданий
Капитальный ремонт военных зданий
Капитальный ремонт прочих зданий
Сооружения
Продажа сооружений
Продажа производственных сооружений
Продажа дорог
Продажа мостов
Продажа прочих сооружений
Приобретение и строительство сооружений
Приобретение и строительство производственных сооружений
Приобретение и строительство дорог
Приобретение и строительство мостов
Приобретение и строительство прочих сооружений
Капитальный ремонт сооружений
Капитальный ремонт производственных сооружений
Капитальный ремонт дорог
Капитальный ремонт мостов
Капитальный ремонт прочих сооружений
Машины и оборудование
Транспортные средства

31121100
31121110
31121120
31121130
31121140
31121150
31121160
31121190
31121200
31121210
31121220
31121230
31121240
31121250
31121260
31121290
31121300
31121310
31121320
31121330
31121340
31121350
31121360
31121390
31122000
31122100
31122110
31122120
31122190
31122200
31122210
31122220
31122290
31122300
31122310
31122320
31122390
31123000
31123100
31123110
31123120
31123130
31123140
31123150
31123190
31123200
31123210
31123220
31123230
31123240

Продажа транспортных средств
Продажа легковых автомобилей
Продажа автобусов
Продажа грузовых машин
Продажа поездов
Продажа водных транспортных средств
Продажа воздушного транспорта
Продажа прочих транспортных средств
Приобретение транспортных средств
Приобретение легковых автомобилей
Приобретение автобусов
Приобретение грузовых машин
Приобретение поездов
Приобретение водных транспортных средств
Приобретение воздушного транспорта
Приобретение прочих транспортных средств
Капитальный ремонт транспортных средств
Капитальный ремонт легковых автомобилей
Капитальный ремонт автобусов
Капитальный ремонт грузовых машин
Капитальный ремонт поездов
Капитальный ремонт водных транспортных средств
Капитальный ремонт воздушного транспорта
Капитальный ремонт прочих транспортных средств
Механизмы и производственное оборудование
Продажа механизмов и производственного оборудования
Продажа производственных механизмов и оборудования
Продажа сельскохозяйственных механизмов и обрудования
Продажа прочих механизмов и обрудования
Приобретение механизмов и производственного оборудования
Приобретение производственных механизмов и оборудования
Приобретение сельскохозяйственных механизмов и обрудования
Приобретение прочих механизмов и обрудования
Капитальный ремонт механизмов и производственного оборудования
Капитальный ремонт производственных механизмов и оборудования
Капитальный ремонт сельскохозяйственных механизмов и обрудования
Капитальный ремонт прочих механизмов и обрудования
Мебель, офисное оборудование и инструменты
Продажа мебели, офисного оборудования и инструментов
Продажа мебели
Продажа офисного обрудования
Продажа компьютерного оборудования
Продажа инструментов
Продажа учебников, учебных пособий и книг
Продажа прочей мебели и оборудования
Приобретение мебели, офисного оборудования и инструментов
Приобретение мебели
Приобретение офисного обрудования
Приобретение компьютерного оборудования
Приобретение инструментов

31123250
31123290
31130000
31131000

Приобретение учебников, учебных пособий и книг
Приобретение прочей мебели и оборудования
Другие основные фонды
Культивируемые активы, включая растения и животных

31131100

Продажа культивируемых активов, включая растения и животных

31131110
31131120
31131130
31131140
31131150
31131190

Продажа сертифицированных семян
Продажа растений
Продажа животных
Продажа продуктивного скота
Продажа рабочего скота
Продажа прочих культивируемых активов

31131200

Приобретение культивируемых активов, включая растения и животных

31131210
31131220
31131230
31131240
31131250
31131290
31132000
31132100
31132110
31132120
31132130
31132190
31132200
31132210
31132220
31132230
31132290
31200000
31210000
31211000
31211100
31211110
31211120
31211190
31211200
31211210
31211220
31211290
31220000
31221000
31221100
31221110
31221200
31221210
31222000
31222100

Приобретение сертифицированных семян
Приобретение растений
Приобретение животных
Приобретение продуктивного скота
Приобретение рабочего скота
Приобретение прочих культивируемых активов
Нематериальные активы
Продажа нематериальных активов
Продажа авторских прав и патентов
Продажа прав на недра
Продажа прав на использование частот
Продажа прочих прав и нематериальных активов
Приобретение нематериальных активов
Приобретение авторских прав и патентов
Приобретение прав на недра
Приобретение прав на использование частот
Приобретение прочих прав и нематериальных активов
Запасы
Стратегические запасы
Запасы фонда государственного материального резерва
Продажа запасов фонда государственного материального резерва
Продажа горюче-смазочных материалов
Продажа зерновых культур
Продажа прочих запасов фонда государственного материального резерва
Приобретение запасов фонда государственного материального резерва
Приобретение запасов горюче-смазочных материалов
Приобретение запасов зерновых культур
Приобретение прочих запасов фонда государственного материального резерва
Прочие запасы
Сырье и материалы
Продажа сырья и материалов
Продажа сырья и материалов
Приобретение запасов сырья и материалов
Приобретение запасов сырья и материалов
Незавершенное производство
Продажа запасов незавершенного производства

31222110
31222200
31222210
31223000
31223100
31223110
31223200
31223210
31224000
31224100
31224110
31224200
31224210
31300000
31310000
31311000
31311100
31311110
31311200
31311210
31320000
31321000
31321100
31321110
31321200
31321210
31330000
31331000
31331100
31331110
31331200
31331210
31400000
31410000
31411000
31411100
31411110
31411200
31411210
31412000
31412100
31412110
31412200
31412210
31412220
31412290
32000000
32100000
32130000
32131000

Продажа запасов незавершенного производства
Приобретение запасов незавершенного производства
Приобретение запасов незавершенного производства
Готовая продукция
Продажа готовой продукции
Продажа готовой продукции
Приобретение готовой продукции
Приобретение готовой продукции
Товары для перепродажи
Продажа товаров для перепродажи
Продажа товаров для перепродажи
Приобретение товаров для перепродажи
Приобретение товаров для перепродажи
Ценности
Драгоценные металлы и камни
Драгоценные металлы и камни
Продажа драгоценных металлов и камней
Продажа драгоценных металлов и камней
Приобретение драгоценных металлов и камней
Приобретение драгоценных металлов и камней
Активы культурного наследия
Активы культурного наследия
Продажа активов культурного наследия
Продажа активов культурного наследия
Приобретение активов культурного наследия
Приобретение активов культурного наследия
Ювелирные изделия
Ювелирные изделия
Продажа ювелирных изделий
Продажа ювелирных изделий
Приобретение ювелирных изделий
Приобретение ювелирных изделий
Земля и другие непроизведенные активы
Земля
Сельскохозяйственные земли
Продажа сельскохозяйственных земель
Продажа сельскохозяйственных земель
Приобретение сельскохозяйственных земель
Приобретение сельскохозяйственных земель
Несельскохозяйственные земли
Продажа несельскохозяйственных земель
Продажа несельскохозяйственных земель
Приобретение несельскохозяйственных земель
Приобретение земли под жилые здания и сооружения
Приобретение земли для производственных целей
Приобретение земли для прочих целей
Финансовые активы
Внутренние финансовые активы
Ценные бумаги, кроме акций
Краткосрочные ценные бумаги, кроме акций

32131100
32131110
32131200
32131210
32132000
32132100
32132110
32132200
32132210
32140000
32141000
32141100
32141110
32141190
32141200
32141210
32141290
32142000
32142100
32142110
32142120
32142130
32142200
32142210
32142220
32142230
32150000
32151000
32151100
32151110
32151190
32151200
32151210
32151290
32170000
32171000
32171100
32171110
32171200
32171210
32200000
32230000
32231000
32231100
32231110
32231200
32231210
32232000
32232100
32232110

Продажа краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Продажа краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Приобретение краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Приобретение краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Долгосрочные ценные бумаги, кроме акций
Продажа долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Продажа долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Приобретение долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Приобретение долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Кредиты, ссуды и займы
Ссуды другим уровням государственного управления
Погашение ссуды другими уровнями государственного управления
Погашение бюджетных ссуд местными органами управления
Погашение бюджетных ссуд прочими уровнями государственного управления
Выпуск ссуды другим уровням государственного управления
Выпуск бюджетной ссуды местным органам управления
Выпуск бюджетной ссуды прочим уровням государственного управления
Ссуды предприятиям, финансовым учреждениям и населению
Погашение ссуды предприятиями, финансовыми учреждениями и населением
Погашение ссуды предприятиями и организациями
Погашение ссуды финансовыми учреждениями
Погашение ссуды населением
Выпуск ссуды предприятиям, финансовым учреждениям и населению
Выпуск ссуды предприятиям и организациям
Выпуск ссуды финансовым учреждениям
Выпуск ссуды населению
Акции и другие формы участия в капитале
Акции и другие формы участия в капитале
Продажа акций и других форм участия в капитале
Продажа акций
Продажа других форм участия в капитале
Приобретение акций и других форм участия в капитале
Приобретение акций
Приобретение других форм участия в капитале
Прочая внутренняя дебиторская задолженность
Прочая внутренняя дебиторская задолженность
Погашение прочей внутренней дебиторской задолженности
Погашение прочей внутренней дебиторской задолженности
Признание прочей внутренней дебиторской задолженности
Признание прочей внутренней дебиторской задолженности
Внешние финансовые активы
Ценные бумаги, кроме акций
Краткосрочные ценные бумаги, кроме акций
Продажа краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Продажа краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Приобретение краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Приобретение краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Долгосрочные ценные бумаги, кроме акций
Продажа долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Продажа долгосрочных ценных бумаг, кроме акций

32232200
32232210
32240000
32241000
32241100
32241110
32241200
32241210
32250000
32251000
32251100
32251110
32251190
32251200
32251210
32251290
32270000
32271000
32271100
32271110
32271200
32271210
33000000
33100000
33130000
33131000
33131100
33131110
33131190
33131200
33131210
33131290
33132000
33132100
33132110
33132190
33132200
33132210
33132290
33140000
33141000
33141100
33141110
33141190
33141200
33141210
33141290
33142000

Приобретение долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Приобретение долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Кредиты и займы
Кредиты правительствам других государств
Погашение кредита правительствами других государств
Погашение кредита правительствами других государств
Выпуск кредита правительствам других государств
Выпуск кредита правительствам других государств
Акции и другие формы участия в капитале
Акции и другие формы участия в капитале
Продажа акций и других форм участия в капитале
Продажа акций
Продажа других форм участия в капитале
Приобретение акций и других форм участия в капитале
Приобретение акций
Приобретение других форм участия в капитале
Прочая внешняя дебиторская задолженность
Прочая внешняя дебиторская задолженность
Погашение прочей внешней дебиторской задолженности
Погашение прочей внешней дебиторской задолженности
Признание прочей внешней дебиторской задолженности
Признание прочей внешней дебиторской задолженности
Обязательства
Внутренние обязательства
Государственные ценные бумаги, кроме акций
Государственные краткосрочные ценные бумаги, кроме акций
Выпуск государственных краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Выпуск государственных краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Выпуск прочих государственных краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Погашение государственных краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Погашение государственных краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Погашение прочих государственных краткосрочных ценных бумаг, кроме акций
Государственные долгосрочные ценные бумаги, кроме акций
Выпуск государственных долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Выпуск государственных долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Выпуск прочих государственных долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Погашение государственных долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Погашение государственных долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Погашение прочих государственных долгосрочных ценных бумаг, кроме акций
Внутренние заимствования
Заимствования от других единиц государственного управления
Получение заимствований от других единиц государственного управления
Получение заимствований от других единиц государственного управления
Получение заимствований от других уровней местного бюджета
Погашение заимствований другим единицам государственного управления
Погашение заимствований другим единицам государственного управления
Погашение заимствований другими уровнями местного бюджета
Заимствования от предприятий, организаций, финансовых учреждений

33142100

Получение заимствований от предприятий, организаций, финансовых учреждений

33142110

Получение заимствований от предприятий, организаций, финансовых учреждений

33142200

Погашение заимствований предприятиям, организациям, финансовым учреждениям

33142210
33170000
33171000
33171100
33171110
33171200
33171210
33200000
33240000
33241000
33241100
33241110
33241200
33241210
33242000

Погашение заимствований предприятиям, организациям, финансовым учреждениям
Прочая внутренняя кредиторская задолженность
Прочая внутренняя кредиторская задолженность
Прочая внутренняя кредиторская задолженность
Прочая внутренняя кредиторская задолженность
Погашение прочей внутренней кредиторской задолженности
Погашение прочей внутренней кредиторской задолженности
Внешние обязательства
Внешние заимствования
Двусторонние долговые соглашения
Получение заимствований по двусторонним долговым соглашениям
Получение заимствований по двусторонним долговым соглашениям
Погашение обязательств по двусторонним долговым соглашениям
Погашение обязательств по двусторонним долговым соглашениям
Многосторонние долговые соглашения

33242100

Получение заимствований по многосторонним долговым соглашениям

33242110
33242200
33242210
33243000
33243100
33243110

Получение заимствований по многосторонним долговым соглашениям
Погашение обязательств по многосторонним долговым соглашениям
Погашение обязательств по многосторонним долговым соглашениям
Иностранные финансовые институты
Получение заимствований от иностранных финансовых институтов
Получение заимствований от иностранных финансовых институтов

33243200

Погашение обязательств перед иностранными финансовыми институтами

33243210
33249000
33249100
33249110
33249200
33249210

Погашение обязательств перед иностранными финансовыми институтами
Прочий внешний долг
Получение прочих внешних заимствований
Получение прочих внешних заимствований
Погашение прочих внешних заимстоваваний
Погашение прочих внешних заимстовований

40000000

ПЛАТЕЖИ ЗА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕБЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

41000000
41010000
41010100
41010200
41010300
41010400
41010500
41010600
41010700
41010800
41010900
41011000
41019000

Платежи за товары
Пищевые продукты и живые животные
Живые животные
Мясо и мясопродукты
Молочные продукты и яйца птицы
Рыба (не морские млекопитающие), ракообразные, беспозвоночные и заготовки из них
Зерновые и продукты из них
Овощи и фрукты
Сахар, изделия из сахара и мед
Кофе, чай, какао, пряности и продукты из них
Корма для животных (кроме немолотых зерновых)
Различные пищевые продукты и препараты
Прочие, не вошедшие в другие категории

41020000
41020100
41020200
41030000
41030100
41030200
41030300
41030400
41030500
41030600
41030700
41030800
41030900
41040000
41040100
41040200
41040300
41040400
41050000
41050100
41050200
41050300

Напитки и табак
Напитки
Табак и табачные изделия
Сырье непродовольственное, кроме топлива
Шкуры, кожевенное сырье и пушнина, невыделанные
Масличные семена и масличные плоды
Натуральный каучук (включая синтетический каучук и регенерированную резину)
Пробка и лесоматериалы
Бумажная масса и макулатура
Текстильные волокна (кроме топса и прочей чесаной шерсти) и их отходы (не переработанные
в пряжу или ткань)
Сырье для удобрений, кроме включенного в код платежа 41060600, и минеральное сырье
(кроме угля, нефти и драгоценных камней)
Металлические руды и металлический лом
Сырьевые материалы животного и растительного происхождения, не включенные в другие
категории
Минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы
Уголь, кокс и брикеты
Нефть, нефтепродукты и аналогичные материалы
Газ, природный и искусственный
Электрический ток
Животные и растительные масла, жиры и воски
Животные масла и жиры
Растительные масла и жиры, сырые, рафинированные или фракционированные
Животные и растительные масла и жиры, обработанные; воски животного и растительного
происхождения; технические смеси и препараты из животных или растительных жиров и масел,
не включенные в другие категории

41060000

Химические вещества и аналогичная продукция, не включенные в другие категории

41060100
41060200
41060300
41060400

41060600
41060700
41060800
41060900

Органические химические вещества
Неорганические химические вещества
Красящие и дубильные вещества и красители
Медицинская и фармацевтическая продукция
Эфирные масла, резиноиды и парфюмерные вещества; туалетные препараты, полирующие и
моющие средства
Удобрения
Пластмассы в первичной форме
Пластмассы в непервичной форме
Химические материалы и продукция, не включенные в другие категории

41070000

Промышленные товары, классифицированные главным образом по виду материала

41070100

Кожа, готовые изделия из кожи, не включенные в другие категории, пушнина

41070200
41070300
41070400

Резиновые изделия, не включенные в другие категории
Изделия из пробки и дерева (кроме мебели)
Бумага, картон и изделия из бумажной массы, бумаги или картона
Текстильная пряжа, ткани, готовые изделия, не включенные в другие категории, и аналогичная
продукция
Продукция из нерудных ископаемых, не включенная в другие категории
Чугун и сталь
Цветные металлы
Изделия из металла, не включенные в другие категории

41060500

41070500
41070600
41070700
41070800
41070900

41090300
41090400
41090500

Машины и транспортное оборудование
Энергогенераторные машины и оборудование
Машины, специально предназначенные для конкретных отраслей
Машины для обработки металлов
Неспециальные машины и оборудование для промышленности, не включенные в другие
категории, и детали машин, не включенные в другие категории
Канцелярские машины и оборудование для автоматической обработки данных
Аппаратура и оборудование электросвязи, звукозаписи и звуковоспроизведения
Электрические машины, аппараты и приборы, не включенные в другие категории, и их
электрические детали (включая неэлектрические детали электрических бытовых приборов, не
включенные в другие категории)
Автомобили (включая транспортные средства на воздушной подушке)
Прочее транспортное оборудование
Различные готовые товары
Блочные здания, арматура и крепления водопроводно-канализационного, отопительного и
осветительного оборудования, не включенные в другие категории
Мебель и ее детали, постельные принадлежности, матрацы, опоры для матрацев, подушки и
аналогичная мебель с набивкой
Дорожные принадлежности, сумки и аналогичные контейнеры
Предметы одежды и одежные принадлежности
Обувь

41090600

Специальные, научные и контрольные приборы и аппараты, не включенные в другие категории

41080000
41080100
41080200
41080300
41080400
41080500
41080600
41080700
41080800
41080900
41090000
41090100
41090200

41090700
41090800
41100000
41100100
41100200
41100300
42000000
42100000
42110000
42111000
42111100
42111200
42111300
42111900
42112000
42112100
42112200
42112300
42112900
42120000
42121000
42121100
42121200
42121300
42121400
42121500
42121600

Фотографическая аппаратура, оборудование, расходные материалы и оптические изделия, не
включенные в другие категории; часы
Различные готовые изделия, не включенные в другие категории
Товары, не включенные в другие категории
Почтовые пакеты, не классифицированные по типу
Специальные операции и товары, не классифицированные по типу
Золото, немонетарное (кроме золотых руд и концентратов)
Платежи за услуги
Платежи за услуги
Расходы на служебные поездки
Командировочные расходы внутри страны
Транспортные расходы
Гостиничные расходы
Суточные расходы
Прочие расходы
Командировочные расходы за границу
Транспортные расходы
Гостиничные расходы
Суточные расходы
Прочие расходы
Коммунальные услуги и услуги связи
Коммунальные услуги
Плата за холодную воду и стоки
Плата за электроэнергию
Плата за отопление и горячее водоснабжение
Плата за газ
Плата за лифт
Плата за вывоз мусора

42121700
42121999
42122000
42122100
42122300
42122400
42122500
42122600
42122700
42122800
42122900
42130000
42131000
42131100
42131200
42131300
42131900
42140000
42141000
42141110
42141120
42141190
42141210
42141220
42141290
42141310
42141320
42141390
42141410
42141900
42151000
42151110
42151210
42151310
42151410
42151510
42151610
42151710
42151800
42151810

Плата за техническое обслуживание жилья
Платежи за прочие услуги
Услуги связи
Услуги сети Интернет
Услуги телеграфные
Услуги радио- и телевизионной кабельной связи
Услуги по трансляции программ - телевизионных передач, радиопередач
Услуги телефонной и факсимильной связи
Услуги мобильной связи
Почтовые услуги и услуги курьерской связи
Прочие телекоммуникационные услуги
Арендная плата
Арендная плата
Аренда зданий и помещений
Аренда оборудования и инвентаря
Аренда транспортных средств
Аренда прочего имущества
Транспортные услуги
Транспортные услуги
Автомобильные грузовые перевозки
Автомобильные пассажирские перевозки
Прочие автомобильные услуги
Железнодорожные грузовые перевозки
Железнодорожные пассажирские перевозки
Прочие железнодорожные услуги
Воздушные грузовые перевозки
Воздушные пассажирские перевозки
Прочие воздушные услуги
Трубопроводный транспорт
Услуги по перевозке прочими видами транспорта
Прочие услуги
Юридические услуги
Прочие консультационные услуги
Услуги охраны
Услуги в области информационных технологий
Банковские услуги
Аудиторские услуги
Бухгалтерские услуги
Услуги в области страхования и пенсий
Услуги в области страхования и пенсий

42151820

Страховые возмещения, кроме страхования жизни

42151900
42151910
42151920
42151930
42151940
42151950
42151960
42151990

Прочие услуги, оказанные по контракту
Строительные работы
Дорожные строительные работы
Строительство жилых домов, зданий и сооружений
Геологические исследования месторождений
Услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка
Гонорар
Прочие, не вошедшие в другие категории

42152000
42152110
42152120
42152130
42152140
42152150
42152190
42152200
42152210
42152220
42152230
42152290
42152310
42152320
42152390
42153000

Текущий ремонт имущества, машин и оборудования
Текущий ремонт зданий и помещений
Текущий ремонт сооружений
Текущий ремонт оборудования и инвентаря
Текущий ремонт мебели
Текущий ремонт компьютерного оборудования и офисной оргтехники
Прочий текущий ремонт
Текущий ремонт автотранспортных средств
Текущий ремонт легковых автомобилей
Текущий ремонт автобусов и микроавтобусов
Текущий ремонт грузовых машин
Текущий ремонт прочих транспортных средств
Текущий ремонт производственных механизмов и оборудования
Текущий ремонт сельскохозяйственных механизмов и оборудования
Текущий ремонт прочих механизмов и оборудования
Услуги по содержанию состояния имущества

42153100

Санитарные услуги в содержании зданий и помещений

42153200

Реставрация памятников истории и культуры

42153900

Прочие услуги по содержанию зданий, помещений и иного имущества

42154000
42154100
42154110
42154120
42154130
42154140
42154200
42154210
42154220
42154230
42154240
42154300
42154900
42156000

Плата за оказание услуг в сфере образования
Плата за обучение в государственных учебных заведениях
Плата за обучение в государственных высших учебных заведениях
Плата за обучение в государственных средних учебных заведениях
Плата за обучение в муниципальной школе
Плата за посещение муниципального детского учреждения
Плата за обучение в частных негосударственных учебных заведениях
Плата за обучение в частных негосударственных высших учебных заведениях
Плата за обучение в частных негосударственных средних учебных заведениях
Плата за обучение в частной негосударственной школе
Плата за посещение частного негосударственного детского учреждения
Обучение персонала не государственных учреждений
Плата за прочие услуги в сфере образования
Плата за оказание услуг в сфере здравоохранения
Плата за оказание медицинских, стоматологических услуг в негосударственных лечебных
учреждениях
Капитальный ремонт имущества, машин и оборудования
Капитальный ремонт жилых зданий
Капитальный ремонт квартир
Капитальный ремонт домов
Капитальный ремонт прочих зданий и помещений
Капитальный ремонт автотранспортных средств
Капитальный ремонт легковых автомобилей
Капитальный ремонт автобусов и микроавтобусов
Капитальный ремонт грузовых машин
Капитальный ремонт прочих транспортных средств
Капитальный ремонт механизмов и оборудования
Капитальный ремонт производственных механизмов и оборудования
Капитальный ремонт сельскохозяйственных механизмов и оборудования

42156100
42157000
42157100
42157110
42157120
42157130
42157200
42157210
42157220
42157230
42157290
42157300
42157310
42157320

42157390
42158000
42158100
42158200
42159000
42159100
42159200
42159300

Капитальный ремонт прочих механизмов и оборудования
Оплата исполнительных документов по решению суда
Алименты
Прочие оплаты исполнительных документов по решению суда
Расходы, связанные с оплатой прочих услуг
Архитектурные, инженерные и прочие технические услуги
Услуги, относящиеся к сельскому и лесному хозяйству
Услуги, относящиеся к охоте и рыболовству

42159400

Услуги в области горнодобывающей промышленности и обрабатывающей промышленности

42159500

Услуги в сфере культуры и отдыха

42159600

Прочие трансферты - переводы за участие в выставках, ярмарках, соревнованиях

42159700
42159800
42159900
43000000
43100000
43110000
43112000
43113000
43119000
43200000
43210000
43220000
43230000
43290000
43310000
43311000
43312000
43319000
43410000
43411000
43412000
43413000
43419000
43500000
43510000
43520000
43530000
43540000
44000000
44001100
44001200
44001300
44001400
44001900
45000000
45010000
46000000

Выплата членских взносов
Представительские расходы
Прочие расходы, не отнесенные к другим статьям
Платежи за активы
Платежи по приобретению основных средств
Приобретение жилых зданий и помещений
Приобретение квартир
Приобретение домов
Приобретение прочих зданий и помещений
Платежи по приобретению транспортных средств
Приобретение легковых автомобилей
Приобретение автобусов и микроавтобусов
Приобретение грузовых машин
Приобретение прочих транспортных средств
Приобретение производственных механизмов и оборудования
Приобретение производственных механизмов и оборудования
Приобретение сельскохозяйственных механизмов и оборудования
Приобретение прочих механизмов и оборудования
Платежи по приобретению мебели и оборудования
Приобретение мебели
Приобретение компьютерного оборудования
Приобретение инструментов
Приобретение прочей мебели и оборудования
Платежи по приобретению нематериальных активов
Приобретение нематериальных активов
Приобретение авторских прав и патентов
Приобретение прочих прав и нематериальных активов
Плата за пользование интеллектуальной собственности
Оплата труда работников
Заработная плата
Авансовые платежи по договорам
Надбавки
Дополнительные выплаты и компенсации
Прочие платы
Пособия и пенсии по социальному обеспечению
Пенсии негосударственного пенсионного фонда
Услуги средств массовой информации

46001100
46001200
46001300
46001900

Услуги средств массовой информации
Услуги типографии
Рекламно – издательские услуги
Прочие услуги

50000000
51000000
51100000
51110000
51111000
51112000
51113000
51119000
51200000
51210000
51211000

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Операции по депозитам
Операции по депозитам в НБКР
Операции по депозитам в НБКР
- по размещению депозитов в НБКР
- по выплате процентов по депозитам в НБКР
- по снятию депозитов в НБКР
- прочие операции по депозитам в НБКР
Операции по депозитам Правительства КР
Операции по депозитам Правительства КР
- по размещению депозитов Правительства КР

51212000

- по выплате процентов по депозитам Правительства КР

51213000
51219000
51300000
51310000
51311000
51312000
51313000
51319000
51400000
51410000
51411000
51411100
51411200
51411300
51411900

- по снятию депозитов Правительства КР
- прочие операции по депозитам Правительства КР
Операции по межбанковским депозитам
Операции по межбанковским депозитам
- по размещению межбанковских депозитов
- по выплате процентов по межбанковским депозитам
- по снятию межбанковских депозитов
- прочие операции по межбанковским депозитам
Операции по депозитам клиентов
Операции по депозитам клиентов-резидентов
Операции по депозитам организаций-резидентов
- по размещению депозитов организаций-резидентов
- по выплате процентов по депозитам организаций-резидентов
- по снятию депозитов организаций-резидентов
- прочие операции по депозитам организаций-резидентов
Операции по депозитам физических лиц-резидентов (включая индивидуальных
предпринимателей-резидентов)
- по размещению депозитов физических лиц-резидентов (включая индивидуальных
предпринимателей-резидентов)
- по выплате процентов по депозитам физических лиц-резидентов (включая индивидуальных
предпринимателей-резидентов)
- по снятию депозитов физических лиц-резидентов (включая индивидуальных
предпринимателей-резидентов)
- прочие операции по депозитам физических лиц-резидентов (включая индивидуальных
предпринимателей-резидентов)
Операции по депозитам клиентов-нерезидентов
Операции по депозитам организаций-нерезидентов
- по размещению депозитов организаций-нерезидентов
- по выплате процентов по депозитам организаций-нерезидентов
- по снятию депозитов организаций-нерезидентов
- прочие операции по депозитам организаций-нерезидентов
Операции по депозитам физических лиц-нерезидентов (включая индивидуальных
предпринимателей-нерезидентов)

51412000
51412100
51412200
51412300
51412900
51420000
51421000
51421100
51421200
51421300
51421900
51422000

51422100
51422200
51422300
51422900
51500000
51510000
51511000
51512000
51513000
51519000
51520000
51521000
51522000
51523000
51529000
51600000
51610000
51611000
51612000
51613000
51619000
51620000
51621000
51622000

- по размещению депозитов физических лиц-нерезидентов (включая индивидуальных
предпринимателей-нерезидентов)
- по выплате процентов по депозитам физических лиц-нерезидентов (включая индивидуальных
предпринимателей-нерезидентов)
- по снятию депозитов физических лиц-нерезидентов (включая индивидуальных
предпринимателей-нерезидентов)
- прочие по депозитам физических лиц-нерезидентов (включая индивидуальных
предпринимателей-нерезидентов)
Операции по депозитам других финансово-кредитных учреждений (кроме коммерческих
банков)
Операции по депозитам других финансово-кредитных учреждений-резидентов (кроме
коммерческих банков)
- по размещению депозитов других финансово-кредитных учреждений-резидентов (кроме
коммерческих банков)
- по выплате процентов по депозитам других финансово-кредитных учреждений-резидентов
(кроме коммерческих банков)
- по снятию депозитов других финансово-кредитных учреждений-резидентов (кроме
коммерческих банков)
- прочие операции по депозитам других финансово-кредитных учреждений-резидентов (кроме
коммерческих банков)
Операции по депозитам других финансово-кредитных учреждений- нерезидентов (кроме
коммерческих банков)
- по размещению депозитов других финансово-кредитных учреждений-нерезидентов (кроме
коммерческих банков)
- по выплате процентов по депозитам других финансово-кредитных учреждений-нерезидентов
(кроме коммерческих банков)
- по снятию депозитов других финансово-кредитных учреждений-нерезидентов (кроме
коммерческих банков)
- прочие операции по депозитам других финансово-кредитных учреждений-нерезидентов (кроме
коммерческих банков)
Операции по депозитам в других финансово-кредитных учреждениях (кроме
коммерческих банков)
Операции по депозитам в других финансово-кредитных учреждениях-резидентах (кроме
коммерческих банков)
- по размещению депозитов в других финансово-кредитных учреждениях-резидентах (кроме
коммерческих банков)
- по выплате процентов по депозитам в других финансово-кредитных учреждениях-резидентах
(кроме коммерческих банков)
- по снятию депозитов в других финансово-кредитных учреждениях-резидентах (кроме
коммерческих банков)
- прочие операции по депозитам в других финансово-кредитных учреждениях - резидентах
(кроме коммерческих банков)
Операции по депозитам в других финансово-кредитных учреждениях-нерезидентах
(кроме коммерческих банков)
- по размещению депозитов в других финансово-кредитных учреждениях-нерезидентах (кроме
коммерческих банков)
- по выплате процентов по депозитам в других финансово-кредитных учрежденияхнерезидентах

51623000

- по снятию депозитов в других финансово-кредитных учреждениях-нерезидентах

51629000

- прочие операции по депозитам в других финансово-кредитных учреждениях-нерезидентах

51900000
52000000

Прочие операции по депозитам
Операции по кредитам

52100000
52110000
52111000
52112000
52113000
52114000
52120000
52121000
52122000
52123000
52124000
52130000
52131000
52132000
52133000
52134000
52140000
52141000
52142000
52144000
52145000
52150000
52200000
52210000
52211000
52212000
52213000
52214000
52215000
52216000
52217000
52218000
52219000
52220000
52221000
52222000
52223000
52224000
52225000
52226000
52227000
52228000
52229000

Операции по кредитам Национального банка Кыргызской Республики
Операции по кредитам «овернайт»
- по выдаче кредитов «овернайт»
- по погашению основной суммы по кредитам «овернайт»
- по погашению процентов по кредитам «овернайт»
- прочие по кредитам «овернайт»
Операции по выдаче кредитов последней инстанции
- по выдаче кредитов последней инстанции
- по погашению основной суммы по кредитам последней инстанции
- по погашению процентов по кредитам последней инстанции
- прочие по выдаче кредитов последней инстанции
Операции по выдаче прочих кредитов
- по выдаче прочих кредитов
- по погашению основной суммы по прочим кредитам
- по погашению процентов по прочим кредитам
- прочие по выдаче прочих кредитов
Операции по выдаче внутридневных кредитов
- по выдаче внутридневных кредитов
- по погашению основной суммы по внутридневным кредитам
- пролонгация внутридневного кредита в кредит «овернайт»
- прочие по внутридневным кредитам
Прочие операции по кредитам НБКР
Операции по межбанковским кредитам
Операции по выдаче межбанковских кредитов
- под залог ГКВ
- под залог нот НБКР
- под залог государственных ценных бумаг (урегулирования)
- под залог других государственных ценных бумаг
- под залог других ценных бумаг
- под залог иностранной валюты
- под прочие залоги
- без залога
-прочие
Операции по погашению процентов по межбанковским кредитам
- под залог ГКВ
- под залог нот НБКР
- под залог государственных ценных бумаг (урегулирования)
- под залог других государственных ценных бумаг
- под залог других ценных бумаг
- под залог иностранной валюты
- под прочие залоги
- без залога
- прочие

52230000

Операции по погашению основной суммы по межбанковским кредитам

52231000
52232000
52233000
52234000
52235000

- под залог ГКВ
- под залог нот НБКР
- под залог государственных ценных бумаг (урегулирования)
- под залог других государственных ценных бумаг
- под залог других ценных бумаг

52320000
52321000
52321100

- под залог иностранной валюты
- под прочие залоги
- без залога
-прочие
Операции по кредитам клиентам
Операции по кредитам клиентам-резидентам
Операции по кредитам организациям-резидентам
- по выдаче кредитов организациям-резидентам
- по погашению процентов по кредитам организациям-резидентам
- по погашению основной суммы по кредитам организациям-резидентам
- прочие операции по кредитам организациям-резидентам
Операции по кредитам физическим лицам-резидентам (включая индивидуальных
предпринимателей-резидентов)
- по выдаче кредитов физическим лицам-резидентам (включая индивидуальных
предпринимателей-резидентов)
- по погашению процентов по кредитам физическим лицам-резидентам (включая
индивидуальных предпринимателей-резидентов)
- по погашению основной суммы по кредитам физическим лицам-резидентам (включая
индивидуальных предпринимателей-резидентов)
- прочие операции по кредитам физическим лицам-резидентам (включая индивидуальных
предпринимателей-резидентов)
Операции по кредитам клиентам-нерезидентам
Операции по кредитам организациям-нерезидентам
- по выдаче кредитов организациям-нерезидентам

52321200

- по погашению процентов по кредитам организациям-нерезидентам

52321300

- по погашению основной суммы по кредитам организациям-нерезидентам

52321900

- прочие операции по кредитам организациям-нерезидентам
Операции по кредитам физическим лицам-нерезидентам (включая индивидуальных
предпринимателей-нерезидентов)
- по выдаче кредитов физическим лицам-нерезидентам (включая индивидуальных
предпринимателей-нерезидентов)
- по погашению процентов по кредитам физическим лицам-нерезидентам (включая
индивидуальных предпринимателей-нерезидентов)
- по погашению основной суммы по кредитам физическим лицам-нерезидентам (включая
индивидуальных предпринимателей-нерезидентов)
- прочие операции по кредитам физическим лицам-нерезидентам (включая индивидуальных
предпринимателей-нерезидентов)
Операции по кредитам другим финансово-кредитным учреждениям (кроме коммерческих
банков)
Операции по кредитам другим финансово-кредитным учреждениям-резидентам (кроме
коммерческих банков)
- по выдаче кредитов другим финансово-кредитным учреждениям-резидентам (кроме
коммерческих банков)
- по погашению процентов по кредитам другим финансово-кредитным учреждениям-резидентам
(кроме коммерческих банков)
- по погашению основной суммы по кредитам другим финансово-кредитным учреждениямрезидентам (кроме коммерческих банков)
- прочие операции по кредитам другим финансово-кредитным учреждениям-резидентам (кроме
коммерческих банков)
Операции по кредитам другим финансово-кредитным учреждениям-нерезидентам (кроме
коммерческих банков)

52236000
52237000
52238000
52239000
52300000
52310000
52311000
52311100
52311200
52311300
52311900
52312000
52312100
52312200
52312300
52312900

52322000
52322100
52322200
52322300
52322900
52400000
52410000
52411000
52412000
52413000
52419000
52420000

53113000
53114000
53119000
53200000
53210000
53221100

- по выдаче кредитов другим финансово-кредитным учреждениям-нерезидентам (кроме
коммерческих банков)
- по погашению процентов по кредитам другим финансово-кредитным учреждениямнерезидентам (кроме коммерческих банков)
- по погашению основной суммы по кредитам другим финансово-кредитным учреждениямнерезидентам (кроме коммерческих банков)
- прочие операции по кредитам другим финансово-кредитным учреждениям-нерезидентам
(кроме коммерческих банков)
Прочие операции по кредитам
Операции с иностранной валютой и драгоценными металлами
Операции по покупке-продаже иностранной валюты
Операции по покупке-продаже иностранной валюты
- иностранной валюты в Автоматизированной торговой системе Национального банка
Кыргызской Республики
- иностранной валюты вне Автоматизированной торговой системе Национального банка
Кыргызской Республики
- наличной иностранной валюты
-операции курсовой разницы по покупке-продаже иностранной валюты
- прочие операции по покупке-продаже иностранной валюты
Валютные СВОП операции
Валютные СВОП операции
- начальная валютная СВОП операция

53221200

- возврат основной суммы по завершающей валютной СВОП операции

53221300
53221400
53300000
53310000
53311000
53312000
53319000
53320000
53400000
53410000
53411000
53419000
54000000
54100000
54101000
54101100
54101300

- выплата процентов по завершающей валютной СВОП операции
- прочие операции по валютным СВОП операциям
Операции с ценными бумагами в иностранной валюте
Операции с ценными бумагами в иностранной валюте
- по покупке-продаже ценных бумаг в иностранной валюте
- по выплате процентов по ценным бумагам в иностранной валюте
- прочие операции с ценными бумагами в иностранной валюте
Прочие операции с иностранной валютой
Операции с драгоценными металлами
Приобретение драгоценных металлов
Приобретение золота
Приобретение других драгоценных металлов
Операции с ценными бумагами
Операции с Государственными Казначейскими Векселями
Операции с Государственными Казначейскими Векселями (ГКВ)
- покупка ГКВ на аукционе
- погашение ГКВ

54101600

- чистая позиция по операциям ГКВ на вторичном рынке в Автоматизированной торговой
системе Национального банка Кыргызской Республики

54101700

- операция по покупке-продаже ГКВ на вторичном рынке вне Автоматизированной торговой
системе Национального банка Кыргызской Республики

54101800

- начальная «РЕПО» операция с ГКВ на вторичном рынке вне Автоматизированной торговой
системе Национального банка Кыргызской Республики

52421000
52422000
52423000
52429000
52900000
53000000
53100000
53110000
53111000
53112000

54101900

- завершающая «РЕПО» операция с ГКВ на вторичном рынке вне Автоматизированной торговой
системе Национального банка Кыргызской Республики

54101990

- прочие операции с ГКВ

54200000

Операции с ценными бумагами Национального банка Кыргызской Республики

54201000
54201100
54201200

Операции с нотами НБКР
- покупка нот на аукционе
- погашение нот НБКР
- чистая позиция по операциям с нотами в Автоматизированной торговой системе
Национального банка Кыргызской Республики
- покупка-продажа нот НБКР на вторичном рынке вне Автоматизированной торговой системе
Национального банка Кыргызской Республики

54201300
54201400
54201500

- начальная «РЕПО» операция с нотами НБКР на вторичном рынке вне Автоматизированной
торговой системе Национального банка Кыргызской Республики

54201600

- завершающая «РЕПО» операция с нотами НБКР на вторичном рынке вне Автоматизированной
торговой системе Национального банка Кыргызской Республики

54301400

- прочие операции с нотами НБКР
Операции с государственными ценными бумагами (урегулирования)
Операции с государственными ценными бумагами (урегулирования)
- погашение государственных ценных бумаг (урегулирования)
- выплата процентов по государственным ценным бумагам (урегулирования)
- операция по покупке-продаже государственных ценных бумаг (урегулирования) на вторичном
рынке
- начальная «РЕПО» операция с государственными ценными бумагами (урегулирования)

54301500

- завершающая «РЕПО» операция с государственными ценными бумагами (урегулирования)

54301900
54400000
54401000
54401100
54401200
54401300
54401400
54401500
54401900
54500000
54501000
54501100
54501200

- прочие операции с государственными ценными бумагами (урегулирования)
Операции с Государственными Казначейскими облигациями.
Операции с Государственными Казначейскими Облигациями (ГКО)
покупка ГКО на аукционе.
погашение ГКО
покупка - продажа ГКО на вторичном рынке
начальная «РЕПО» операция с ГКО на вторичном рынке
заверщающая РЕПО операция с ГКО на вторичном рынке
прочие операции с ГКО
Операции с другими государственными ценными бумагами
Операции с другими государственными ценными бумагами
- погашение других государственных ценных бумаг
- выплата процентов по другим государственным ценным бумагам

54501300

- операция по покупке-продаже других государственных ценных бумаг на вторичном рынке

54501400
54501500
54501600

- начальная «РЕПО» операция с другими государственными ценными бумагами
- завершающая «РЕПО» операция с другими государственными ценными бумагами
- прочие операции с другими государственными ценными бумагами
- операции с Государственными Ценными бумагами на первичном рынке, размещенные через
Кыргызскую Фондовую Биржу
- погашение Государственных Ценных бумаг, размещенных через Кыргызскую Фондовую
Биржу

54201900
54300000
54301000
54301100
54301200
54301300

54501700
54501800

54600000
54601000
54601100
54601200
54601300
54601400
54601500
54601600

- операции с Государственными Ценными бумагами на вторичном рынке, размещенными через
Кыргызскую Фондовую Биржу
Операции с другими ценными бумагами
Операции с другими ценными бумагами
- покупка других ценных бумаг на первичном рынке
- погашение других ценных бумаг
- выплата процентов по другим ценным бумагам
- дивиденды по акциям
- операции по покупке-продаже других ценных бумаг на вторичном рынке
- начальная «РЕПО» операция с другими ценными бумагами на вторичном рынке

54601700

- завершающая «РЕПО» операция с другими ценными бумагами на вторичном рынке

54601900
54700000
54710000
54720000

- прочие операции с другими ценными бумагами
Ценные бумаги, выпущенные за рубежом
Ценные бумаги, выпущенные за рубежом
Финансовые деривативы
- ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале, облигации, долговые обязательства,
ценные бумаги денежного рынка, кроме ГКВ, ГКО и других ценных бумаг, выпущенных
правительствами иностранных государств
- ГКВ, ГКО и другие ценные бумаги, выпущенные правительствами иностранных государств
производные или вторичные финансовые инструменты
- прочие ценные бумаги, выпущенные за рубежом
- Опционы (валютные, процентные, товарные), фьючерсы, варранты и такие инструменты, как
соглашения о валютных или процентных свопах
Прочие операции с ценными бумагами

54501900

54721000
54722000
54723000
54724000
54800000
55000000
55100000
55101000
55102000
55103000
55104000
55105000
55106000
55107000
55108000
55109000
55110000
55111000
55112000

Специфические платежи, расчеты и переводы, операции с областными управлениями и
операции оборотной кассы, финансовые санкции.
Специфические платежи
Платежи по гуманитарной помощи
Оказание благотворительной помощи
Финансирование филиалов и представительств
Возврат средств филиалами и представительствами
Транзитные переводы по корреспондентским счетам банков
Расчеты по нетто-позициям
Гарантийный взнос
Возврат гарантийного взноса
Выдача ссуд на индивидуальное жилищное строительство, хозяйственные заведения и операции
ломбарда
Возврат выданного займа
Возврат излишне перечисленной суммы денежных средств клиентов
Перевод сальдо одного расчетного счета на другой расчетный счет (правопреемника) при
закрытии (ликвидации) организации

55113000

Перечисление организацией социальному фонду компенсации, пенсии и пособия по увечью

55114000
55115000
55116000
55117000
55118000
55120000
55200000

ГСМ, используемое в производстве
Оплата дивидендов
Гранты
Членские взносы
Спонсорская помощь
Прочие переводы
Платежи и переводы

55212000
55213000
55214000
55299000
55300000
55301000
55302000
55303000
55304000
55305000
55306000
55307000

Межбанковские переводы
Обмен активами
Пополнение счета
Оплата за обслуживание счета
Оплата за обналичивание валюты
Оплата за услуги оператора межбанковской клиринговой системы
Оплата за гросс
Плата за несоблюдение Обязательных Резервных Требований
Компенсация за соблюдение Обязательных Резервных Требований
Возврат ошибочно или излишне перечисленной суммы денежных средств
Возврат денежных средств, в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении
(сторно)
Закрытие сальдо текущего счета Казначейства
Инвестиции в дочерние компании
Перевод средств по системам денежных переводов
Прочие платежи и переводы
Операции с областными управлениями и операции оборотной кассы
Пополнение кассы областных управлений
Пополнение корреспондентского счета через областные управления
Взнос наличных денежных средств в кассу
Получение наличных денежных средств из кассы
Недостача наличных денежных средств при пересчете в кассе
Излишек наличных денежных средств при пересчете в кассе
Прочие операции с областными управлениями

55308000

Операции по подкреплению операционных касс коммерческих банков областных управлений

55201000
55202000
55203000
55204000
55205000
55206000
55207000
55208000
55209000
55210000
55211000

55309000
55310000
55400000
55401000
55402000
55403000
55410000
55500000
55501000
55600000
55601000
55602000
55603000
55609000

Возврат денежных средств, при возникновении форс-мажорных обстоятельств по доставке
наличности в областном управлении
Прочие операции в кассе
Финансовые санкции
Пени
Штрафы
Неустойки
Прочие финансовые санкции
Прочие специфические платежи
Прочие специфические платежи
Инвестиции и финансовое участие
- инвестиции и финансовое участие в банках
- инвестиции и финансовое участие в других финансово-кредитных учреждениях
- инвестиции и финансовое участие в нефинансовых организациях
- прочие инвестиции и финансовое участие

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

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
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

11411200
11411300
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
11422130
11422140
11422150
11422160
11422170
11422180
11422190
11422200
11422210
11422220

ЕАЭСке кошулганга чейин Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга
КНС
ЕАЭС ке мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү
товарларга КНС
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
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

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
11423230
11423290
11423300
11423310
11423320
11423330
11423340
11423350
11423360
11423400
11423410
11423420
11424000
11424100
11424110
11424120
11424130
11424140
11424150
11424160
11424170
11424180
11424190

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
Шарапматериалдары
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
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

11424200
11424210
11424220
11424230
11424290
11424300
11424310
11424320
11424330
11424340
11424350
11424360
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
11442240

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
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
Калай, вольфрам

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
11515000
11515100
11515200
11515300
11515400
11516000
11516100
11516200

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
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

11516300
11516400
11516500

11517000

11517100
11517200
11517300
11517400
11517500
11518000
11518100
11520000
11521000
11521100
11521200
11521300
11521400

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
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

11522000

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча мүчө
мамлекеттердин милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар

11522100

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан
Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү
пайыздар

11522200

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь
Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү
пайыздар

11522300

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия
Федерациясы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү
пайыздар

11522400

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армения
Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү
пайыздар

11523000

11523100
11523200

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

11523300
11523400

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

11524000

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык
чараларды колдонуу жөнүндө Макулдашууга ылайык төлөнгөн атайын, демпингге
каршы жана компенсациялык алымдар

11524100

Казакстан Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11524200

Беларусь Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11524300

Россия Федерациясынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11524400

Армения Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
Дагы башка салыктар жана жыйымдар
Дагы башка салыктар жана жыйымдар
Дагы башка салыктар жана жыйымдар

11600000
11610000
11611000
11611100
11611200
12000000
12100000
12110000
12110100
12110200
12110300
12110400
12120000
12120100
12120200
12120300
12120400
12130000
12130100

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)
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

12130200

Полюс боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтоо пенсиялык фонддон башка)

12130300

Мамлекеттик топтоо пенсиялык фонд боюнча полюс боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү

12130400

Дыйкан жана фермер чарбасынын камсыздандыруу төлөмдөрү (ГНПФ дан тышкары)

12130500

Дыйкан жана фермер чарбасынын камсыздандыруу төлөмдөрү (ГНПФ боюнча)
Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөгөн камсыздандыруу төгүмдөрү
Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөгөн камсыздандыруу төгүмдөрү
Айылдык товар өндүрүүчүлөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү
Айылдык товар өндүрүүчүлөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү

12140000
12140100
12150000
12150100

12200000
12210000
12210100
12220000
12220100
12230000
12230100
12300000
12310000
12310100
12310200
12310300
12310400
12320000
12320100
13000000
13100000
13110000
13111000
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

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
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

14122000
14122100
14122200
14150000
14151000
14151100
14151200
14152000
14152100
14152200
14152300
14152400
14152500
14152600
14152700
14152800
14152900
14153000
14153100
14153200

Пайда
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы
Мамлекеттик ишканалардын пайдасы
Ижара акысы
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

14153900
14154000

Дагы башка мүлк ижарасы үчүн акы
Материалдык эмес активдердин ижарасы үчүн акы

14154100

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

14200000
14220000
14221000
14221100
14221200
14221300
14221400
14221500
14221600
14221700
14221900
14222000
14222100
14222200
14222300
14222400
14222500
14223000
14223100
14224000

Радио жыштык спектрин жана/же номиналдарын берүү, таңдоо,узартуу жана колдонуу үчүн акы
Дагы башка төлөмдөр
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

14224100
14224200
14224300
14224900
14230000
14231000
14231100
14231200
14231300
14231400
14231500
14231600
14231700
14231800
14231900
14232000
14232100
14232200
14232300
14232400
14232500
14232600
14232700
14232800
14232900
14233000
14233100
14233200
14233300
14233400
14233500
14233600
14233900
14234000
14234100
14234200
14234300
14234400

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, дарылоопрофилактикалык 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
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 санатордуккурорттук 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 аскердикэсепке 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
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Лабораториялардын, продукцияны, персоналды жана башкалардын компетенттүүлүгүн ырастоо
үчүн акы
Сертификаттарды берүү акысы
Мамлекеттик каттоо акысы
Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүүбоюнча
классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөргө акы
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
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
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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
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
Кызматкерлердин эмгек акысы
Маяна
Маяна
Туруктуу кызматкерлердин маянасы
Негизги маяна
Yстөк акы
Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар
Убактылуу кызматкерлердин маянасы
Контракт же убактылуу негизде жалданган кызматкерлер
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү
Социалдык фондго төгүмдөр
Социалдык фондго төгүмдөр
Пенсиялык фондго төгүмдөр
Медициналык камсыздандыруу фондуна төгүмдөр
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу
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Кызматтык кыдырууларга чыгашалар
Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары
Транспорттук чыгашалар
Мейманкана чыгашасы
Суткалык чыгаша
Чет өлкөгө иш-сапарына чыгашалар
Транспорттук чыгашалар
Мейманкана чыгашасы
Суткалык чыгаша
Байланыш кызматын көрсөтүү
Байланыш кызматын көрсөтүү
Телефондук кызмат көрсөтүү жана факсимилдик байланыш
Уюлдук байланыш кызматын көрсөтүү
Фельдъегердик байланыш кызматын көрсөтүү
Почтолук байланыш кызматын көрсөтүү
Телерадиопрограммаларды трансляциялоо боюнча кызмат көрсөтүүгө акы
Дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү
Ижара акысы
Ижара акысы
Имараттардын жана жайлардын ижарасы
Жабдуулар жана шаймандар ижарасы
Транспорт каражаттарынын ижарасы
Дагы башка мулктердун ижарасы
Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр
Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр
Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар
Запастык бөлүктөрдү алуу
Транспорт каражаттарын тейлөө
Дагы башка транспорт кызматын көрсөтүү
Дагы башка товардарды жана кызмат көрсөтүүнү алуу
Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу
Юридикалык кызмат көрсөтүү
Консультант кызматын көрсөтүү
Маалымат технологияларынын тармагындагы тейлөө кызматтары
Мулк абалын күтүү кызматы
Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы
Тарых жана маданият эстеликтерин реставрациялоо
Имарат, жайларды жана мүлктөрду күтүүнүн дагы башка кызматтары
Мамлекеттик кызматчыларды жана калкты окутуу
Мамлекеттик кызматчыларды окутуу
Кыска мөөнөттүү негизде кесиптик техникалык билим беруу окуу жайларында эрезеге жеткен
калкты окутуу жана кайра окутуу
Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгымдар
Өкүлчүлүк чыгашалары
Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо үчүн чыгымдар
Маалыматтык-коммуникациялык кызматтарды көрсөтүүгө акы
Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү
Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо
системасында
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Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо
системасында
Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо
системасында
Медициналык товарларды жана кызматтарды сатып алуу
Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу
Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу
Инсулин жана инсулиндүү препараттарды алуу
Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, ветеринардык каражаттарды жана кызматтык
жаныбарларга керектүү препаратарды алуу
Медициналык кызматтарды сатып алууга байланышкан чыгымдар
Лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдү сатып алуу үчүн чыгымдар
Тамак-аш азыктарын алуу
Тамак-аш азыктарын алуу
Тамак-аш азыктарын алуу
Тамак-аш азыктарына төлөмдөрдү компенсациялоо
Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, кызматтык жаныбарларга жем алуу
Товарларды жана кызматтарды сатып алуу
Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар
Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар
Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар
Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар
Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу
Камсыз кылууларды алуу
Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу
Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу,
тигүү жана оңдоо
Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу,
тигүү жана оңдоо
Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү
жана оңдоо
Көмүрдү сатып алуу жана отундун башка түрлөрүн алуу
Көмүрдү сатып алуу жана отундун башка түрлөрүн алуу
Таш көмүрдү сатып алуу
Отундун башка түрлөрүн алуу
Күзөт кызматтарын сатып алуу
Күзөт кызматтарын сатып алуу
Мекемеден сырткары күзөттүн тейлөө кызматтарын сатып алуу
Башка күзөт кызматтарын сатып алуу
Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана тындыруу боюнча
банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар
Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана тындыруу боюнча
банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар
Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө байланышкан каржы
кызматтары
Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө байланышкан башка
кызматтары
Улуттук банктын, коммерциялык банктардын, финансы-кредиттик мекемелердин башка
кызматтары

22261400
22300000
22310000
22311000
22311100
22311200
22311300
22311400
22350000
22351000
22351100
22351200
24000000
24100000
24110000
24111000
24111100
24200000
24210000
24211000
24211100
24211200
24220000
24221000
24221100
24300000
24310000
24311000
24311100
25000000
25100000
25110000
25111000
25111100
25120000
25121000
25121100
25200000
25210000
25211000
25211100
25220000
25221000
25221100
26000000
26100000

Казына системасын тейлөө боюнча акционердик-коммерциялык банктардын кызматтары
Коммуналдык кызматтар
Коммуналдык кызматтар
Коммуналдык кызматтар
Сууга акы
Электр энергиясына акы
Жылуулук энергиясына акы
Газга акы
Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы
Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы
Лифтти колдонуу үчүн акы
Унаа токтотуучу жайлардын жана гараждардын ижарасына акы
Пайыздар
Резидент эместерге пайыздар
Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча
пайыздарды төлөө
Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча
пайыздарды төлөө
Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча
пайыздарды төлөө
Мамлекеттик башкаруу секторунан тышкары резиденттерге төлөнүүчү пайыздар
Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө
Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө
Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө
Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө
Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө
Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө
Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө
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
Субсидиялар
Мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
Менчик ишканаларга субсидиялар
Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар
Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар
Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар
Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар
Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар
Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар
Гранттар
Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө гранттар

26110000
26111000
26111100
26120000
26121000
26121100
26200000
26210000
26211000
26211100
26211200
26211900
26220000
26221000
26221100
26300000
26310000
26311000
26311100
26311200
26312000
26312100
26312200
26312400
26313000
26313100
26320000
26321000
26321100
27000000
27100000
27110000
27111000
27111100
27111200
27111300
27111400
27111500
27111600
27112000
27112100
27113000
27113100
27113200
27113300

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар
Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар
Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар
Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар
Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар
Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар
Эл аралык уюмдарга гранттар
Эл аралык уюмдарга учурдагы гранттар
КМШ алкагында эл аралык уюмдарга жана бирикмелерге төгүмдөр
Эл аралык уюмдарга төгүмдөр
КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр
Дагы башка кайтарымсыз которуулар
Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар
Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар
Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар
Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине гранттар
Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы гранттар
Жергиликтүү бюджеттерге гранттар
Категориялык гранттар
Теңештирүү гранттары
Өз ара эсептешүүлөр боюнча берилүүчү каражаттар
Республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке өз ара эсептешуулөр боюнча өткөрүлүп
берилүүчү каражаттар
Жергиликтүү бюджеттен республикалык бюджетке өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп
берилүүчү каражаттар
Жергиликтүү бюджеттердин деңгээлдери ортосунда өткөрүлүп берилүүчү каражаттар
Субвенциялар
Социалдык фондго субвенциялар
Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар
Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар
Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар
Социалдык жөлөк пулдар жана төлөмдөр
Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул
Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул
Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул
Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү
Бийик тоолуу шартта жана жетүүгө кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдик пенсиясы
Аскер кызматчыларына пенсиялар
Көп балалуу энелерге жана бала кезинен майыптардын энелерине пенсиялар
Калктын айрым категорияларына пенсиялар
Бийик тоолуу шартта жана жетүүгө кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдик пенсиясы
Аскер кызматчыларын мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу
Аскер кызматчылары курман болгон, майыптык алган учурда аларды мамлекеттик милдеттүү
өздүк камсыздандыруу
Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча төлөөлөр
Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөөлөр
Иште жаракат алганы үчүн компенсациялык төлөөлөр
Чернобыль АЭСда авариянын кесепеттерин жоюунун катышуучуларына компенсациялык
төлөмдөр

28231200

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча үстөк акы
Майыптар пенсиясына үстөк акы
Өзгөчө эмгек сиңиргендиги үчүн пенсияга үстөк акы
Калкты медициналык камсыздандыруу
16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу
Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу
Социалдык жөлөк пул алган адамдарды медициналык камсыздандыруу
Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул
Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул
Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул
Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жөлөк пул
Бала төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул
Бала 3 жашка чыкканга чейин энеге жөлөк пул
Жумушсуздук боюнча жөлөк пул
Калкка социалдык төлөөлөр
Баккан адамынан айрылганга байланыштуу компенсациялык төлөөлөр
Дагы башка социалдык жөлөк пул жана төлөөлөр
Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөк пул
Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул
Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө
Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер
Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер
Калктын ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү боюнча дагы башка чыгашалар
Кесиптик окутууга чыгашалар
Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар
Чакан кредиттөөгө чыгашалар
Жумуш орунуна чек
Ден соолукту чыңдоо иш-чараларына чыгашалар
Кызматкерлерди жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоо иш-чараларына
чыгашалар
Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам
Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам
Башка чыгашалар
Дагы башка ар түрдүү чыгашалар
Стипендиялар
Стипендиялар
Стипендиялар
Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар
Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар
Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар
Соттун чечимдерин аткаруу
Соттун чечимдерин аткаруу
Соттун чечимдерин аткаруу
Ээлеген кызматынан мыйзамсыз бошотулган кызмат адамдарына компенсациялар

28240000
28241000
28241100

Резервдик фонддор
Резервдик фонддор
Резервдик фонддор

30000000

БЮДЖЕТТИК УЮМДАРДЫН АКТИВДЕРИ ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИ БОЮНЧА
ТӨЛӨМДӨР

27114000
27114100
27114200
27115000
27115100
27115200
27115300
27200000
27210000
27211000
27211100
27211200
27211300
27211400
27211500
27211600
27212000
27212100
27212200
27212300
27213000
27213100
27214000
27214100
27214200
27214300
27214400
27215000
27215100
27216000
27216100
28000000
28200000
28210000
28211000
28211100
28220000
28221000
28221100
28230000
28231000
28231100

31000000
31100000
31110000
31111000
31111100
31111110
31111120
31111190
31111200
31111210
31111220
31111290
31111300
31111310
31111320
31111390
31112000
31112100
31112110
31112120
31112130
31112190
31112200
31112210
31112220
31112230
31112290
31112300
31112310
31112320
31112330
31112390
31113000
31113100
31113110
31113120
31113130
31113190
31113200
31113210
31113220
31113230
31113290
31113300
31113310
31113320
31113330
31113390
31120000
31121000

Финансылык эмес активдер
Негизги фонддор
Имараттар жана курулуштар
Турак-жай имараттары жана имарат-жайлары
Турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатуу
Батирлерди сатуу
Үйлөрдү сатуу
Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатуу
Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатып алуу жана куруу
Батирлерди сатып алуу жана куруу
Үйлөрдү сатып алуу жана куруу
Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатып алуу жана куруу
Турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын капиталдык оңдоо
Батирлерди капиталдык оңдоо
Үйлөрдү капиталдык оңдоо
Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын капиталдык оңдоо
Турак-жай эмес имараттар
Турак-жай эмес имараттарды сатуу
Өндүрүштүк имараттарды сатуу
Институттук имараттарды сатуу
Аскердик имараттарды сатуу
Башка имараттарды сатуу
Турак-жай эмес имараттарды сатып алуу жана куруу
Өндүрүштүк имараттарды сатып алуу жана куруу
Институттук имараттарды сатып алуу жана куруу
Аскердик имараттарды сатып алуу жана куруу
Башка имараттарды сатып алуу жана куруу
Турак-жай эмес имараттарды капиталдык оңдоо
Өндүрүштүк имараттарды капиталдык оңдоо
Институттук имараттарды капиталдык оңдоо
Аскердик имараттарды капиталдык оңдоо
Башка имараттарды
Курулуштар
Курулуштарды сатуу
Өндүрүштүк курулуштарды сатуу
Жолдорду сатуу
Көпүрөлөрдү сатуу
Башка курулуштарды сатуу
Курулуштарды сатып алуу жана куруу
Өндүрүштүк курулуштарды сатып алуу жана куруу
Жолдорду сатып алуу жана куруу
Көпүрөлөрдү сатып алуу жана куруу
Башка курулуштарды сатып алуу жана куруу
Курулуштарды капиталдык оңдоо
Өндүрүштүк курулуштарды капиталдык оңдоо
Жолдорду капиталдык оңдоо
Көпүрөлөрдү капиталдык оңдоо
Башка курулуштарды капиталдык оңдоо
Машиналар жана жабдуулар
Транспорт каражаттары

31121100
31121110
31121120
31121130
31121140
31121150
31121160
31121190
31121200
31121210
31121220
31121230
31121240
31121250
31121260
31121290
31121300
31121310
31121320
31121330
31121340
31121350
31121360
31121390
31122000
31122100
31122110
31122120
31122190
31122200
31122210
31122220
31122290
31122300
31122310
31122320
31122390
31123000
31123100
31123110
31123120
31123130
31123140
31123150
31123190
31123200
31123210
31123220
31123230
31123240

Транспорт каражаттарын сатуу
Жеңил автомобилдерди сатуу
Автобустарды сатуу
Жүк тартуучу машиналарды сатуу
Поезддерди сатуу
Суу транспорту каражаттарын сатуу
Аба транспортун сатуу
Башка транспорт каражаттарын сатуу
Транспорт каражаттарын сатып алуу
Жеңил автомобилдерди сатып алуу
Автобустарды сатып алуу
Жүк тартуучу машиналарды сатып алуу
Поезддерди сатып алуу
Суу транспорту каражаттарын сатып алуу
Аба транспортун сатып алуу
Башка транспорт каражаттарын сатып алуу
Транспорт каражаттарын капиталдык оңдоо
Жеңил автомобилдерди капиталдык оңдоо
Автобустарды капиталдык оңдоо
Жүк тартуучу машиналарды капиталдык оңдоо
Поезддерди капиталдык оңдоо
Суу транспорту каражаттарын капиталдык оңдоо
Аба транспортун капиталдык оңдоо
Башка транспорт каражаттарын капиталдык оңдоо
Механизмдер жана өндүрүштүк жабдуулар
Механизмдерди жана өндүрүштүк жабдууларды сатуу
Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды сатуу
Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын сатуу
Башка механизмдерди жана жабдууларды сатуу
Механизмдерди жана өндүрүштүк жабдууларды капиталдык оңдоо
Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу
Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын сатып алуу
Башка механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу
Механизмдерди жана өндүрүштүк жабдууларды капиталдык оңдоо
Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды капиталдык оңдоо
Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын капиталдык оңдоо
Башка механизмдерди жана жабдууларды капиталдык оңдоо
Эмерек, офистик жабдуулар жана шаймандар
Эмеректи, офистик жабдууларды жана шаймандарды сатуу
Эмерек сатуу
Офистик жабдууларды сатуу
Компьютердик жабдууларды сатуу
Шаймандарды сатуу
Окуу китептерин, окуу куралдарын жана китептерин сатуу
Башка эмеректи жана жабдууларды сатуу
Эмеректи, офистик жабдууларды жана шаймандарды сатып алуу
Эмерек сатып алуу
Офистик жабдууларды сатып алуу
Компьютердик жабдууларды сатып алуу
Шаймандарды сатып алуу

31123250
31123290
31130000
31131000

Окуу китептерин, окуу куралдарын жана китептерин сатып алуу
Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу
Башка негизги фонддор
Өстүрүлүп жаткан активдер, анын ичинде өсүмдүктөр жана жаныбарлар

31131100

Өстүрүлүп жаткан активдерди, анын ичинде өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды сатуу

31131110
31131120
31131130
31131140
31131150
31131190

Сертификацияланган үрөндөрдү сатуу
Өсүмдүктөрдү сатуу
Жаныбарларды сатуу
Азыктуулугу жогору малды сатуу
Унаалык малды сатуу
Өстүрүлүп жаткан башка активдерди сатуу
Өстүрүлүп жаткан активдерди, анын ичинде өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды сатып
алуу
Сертификацияланган үрөндөрдү сатып алуу
Өсүмдүктөрдү сатып алуу
Жаныбарларды сатып алуу
Азыктуулугу жогору малды сатып алуу
Унаалык малды сатып алуу
Өстүрүлүп жаткан башка активдерди сатып алуу
Материалдык эмес активдер
Материалдык эмес активдерди сатуу
Автордук укуктарды жана патенттерди сатуу
Жер казынасына болгон укукту сатуу
Жыштыкты пайдалануу укугун сатуу
Башка укуктарды жана материалдык эмес активдерди сатуу
Материалдык эмес активдерди сатып алуу
Автордук укуктарды жана патенттерди сатып алуу
Жер казынасына болгон укукту сатып алуу
Жыштыкты пайдалануу укугун сатып алуу
Башка укуктарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу
Запастар
Стратегиялык запастар
Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун запастары
Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун запастарын сатуу
Күйүүчү-майлоочу материалдарды сатуу
Дан өсүмдүктөрүн сатуу
Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун башка запастарын сатуу
Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун запастарын сатып алуу
Күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алуу
Дан өсүмдүктөрүнүн запастарын сатып алуу
Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун башка запастарын сатып алуу
Башка запастар
Сырье жана материалдар
Сырьену жана материалдарды сатуу
Сырьену жана материалдарды сатуу
Сырьенун жана материалдардын запастарын сатып алуу
Сырьенун жана материалдардын запастарын сатып алуу
Аяктабаган өндүрүш
Аяктабаган өндүрүштүн запастарын сатуу

31131200
31131210
31131220
31131230
31131240
31131250
31131290
31132000
31132100
31132110
31132120
31132130
31132190
31132200
31132210
31132220
31132230
31132290
31200000
31210000
31211000
31211100
31211110
31211120
31211190
31211200
31211210
31211220
31211290
31220000
31221000
31221100
31221110
31221200
31221210
31222000
31222100

31222110
31222200
31222210
31223000
31223100
31223110
31223200
31223210
31224000
31224100
31224110
31224200
31224210
31300000
31310000
31311000
31311100
31311110
31311200
31311210
31320000
31321000
31321100
31321110
31321200
31321210
31330000
31331000
31331100
31331110
31331200
31331210
31400000
31410000
31411000
31411100
31411110
31411200
31411210
31412000
31412100
31412110
31412200
31412210
31412220
31412290
32000000
32100000
32130000
32131000

Аяктабаган өндүрүштүн запастарын сатуу
Аяктабаган өндүрүштүн запастарын сатып алуу
Аяктабаган өндүрүштүн запастарын сатып алуу
Даяр продукция
Даяр продукцияны сатуу
Даяр продукцияны сатуу
Даяр продукцияны сатып алуу
Даяр продукцияны сатып алуу
Кайра сатуу үчүн товарлар
Кайра сатуу үчүн товарларды сатуу
Кайра сатуу үчүн товарларды сатуу
Кайра сатуу үчүн товарларды сатып алуу
Кайра сатуу үчүн товарларды сатып алуу
Баалуулуктар
Баалуу металлдар жана асыл таштар
Баалуу металлдар жана асыл таштар
Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатуу
Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатуу
Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатып алуу
Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатып алуу
Маданий мурастык активдер
Маданий мурастык активдер
Маданий мурастык активдерди сатуу
Маданий мурастык активдерди сатуу
Маданий мурастык активдерди сатып алуу
Маданий мурастык активдерди сатып алуу
Зер буюмдары
Зер буюмдары
Зер буюмдарын сатуу
Зер буюмдарын сатуу
Зер буюмдарын сатып алуу
Зер буюмдарын сатып алуу
Жер жана башка өндүрүлбөгөн активдер
Жерлер
Айыл чарба жерлери
Айыл чарба жерлерин сатуу
Айыл чарба жерлерин сатуу
Айыл чарба жерлерин сатып алуу
Айыл чарба жерлерин сатып алуу
Айыл чарбасына жараксыз жерлер
Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу
Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу
Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатып алуу
Турак-жай имараттары жана курулуштар үчүн жер сатып алуу
Өндүрүштүк максаттар үчүн жер сатып алуу
Башка максаттар үчүн жер сатып алуу
Финансылык активдер
Финансылык ички активдер
Акциялардан башка баалуу кагаздар
Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар

32131100
32131110
32131200
32131210
32132000
32132100
32132110
32132200
32132210
32140000
32141000
32141100
32141110
32141190
32141200
32141210
32141290
32142000
32142100
32142110
32142120
32142130
32142200
32142210
32142220
32142230
32150000
32151000
32151100
32151110
32151190
32151200
32151210
32151290
32170000
32171000
32171100
32171110
32171200
32171210
32200000
32230000
32231000
32231100
32231110
32231200
32231210
32232000
32232100
32232110

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу
Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу
Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу
Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу
Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар
Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу
Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу
Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу
Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу
Кредиттер, ссудалар жана насыялар
Акциялардан тышкары, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар
Мамлекеттик башкаруунун деңгээлдери тарабынан ссуданы тындыруу
Жергиликтүү башкаруу органдары тарабынан бюджеттик ссудаларды тындыруу
Мамбашкаруунун башка деңгээлдери тарабынан бюджеттик ссудаларды тындыруу
Мамлекеттик башкаруунун башка органдары тарабынан ссудаларды чыгаруу
Жергиликтүү башкаруу органдарына бюджеттик ссуда чыгаруу
Мамбашкаруунун башка деңгээлдерине ссудаларды чыгаруу
Ишканаларга, финансы мекемелерине жана калкка берилүүчү ссудалар
Ишканалар, финансы мекемелери жана калк тарабынан ссудаларды тындыруу
Ишканалар жана уюмдар тарабынан ссудаларды тындыруу
Финансы мекемелери тарабынан ссудаларды тындыруу
Калк тарабынан ссудаларды тындыруу
Ишканаларга, финансы мекемелерине жана калкка ссудаларды чыгаруу
Ишканаларга жана уюмдарга ссудаларды чыгаруу
Финансы мекемелерине ссудаларды чыгаруу
Калкка ссудаларды чыгаруу
Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары
Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары
Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатуу
Акцияларды сатуу
Капиталга катышуунун башка формаларын сатуу
Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу
Акцияларды сатып алуу
Капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу
Башка ички дебитордук карыз
Башка ички дебитордук карыз
Башка ички дебитордук карызды тындыруу
Башка ички дебитордук карызды тындыруу
Башка ички дебитордук карызды таануу
Башка ички дебитордук карызды таануу
Тышкы финансылык активдер
Акциялардан башка, баалуу кагаздар
Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар
Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу
Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу
Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу
Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу
Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар
Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу
Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу

32232200
32232210
32240000
32241000
32241100
32241110
32241200
32241210
32250000
32251000
32251100
32251110
32251190
32251200
32251210
32251290
32270000
32271000
32271100
32271110
32271200
32271210
33000000
33100000
33130000
33131000
33131100
33131110
33131190
33131200
33131210
33131290
33132000
33132100
33132110
33132190
33132200
33132210
33132290
33140000
33141000
33141100
33141110
33141190
33141200
33141210
33141290
33142000

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу
Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу
Кредиттер жана насыялар
Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттер
Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттерди тындыруу
Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттерди тындыруу
Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттерди чыгаруу
Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттерди тындыруу
Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары
Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары
Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатуу
Акцияларды сатуу
Капиталга катышуунун башка формаларын сатуу
Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу
Акцияларды сатып алуу
Капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу
Башка тышкы дебитордук карыз
Башка тышкы дебитордук карыз
Башка тышкы дебитордук карызды тындыруу
Башка тышкы дебитордук карызды тындыруу
Башка тышкы дебитордук карызды таануу
Башка тышкы дебитордук карызды таануу
Милдеттенмелер
Ички милдеттенмелер
Акциялардан башка, мамлекеттик баалуу кагаздар
Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздар
Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды чыгаруу
Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды чыгаруу
Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды чыгаруу
Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды тындыруу
Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды тындыруу
Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды тындыруу
Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздар
Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу
Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу
Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу акций
Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды тындыруу
Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды тындыруу
Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды тындыруу
Ички насыялар
Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен насыя алуу
Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен насыя алуу
Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен насыя алуу
Жергиликтүү бюджеттин башка деңгээлдеринен насыя алуу
Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен алынган насыяны тындыруу
Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен алынган насыяны тындыруу
Жергиликтүү бюджеттин башка деңгээлдеринен алынган насыяны тындыруу
Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден насыя алуулар

33142100

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден насыя алуулар

33142110

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден насыя алуулар

33142200

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден алынган насыяларды тындыруу

33142210
33170000
33171000
33171100
33171110
33171200
33171210
33200000
33240000
33241000
33241100
33241110
33241200
33241210
33242000

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден алынган насыяларды тындыруу
Башка ички кредиттик карыз
Башка ички кредиттик карыз
Башка ички кредиттик карыз
Башка ички кредиттик карыз
Башка ички кредиттик карызды тындыруу
Башка ички кредиттик карызды тындыруу
Тышкы милдеттенмелер
Ички насыя алуулар
Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыя алуу
Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыя алуу
Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыя алуу
Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыяны тындыруу
Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыяны тындыруу
Көп тараптуу карыздык милдеттенмелер

33242100

Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча милдеттенмелер боюнча насыя алуу

33242110
33242200
33242210
33243000
33243100
33243110

Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча милдеттенмелер боюнча насыя алуу
Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча милдеттенмелерди тындыруу
Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча милдеттенмелерди тындыруу
Чет өлкөлүк финансылык институттар
Чет өлкөлүк финансылык институттардан насыя алуу
Чет өлкөлүк финансылык институттардан насыя алуу

33243200

Чет өлкөлүк финансылык институттардын алдындагы милдеттенмелерди тындыруу

33243210
33249000
33249100
33249110
33249200
33249210

Чет өлкөлүк финансылык институттардын алдындагы милдеттенмелерди тындыруу
Башка тышкы карыз
Башка тышкы насыяларды алуу
Башка тышкы насыяларды алуу
Башка тышкы насыяларды тындыруу
Башка тышкы насыяларды тындыруу

40000000
41000000
41010000
41010100
41010200
41010300
41010400
41010500
41010600
41010700
41010800
41010900
41011000
41019000

БЮДЖЕТТИК ЭМЕС МЕКЕМЕЛЕРДИН ЖАНА ЖЕКЕ АДАМДАРДЫН ТОВАРЛАР
ЖАНА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР, АТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ҮЧҮН
ТӨЛӨӨЛӨР
Товарлар үчүн төлөөлөр
Тамак-аш азыктары жана тирүү малдар
Тирүү малдар
Эт жана эт азыктары
Сүт азыктары жана жумурткалар
Балык, рак сыяктуулар, омурткасыздар жана аларданжасалган даярдыктар
Дан өсүмдүктөрү жана алардан жасалган продуктылар
Жашылча-жемиштер
Кант, кант жана бал кошулуп жасалган азыктар
Кофе, чай, какао жана алар аралаштырып жасалган таттуу азыктар
Мал үчүн тоюттар (тартылбаган шактан тышкары)
Ар кандай тамак-аш азыктары жана препараттар
Башка категорияларда камтылбаган, башкалар

41030800

Суусундуктар жана тамеки
Суусундуктар
Тамекилер
Отундан тышкары, азык-тщлщк болбогон чийки заттар
Терилер, иштетилбеген булгаарылар, таралбаган тыбыт
Май алынуучу урук, май алынуучу мёмёлёр
Накта каучук (синтетикалык каучук жана регенерирленген резина менен бирге)
Тыгындар жана жыгач материалдар
Кагаз массасы жана макулатура
Текстиль буласы (топс жана башка таралбаган жүндөрдөн тышкары), алардын калдыктары (жип
же кездме боло элек калдыктар)
Жер семирткичтер щчщн сырьелор, 41060600 төлөө кодуна киргендерден тышкары жана
минералдык сырье (көмүр, нефть жана баалуу таштардан башка)
Металл кендери жана металл сыныктары

41030900

Башка категорияларда камтылбаган өсүмдүк жана табигый башка сырьелук материалдар

41040000
41040100
41040200
41040300
41040400
41050000
41050100
41050200

Минерал отуну, майлоочу майлар жана ушундай эле материалдар
Көмүр, кокс жана брикеттер
Мунай, мунай заттары жана ушундай эле башка материалдар
Жаратылыш газы жана жасалма газ
Электр тогу
Малдын жана өсүмдүк майлары, тоң майлар жана момдор
Малдын майлары, тоң майлары
Өсүмдүк майлары жана тоң майлар, чийки заттар
Малдын жана өсүмдүктүн иштетилген майлары жана тоң майлар; Малдан жана өсүмдүктөн
алынган момдор; жана башка техникалык аралашмалар, малдын жана өсүмдүктүн майларынан
жана тоң майларынан жасалган препараттар

41020000
41020100
41020200
41030000
41030100
41030200
41030300
41030400
41030500
41030600
41030700

41050300
41060000

Башка категорияда камтылбаган химиялык заттар жана ушундай эле продуктылар

41060100
41060200
41060300
41060400

41060600
41060700
41060800
41060900

Органикалык химиялык заттар
Органикалык эмес химиялык заттар
Сырдоочу жана ийлөөчү заттар
Медициналык жана фармацевтикалык продуктылар
Эфир майлары, резиноиддер жана парфюмердик заттар, туалет препараттар, жуучу жана
жылтыратуучу нерселер
Жер семирткичтер
Баштапкы формадагы пластмассалар
Баштапкы эмес формадагы пластмассалар
Башка категорияда камтылбаган химиялык материалдар жана продуктылар

41070000

Материалдын түрү боюнча классификацияланган, өнөр жай товарлары

41060500

41070100
41070200
41070300
41070400
41070500
41070600
41070700
41070800
41070900

Башка категорияга камтылбаган булгаары жана булгаарыдан жасалган буюмдар жана ийленген
аң-терилер
Башка категорияда камтылбаган, резина буюмдар
Тыгындан жана жыгачтан жасалган буюмдар (эмеректен тышкары)
Кагаз, картон жана алардан жасалган буюмдар
Башка категорияга камтылбаган, текстиль жиптери, кездемелер, даяр буюмдар жана ушундай
эле продукция
Башка категорияда камтылбаган кен болбогондордон алынган продукция
Чоюн жана болот
Түстүү металлдар
Башка категорияга камтылбаган металлдан жасалган буюмдар

41090300
41090400
41090500

Машиналар жана транспорттук жабдуулар
Энергогенератордук машиналар жана жабдуулар
Конкреттщщ тармактарга атайын багытталган машиналар
Металлдарды иштеп чыгуу щчщн машиналар
Башка категорияда камтылбаган, өнөр жайына атайын каралбаган машиналар жана жабдуулар
жана алардын тетиктери
Кеңсе машиналары маалыматтарды автоматтык түрдө иштеп чыгуучу жабдуулар
Электр байланыш жана щн жаздыруу щчщн аппаратуралар жана жабдуулар
Башка категорияда камтылбаган, электр машиналары, аппаратар жана приборлор, жана алардын
электр тетиктери (башка категорияларда камтылбаган тиричилик электр аспаптарынын электр
эмер тетиктерин камтыйт)
Автомобилдер (аба подушкасы менен транспорттук каражаттарды камтыйт)
Башка транспорттук жабдыктар
Ар кандай даяр буюмдар
Башка категорияларда камтылбаган блоктук имараттар; арматуралар жана суу өткөрмөканализациялык, жылуулук берүүчү жана жарык берщщчщ жабдууларды бекиткичтер
Үй эмеректери жана алардын тетиктери; шейшептер, матрацтар, алар үчүн таканчыктар,
жаздыктар жана ушундай эле жумшак эмеректер
Жол жүрүү буюмдары, баштыктар жана ушундай эле контейнерлер
Кийим-кечелер жана аларга тиешелүү буюмдар
Бут кийим

41090600

Башка категорияга камтылбаган илимий жана контролдук аспаптары жана аппараттары

41080000
41080100
41080200
41080300
41080400
41080500
41080600
41080700
41080800
41080900
41090000
41090100
41090200

41090700
41090800
41100000
41100100
41100200
41100300
42000000
42100000
42110000
42111000
42111100
42111200
42111300
42111900
42112000
42112100
42112200
42112300
42112900
42120000
42121000
42121100
42121200
42121300
42121400
42121500
42121600

Башка категорияга камтылбаган, сүрөтко тартуучу аппаратуралар, жабдуулар жана оптикалык
буюмдар; сааттар
Башка категорияда камтылбаган ар кандай даяр буюмдар
Башка категорияларга кирбей калган товарлар
Түрү боюнча классификацияланбаган почта пакеттери
Түрү боюнча классификацияланбаган атайын операциялар жана товарлар
Монетардык эмес алтын (алтын кендеринен жана кошулмаларынан башка)
Кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр
Кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр
Иш сапарына кеткен чыгашалар
Өлкө ичинде иш сапарына кеткен чыгашалар
Транспорттук чыгашалар
Мейманкана чыгашалары
Бир күндүк чыгашалар
Башка чыгашалар
Чет өлкөлөргө иш сапарына кеткен чыгашалар
Транспорттук чыгашалар
Мейманкана чыгашалары
Бир күндүк чыгашалар
Башка чыгашалар
Коммуналдык кызмат жана байланыш кызмат көрсөтүүлөр
Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр
Муздак суулар жана агын суулар
Электрэнергиясы үчүн төлөмдөр
Жылытуу жана ысык суу менен камсыз кылуу үчүн төлөмдөр
Газ үчүн төлөөлөр
Лифт үчүн төлөөлөр
Таштандылардын ташылып кетүүсү үчүн төлөмдөр

42121700
42121999
42122000
42122100
42122300
42122400
42122500
42122600
42122700
42122800
42122900
42130000
42131000
42131100
42131200
42131300
42131900
42140000
42141000
42141110
42141120
42141190
42141210
42141220
42141290
42141310
42141320
42141390
42141410
42141900
42151000
42151110
42151210
42151310
42151410
42151510
42151610
42151710
42151800
42151810

Туракжайды техникалык тейлөө үчүн төлөөлөр
Башка кызматтар үчүн төлөөлөр
Байланыш кызматы
Интернет түйүнүн кызматы
Телеграф кызматы
Радио жана телевидение кабелдик байланыш кызмат көрсөтүүлөрү
Телевизиондук, радио программаларын берүүлөрдү трансляциялоо кызматтары
Телефон жана факсимиль байланышынын кызматтары
Мобилдик байланыш кызмат көрсөтүүлөр
Почта жана курьердик байланыш кызматтары
Башка телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр
Ижара төлөмү
Ижара төлөмү
Имараттарды жана жайларды ижарага алуу
Жабдууларды жана шаймандарды ижарага алуу
Транспорт каражаттарын ижарага алуу
Башка мүлктү ижарага алуу
Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр
Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр
Авто унаа менен жүк ташуу
Авто унаа менен жүргүнчүлөрдү ташуу
Башка авто унаа кызматтары
Темир жол транспорттук каражаты менен жүк ташуу
Темир жол транспорттук каражаты менен жүргүнчүлөрдү ташуу
Башка темир жол кызматтары
Аба транспорт каражаттары менен жүк ташуу
Аба транспорт каражаттары менен жүргүнчүлөрдү ташуу
Башка аба транспорт каражаттарынын кызматтары
Түтүк аркылуу транспорт
Башка транспорт каражаттары менен ташуу кызматтары
Башка кызмат көрсөтүүлөр
Юридикалык кызмат көрсөтүүлөр
Башка консультациялык кызмат көрсөтүүлөрү
Коргоо кызмат көрсөтүүлөр
Маалымат технологиялары жагында кызмат көрсөтүүлөр
Банктык кызмат көрсөтүүлөр
Аудитордук кызмат көрсөтүүлөр
Бухгалтердик кызмат көрсөтүүлөр
Камсыздандыруу жана пенсия боюнча кызмат көрсөтүүлөрү
Камсыздандыруу жана пенсия боюнча кызмат көрсөтүүлөрү

42151820

Өмүрдү камсыздандыруудан тышкары, камсыздандыруу боюнча ордун толтуруп берүүлөр

42151900
42151910
42151920
42151930
42151940
42151950
42151960
42151990

Контракт боюнча көрсөтүлгөн башка кызматтар
Курулуш жумуштары
Жол курулуш жумуштары
Турак үйлөрдү, имараттарды жана курулмаларды куруу
Кен чыккан жерлерди геологиялык изилдөө
Жарнама айланасындагы жана рыноктун түзүлүшүн билүү кызматтары
Гонорар
Башка категорияларга кирбей калгандар

42152000
42152110
42152120
42152130
42152140
42152150
42152190
42152200
42152210
42152220
42152230
42152290
42152310
42152320
42152390
42153000

Мүлктөрдү, машиналарды жана жабдууларды утурумдук ремонттоо
Имараттарды жана жайларды утурумдук ремонттоо
Курулмаларды утурумдук ремонттоо
Жабдууларды жана шаймандарды утурумдук ремонттоо
Эмеректерди утурумдук ремонттоо
Компьютердик жабдууларды жана офистик оргтехниканы утурумдук ремонттоо
Башка утурумдук ремонт иштери
Автотранспорттук каражаттарды утурумдук ремонттоо
Жеңил авто унааларды утурумдук ремонттоо
Автобустарды жана микроавтобустарды утурумдук ремонттоо
Жүк ташуучу авто унааларды утурумдук ремонттоо
Башка транспорттук каражаттарды утурумдук ремонттоо
Өндүрүш механизмдерин жана жабдууларын утурумдук ремонттоо
Дыйкан чарба механизмдерин жана жабдууларын утурумдук ремонттоо
Башка механизмдерди жана жабдууларды утурумдук ремонттоо
Мүлктөрдү тиешелүү абалда күтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр

42153100

Имараттарды жана жайларды тиешелүү санитардык абалда күтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр

42153200

Тарыхый жана маданий эстеликтерди реставрациялоо
Имараттарды, жайларды жана башка мүлктөрдү күтүүгө байланыштуу жана башка кызмат
көрсөтүүлөр
Билим берүү чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүлөр боюнча төлөөлөр
Мамлекеттик окуу жайларында билим алуу үчүн төлөөлөр
Мамлекеттик жогорку окуу жайларында билим алуу үчүн төлөөлөр
Мамлекеттик орто окуу жайларында билим алуу үчүн төлөөлөр
Муниципалдык мектепте билим алуу үчүн төлөөлөр
Муниципалдык бала бакчаларына баруу үчүн төлөөлөр
Мамлекеттик эмес менчик окуу жайларында билим алуу үчүн төлөөлөр
Мамлекеттик эмес менчик жогорку окуу жайларында билим алуу үчүн төлөөлөр
Мамлекеттик эмес орто окуу жайларында билим алуу үчүн төлөөлөр
Мамлекеттик эмес менчик мектептерде билим алуу үчүн төлөөлөр
Мамлекеттик эмес менчик бала бакчаларына төлөөлөр
Мамлекеттик эмес мекемелердин персоналын окутуу үчүн төлөөлөр
Билим берүү чөйрөсүндө сунушталган башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр
Саламаттыкты сактоо чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөр
Мамлекеттик эмес дарылоо мекемелеринде медициналык, стоматологиялык кызмат
көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөр
Мүлктөрдү, машиналарды жана жабдууларды капиталдык ремонттоо
Туракжай имараттарын капиталдык ремонттоо
Квартираларды капиталдык ремонттоо
Үйлөрдү капиталдык ремонттоо
Башка имараттарды жана жайларды капиталдык ремонттоо
Автотранспорттук каражаттарды капитальдык ремонттоо
Жеңил автомобилдерди капиталдык ремонттоо
Автобустарды жана микроавтобустарды капиталдык ремонттоо
Жүк ташуучу машиналарды капиталдык ремонттоо
Башка транспорт каражаттарын капиталдык ремонттоо
Механизмдерди жана жабдууларды капиталдык ремонттоо
Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды капиталдык ремонттоо
Айылчарба механизмдерин жана жабдууларын капиталдык ремонттоо

42153900
42154000
42154100
42154110
42154120
42154130
42154140
42154200
42154210
42154220
42154230
42154240
42154300
42154900
42156000
42156100
42157000
42157100
42157110
42157120
42157130
42157200
42157210
42157220
42157230
42157290
42157300
42157310
42157320

42157390
42158000
42158100
42158200
42159000
42159100
42159200
42159300

Башка механизмдерди жана жабдууларды капиталдык ремонттоо
Соттун чечими боюнча аткаруу документтерин төлөөлөр
Алименттер
Соттун чечими боюнча аткаруу документтерин башка төлөөлөр
Башка кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөргө байланыштуу чыгашалар
Архитектуралык, инженердик жана башка техникалык кызматтар
Дыйкан жана токой чарбаларына тиешелүү кызматтар
Мергенчилик жана балык уулоого тиешелүү кызматтар

42159400

Тоо кен казуу жана кайра иштетип чыгаруу чөйрөсүндөгү кызматтар

42159500

Маданият жана эс алуу чөйрөсүндөгү кызматтар

42159600

Башка трансферттер - көргөзмөлөрдө, ярмаркаларда, мелдештерде катышуу үчүн которуулар

42159700
42159800
42159900
43000000
43100000
43110000
43112000
43113000
43119000
43200000
43210000
43220000
43230000
43290000
43310000
43311000
43312000
43319000
43410000
43411000
43412000
43413000
43419000
43500000
43510000
43520000
43530000
43540000
44000000
44001100
44001200
44001300
44001400
44001900
45000000
45010000
46000000

Мүчөлүк акыларды төлөө
Өкүлчүлүк чыгашалары
Башка статьяларга кирбеген башка чыгашалар
Активдер үчүн төлөмдөр
Негизги каражаттарды сатып алуу боюнча төлөмдөр
Туракжай имараттарын жана жайларын сатып алуу
Квартираларды сатып алуу
Үйлөрдү сатып алуу
Жана башка имараттарды жана жайларды сатып алуу
Транспорт каражаттарын сатып алуу боюнча төлөмдөр
Жеңил автомобилдерди сатып алуу
Автобустарды жана микроавтобустарды сатып алуу
Жүк ташуучу машиналарды сатып алуу
Башка транспорт каражаттарын сатып алуу
Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу
Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу
Айылчарба механизмдерин жана жабдууларын сатып алуу
Башка механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу
Эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу боюнча төлөмдөр
Эмеректерди сатып алуу
Компьютердик жабдууларды сатып алуу
Шаймандарды сатып алуу
Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу
Материалдык эмес активдерди сатып алуу боюнча төлөмдөр
Материалдык эмес активдерди сатып алуу
Автордук укуктарды жана петенттерди сатып алуу
Башка укуктарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу
Интеллектуалдык менчикти пайдалангандыгы үчүн төлөө
Жумушчулардын эмгегин төлөөлөр
Эмгек акы
Келишим боюнча аванстык төлөмдөр
Үстөк акылар
Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар
Жана башка төлөөлөр
Социалдык жактан камсыз кылуу боюнча пособиелер жана пенсиялар
Мамлекеттик эмес пенсиондук фонддун пенсиялары
Жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызмат көрсөтүүлөрү

46001100
46001200
46001300
46001900

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызмат көрсөтүүлөрү
Басмаканалардын кызмат көрсөтүүлөрү
Жарнама-басмаканалык кызмат көрсөтүүлөр
Жана башка кызмат көрсөтүүлөр

50000000
51000000
51100000
51110000
51111000
51112000
51113000
51119000
51200000
51210000
51211000

БАНК ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
Депозиттер боюнча операциялар
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы депозиттер боюнча операциялар
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы депозиттер боюнча операциялар
- Улуттук банкка депозиттерди жайгаштыруу боюнча
- Улуттук банктагы депозиттер боюнча пайыздарды төлөө боюнча
- Улуттук банктагы депозиттерди алуу боюнча
- Улуттук банктагы депозиттер боюнча жана башка операциялар
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча операциялар
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча операциялар
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттерин жайгаштыруу боюнча

51212000

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү

51213000
51219000
51300000
51310000
51311000
51312000
51313000
51319000
51400000
51410000
51411000
51411100
51411200
51411300
51411900

- Кыргыз Республикасынын депозиттеринин алынышына тиешелүү
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча башка операциялар
Банктар аралык депозиттер боюнча операциялар
Банктар аралык депозиттер боюнча операциялар
- банктар аралык депозиттерди жайгаштыруу боюнча
- банктар аралык депозиттер боюнча пайыздарды төлөп берүү боюнча
- банктар аралык депозиттерди алуу боюнча
- банктар аралык депозиттер боюнча жана башка операциялар
Кардарлардын депозиттери боюнча операциялар
Резидент кардарлардын депозиттери боюнча операциялар
Резидент уюмдардын депозиттери боюнча операциялар
- резидент уюмдардын депозиттерин жайгаштыруу боюнча
- резидент уюмдардын депозиттери боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү
- резидент уюмдардын өз депозиттерин алуусуна тиешелүү
- резидент уюмдардын башка депозиттери боюнча
Резидент жеке адамдардын депозиттери боюнча операциялары (жеке резидент
ишкерлерди камтыйт)
- резидент жеке адамдардын депозиттерин жайгаштыруу боюнча (жеке резидент ишкерлерди
камтыйт)
- резидент жеке адамдардын депозиттери боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү (жеке резидент
ишкерлерди камтыйт)
- резидент жеке адамдардын өз депозиттерин алуусуна тиешелүү (жеке резидент ишкерлерди
камтыйт)

51412000
51412100
51412200
51412300
51412900

- резидент жеке адамдардын башка депозиттери боюнча (жеке резидент ишкерлерди камтыйт)

51420000
51421000
51421100
51421200
51421300
51421900

Резидент эмес кардарлардын депозиттери боюнча операциялар
Резидент эмес уюмдардын депозиттери боюнча операциялар
- резидент эмес уюмдардын депозиттерин жайгаштыруу боюнча
- резидент эмес уюмдардын депозиттери боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү
- резидент эмес уюмдардын өз депозиттерин алуусуна тиешелүү
- резидент эмес уюмдардын башка депозиттери боюнча
Резидент эмес жеке адамдардын депозиттери боюнча операциялары (жеке резидент эмес
ишкерлерди камтыйт)

51422000

51422100
51422200
51422300
51422900
51500000
51510000
51511000
51512000
51513000
51519000
51520000
51521000
51522000
51523000
51529000
51600000
51610000
51611000
51612000
51613000
51619000
51620000
51621000
51622000
51623000
51629000
51900000
52000000

- резидент эмес жеке адамдардын депозиттерин жайгаштыруу боюнча (жеке резидент эмес
ишкерлерди камтыйт)
- резидент эмес жеке адамдардын депозиттери боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү (жеке
резидент эмес ишкерлерди камтыйт)
- резидент эмес жеке адамдардын өз депозиттерин алуусуна тиешелүү (жеке резидент эмес
ишкерлерди камтыйт)
- резидент эмес жеке адамдардын башка депозиттери боюнча (жеке резидент эмес ишкерлерди
камтыйт)
Башка финансы-кредиттик мекемелердин депозиттери боюнча операциялар
(коммерциалык банктардан тышкары)
Башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин депозиттери боюнча операциялар
(коммерциалык банктардан тышкары)
- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин депозиттерин жайгаштыруу боюнча
(коммерциалык банктардан тышкары)
- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин депозиттери боюнча пайыздарды төлөөгө
тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары)
- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин өз депозиттерин алуусуна тиешелүү
(коммерциалык банктардан тышкары)
- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин башка депозиттери боюнча (коммерциалык
банктардан тышкары)
Башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердин депозиттери боюнча
операциялар (коммерциалык банктардан тышкары)
- башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердин депозиттерин жайгаштыруу боюнча
(коммерциалык банктардан тышкары)
- башка резидент эмес финансы-кредиттик с мекемелердин депозиттери боюнча пайыздарды
төлөөгө тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары)
- башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердин өз депозиттерин алуусуна тиешелүү
(коммерциалык банктардан тышкары)
- башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердин башка депозиттери боюнча
(коммерциалык банктардан тышкары)
Башка финансы-кредиттик мекемелердеги депозиттер боюнча операциялар
(коммерциалык банктардан тышкары)
Башка финансы-кредиттик резидент мекемелердеги депозиттер боюнча операциялар
(коммерциалык банктардан тышкары)
- башка финансы-кредиттик резидент мекемелерде депозиттерди жайгаштыруу боюнча
(коммерциалык банктардан тышкары)
- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердеги депозиттер боюнча пайыздарды төлөөгө
тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары)
- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин өз депозиттерин алуусуна тиешелүү
(коммерциалык банктардан тышкары)
- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин башка депозиттери боюнча (коммерциалык
банктардан тышкары)
Банктардагы жана башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердеги депозиттер
боюнча операциялар (коммерциалык банктардан тышкары)
- банктарда жана башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелерде депозиттерди
жайгаштыруу боюнча (коммерциалык банктардан тышкары)
- банктардагы жана башка резидент эмес финансы-кредиттик с мекемелердеги депозиттер
боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары)
- банктардагы жана башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердеги өз депозиттерин
алуусуна тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары)
- банктардагы жана башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердеги башка депозиттер
боюнча (коммерциалык банктардан тышкары)
Депозиттер боюнча жана башка операциялар
Кредиттер боюнча операциялар

52100000
52110000
52111000
52112000
52113000
52114000
52120000
52121000
52122000
52123000
52124000
52130000
52131000
52132000
52133000
52134000
52140000
52141000
52142000
52144000
52145000
52150000
52200000
52210000
52211000
52212000
52213000
52214000
52215000
52216000
52217000
52218000
52219000
52220000
52221000
52222000
52223000
52224000
52225000
52226000
52227000
52228000
52229000

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кредиттери боюнча операциялар
"Овернайт" кредиттери боюнча операциялар
- "овернайт" кредиттерин берүү боюнча
- "овернайт" кредиттери боюнча негизги суммалардын төлөнүшүнө тиешелүү
- "овернайт" кредиттери боюнча пайыздарды төлөө боюнча
- "овернайт" кредиттерине тиешелүү жана башка операциялар
Акыркы инстанция кредиттерин берүү боюнча операциялар
- акыркы инстанция кредиттерин берүү боюнча
- акыркы инстанция кредиттери боюнча негизги суммаларды төлөөлөргө тиешелүү
- акыркы инстанция кредиттери боюнча пайыздарды төлөөлөргө тиешелүү
- акыркы инстанция кредиттерин берүү боюнча
Башка кредиттерди берүү боюнча операциялар
- башка кредиттерди берүү боюнча
- башка кредиттер боюнча негизги суммаларды төлөөлөргө тиешелүү
- башка кредиттер боюнча пайыздарды төлөөлөргө тиешелүү
- башка кредиттерди берүүлөргө тиешелүү жана башка операциялар
Бир күн ичинде кредиттерди берүү боюнча операциялар
- бир күн ичинде кредиттерди берүү боюнча
- бир күн ичинде берилген кредиттер боюнча негизги суммаларды төлөөлөргө тиешелүү
- бир күн ичинде берилген кредитти "овернайт" кредитине пролонгациялоо боюнча
- бир күн ичинде берилген кредиттер боюнча жана башка операциялар
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кредиттери боюнча жана башка операциялар
Банктар аралык кредиттер боюнча операциялар
Банктар аралык кредиттерди берүү боюнча операциялар
- МКВны күрөөгө коюу астында
- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын күрөөгө коюу астында
- мамлекеттик баалуу кагаздарды (жөнгө салуучу) күрөөгө коюу астында
- мамлекеттик башка баалуу кагаздарды күрөөгө коюу астында
- башка баалуу кагаздарды күрөөгө коюу астында
- чет өлкө валюталарын күрөөгө коюу астында
- башка күрөөлөр алдында
- күрөөсүз
- жана башкалар
Банктар аралык кредиттер боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү операциялар
- МКВны күрөөгө коюу астында
- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын күрөөгө коюу астында
- мамлекеттик баалуу кагаздарды (жөнгө салуучу) күрөөгө коюу астында
- башка баалуу кагаздарды күрөөгө коюу астында
- башка баалуу кагаздарды күрөөгө коюу астында
- четөлкө валюталарын күрөөгө коюу астында
- башка күрөөлөр алдында
- күрөөсүз
- жана башкалар

52230000

Банктар аралык кредиттер боюнча негизги суммаларды төлөөгө тиешелүү операциялар

52231000
52232000
52233000
52234000
52235000

- МКВны күрөөгө коюу астында
- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын күрөөгө коюу астында
- мамлекеттик баалуу кагаздарды (жөнгө салуучу) күрөөгө коюу астында
- башка баалуу кагаздарды күрөөгө коюу астында
- башка баалуу кагаздарды күрөөгө коюу астында

52236000
52237000
52238000
52239000
52300000
52310000
52311000
52311100
52311200
52311300
52311900
52312000
52312100
52312200
52312300
52312900
52320000
52321000
52321100
52321200
52321300
52321900
52322000
52322100
52322200
52322300
52322900

- четөлкө валюталарын күрөөгө коюу астында
- башка күрөөлөр алдында
- күрөөсүз
- жана башкалар
Кардарлардын кредиттери боюнча операциялар
Резидент кардарлардын кредиттери боюнча операциялар
Резидент уюмдардын кредиттери боюнча операциялар
- резидент уюмдарды кредиттөө боюнча
- резидент уюмдарды кредиттөө боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү
- резидент уюмдарды кредиттөө боюнча негизги суммаларды төлөөгө тиешелүү
- резидент уюмдарды кредиттөө боюнча башка операциялар
Резидент жеке адамдардын кредиттери боюнча операциялар (жеке резидент ишкерлерди
камтыйт)
- жеке адамдарга кредиттерди берүү боюнча (жеке резидент ишкерлерди камтыйт)
- жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча пайыздардын төлөнүшүнө тиешелүү (жеке
резидент ишкерлерди камтыйт)
- жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча негизги суммалардын төлөнүшүнө тиешелүү (жеке
резидент ишкерлерди камтыйт)
- жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча жана башка операциялар (жеке резидент
ишкерлерди камтыйт)
Резидент эмес кардарларга кредиттерди берүү боюнча операциялар
Резидент эмес уюмдарга кредиттерди берүү боюнча операциялар
- резидент эмес уюмдарга кредиттерди берүү боюнча
- резидент эмес уюмдарга берилген ипотекалык кредиттер боюнча пайыздардын төлөнүшүнө
тиешелүү
- резидент эмес уюмдарга берилген кредиттер боюнча негизги суммалардын төлөнүшүнө
тиешелүү
- резидент эмес уюумдарга берилген кредиттер боюнча жана башка операциялар
Резидент эмес жеке адамдардын кредиттери боюнча операциялар (жеке резидент эмес
ишкерлерди камтыйт)
- резидент эмес жеке адамдарга кредиттерди берүү боюнча (жеке резидент эмес ишкерлерди
камтыйт)
- резидент эмес жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча пайыздардын төлөнүшүнө
тиешелүү (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт)
- резидент эмес жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча негизги суммалардын төлөнүшүнө
тиешелүү (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт)
- резидени эмес жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча жана башка операциялар (жеке
резидент эмес ишкерлерди камтыйт)

52400000

Башка финансы-кредиттик мекемелерге кредиттерди берүү боюнча операциялар

52410000

Башка финансы-кредиттик резидент мекемелерге кредиттерди берүү боюнча
операциялар

52411000

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелерге кредиттерди берүү боюнча операциялар

52412000
52413000
52419000
52420000

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелерге кредиттерди берүү боюнча пайыздарды
төлөөгө тиешелүү
- башка финансы-кредиттик резидент мекемелерге кредиттерди берүү боюнча негизги суммасын
төлөөгө тиешелүү
- башка финансы-кредиттик резидент мекемелерге кредиттерди берүү боюнча жана башка
операциялар
Резидент эмес финансы-кредиттик мекемелерге кредиттерди берүү боюнча операциялар

52421000

- резидент эмес финансы-кредиттик мекемелерге кредиттерди берүү боюнча

53113000
53114000
53119000
53200000
53210000
53221100

- резидент эмес финансы-кредиттик мекемелерге берилген кредиттер боюнча пайыздарды
төлөөгө тиешелүү
- резидент эмес финансы-кредиттик мекемелерге берилген кредиттердин негизги суммаларын
төлөөгө тиешелүү
- резидент эмес финансы-кредиттик мекемелерге берилген кредиттер боюнча жана башка
операциялар
Кредиттер боюнча жана башка операциялар
Чет өлкө валютасы жана баалуу металлдар менен операциялар
Чет өлкө валюталарын сатып алуу-сатуу боюнча операциялар
Чет өлкө валюталарын сатып алуу-сатуу боюнча операциялар
- Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасында чет
өлкө валюталарын
- Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынан
тышкары чет өлкө валюталарын
- нак чет өлкө валюталарын
- чет өлкө валюталарын сатып алуу-сатуу боюнча курстук айырма
- чет өлкө валюталарын сатып алуу-сатуу боюнча жана башка операциялар
Валюталык СВОП операциялары
Валюталык СВОП операциялары
- баштапкы валюталык СВОП операция

53221200

- бүткөрүлгөн валюталык СВОП операциялары боюнча негизги суммалардын кайтарылышы

53221300
53221400
53300000
53310000
53311000
53312000
53319000
53320000
53400000
53410000
53411000
53419000
54000000
54100000
54101000
54101100
54101300

- бүткөрүлгөн валюталык СВОП операциялары боюнча пайыздарды төлөө
- валюталык СВОП операциялары боюнча жана башка операциялар
Чет өлкө валютасындагы баалуу кагаздар менен операциялар
Чет өлкө валютасындагы баалуу кагаздар менен операциялар
- чет өлкө валютасындагы баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу боюнча
- чет өлкө валютасындагы баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү
- чет өлкө валютасындагы баалуу кагаздар менен жана башка операциялар
Чет өлкө валютасындагы баалуу кагаздар менен жана башка операциялар
Баалуу металлдар менен операциялар
Баалуу металлдарды сатып алуу
Алтын сатып алуу
Башка баалуу металлдарды сатып алуу
Баалуу кагаздар менен операциялар
Мамлекеттик казына векселдери менен операциялар
Мамлекеттик казына векселдери (МКВ) менен операциялар
- аукциондо МКВны сатып алуу
- МКВны төлөө

54101600

- Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасындагы
экинчилик рыногунда мамлекеттик казына векселдери менен операциялар боюнча таза позиция

54101700

- Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынан
тышкары, экинчилик рыногунда МКВны сатып алуу-сатуу боюнча операциялар

54101800

- УКыргыз Республикасынын улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынан
тышкары, экинчилик рыногунда МКВы менен баштапкы "РЕПО" операциялары

52422000
52423000
52429000
52900000
53000000
53100000
53110000
53111000
53112000

54101900

- Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынан
тышкары, экинчилик рыногунда МКВы менен жыйынтыктоочу "РЕПО" операциялары

54101990

- Мамлекеттик казына векселдери менен башка операциялар

54200000

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын баалуу кагаздары менен операциялар

54201000
54201100
54201200

54301400

Улуттук банктын ноталары менен операциялар
- ноталарды аукциондо сатып алуу
- Улуттук банктын ноталарын төлөө
- Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасында
ноталар менен операциялар боюнча таза позиция
- Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынан
тышкары, экинчилик рыногунда ноталарды сатып алуу-сатуу
- Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынан
тышкары, экинчилик рыногунда Улуттук банктын ноталары менен баштапкы "РЕПО"
операциялары
- Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынан
тышкары, экинчилик рыногунда Улуттук банктын ноталары менен жыйынтыктоочу "РЕПО"
операциялары
- Улуттук банктын ноталары менен жана башка операциялар
Мамлекеттик баалуу кагаздар (жөнгө салуучу) менен операциялар
Мамлекеттик баалуу кагаздар (жөнгө салуучу) менен операциялар
- мамлекеттик баалуу кагаздарды (жөнгө салуучу) төлөө
- мамлекеттик баалуу кагаздар (жөнгө салуучу) боюнча пайыздарды төлөө
- мамлекеттик баалуу кагаздарды (жөнгө салуучу) экинчилик рыногунда сатып алуу-сатуу
операциялары
- мамлекеттик баалуу кагаздар (жөнгө салуучу) менен баштапкы "РЕПО" операциялары

54301500

- мамлекеттик баалуу кагаздар (жөнгө салуучу) менен жыйынтыктоочу "РЕПО" операциялары

54301900
54400000
54401000
54401100
54401200
54401300
54401400
54401500
54401900
54500000
54501000
54501100
54501200

- мамлекеттик баалуу кагаздар (жөнгө салуучу) менен жана башка операциялар
Мамлекеттик казына облигациялары менен операциялар
Мамлекеттик казына облигациялары (МКО) менен операциялар
Аукциондордо МКО сатып алуу
МКО төлөө
Экинчилик рыногунда МКО сатып алуу-сатуу
Экинчилик рыногунда МКО менен баштапкы РЕПО операциялары
Экинчилик рыногунда МКО менен жыйынтыктоочу РЕПО операциялары
МКО менен башка операциялар
Мамлекеттик башка баалуу кагаздар менен операциялар
Мамлекеттик башка баалуу кагаздар менен операциялар
- мамлекеттик башка баалуу кагаздарды төлөө
- мамлекеттик башка баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө
- мамлекеттик башка баалуу кагаздарды экинчилик рыногунда сатып алуу-сатуу боюнча
операциялар
- мамлекеттик башка баалуу кагаздар менен баштапкы "РЕПО" операциялар
- мамлекеттик башка баалуу кагаздар менен жыйынтыктоочу "РЕПО" операциялар
- башка мамлекеттик баалуу кагаздар менен башка операциялар
- биринчилик рыногунда Кыргыз Фондулук Биржасы аркылуу жайгаштырылган мамлекеттик
баалуу кагаздар менен операциялар
- Кыргыз Фондулук Биржасы аркылуу жайгаштырылган мамлекеттик баалуу кагаздарды
төлөөлөр

54201300
54201400
54201500

54201600
54201900
54300000
54301000
54301100
54301200
54301300

54501300
54501400
54501500
54501600
54501700
54501800

54600000
54601000
54601100
54601200
54601300
54601400
54601500
54601600

- экинчилик рыногунда Кыргыз Фондулук Биржасы аркылуу жайгаштырылган мамлекеттик
баалуу кагаздар менен операциялар
Башка баалуу кагаздар менен операциялар
Башка баалуу кагаздар менен операциялар
- биринчилик рыногунда башка баалуу кагаздарды сатып алуу
- башка баалуу кагаздарды төлөө
- башка баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө
- акциялар боюнча дивиденддер
- экинчилик рыногунда башка баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу боюнча операциялар
- экинчилик рыногунда башка баалуу кагаздар менен баштапкы "РЕПО" операциялары

54601700

- экинчилик рыногунда башка баалуу кагаздар менен жыйынтыктоочу "РЕПО" операциялары

54601900
54700000
54710000
54720000

- башка баалуу кагаздар менен жана башка операциялар
Чет өлкөлөрдө чыгарылган баалуу кагаздар
Чет өлкөлөрдө чыгарылган баалуу кагаздар
Финансылык деривативдер
- капиталга катышууну камсыз кылган баалуу кагаздар, облигациялар, карыздык
милдеттенмеллер, МКВ, МКМ жана чет мамлекеттердин өкмөттөрү тарабынан чыгарылган
башка баалуу кагаздардан тышкары, акча рыногунун баалуу кагаздары
- МКВ, МКМ жана чет мамлекеттердин өкмөттөрү тарабынан чыгарылган башка баалуу
кагаздар, туунду жана экинчилик финансылык инструменттер (каражаттар)
- чет өлкөлөрдө чыгарылган башка баалуу кагаздар
- опциондор (валюталык, пайыздык, товардык), фьючерстер, варранттар жана валюталык же
пайыздык своп жөнүндөгү келишимдер сыяктуу инструменттер
Баалуу кагаздар менен башка операциялар

54501900

54721000
54722000
54723000
54724000
54800000
55000000

Мүнөздүү төлөмдөр, эсептешүүлөр жана которуулар, областтык башкармалыктар менен
операциялар жана жүгүртүү кассасынын операциялары, финансылык санкциялар

55100000
55101000
55102000
55103000
55104000
55105000
55106000
55107000
55108000

Мүнөздүү төлөмдөр
Гуманитардык жардамдар боюнча төлөмдөр
Кайрымдуулук жардамдарын көрсөтүү
Филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү каржылоо
Филиалдар жана өкүлчүлүктөр тарабынан каражаттардын кайтарылышы
Банктардын корреспонденттик эсептери боюнча транзиттик которуулар
Нетто-позициялар боюнча эсептешүүлөр
Гарантиялык төлөм (взнос)
Гарантиялык төлөмдүн (взнос) кайтарылышы

55109000

Жеке үй курулушуна, чарбалык жайларга ссудаларды берүү жана ломбарддардын операциялары

55110000
55111000

Берилген займдын кайтарылышы
Кардарларга артыкча чегерилген акча каражаттарынын кайтарылышы
Уюмдун жабылышы (жоюлушу) учурунда бир эсептешүү эсебинен экинчи эсептешүү эсебине
(укук өтүүчүгө) сальдону которуу
Уюм тарабынан социалдык фондуга компенсациялардын, пенсиялардын жана майыптык үчүн
жөлөкпулдарды которуулар
Өндүрүштө пайдаланылган КММ
Дивиденддерди төлөө
Гранттар
Мүчөлүк төлөмдөр
Демөөрчүлүк жардам
Башка которуулар
Төлөмдөр жана которуулар

55112000
55113000
55114000
55115000
55116000
55117000
55118000
55120000
55200000

55201000
55202000
55203000
55204000
55205000
55206000
55207000
55208000
55209000
55210000
55211000
55212000
55213000
55214000
55299000
55300000
55301000
55302000
55303000
55304000
55305000
55306000
55307000
55308000
55309000
55310000
55400000
55401000
55402000
55403000
55410000
55500000
55501000
55600000
55601000
55602000
55603000
55609000

Банктар аралык которуулар
Активдер менен алмашуу
Эсепти толуктоо
Эсепти тейлегендик үчүн төлөө
Валютаны нак акчага айландыруу үчүн төлөө
Банктар аралык клиринг системасынын операторунун кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөөлөр
Гросс үчүн төлөөлөр
Милдеттүү камдык (резервдик) талаптарды сактагандык төлөмдөр
Милдеттүү камдык (резервдик) талаптарды сактагандык үчүн компенсациялар
Туура эмес же артыкча чегерилген акча каражаттарынын суммасын кайтаруу
Төлөм тапшырмасында реквизиттердин туура эмес көрсөтүлүшүнө байланыштуу акча
каражаттарынын кайтарылышы (сторно)
Казыналыктын күндөлүк эсебинин сальдосун жабуу
Туунду компанияларга инвестициялар
Акча которуу системалары аркылуу каражаттарды которуу
Башка төлөмдөр жана которуулар
Областтык башкармалыктар жана жүгүртүү кассасы менен операциялар
Областтык башкармалыктардын кассаларын толуктоо
Областтык башкармалыктар аркылуу корреспонденттик эсептерди толуктоо
Нак акча каражаттарын кассага төгүү
Кассадан нак акча каражаттарын алуу
Кассаны кайрадан эсептеп чыгууда нак акча каражаттарынын жетпей калуусу
Кассаны кайрадан эсептеп чыгууда нак акча каражаттарынын артып калуусу
Областтык башкармалыктар менен башка операциялар
Областтык башкармалыктардын коммерциалык банктарынын операциондук кассаларын акчалай
толуктоо операциялары
Областтык башкармалыкта нак акча жеткирүү учурунда форс-мажордук кырдаалдарда акча
каражаттарын артка кайтаруу
Кассадагы жана башка операциялар
Финансылык санкциялар
Туумдар
Айыптык төлөөлөр
Неустойкалар
Башка финансылык санкциялар
Башка мүнөздүү төлөөлөр
Башка мүнөздүү төлөөлөр
Инвестициялар жана финансылык катышуу
- инвестициялар жана банктарда финансылык катышуу
- инвестициялар жана башка финансылык-кредиттик мекемелерде финансылык катышуу
- инвестициялар жана финансылык эмес уюмдарда финансылык катышуу
башка инвестициялар жана финансылык катышуу

