
Настоящее свидетельство выдано в соответствии с Кодексом

Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах

в бюджет" (Налоговый кодекс)

и подтверждает его постановку на регистрационный

учет по налогу на добавленную стоимость

с 1 января 2002 года

Наименование и БИН органа государственных доходов, осуществившего

постановку на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость

УГД по Медеускому району

Настоящее свидетельство применяется во всех предусмотренных

законодательством Республики Казахстан случаях

3     июля 2019 г.

Некоммерческое акционерное общество "Университет КИМЭП"
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Осы Куәлік “Салық және бюджетке төленетін

басқа да міндетті төлемдер туралы” Қазақстан Республикасының

Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес

бастап қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қойылғанын растайды

Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қойған мемлекеттік

кіріс органының атауы және БСН-і

Осы Куәлік Қазақстан Республикасының заңнамасымен

көзделген барлық жағдайларда қолданылады

берілді және 2002 жылдың 1 қаңтарынан

Медеу аудандық МКБ

3     шілдесінен 2019 ж.

"КИМЭП Университеті" бейкоммерциялық акционерлік қоғамы

ЖСН/БСН 0 4 0 7 4 0 0 0 1 0 1 0

БCН 9 1 0 7 4 0 0 0 0 1 2 3

Қалыптастырылған күні

Қолданбалы сервердің қолтаңбасы: O=КГД МФ РК,OU=BIN141040004756

Сериясы

ҚОСЫЛҒАН ҚҰН САЛЫҒЫ БОЙЫНША

ТІРКЕУ ЕСЕБІНЕ ҚОЮ ТУРАЛЫ

К У Ә Л І К

120760560001 №



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 06.08.2019
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100346852844

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған Әділет лепартаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента юстиции.

Справка

Министерство юстиции Республики Казахстан

о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве
дана по месту требования

Дата выдачи: 06.08.2019

Выдана: Некоммерческое акционерное общество "Университет КИМЭП"
Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

Наименование Некоммерческое акционерное общество "Университет КИМЭП"

040740001010БИН

Регистрирующий орган Управление юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы

ПеререгистрацияВид регистрации

ЗарегистрированСтатус

Дата последней (пере)регистрации 01 июля 2019 года

Дата первичной регистрации 06 июля 2004 года
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БЭНГ ЧАН ЙАНПервый руководитель

Учредители (участники, члены) Государственное учреждение "Комитет государственного имущества и
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан", БИН
980240000950;
БЭНГ ЧАН ЙАН;

Количество участников (членов) 2

Виды деятельности
Высшее образование; Аренда и управление собственной недвижимостью; Прочие виды

образования, не включенные в другие категории

Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект Абая, дом 4, почтовый индекс 050010Местонахождение


