
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
М Ы Й З А М Ы 

З А К О Н 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

К ы р г ы з Республикасынын анрым мыизам актыларына 
(Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, Кыргыз Республикасынын 

Администрацпялык жоопкерчилик жонунде кодексннс) 
озгортуулерду киргизу у тууралуу 

2012-жылдын 14-апрелинде Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кенеши тарабынан кабыл алынган 

1-берене 

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кенешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) твмвнкудей езгертуулер киргизилсин: 

52'-беренеде: 

1-белугунун биринчи абзацы твмвнкудей редакцияда баяндалсын: 

"1. Жергиликтуу вз алдынча башкаруу органдары жана алардын кызмат адамдары 
аларга тийиштуу мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген учурда теменкулвргв укуктуу:"; 

4-бвлугунун биринчи абзацы твмвнкудей редакцияда баяндалсын: 

"4. Жергиликтуу вз алдынча башкаруу органдары жана алардын кызмат адамдары 
аларга тийиштуу мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген учурда теменкулвргв милдетгуу:"; 

5-белугундв: 

-"Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары" деген сездер 
"Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары" деген свздерге алмаштырылсын; 

-"4" деген цифра "1" деген цифрага алмаштырылсын. 

2-бсрене. Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жвнундв 
кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Ведомостгору, 1999-ж„ № 2, 
77-ст.) твмвнкудей езгвртуу киргизилсин: 

534'-статьяда "350" деген цифра алып салынсын. 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МЫЙЗАМЫ 

З А К О Н 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О внесении изменений в некоторые законодательные а к т ы 
Кыргызской Республики (в Налоговый кодекс 

К ы р г ы з с к о й Республики, Кодекс Кыргызской Республики 
об административной ответственности) 

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 14 апреля 2016 года 

С т а т ь я 1 

Внести в Налоговый кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., № 8, ст. 922) следующие изменения: 

в статье 521: 

абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Органы местного самоуправления и их должностные лица в случае 
делегирования им соответствующих государственных полномочий имеют право:»; 

абзац первый части 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Органы местного самоуправления и их должностные лица в случае 
делегирования им соответствующих государственных полномочий обязаны:»; 

в части 5: 

-слова «Должностные лица органов местного самоуправления» заменить 
словами «Органы местного самоуправления»; 

-цифру «4» заменить цифрой «1». 

Статья 2 

Внести в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности 
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., № 2, ст. 77) следующее 
изменение: 

в статье 5341 цифры «350» исключить. 
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3-берене 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган кунден тартып он беш кун еткенден кийин 
кучуне кирет. 

Кыргыз Реопубликасынын вкмету уч айлык меенетте взунун ченемдик укуктук 
актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. 

Кыргыз Республикасынын 
Президенти 

Бишкек ш. 
2016-жылдын 16-майы 
№62 

V V - А.Ш. Атамбаев 
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С т а т ь я 3 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня 
официального опубликования. 

Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок привести свои 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 


