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Кіріспе 

 

«Салық жəне салық салу» пəнi экономика мамандықтарының 

бакалавриат бағытында оқитын студенттерiне арналады.  

«Салық жəне салық салу» курсының негiзгi мақсаты:  

- салықтар мен салық салу жүйесiнiц қызмет етуiнiң теориялық 

аспектiлерiн оқып үйрену, яғни салықтардың экономикалық 

мазмұнын қарастырумен бiрге салықтардың функциялары мен 

принциптерiн, Қазақстан Республикасында салықтар мен салық 

жүйесiнiң құрылуы мен тарихи дамуының кезеңдерiн, елiмiздегi 

салық реформаларының негiзгi концепциялық бағыт-бағдарын ашып 

қарастырып оқыту;  

- салық салудың практикалық есептiлiктерiн терең 

қарастырумен қатар, нақты салық түрлерiнiң практикалық есептелуін 

жетiк меңгеру, салық заңдарын жан-жақты оқып үйренумен бiрге 

салықтық тетiктердiң асер етуiн оқып-бiлу. Қазақстан 

Республикасының салық заңнамасына «бой алдыру».  

Курс бағдарламасын оқып-үйренуге негізгі бағыт-бағдарлар:  

- Салықтардың қызмет етуi мен дамуының теориялык 

аспектiлерi;  

- Қазақстан Республикасының салық жүйесiнiң құрылуы мен 

дамуының кезеңдерi;  

- Бюджет жүйесi арасында салықтар мен алымдардың 

бюджетаралық бөлiнуi; 

- Қазақстан Республикасының салық жүйесiн де салықтардың 

негiзгi топтарының қалыптасуы мен оларды есептеу мен төлеу 

механизмiнiң ерекшеліктері;  

- Салық төлеушiлердiң жекелеген санаттарына арнайы салық 

режимдерiн қолдану ерекшелiктерi; Қазақстан Республикасындағы 

салық жүйесiндегi алымдар, баждар мен басқа да мiндеттi төлемдердi 

есептеудiң ерекшелiктерi. 

«Салық жəне салық салу» оқу пəнi «Экономикалық теория», 

«Менеджмент», «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Бухгалтерлiк есеп жəне аудит», «Қаржы» (теория жəне оны 

ұйымдастыру) сияқты оқу пəндерiнің жалғасы болып келедi.  

«Салық жəне салық салу» курсы «Шет мемлекеттер салығы», 

«Қаржы менеджменті», «Корпоративтiк қаржы», «Банк iсі» 

пəндерімен сабақтас пəн болып табылады.  
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1 Салықтардың экономикалық мəнi мен табиғаты  

 

Салықтар – тауарлы өндіріспен бірге, қоғамның топқа 

бөлінуінің жəне мемлекеттің пайда болуымен, оған əскер, сот, 

қызметкерлер ұстауға қаражаттың қажет болуынан пайда болды. 

Салықтар барлық елдерде олардың қоғамдық – экономикалық 

құрылысы мен саяси іс бағытына қарамастан ұлттық мемлекет 

кірістерінің негізгі көзі, ұлттық табысты қайта бөлудің басты 

қаржылық тетігі, мемлекеттің кірістерін жəне бюджеттің кірістерін 

қалыптастырудың шешуші көзі болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 35-бабында: заңды 

түрде белгіленген салықтарды, алымдарды жəне өзге де міндетті 

төлемдерді төлеу əркімнің борышы əрі міндеті болып табылады, - 

жазылған. 

Салықтар мемлекеттің өмір сүруінің негізі болып саналады. 

Мемлекетті ұстау үшін, халықтың ақшалай немесе натуралдық 

формада тұрақты түрде төлейтін жарналары қажет болады. 

Адамзаттың даму тарихында салықтың нысандары мен əдістері 

мемлекеттің сұранымдары мен ажеттеріне қарай бейімделіп, 

өзгерістерге ұшырап отырады.  

Салықтар мемлекеттің құрылуымен бірге пайда болады жəне 

мемлекеттің өмір сүріп, дамуының негізі болып табылады. Мемлекет 

құрылымының өзгеруі, өркендеуі қашан да болса, оның салық 

жүйесінің қайта құрылуымен, жаңаруымен бірге қалыптасады. 

Салықтар тауар-ақша қатынастарынан тыс қолданылады. 

Натуралды салықтардың мөлшері мен түрі нақты жергілікті 

жағдайларға бағынған.  

Мысалы: бір адамнан 1 құндыз терісі немесе 10 пұт тұз жəне т.б. 

алынған.  

Тауар-ақша тауарларының нығаюмен натуралды салықтың рөлі 

айтарлықтай азайды. Дегенмен, олар соңғы уақытқа дейін 

пайдаланылды (1953 жылға дейін жүн, жұмыртқа, сүт, май өткізілген).  

Егер екі мемлекет бір-бірімен соғыс жүргізсе, жеңген мемлекет 

жеңілген мемлекеттің барлық байлығын тонап алады, болмаса белгілі 

бір мөлшерде салық салып отырған. 

Еліміздегі салық салу жалпыға бірдей жəне міндетті болып 

табылады. Жеке сипаттағы салық жеңілдіктерін беруге тиым 

салынады. Салық салу мəселелерін реттейтін нормативтік-құқықтық 

актілер ресми басылымдарда міндетті түрде жариялануға жатады. 

Мемлекетке түсетін салық түсімдерінің сипатты ерекшелігі 

олардың сан алуан қоғамдық қажеттерге кейін иесіз пайдаланылуы 
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болып табылады. Осынысымен салықтардың мемлекет, сондай-ақ 

басқа жергілікті органдар белгілейтін түрлі міндетті мақсатты 

жарналардан, төлем аударымдарынан айырмашылығы болады.   

Салықтардың мынадай негізгі қызметтері (функциялары) бар: 

- реттеушілік; 

- фискалдық; 

- қайта бөлу. 

Фискалдық функция – барлық мемлекеттерге тəн негізгі қызмет. 

Оның көмегімен бюджеттік қор қалыптасады, мұның өзі салықтардың 

қоғамдық міндеттерін арттыра түседі. Өйткені салықтар мемлекеттік 

бюджеттің кірісін толтыра отырып, экономикада əлеуметтік-мəдени 

шараларды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. 

Салықтардың реттеушілік функциясы мемлекеттің 

экономикалық қызметінің ұлғаюымен байланысты пайда болады.  

Ол ұлттық шаруашылықтың дамуына қабылданатын 

бағдарламаға сəйкес ықпал етеді. Бұл орайда салықтардың 

нысандарын таңдау, олардың ставкаларының, алу əдістерінің өзгеруі, 

жеңілдіктер мен шегерімдер пайдаланылады. Бұл реттеуіштер 

қоғамдық ұдайы өндірістің құрылымы мен үйлесіміне, қорлану мен 

тұтыну көлеміне ықпал етеді. 

 

Тест сұрақтары 

 

1. Салықтар қай кезде пайда болды? 

А) сауданың дамуымен; 

Б) мемлекеттің пайда болуымен; 

С) өндірістің дамуымен; 

Д) тауар-ақша қатынастарының дамуымен; 

Е) бюджет жүйесінің дамуымен. 

 

2. Салық дегеніміз не? 

А) мемлекетбір жақты тəртіппен заң жүзінде белгілеген, заңды 

жəне жеке тұлғалардан белгілі бір мөлшерде қайтарымсыз жəне 

өтеусіз сипатта бюджетке төленетін міндетті төлемдер; 

Б) мемлекеттік органдар көрсеткен қызметтер үшін төленетін 

жəне оны төлеушіге белгілі бір құқық не рұқсат беретін қайтарымды, 

баламалы міндетті төлем; 

С) заңды жəне жеке тұлғалардың мемлекеттік мүліктерді 

пайдаланғаны үшін төлейтін алымы; 

Д) заңды жəне жеке тұлғалардың арнайы қорларға төлейтін 

төлемдері; 
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Е) мемлекеттік органдардың жеке жəне заңды тұлғаларға 

көрсеткен қызметінің белгілі бір түрлері үшін алынатын ақшалай 

алымы. 

 

3. Салық – бұл: 

А) экономикалық категория; 

Б) заңды тұлғаның табысы;  

С) қаржылық ресурстар; 

Д) жиынтық табыс; 

Е) əлеуметтік қатегория. 

 

4. Салықтардың экономикадағы ролі қандай? 

А) жоспарлы; 

Б) реттеушілік; 

С) бағалық; 

Д) шаруашылық есеп; 

Е) ұдайы өндірістік. 

 

5. Салықтар қандай қызмет атқарады? 

А) реттеушілік, фискалдық, ынталандыру; 

Б) фискалдық, қайта бөлу, реттеушілік; 

С) бақылау, жоспарлау, ұйымдастыру;  

Д) бағалау, басқару, бөлу; 

Е) бақылау, тексеру, фискалдық. 

 

6. Салықтар қай кезден бастап дами бастады? 

А) мемлекетпен бірге; 

Б) тауар-ақша қатынастары кезінде; 

С) нарықтық қатынастар кезінде; 

Д) алғашқы қауымдық қоғам кезінде; 

Е) қаржы-бюджет жүйесімен бірге. 

 

7. Түрлі субъектілер табысының бір бөлігі мемлекет 

пайдасына өтеді. Бұл салықтардың қай қызметі? 

А) бақылау; 

Б) реттеу; 

С) қайта бөлу; 

Д) ынталандыру; 

Е) қазыналық. 

 

8. Салықтардың экономикалық мəні мынада: 
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А) олар салық төлеушілер мен мемлекет арасындағы қарым 

қатынасты анықтайды; 

Б) олар мемлекет өз функцияларын жүзеге асыру үшін 

шаруашылық субъектілер мен азаматтардағы жалпы ішкі өнімнің бір 

бөлігін орталықтандыру жөніндегі экономикалық қатынастардың 

белгілі бір бөлігі болып табылады; 

С) олар салық төлеушілердің ақшалай табыстарын қайта бөлу 

жөніндегі экономикалық қатынастардың белгілі бір бөлігі болып 

табылады; 

Д) олар ұлғаймалы ұдайы өндіріс мүмкіндіктерін шектейді; 

Е) олар өндірістің бір бөлігі ретінде экономикалық категория 

болып табылады. 

 

9. Салықтардың фискалды функциясы: 

А) мемлекеттік бюджетке жұмылдырылған мемлекеттің 

ақшалай табыстарының қалыптасуымен тікелей байланысты; 

Б) бұл функция біртіндеп тартылатын функция болып 

табылады; 

С)  бұл ақшалай табыстарды қайта бөлумен байланысты; 

Д) салық төлеушілердің қаржы –шаруашылық қызметін 

бақылаумен байланысты; 

Е) əлеуметтік мақсатты көздейді. 

 

10. Салықтың реттеушілік функциясы мемлекеттің 

экономикалық функциясының кеңеюімен бірге пайда болды жəне 

ол: 

А)  қабылданған бағдарламаға сəйкес шаруашылықтың дамуына 

тікелей əсер етеді; 

Б) амортизациялық саясатқа, инвестициялық жеңілдік, салық 

ставкаларын төмендету саясатына сүйене отырып, капиталдың жедел 

жинақталуына мүмкіндік береді; 

С) төлем сұранысы құрылымын жəне оның көлемін өзгертеді; 

Д) салық төлеушілдерден орталықтандырылған мемлекеттің 

қаржы қорына қаражаттар алу; 

Е) азаматтардың түрлі категориясы арасындағы қоғамдық 

табыстарды бөлу. 
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2 Қазақстан Республикасының салық жүйесi: құрылу 

кезеңдері мен бүгiнгi жағдайына сипаттама 

 

«Салық» ұғымымен «салық жүйесі» ұғымы тығыз байланысты. 

Мемлекетте алынатын салықтар мен бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлем түрлерінің, оны құру мен алудың нысандары мен 

əдістерінің, принциптерінің, салық заңдары мен салыққа қатысты 

нормативті актілердің, салық қызметі органдарының жиынтығы 

мемлекеттің салық жүйесін құрайды.   

Экономикалық жағынан салық жүйесі мемлекеттің, 

аймақтардың жəне муниципалды құрылымдардың қызметін қаржылай 

қамтамасыз етуге байланысты əр түрлі мемлекеттер, мемлекет пен 

салық төлеуші арасындағы, əр түрлі салық төлеушілер арасындағы, 

сондай-ақ оған тікелей қатысушы заңды жəне жеке тұлғалар 

арасындағы күрделі өзара байланысты əлеуметтік-экономикалық 

қатынастардың жиынтығын құрайды. 

Салық жүйесіне қажетті негізгі талаптар мыналар: 

- салық құрамы дəл анықталуы қажет. Ол үшін салық 

заңдылығында мемлекетте алынатын салықтардың толық тізімі 

мазмұндалуы керек; 

- салық жүйесі салық төлеушілер үшін салықтан жалтару тиімсіз 

болатындай етіп жасалуы тиіс; 

- салық жүйесінің қарапайымдылығы. Бұл əсіресе, салықтың 

дұрыс төленуі үшін бақылауды жүзеге асыруда маңызды; 

- салық жүйесі салық төлеушінің өз қаражатын өндіріске 

салуына ықпал етуі керек. 

Жалпы, салық жүйесі мемлекеттің қаржы көздерін жасақтаудың 

ең негізгі құралы болуымен қатар, ел экономикасын қайта құруға, 

өндірістің ұлғайып, дамуына жəне саяси-əлеуметтік шаралардың 

толығымен жүзеге асуына мүмкіндік туғызады. 

1991 жылға дейін, яғни КСРО ыдырағанға дейін елде көбінесе 

экономиканы басқарудың əміршіл-əкімшіл жүйесіне, бағаларға қатаң 

мемлекеттік реттеуге сəйкес келетін салық жүйесі қызмет етті. 

Бюджеттің басты кіріс көздерінің бірі болған айналым салығы 

тіркелген бөлшек сауда жəне көтерме сатып алу бағаларын қолдануға 

жəне мемлекеттік реттеп отыруға бағытталған болатын. Қазақстан 

егемендікке ие болғаннан кейін 1991-1995 жылдары қабылданған 

бірқатар заңдарға сəйкес республикада жаңа салық жүйесі 

қалыптасты. 

1991 жылдың 25 желтоқсанынан бастап біздің елімізде тұңғыш 

салық жүйесі қызмет ете бастады. Ол «Қазақстан Республикасындағы 
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салық жүйесі туралы» заңға негізделді. Бұл заң салық жүйесін 

құрудың принциптерін, салықтар мен алымдардың түрлерін, олардың 

бюджетке түсу тəртібін белгілеген алғашқы құжат еді. Осы заңға 

сəйкес Қазақстанда 1992 жылғы қаңтардың 1-нен бастап 13 жалпы 

мемлекеттік салық, 18 жергілікті салықтар мен алымдар, 11 жалпыға 

міндетті жергілікті салықтар мен алымдар енгізілді. 

Дегенмен, өмірге келген əрбір жаңа құбылыста кездесетін 

ерекшеліктермен қатар кемшіліктер де бұл заңда да орын алды, яғни 

ҚР алғашқы салық жүйесінде бірқатар шешімін таппаған мəселелер 

болды. Атап айтсақ, біз салық жүйесін құрғанда елемізде 

жиынтықталған ғылыми жəне практикалық тəжірибе болған жоқ. 

Салық қызметі де, салық төлеушілер де мұндай жаңа бастамаға 

психологиялық жағынан дайын еместігі көрінді. Салық  жүйесінде 

дүниежүзілік тəжірибеде қолданылып келген салық салу принциптері 

сақталмады. Сондықтан бұл салық жүйесінің нарықтық 

қатынастардың талабына толығымен жауап беруге мүмкіндігі 

болмады. Ең бастысы, салық жүйесінің өндірісті дамытуға еш ықпал 

етпеуі, бюджет кірісін құрудағы өз ролін жете атқара алмауы, яғни 

салық көзі табыс не пайда емес, керісінше тұтыну болды. 

Салық санының көптігі, айналымды анықтаудың қиындығы, 

шектен тыс дəлелсіз берілген салық жеңілдіктері, салық 

ставкаларының бір салық түрі бойынша бірнеше түрлі болуы, 

халықаралық салық салу негіздерінің тыс қалуы жəне т.б. кемшіліктер 

салық жүйесін одан əрі реформалаудың қажеттігін көрсетті.  

ҚР Үкіметі 1995 жылдың басында салық реформасының ұзақ 

мерзімді тұжырымдамасын қабылдап, онда еліміздің салық жүйесі 

мен заңнамасын бірте – бірте халықаралық салық салу принциптеріне 

сəйкестендіру көзделді. Осыған байланысты «Салық жəне бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 1995 жылғы сəуірдің 

24-нде ҚР Президентінің заң күші бар жарлығы шықты. Ендібұрынғы 

42 салықтар мен алымдар едəуір қысқартылып, олардың саны                   

11 болып қалды. ҚР Президентінің 1999 жылғы шілденің 16-сындағы 

№ 440-I заңына сəйкес заң мəртебесін алды. Осы уақыт 

аралықтарында Президент жарлықтарымен жəне ҚР заңдарымен бұл 

заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Осы уақыт аралығында 

Президент жарлықтарымен жəне ҚР заңдарымен бұл заңға бірнеше 

рет өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 2002 жылға дейін 

мемлекеттік бюджеттің кірістерін негізінен 17 салықтар мен басқа да 

міндетті төлемдер құрады.  

Бұл əлеуметтік салыққа, амортизация саясатына, айналымнан 

алынатын салықты жоюға, ҚҚС-ты халықаралық принциптерге 
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сəйкестендіруге қатысты еді. Осы уақыт ішінде экономика, 

экономикалық қатынастар құрылымы, мемлекет пен салық 

төлеушілердің өзара қарым-қатынасы, тіпті адамдардың ділі 

(менталитеті) де айтарлықтай өзгеріске ұшырады. Мемлекет, бір 

жағынан, салық саясатының мақсатын, міндеті мен қызметін терең 

түсінді, екінші жағынан, экономикалық қатынастардың көптеген 

тұстары қолданыстағы салық заңдылығында қамтылмай қалды. Осы 

жəне Қазақстан экономикасында болып жатқан оң өзгерістер жаңа 

салық заңын талап етті. 

1995 жылдың 24 сəуірінде қабылданған ҚР Президентінің 

«Салықтар жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

туралы» заң күші бар жарлығы салық жүйесіне оңтайлы өзгерістер 

енгізді. Олардың қатарына қолданылып келген салықтар мен салықтар 

мен алымдар санының 46-дан 11-ге қысқартылуы, салық салу 

принциптерінің дүниежүзілік тəжірибеге сай өзгертілуі, халықаралық 

салық салу тəртібінің енгізілуі, салықтардың нышанына, белгілеріне 

қарай топталуы, сонымен қатар бұл құжаттың көптеген заңдармен 

тығыз байланыстылығы, салықтық əкімшіліктің жаңа ережелерінің 

енгізілуі салық жүйесіндегі басқа да  түбегейлі өзгерістер жатады. 

Əрине мемлекттің нарықтық экономикалық қатынас талабына сай 

дамуы жағдайында салық жүйесінің бір орында, өзгеріссіз қалуы 

мүмкін емес. Алайда қысқа уақыт аралығында қабылданған шексіз 

өзгерістер мен толықтырулардың енгізілуі нəтижесі оның əлі де болса 

жетілмегендігін көрсетеді.  

Бүгінгі күні республикада салық заңдарының барлық негізгі 

кемшіліктері ескерілген, əрі жетілдірілген жаңа Салық кодексі 

дайындалып, 2001 жылдың 12 маусымында қабылданды. 

Уақыт ағымының əсеріне, заман  талабына сай қабылданған 

Салық кодексінде келесідей мəселелерді шешуге басты назар 

аударылған. 

Біріншіден, барлық шаруашылық субъектілеріне 

салықтандырудың тең жағдайын жасау. Екіншіден, кейбір жекелеген 

категориядағы салық төлеушілерге берілген жеңілдіктерді жою 

арқылы салық жүктемесін жеңілдету. Үшіншіден, салық заңдылығы 

жөніндегі барлық ережелер мен нормаларды тікелей қызмет ететін заң 

мөлшерінде біріктіру. Төртіншіден, салық заңдылығының 

тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

Əрине, салық заңдылығында өзгерістер мен толықтырулар 

болашақта да жүргізіліп отырылады. Өйткені экономикалық қарым-

қатынастар бір орында тұрып қалмайды, ол жаңа даму сатысына 

көшкен сайын салық заңдылығының да сол экономикалық саясатқа 
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сай өзгертіліп отыруы керек. Сондықтан өзгерістің енгізілуі де заңды. 

Бірақ, кодекс бойынша енді жаңадан енгізілген өзгерістер жылына бір 

рет енгізілуі тиіс. Енгізілген өзгерістер келесі жаңа жылдың басынан 

бастап күшіне енеді. Бұл ереже біржағынан салық төлеушілерге жаңа 

енгізулерге алдын ала дайындалып, операциялар мен қаржы 

шешімдерін жоспарлауға мүмкіндік берсе, екінші жағынан салық 

қызметкерлерінің жұмысын жеделдетуге жəне жеңілдетуге көп əсерін 

тигізеді. 

Салық кодексі 2002 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді. 

Ол салық салудың ойластырылған құқықтық негізін құрудың 

түпкілікті міндетін шешуге бағытталған.  

 

Есептер 

 

1 есеп. Əуезов ауданы бойынша салық комитетiнiң құйып 

жасалған лауазымды тұлғаларымен ЖШСке сөзсiз бюджетке 

төлемдерi тағы басқалар есептеудi дұрыстық жəне салықтардың 

төлеуiн кешендi тексерiс жүргiзiлдi. ЖШС тексерiс нəтижелерi 

бойынша (01.02 ) тексеру актi елестету құйып жасалған жəне (11.02 ) 

10 күндерден кейiн - акт не санмен сол даталанатын тексеру акттерi 

бойынша ескерту. ЖШСы тексерiс нəтижелерiмен сəйкес құйып 

жасалған жəне шешiм осы ескерту шағым арыз беруге қабылдаған 

болмады. Салық органының ұйғарымы бойынша қызмет етушi банк 

(23.02 ) əлi 10 жұмыс күндерiнiң өткесiнi бойынша дегенмен ЖШСы 

шығын операцияларын бастапқыда тоқтаттырды құйып жасалған, 

банк (24.02 ) ертеңге ЖШСтың хабардар еттi салық қарызының 

сомасының ақша жинау ұйғарым негiзiнде салық органының олардың 

банктiк есебiнен төлету туралы құйып жасалған. Бiр уақытта, ЖШСы 

(24.02 ) тексерiс нəтижелерi бойынша есептелген салық қарызына 

ықтиярсыз төлетуi туралы салық органының ескертуi арнаулы хатпен 

алуға құйып жасалған. 

Бұзушылықтар неткен туралы үшiн құйып жасалған қорғаулар 

ЖШСы өз кiрiсуге керек дұрыс айтатын салық органымен мүмкiн 

деген? 

2 есеп. «Мақам» ЖШС ағымдағы салық кезеңiнiң 25 

қарашасының заңды тұлғаларының мүлiк салығын бюджетке төледi, 

ағымдағы төлемдердiң енгiзуiсiз. Төлелген салықтың сомасы 

сəйкесiнше 100000 теңге, ағымдағы төлеудi 400000 теңге соманы 

құрады. 
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«Мақам» ЖШСтың салық заңының бұзушылығы орынды алады 

ма?  Егер иə болса, онда жауапкершiлiктiң шаралары осы кəсiпорынға 

қолдануы керек болған ба?  

3 есеп. Осы салық төлеушiмен арналған - вариант ЖШС, 

бiрлескен табыс салығының есептеуiнде, жиынтық жылдық табыс 

48000 мың теңгеге салық есепке алуын мəлiметтiң 86000 мың теңгеге, 

шегермелерiн құрады. Кəсiпкерлiктен салық салынатын табыстың 

түзетуi жəне шығындардың тасымалдауы бойынша негiздер 

кəсiпорындарда болмады. 

Жиынтық жылдық табыс Салық комитетiнiң өткiзу барысында 

тақырыптық салықты тексеру айқындалған мəлiметтерi бойынша 

52000 мың теңгеге 98000 мың теңгеге, шегермелердi құрады. 

Вариант ЖШСтың салық заңының бұзушылығы орынды алады 

ма? Егер иə болса, онда жауапкершiлiктiң шаралары осы кəсiпорынға 

қолдануы керек болған ?  

4 есеп. ЖШС «Радикалы» сəуiрiнiң 6900 мың тенге 

сомасындағы ағымдағы (ҚҚС бойынша бюджетi бар есептеулер 

бойынша есептi мерзiм - календарлық тоқсаны) салық жылының 

қаңтарына қосылған құнға салығының бюджетiне төлеуiн осы жыл 

жасады. 

«Радикал» ЖШСтың салық заңының бұзушылығы орынды 

алады ма? Егер иə болса, онда жауапкершiлiктiң шаралары осы 

кəсiпорынға қолдануы керек пе? 

 

3 Салық саясаты жəне оның мемлекетiмiздiң экономикалық 

саясатындағы алатын орны. Салық механизмі 

 

Салық механизмі  салықтың ұйымдық - құқықтық нормалары 

мен басқару əдістерінің жиынтығы, бұған əр түрлі салықтық реттеу 

құралдары да (салық ставкасы, салық жеңілдіктері, салық салу 

əдістері жəне т.б.) енеді. Мемлекет өзінің салық механизміне салық 

заңдылықтары арқылы құқықтық нысан беріп, оны реттеп отырады. 

Салық механизмі практикалық салық іс-қимылдарының жиынтығы, 

яғни салық заңдары ережелерін практикада жүзеге асырудың 

шарттары мен тəртіптерінің жиынтығы. Объективті негізгі 

бағытталмаған кез-келген салықтық іс-қимыл ұдайы өндіріс процесіне 

субъективтік қол сұғу ретінде қарастырылады жəне олардың 

нысанының өзгеруіне əкеледі. Салық механизмі салық салуды 

басқарудың негізі болып табылатын салықтық құқыққа сүйеніп, салық 

қатынастарын реттеуге мүмкіндік береді. 
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Салық механизмі - бұл ұйымдық-экономикалық категория 

ретінде осы ұғымды түсіндіретін салық теориясының аясы, 

сəйкесінше, ұлттық табыстың бөлігінде өндірісте жасалынған бөлігін 

қоғамдастыру кезінде қалыптасатын қайта бөлу қатынасы кезіндегі 

объективті қажетті басқару процесі. Салық салу механизмі 

салықтарды белгілеудің принциптерінен, нысандары мен əдістерінен, 

оларды өзгерту мен күшін жоюдан, оларды төлеуді қамтамасыз ету 

бойынша шаралардан тұрады.   

Бұл процесте қалыптасатын қатынастың барлық саласын үш 

қосалқы жүйемен шектеуге болады: салықтық жоспарлау, салықтық 

реттеу жəне салықтық бақылау.   

Салық жүйесі жəне оның қызмет ету механизмі белгілі бір 

принциптерге сəйкес қызмет етуі керек. Сонда ғана салық жүйесі өз 

қызметін жан-жақты жəне тиімді түрде жүзеге асырады.  

Салық принциптерінің, жалпы салық салу теориясының негізін 

қалаушы болып шотландық экономист, əрі философ Адам Смит 

табылады. А.Смиттің классикалық принциптері төмендегідей: 

1) салық салық төлеушінің əрқайсысының табысына сəйкес 

алынуы тиіс (əділеттілік принципі); 

2) салықтың мөлшері мен оны төлеу мерзімі алдын ала жəне 

дəл анықталуы керек (анықтылық принципі); 

3) əрбір салық салық төлеуші үшін неғұрлым қолайлы уақытта 

жəне əдіспен алынуы тиіс. (қолайлылық принципі); 

4) салықтан жиналған түсімнен оны жинауға кеткен шығын аз 

болуға тиіс (үнем принципі). 

Бұл принциптерді пайдалану салық салуда зорлық-зомбылықты 

азайтты, бұл процеске реттемелеуді енгізді. Салық салудың кейінгі 

даму барысында принциптердің тұжырымдамалары дəлелденді, 

толықтырылды. 

Салық салудың қазіргі халықаралық принциптері мыналар: 

- Қарапайымдылық принципі. Салық  механизмі салық 

төлеушіге түсінікті болуы тиіс, ол айқын əрі жеңіл болуы керек. Ол 

үшін мына шарттар орындалуы қажет: 

- салық түрлері өте көп болмай, нақты да дəлелді болуы керек; 

- бір салық түріне бірыңғай салық ставкасын белгілеу қажет; 

- салық салуобъектісін, салық салынатын табысты немесе 

айналымды анықтау əдісі барынша жеңіл, қарапайым, қолдануға 

ыңғайлы жəне түсінікті болғаны дұрыс; 

- салық жеңілдіктері не үшін беріледі, оған қандай негіздер бар 

екенін дəлелді болуы керек. Салық жеңілдіктерінің мейлінше аз 

болғаны дұрыс; 
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- салық төлеуде, салықты табыс көзінен, яғни төлем жүргізілген 

көзден төлеген ыңғайлы. 

- Əділеттілік принципі.  Салық жүйесінде əділеттілік принципі 
тікелей жəне көлденең екі бағытта сақталуы тиіс.  

Тікелей əділеттілік принципі – салық төлеушілердің 

табыстарына тең жағдайда біркелкі салық салынады; 

Көлденең əділеттілік принципі – тиісті жағдайда бірыңғай салық 

төлеушіге бірдей талап, бірдей шарт қойылуы керек. Салық 

төлеушілер белгілі бір табыс не қызмет түрінен, мүлкінен бірдей 

ставкамен салық төлеуі тиіс. 

- Салыстыру принципі. Бұл принцип бойынша салық 

ставкаларын бекіткен кезде, олардың мөлшері басқа елдерде 

қолданылып жүрген салық ставкаларымен салыстырылып отырылуы 

қажет.  

- Салықтардың анықтылығы – алдын ала белгіленген шарттар 

мен талаптардың мызғымас теңдігі елдің барлық аумағында жəне 

барлық шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін түсіндіру мен 

қолданудың біркелкілігі. 

- Жеңілдіктердің ең аз саны. Жеңілдіктер құндық үйлесімдерді 

бұрмалайды жəне салық салу субъектілерін тең емес жағдайларға 

əдейі қояды. 

- Салық салудың экономикалық бейтараптығы. Салықтар 

экономиканың жұмыс істеуін жақсартуға жəне инвестициялардың 

өсуіне кедергі жасамауы тиіс. 

Қазақстанның салық заңнамасында сонымен бірге салық жəне 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеудің 

міндеттілігі, салық салудың айқындылығы, əділдігі, салық жүйесінің 

біртұтастығы жəне салық заңдарының жариялылығы принциптері 

негізделеді. 

Салық төлеуші салық заңына сəйкес салықтық міндеттемелерін 

толық көлемде жəне белгіленген мерзімдерде орындауға міндетті. 

Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

айқын болуға тиіс. Салық салудың айқындылығы салық төлеушінің 

салықтық міндеттемелерінің туындауының, орындалуының жəне 

тоқтатылуының барлық негіздері мен тəртібін салық заңында белгілеу 

мүмкіндігін білдіреді. 

Еліміздің салық салу жалпыға бірдей жəне міндетті болып 

табылады. Жеке сипаттағы салық жеңілдіктерін беруге тиым 

салынады. 

Қазақстанның салық жүйесі оның бүкіл аумағында барлық 

салық төлеушілерге қатысты бірыңғай болып табылады. 
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Салық салу мəселелерін реттейтін нормативтік-құқықтық 

актілер ресми басылымдарда міндетті түрде жариялануға жатады.  

 

Тест сұрақтары 

 

1 Қ.Р-да салық салу жалпыға бірдей жəне міндетті болуы 

салық салудың қай приципі? 

А) салық салудың əділдігі: 

Б) салық заңдарының жариялылығы; 

С) салық салудың жариялылығы; 

Д) салық жүйесінің біртұтастығы; 

Е) салық салудың міндеттілігі.  

 

2 Заң бойынша салық төлеу міндеті жүктелген тұлға – бұл 

А) субъект; 

Б) объект; 

С) салық ставкасы; 

Д) салық квотасы; 

Е) салық оклады. 

 

3 Салық объектісі: 

А) салық есептелетін база; 

Б) салықтың материалдық өрнектелуі 

С) салық сипаттамасы; 

Д) заңмен бекітілген  салық бұйымынын өлшеу параметірі  

Е) салықтық базаны өлшеу бірлігіне шаққандағы салықтық 

есептеулер шамасы. 

 

4 Салық ставкасы дегеніміз не? 

А) төленген салық сомасы; 

Б) салық салу өлшем бірлігіне есептелген салық мөлшері; 

С) барлық салық салу объектісіне салынған салық мөлшері; 

Д) объект пен салық сомасының ара қатынасы; 

Е) бір салық салу объектісіне төленген салық. 

 

5 Салық ставкасының қандай түрлері бар? 

А) Тіркелген, проценттік (пропорционалды, прогрессивті, 

регрессивті); 

Б) пропорционалды, прогрессивті; 

С) пропорционалды, регрессивті; 

Д) пропорционалды, прогрессивті, регрессивті; 
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Е) прогрессивті, біркелкі болып келеді. 

 

6 Салықтан босатылатын объектінің ең төменгі бөлігі: 

А) салықтық ауыртпалық; 

Б) салықтық оклад; 

С) салық салынатын салық квотасы; 

Д) салық салынбайтын минимум; 

Е) салық салынатын минимум. 

 

7 Бул ставкалар мемлекеттің өндіріс  немесе басқа да 

саласына реттеуші  əсерін тигізеді: 

А) жоғартылған ставка; 

Б) жалпы ставка. 

С) тең ставка; 

Д) тұрлаулы ставка 

Е) пайызды ставка. 

 

8 Салық жеңілдіктері кандай жағдайда беріледі? 

А) салықты экономикалық реттеу əдісі  ретінде қолданғанда; 

Б) салықтық төлем бұйымын мемлекет мəжбүрлі турде алғанда; 

С) салық төлеуші объектісі барлығын туралы арнайы 

хабарлағанда; 

Д) 6ip жолғы талон алғанда немесе патент алғанда; 

Е) төлем көзінен салықты ұстап қалғанда. 

 

 

4 Көлiк құралдарына салынатын салық  

 

Меншік құқығында салық салу объектілері бар жеке тұлғалар 

жəне меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында 

салық салу объектілері бар заңды тұлғалар көлік құралдары салығын 

төлеушілер болып табылады. 

Заңды тұлға өз шешімімен өзінің құрылымдық бөлімшесін 

Қазақстан Республикасының көлік туралы заңнамасына сəйкес 

осындай құрылымдық бөлімшеге тіркелген көлік құралдары бойынша 

көлік құралдары салығын дербес төлеуші деп тануға құқылы. 

1) Егер есептеу қорытындылары бойынша жүк автомобиль-

дерiнiң саны бiр бiрлiктен аз болған жағдайда, двигателiнiң қуаты 

барынша аз бiр жүк автомобилi босатылуға жатқызылады. 

2) Өзінің ауыл шаруашылығы өнімін өндіруде пайдаланылатын 

мынадай мамандандырылған ауыл шаруашылығы техникасы бойынша 
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бірыңғай жер салығын төлеушілерді қоса алғанда, ауыл 

шаруашылығы өнімін өндірушілер: 

- сүт немесе ауыл шаруашылығы мақсаттарына су 

тасымалдауға арналған автомобиль-цистерналар; 

- ветеринария қызметінің автомобильдері, 

- автозообиологиялық зертханалар, 

- автожемтасығыштар; 

- автотиеуіштер, 

- дəн сепкіштерге автоқұйғыштар; 

- тыңайтқыш енгізуге арналған автомашиналар; 

- ұшақтарға минералдық тыңайтқыштарды жəне улы 

химикаттарды  

- автотиеуіштер; 

- тең штабельдерін автотасымалдауыштар; 

- автоулыжемшашқыш; 

- пəлекжинағыш машиналар; 

- а/ш АН-2 əуе кемесі; 

- өздігінен жүретін дестелегіштер; 

- астық жинағыш комбайндар; 

- доңғалақты тракторлар, өздігінен жүретін шассилер жəне 

оңтайлы энергетикалық құралдар; 

- мал азығын жинағыш комбайндар; 

- ауыл шаруашылығы машиналарын жөндеу жəне техникалық 

қызмет көрсету жөніндегі автомобиль-шеберханалар; 

- өздігінен жүретін шөп шапқыштар; 

- маялағыштар; 

- жинағыш комбайндар (тамыржемістілерді, картопты, 

қызанақты, көк бұршақты, мақтаны жəне басқа да ауыл шаруашылығы 

өнімін жинауға арналған) 

3) мемлекеттік мекемелер; 

4) салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік құралы 

бойынша Ұлы Отан соғысына қатысушылар, соларға теңестірілетін 

адамдар, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі 

мен мінсіз əскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағы ордендерімен 

жəне медальдарымен наградталған адамдар, сондай-ақ 1941 жылғы 22 

маусымнан 1945 жылғы 9 мамырға дейінгі аралықта кемінде алты ай 

жұмыс істеген (қызмет еткен) жəне Ұлы Отан соғысы жылдарында 

тылдағы жанқиярлық еңбегі мен мінсіз əскери қызметі үшін бұрынғы 

КСР Одағы ордендерімен жəне медальдарымен наградталмаған 

адамдар; 
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5) салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік құралы 

бойынша – меншігінде мотоколяскалары мен автомобильдері бар 

мүгедектер; 

6) салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік құралы 

бойынша – Кеңес Одағының Батырлары мен Социалистік Еңбек 

Ерлері, «Халық қаhарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері» атақтарына 

ие болған, Даңқ орденінің үш дəрежесімен жəне «Отан» орденімен 

наградталған адамдар, «Ардақты ана» атағын алған, «Алтын алқа», 

«Күміс алқа» алқаларымен наградталған көп балалы аналар; 

7) ауыл шаруашылығы құрылымынан шығу нəтижесінде пай 

ретінде алынған, пайдалану мерзімі жеті жылдан асқан жүк 

автомобильдері бойынша жеке тұлғалар көлік құралдары салығын 

төлеушілер болып табылмайды. 

Салық төлеу мерзімдері 

Заңды тұлғалар ағымдағы төлемдер сомасын төлеудi ағымдағы 

төлемдердi енгiзу арқылы салық салу объектiлерiнiң тiркелген жерi 

бойынша салық кезеңiнiң 5 шiлдесiнен кешiктiрмей жүргiзедi. 

Көлiк құралына меншік құқығын, шаруашылық жүргізу 

құқығын немесе оралымды басқару құқығын салық кезеңінің 1 

шілдесінен кейін алған жағдайда, заңды тұлғалар салық кезеңі 

үшін декларацияны табыс ету мерзімі басталғаннан кейінгі 

күнтізбелік он күннен кешіктірмей көрсетілген көлік құралы бойынша 

салық төлеуді жүргізеді. 

Салық кезеңі жəне салық декларациясы 

Көлік құралдары салығын есептеуге арналған салық кезеңі 

айқындалады. Төлеушілер - заңды тұлғалар көлік құралдары салығы 

бойынша ағымдағы төлемдердің есеп-қисабын ағымдағы салық 

кезеңінің 5 шілдесінен кешіктірмей, сондай-ақ  декларацияны есепті 

жылдан кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей салық салу 

объектілерінің тіркелген жері бойынша салық органдарына табыс 

етеді. 

Есептер 

 

1 есеп. ВАЗ 21099 автомобилі жеке меншік құқығы бойынша 

жеке тұлғаға жатады.  Шығарылған жылы 2003, двигателдің көлемі - 

2300 куб. см. Транспортқа салынатын салықтың сомасын анықтандар.  

2 есеп. ВАЗ 21099 автомобилі жеке меншік құқығы бойынша 

жеке тұлғаға жатады.  Шығарылған жылы 1999, двигателдің көлемі - 

2600 куб. см. Транспортқа салынатын салықтын сомасын анықтандар.  

3 есеп. АҚ «Венера» меншігінде келесі көлік құралдарының 

түрлері бар:  
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- автомобиль Ford Scorpio 2001 жылы шығарылған,  

двигателенің көлемі 3500 куб. см; 

- автомобиль ВАЗ-21073 1994 жылы шығарылған,  двигателенің 

көлемі 1690 куб. см; 

- жүк автомобиль MAN F2000, 2001 жылы шығарылған,  жүк 

көтергіші 19 тонн; 

- автобус SETRA Kaess 1988 жылы шығарылған, 48- отыратын 

орны; 

Көлік құралдырынның салығын есептеу. 

 

5 Жер салығы  

 

Салық салу мақсатында барлық жерлер олардың нысаналы 

мақсатына жəне  мынадай санаттарға: 

1) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге; 

2) елді мекендер жерлеріне; 

3) өнеркəсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жəне өзге де ауыл 

шаруашылығы емес мақсаттағы жерлерге (бұдан əрі - өнеркəсіп 

жерлері); 

4) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлеріне, сауықтыру, 

рекреациялық жəне тарихи-мəдени мақсаттағы жерлерге (бұдан əрі - 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлері); 

5) орман қорының жерлеріне; 

6) су қорының жерлеріне; 

7) босалқы жерлерге тиесілігіне қарай қарастырылады. 

Жердің қандай да болсын санатқа тиесілігі Қазақстан 

Республикасының жер заңнамасында белгіленеді. Елді мекендер 

жерлері салық салу мақсаты үшін мынадай екі топқа бөлінген: 

1) тұрғын үй қоры, соның ішінде олардың жанындағы 

құрылыстар мен ғимараттар орналасқан жерлерді қоспағанда, елді 

мекендер жерлері; 

2) тұрғын үй қоры, соның ішінде олардың жанындағы 

құрылыстар мен ғимараттар орналасқан жерлер. 

Жердің мынадай санаттары: 

1) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері; 

2) орман қорының жерлері; 

3) су қорының жерлері; 

4) босалқы жерлер салық салуға жатпайды. 

Жер салығы: 

- меншік құқығын, тұрақты жер пайдалану құқығын, өтеусіз 

уақытша жер пайдалану құқығын куəландыратын құжаттар; 
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- жер ресурстарын басқару жөніндегі уəкілетті мемлекеттік 

орган əр жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша берген жерлердің 

мемлекеттік сандық жəне сапалық есебінің деректері негізінде 

есептеледі. 

Төлеушілер: 

1) жеке меншік құқығындағы; 

2) тұрақты жер пайдалану құқығындағы; 

3) бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану құқығындағы салық 

салу объектілері бар жеке жəне заңды тұлғалар жер салығын 

төлеушілер болып табылады. 

Егер осы бапта өзгеше көзделмесе мыналар: 

1) шаруа немесе фермер  қожалықтары  үшін арнаулы салық 

режимі қолданылатын қызметте пайдаланылатын жер учаскелері 

бойынша бірыңғай жер салығын төлеушілер; 

2) мемлекеттік мекемелер; 

3) уəкілетті мемлекеттік органның қылмыстық жазаларды 

атқару саласындағы түзеу мекемелерінің мемлекеттік кəсіпорындары; 

4) Ұлы Отан соғысына қатысушылар жəне соларға теңестірілген 

адамдар, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі 

мен мінсіз əскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағы ордендерімен 

жəне медальдарымен наградталған адамдар, 1941 жылғы 22 маусым - 

1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемінде алты ай жұмыс істеген 

(қызмет өткерген) жəне Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы 

жанқиярлық еңбегі мен мінсіз əскери қызметі үшін бұрынғы КСР 

Одағы ордендерімен жəне медальдарымен наградталмаған адамдар, 

мүгедектер, сондай-ақ бала жасынан мүгедектің ата-анасының біpeyі: 

тұрғын-үй қоры, соның ішінде, оның жанындағы құрылыстар 

мен ғимараттар орналасқан жер учаскелері; 

үй маңындағы жер учаскелері; 

өзіндік (қосалқы) үй шаруашылығын жүргізу, бағбандық үшін 

берілген жəне құрылыс алып жатқан жерлерді қоса алғанда, саяжай 

құрылысына арналған жер учаскелері; 

гаражға арналған жер учаскелері бойынша; 

5) «Ардақты ана» атағына ие болған, «Алтын алқа» алқасымен 

наградталған көп балалы аналар: 

тұрғын үй қоры, соның iшiнде оның жанындағы құрылыстар 

мен ғимараттар орналасқан жер учаскелерi бойынша; 

үй маңындағы жер учаскелерi бойынша; 

6) жеке тұратын зейнеткерлер: 

тұрғын үй қоры, соның iшiнде оның жанындағы құрылыстар 

мен ғимараттар орналасқан жер учаскелерi бойынша; 
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үй маңындағы жер учаскелерi бойынша; 

7) діни бірлестіктер жер салығын төлеушілер болып 

табылмайды. 

Салық салу объектісі 

Жер учаскесі (жер учаскесіне ортақ үлестік меншік кезінде - жер 

үлесі) салық салу объектісі болып табылады. 

Мыналар салық салу объектісі болып табылмайды: 

1) елді мекендердің ортақ пайдалануындағы жер учаскелері. 

Алаңдар, көшелер, өткелдер, жолдар, жағалаулар, саябақтар, 

скверлер, гүлзарлар, су айдындары, жағажайлар, зираттар жəне 

халықтың мұқтаждарын қанағаттандыруға арналған өзге де объектілер 

(су құбырлары, жылу құбырлары, электр беру желілері, тазарту 

құрылғылары, күл-қоқыс құбырлары, жылу трассалары жəне басқа да 

ортақ пайдаланудағы инженерлік жүйелер) алып жатқан жəне соларға 

арналған жерлер елді мекендердің ортақ пайдалануындағы жерлерге 

жатады; 

2) ортақ пайдаланудағы мемлекеттік автомобиль жолдарының 

желісі алып жатқан жер учаскелері. 

Бөлінген белдеудегі ортақ пайдаланудағы мемлекеттік 

автомобиль жолдарының желісі алып жатқан жерлерге жер алаптары, 

жол тарамдары, өткерме жолдар, жасанды құрылғылар, жол 

бойындағы резервтер мен өзге де жол қызметін көрсету жөніндегі 

құрылғылар, жол қызметінің қызметтік жəне тұрғын үй-жайлары, 

қардан қорғайтын жəне əсемдік екпелер орналасқан жерлер жатады; 

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша 

консервацияланған объектілер орналасқан жер учаскелері; 

4) жалға берілетін үйлерді күтіп-ұстау үшін сатып алынған жер 

учаскелері. 

Жер салығын айқындау үшін жер учаскесінің алаңы салық 

базасы болып табылады. 

Салықты есептеу əрбір жер учаскесі бойынша жеке салық 

базасына тиісті салық ставкасын қолдану арқылы жүргізіледі. 

Ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру 

шаруашылығы) өнімін өндіруші заңды тұлғалар мен селолық тұтыну 

кооперативтері үшін арнаулы салық режимін қолданатын салық 

төлеушілер салықты есептейді.  

Бюджетке жер салығын төлеу жер учаскесінің орналасқан жері 

бойынша жүргізіледі. 

Салық жылы ішінде елді мекенді қоныстың бір санатынан басқа 

санатына ауыстыру кезінде салық төлеушілерден ағымдағы жылғы 

жер салығы - осы елді мекендер үшін бұрын белгіленген ставкалар 
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бойынша, ал келесі жылы қоныстардың жаңа санаты үшін белгіленген 

ставкалар бойынша алынады. 

Елді мекен таратылған жəне оның аумағы басқа елді мекеннің 

құрамына қосылған кезде, таратылған елді мекеннің аумағында жаңа 

ставка тарату іске асырылған жылдан кейінгі жылдан бастап 

қолданылады. 

Салық төлеушілер орналасқан жер учаскелері бонитетінің 

балдарын анықтау мүмкін болмаған жағдайда, жер салығының 

мөлшері шектесіп орналасқан жерлердің бонитет балы негізге алына 

отырып айқындалады. 

Ортақ үлестік меншіктегі салық салу объектілері бойынша 

салық олардың осы жер учаскесіндегі үлесіне барабар есептеледі. 

Жеке тұлғалардың салықты есептеу тəртiбi жəне төлеу 

мерзiмдерi 

Жеке тұлғалар (осы тармақтың екiншi бөлiгiнде аталған 

тұлғаларды қоспағанда) төлеуге жататын жер салығын есептеудi 

салық органдары тиiстi салық ставкалары мен салық базасын негiзге 

ала отырып, 1 тамыздан кешiктiрмей жүргiзедi. 

Салық кезеңі 

Жер салығын есептеу мен төлеу үшін салық кезеңі 

айқындалады. 

Салық төлеушiлер (патент негiзiнде арнаулы салық режимiн 

қолданатын дара кəсiпкерлердi қоспағанда) декларацияны салық салу 

объектiлерi орналасқан жердегi салық органдарына есептi салық 

кезеңiнен кейiнгi жылдың 31 наурызынан кешiктiрмей, сондай-ақ 

ағымдағы төлемдердiң есеп-қисабын осы бапта белгiленген 

мерзiмдерде табыс етедi. 

Патент негiзiнде арнаулы салық режимiн қолданатын дара 

кəсiпкерлер декларацияны салық салу объектiлерi орналасқан жердегi 

салық органдарына есептi салық кезеңiнен кейiнгi жылдың                            

31 наурызынан кешiктiрмей табыс етедi. 

Жеке тұлғалар салық органдары есептеген жер салығы бойынша 

ағымдағы төлемдердiң есеп-қисабын жəне декларацияны табыс 

етпейдi. 

Жер салығы бойынша ағымдағы төлемдердің есеп-қисабы 

ағымдағы салық кезеңінің 15 ақпанынан кешіктірілмей табыс етіледі. 

 

Есептер 

 

1 есеп. Жеке тұлға келесi объекттер меншiк құқығы жəне иелiкте 

алады: 
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- 3 760 000 теңге Алматы қаласындағы тұрғын үй, құнмен; 

- 2 400 000 теңге Павлодар қаласындағы тұрғын үй, құнмен; 

- 4 200 000 теңге Ресей Федерациясының Омбы қаласында, 

құнмен пəтерге; 

- 340 000 теңге Павлодар қаласындағы гараж жəне қоймалық 

бөлмелерi, құнмен; 

- 776 000 теңге құнмен Алматы қаласындағы екi қабатты 

саяжайды. 

Келесi шарттар бойынша тиiстi бюджеттерде мүлiк салығының 

сомасы, жататын төлеудi есептеп шығару. 

2 есеп. Павлодар қаласында ортақ тұрақты жер пайдалануды 

құқықта тұрғын үйлердiң меншiк иелерiне тұрғын үйлердiң жалпы 

ауданы м 1 500 шаршыны құрайды м 9 000 шаршыны құрауға тəуелдi 

жер телiмiнiң ауданы м 1 000 шаршы ауқыммен жер телiмiнде 

орналасуға орналасқан тұрғын тоғыз қабатты үй. 

Жерде жер салықты соманы, бос емес тұрғын үйдi, үйдiң 

алдындағы жер телiмiн есептеп шығару. 

Жер салықты соманы неткен молар 32 шаршы ауқымды бiр 

бөлмелi пəтердiң иесi төлейдi; м 65 шаршы ауқымды үш бөлмелi 

пəтердiң иесi. 

3 есеп. «Тұлпар» ЖШС Павлодар қаласындағы келесi жер 

телiмдерi баланста бос емес алады: 

-  2 000 шаршы ауқыммен автотұраққа 

-  1 400 шаршы ауқыммен жанармай құятын станцияға. 

Жер салықты соманы, бюджетке жататын төлеудi есептеп 

шығару. 

4 есеп. Жеке тұлға келесi жер телiмдерi меншiкте алады: 

- 0,25 га жалпы ауданмен тұрғын үймен жəне шаруашылық 

құрылымдарының астында; 

-  600 шаршы ауқыммен үйдiң алдындағы жер телiмi; 

-  16 шаршы ауқымның гаражымен; 

-  800 шаршы ауқымды бағбаншылық жəне саяжай құрылыстың 

жүргiзулерi үшiн. 

Келесi шарттар бойынша жер салықты соманы, бюджетке 

жататын төлеудi есептеп шығару: 

- жеке тұлға Алматы қаласында дəурен сүредi.;  

- жеке тұлға Павлодар қаласында дəурен сүрер едi ) жеке тұлға 

аудан мəннiң қаласында дəурен сүредi; 

- жеке тұлға павлодар ауданының Ленинский ауылында дəурен 

сүредi; 
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-жеке тұлға кейiпкердiң ананың атағы лайықтаған, Павлодар 

қаласында дəурен сүредi  

- жеке тұлға ауғандық соғыстың қатысушысы болып табылады, 

Павлодар қаласында дəурен сүредi. 

5 есеп. Кəсiпорын келесi жер телiмдерi баланста алады, бос емес: 

-  2 300 шаршы ауқыммен Алматы қаласында кеңсемен; 

-  1 100 шаршы ауқыммен Атырау қаласында филиалмен; 

- 1 700 шаршы ауқыммен Көкшетау қаласында филиалмен; 

- Атырау қала сызығы, қоныстанатын (қоныстану аумағы - елдi 

мекеннiң тұрғын үй қорды орналастыру, қоғамдық ғимарат жəне 

имараттар үшiн қолайлы аумақтың бiр бөлiгi сонымен бiрге 

санитарлық қорғаныш аймақтарының құрылым талап етпейтiн жеке 

коммуналдық жəне өндiрiстiк объекттер) аймақтағы 20-шi бонитеттiң 

баллы бар 1,25 гасы аудандарға өндiрiстiк ғимаратпен; 

- 1,5 га ауқым қоныстанатын аймақта Алматы қаласында 

қоймалық бөлмелермен; 

-  45-шi бонитеттiң баллымен площадью36 700 шаршы Алматы 

қала сызығына өнеркəсiптiк объекттермен 

- Алматы облысының ауылшаруашылық тағайындауы 

топырақтарында көмекшi шарушылықпен - (I аймақ) 40-шi бонитеттiң 

баллы бар 0, 8 гасы. 

Тиiстi бюджеттерде жер салықты соманы, жататын төлеудi 

есептеп шығару. 

 

6 Мүлiк салығы  

 

Салық салу объектілері бар заңды тұлғаның шешімі бойынша 

оның құрылымдық бөлімшелері дербес салық төлеушілер ретінде 

қарастырылады. 

Салық төлеушілер мүлік  салығын осы тарауда заңды тұлғалар 

үшін белгіленген тəртіппен есептейді жəне төлейді. 

Мүлiк салығын төлеушiлер болып табылмайды: 

- өз ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, сақтау жəне қайта 

өңдеу процесінде тікелей пайдаланатын, меншік құқығында бар салық 

салу объектілері бойынша бірыңғай жер салығын төлеушілер. 

Өз ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, сақтау жəне қайта 

өңдеу процесінде тікелей пайдаланбайтын салық салу объектілері 

бойынша бірыңғай жер салығын төлеушілер мүлік салығын осы 

бөлімде белгіленген тəртіппен төлейді; 

- мемлекеттік мекемелер; 
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- уəкілетті мемлекеттік органның қылмыстық жазаларды атқару 

саласындағы түзеу мекемелерінің мемлекеттік кəсіпорындары; 

- діни бірлестіктер. 

Меншiк иесi салық салу объектiсiн сенiмгерлiкпен басқаруға 

берген кезде салық төлеушi айқындалады. 

Бұл ретте сенiмгерлiкпен басқарушының салық төлеуi салық 

салу объектiсi меншiк иесiнiң салық мiндеттемесiн орындауы болып 

табылады. 

Егер салық салу объектісі пайлық инвестициялық қор 

активтерінің құрамына кіретін салық салу объектілерін қоспағанда, 

бірнеше тұлғаның ортақ үлестік меншігінде болса, осы тұлғалардың 

əрқайсысы салық төлеуші деп танылады. 

Бірлескен ортақ меншіктегі салық салу объектілері бойынша 

осы салық салу объектілерінің меншік иелерінің бірі олардың 

арасындағы келісім бойынша салық төлеуші бола алады. 

Қаржылық лизингке берілген объектілер бойынша лизинг 

алушы салық төлеуші болып табылады. 

Пайлық инвестициялық қор активтерінің құрамына кіретін 

салық салу объектілері бойынша пайлық инвестициялық қордың 

басқарушы компаниясы салық төлеуші болып табылады. 

Салық салу объектісі 

Дара кəсiпкерлер мен заңды тұлғалар үшiн Қазақстан 

Республикасының аумағындағы: 

- техникалық реттеу саласындағы уəкiлеттi мемлекеттiк орган 

белгiлеген сыныптамаға сəйкес осындайларға жататын жəне негiзгi 

құралдар құрамында есепке алынатын ғимараттар, құрылыстар немесе 

қаржы есептiлiгiнiң халықаралық стандарттарына жəне Қазақстан 

Республикасының бухгалтерлiк есеп жəне қаржылық есептiлiк туралы 

заңнамасының талаптарына сəйкес келетiн жылжымайтын мүлiкке 

инвестициялар; 

- концессия шартына сəйкес концессия объектiлерi болып 

табылатын ғимараттар, құрылыстар салық салу объектiсi болып 

табылады. 

Салық салу объектілері болып табылмайды. 

- жер салығын салу объектісі ретіндегі жер; 

- Қазақстан Республикасы Yкіметінің шешімі бойынша 

консервацияда тұрған ғимараттар, құрылыстар; 

- ортақ пайдаланылатын мемлекеттік автомобиль жолдары мен 

олардағы жол құрылыстары: 

бұрылу белдеуі; 

жолдардың конструкциялық элементтері; 
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жол жағдайы мен оны абаттандыру; 

көпірлер; 

өткерме жолдар; 

виадуктар; 

жол тарамдары; 

тоннельдер; 

қорғаныш галереялары; 

жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыруға арналған құрылыстар 

мен  құрылғылар; 

су бұрғыш жəне су өткізгіш құрылыстар; 

жол бойындағы орман алаптары; 

желілік тұрғын үйлер жəне жол пайдалану қызметінің 

кешендері; 

- аяқталмаған құрылыс объектілері. 

Салық базасы 

Егер осы бапта өзгеше белгiленбесе, бухгалтерлiк есептiң 

деректерi бойынша айқындалатын салық салу объектiлерiнiң орташа 

жылдық баланстық құны дара кəсiпкерлер мен заңды тұлғалардың 

салық салу объектiлерi бойынша салық базасы болып табылады. 

Концессия объектiлерiнiң орташа жылдық баланстық құны 

болмаған жағдайда бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уəкiлеттi 

мемлекеттiк орган белгiлеген тəртiппен айқындалған осындай 

объектiлердiң құны салық базасы болып табылады. 

Салық салу объектілерінің орташа жылдық баланстық құны 

ағымдағы салық кезеңінің əр айының бірінші күні мен есепті кезеңнен 

кейінгі кезең айының бірінші күніндегі салық салу объектілерінің 

баланстық құнын  қосу кезінде алынған соманың он үштен бірі 

ретінде айқындалады. 

Егер жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшарт 

талаптарында салық салу объектiлерiн демонтаждау жəне жою 

жөнiндегi мiндеттемелердi орындау көзделген болса, онда 

халықаралық қаржылық есептiлiк стандарттарына жəне Қазақстан 

Республикасының бухгалтерлiк есеп жəне қаржылық есептiлiк туралы 

заңнамасының талаптарына сəйкес айқындалған осындай 

мiндеттемелердi бағалау салық салу объектiлерiнiң баланстық құнына 

кiрмейдi. 

Заңды тұлғалар (осы баптың 2, 3-тармақтарында аталғандарды 

қоспағанда) мүлік салығын салық базасының  1,5 % ставкасы 

бойынша есептейді. 

Мүлік салығын салық базасының 0,5 % ставкасы бойынша мына 

салық төлеушілер: 
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1) дара кəсіпкерлер; 

2) оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін 

қолданатын заңды тұлғалар есептейді. 

Төменде аталған заңды тұлғалар мүлік салығын салық 

базасының 0,1 % ставкасы бойынша есептейді: 

1) діни бірлестіктерді қоспағанда, заңды тұлғалар; 

2) заңды тұлғалар; 

3) негізгі қызмет түрі кітапханалық қызмет көрсету саласындағы 

жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) болып табылатын 

ұйымдар; 

4) ғылыми кадрларды мемлекеттік аттестаттау саласындағы 

функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік кəсіпорындар; 

5) мемлекеттік меншіктегі жəне бюджет қаражаты есебінен 

қаржыландырылатын су қоймаларының, су тораптарының жəне 

табиғат қорғау мақсатындағы басқа да су шаруашылығы 

құрылыстарының объектілері бойынша заңды тұлғалар; 

6) ауыл шаруашылығы тауарларын өндіруші заңды тұлғалардың 

жəне шаруа немесе фермер  қожалықтарының жерін суландыру үшін 

пайдаланылатын гидромелиорациялық құрылыс объектілері бойынша 

заңды тұлғалар; 

Салықты есептеу мен төлеу тəртібі 

Салық төлеушілер салықты есептеуді салық базасына тиісті 

салық ставкаларын қолдану арқылы дербес жүргізеді. 

Ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру 

шаруашылығы) өнімін өндіруші заңды тұлғалар мен селолық тұтыну 

кооперативтері үшін арнаулы салық режимін қолданатын салық 

төлеушілер салықты  есептейді.  

Салықтың ағымдағы төлемдерінің сомасын, патент негізінде 

арнаулы салық режимін қолданатын дара кəсіпкерлерді қоспағанда, 

салық төлеуші салық кезеңіндегі 25 ақпаннан, 25 мамырдан, 25 

тамыздан жəне  25 қарашадан кешіктірмей тең үлестермен енгізеді. 

Салық төлеушінің құрылу күнінен (салық салу объектілерін 

пайдалануға, сенiмгерлiкпен басқаруға немесе жалға беру күнінен) 

кейінгі кезекті мерзім жаңадан құрылған салық төлеушілер мен заңды 

тұлғалар бойынша ағымдағы төлемдерді төлеудің бірінші мерзімі 

болып табылады. 

Салық кезеңі 

Мүлік салығын есептеу жəне төлеу үшін салық кезеңі 

айқындалады. 

Салық есептілігі 
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Патент негізінде арнаулы салық режимін қолданатын дара 

кəсіпкерлерді қоспағанда, салық төлеушілер салық салу 

объектілерінің орналасқан жері бойынша салық органдарына 

ағымдағы төлемдер сомаларының есеп-қисабын жəне декларацияны 

табыс етуге міндетті. 

Патент негізінде арнаулы салық режимін қолданатын дара 

кəсіпкерлер салық салу объектілерінің орналасқан жері бойынша 

салық органдарына декларацияны табыс етуге міндетті. 

 

Есептер 

 

1 есеп. Кəсiпорындарда салық кезеңiнiң басына негiзгi құралдар 

жəне материалдық емес активтерiн баланстық құнды құрады: 

здание офиса 2 250 000 

здание производственное №1 5 650 000 

здание производственное №2 9 150 000 

здание склада 1 350 000 

машины и оборудование 7 200 000 

транспортные средства 180 000 

нематериальные активы 126 000 

Негiзгi құралдарды жылдың iшiнде түстi: 

(жеңiл автомобиль ) қаңтарда - 160 000 теңге; (токарь станогi ) 

ақпан - 140 000 теңге; (дүкеннiң ғимараты) мамыр - 7 250 000 теңге; 

60 000 теңге (фрезерлiк станок ) шiлде; (қойманың ғимараты) қараша - 

2 130 000 теңге. 

Сомаға негiзгi құралдар жылдың iшiнде кеттi: 

300 000 теңге (автокар ) сəуiрде; 100 000 теңге (автобус ) 

тамызда; 7 500 000 теңге (№2-шi өндiрiстiк ғимарат) желтоқсанда. 

 

1) Мүлiк салығына ағымдағы үшiн төлеулерiн соманы есептеп 

шығару. 

2) Салық кезеңiнiң қорытындылары бойынша мүлiк салығын 

есептеп шығару. 

Амортизацияның нормалары 

№ 

группы 

Наименование фиксированных активов Предельная 

норма 

амортизации, 

% 

I Здания, сооружения 10 

II Машины и оборудование 25 

III Компьютеры и оборудование для обработки 40 
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информации 

IV Фиксированные активы, не включенные в 

другие группы 

15 

 

7 Қосылған құн салығы (ҚҚС)  

 

Төлеушілер: 

- Қазақстан Республикасында қосылған құн салығы бойынша 

тіркеу есебіне тұрған мынадай тұлғалар:  

дара кəсіпкерлер;  

мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, резидент – заңды 

тұлғалар;  

қызметін Қазақстан Республикасында филиал, өкілдік арқылы 

жүзеге асыратын резидент еместер; 

сенімгерлікпен басқару құрылтайшыларымен не сенімгерлікпен 

басқару туындайтын өзге жағдайларда пайда алушылармен 

сенімгерлікпен басқару шарттары бойынша тауарларды, жұмыстарды, 

қызмет көрсетулерді өткізу бойынша айналымды жүзеге асыратын 

сенімгерлікпен басқарушылар;  

- Кеден одағының жəне (немесе) Қазақстан Республикасының 

кеден заңнамасына сəйкес Қазақстан Республикасының аумағына 

тауарларды импорттаушы тұлғалар қосылған құн салығын төлеушілер 

болып табылады. 

Салық салу объектілері: 

- салық салынатын айналым; 

- салық салынатын импорт қосылған құн салығы салынатын 

объектілер болып табылады. 

- Салық салынатын айналымды айқындау: 

- салық салынбайтын айналымды қоспағанда, Қазақстан 

Республикасында тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді 

өткізу бойынша; 

- Қазақстан Республикасында қосылған құн салығын төлеуші 

болып табылмайтын жəне қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге 

асырмайтын резидент еместен жұмыстарды, қызмет көрсетулерді 

сатып алу бойынша қосылған құн салығын төлеуші жасайтын 

айналым салық салынатын айналым болып табылады. 

Салық салынатын импорттың айқындамасы 

Кеден одағының кеден заңнамасына жəне (немесе) Қазақстан 

Республикасының кеден заңнамасына сəйкес декларациялануға 

жататын, кеден одағының аумағына əкелінетін немесе əкелінген 

тауарлар салық салынатын импорт болып табылады. 
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Бюджет жарнасына жатқызылуға тиіс салық сомасын анықтау 

кезінде, тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді алушының 

негізгі құралдарды, материалдық емес жəне биологиялық активтерді, 

жылжымайтын мүлікке инвестицияларды қоса алғанда, алынған 

тауарлар, жұмыстар мен қызмет көрсетулер салық салынатын 

айналым мақсатында пайдаланылса немесе пайдаланылатын болса, 

сондай-ақ, егер мынадай шарттар орындалса:  

- тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді алушы 

қосылған құн салығын төлеуші болып табылса;  

- шот-фактура жазылған күні қосылған құн салығын төлеуші 

болып табылатын өнім беруші Қазақстан Республикасының 

аумағында өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, қызмет 

көрсетулердің шот-фактурасын;  

- тауарлар импорты жағдайында қосылған құн салығы 

бюджетке төленген жəне кедендік рəсімінің шарттарына сəйкес 

қайтаруға жатпайтын болса;  

- қосылған құн салығын төлеу жөніндегі салық міндеттемесі 

орындалған болса. 

Салық салынатын айналым бойынша бюджетке жарна ретінде 

қосылған құн салығының сомасы салық салынатын айналым бойынша 

есептеп шығарылған қосылған құн салығының сомасы есепке 

жатқызылған салық сомасы арасындағы айырма ретінде есептеледі. 

Қосылған құн салығының ставкасы 12 процентті құрайды жəне 

салық салынатын айналым мен салық салынатын импорттың 

мөлшеріне қолданылады.  

Күнтізбелік тоқсан қосылған құн салығы бойынша салық кезеңі 

болып табылады. 

Қосылған құн салығын төлеуші бюджетке жататын жарнаға 

салықты орналасқан жері бойынша есепті салық кезеңінен кейінгі 

екінші айдың 25-нен кешіктірмей əрбір салық кезеңі үшін төлеуге 

міндетті. 

Импортталатын тауарлар бойынша қосылған құн салығы 

Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында кеден төлемдерін 

төлеу үшін айқындалатын күні төленеді. 

 

8 Акциздер  

 

Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген жəне 

Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын акциз 

салынады. 

Төлеушілер:  
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- Қазақстан Республикасының аумағында акцизделетін 

тауарлар шығаратын;  

- акцизделген тауарларды Қазақстан Республикасының 

аумағына импорттайтын;  

- Қазақстан Республикасының аумағында бензинді (авиациялық 

бензинді қоспағанда) жəне дизель отынын көтерме, бөлшек саудада 

өткізуді жүзеге асыратын;  

- егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

Қазақстан Республикасының аумағында аталған тауарлар бойынша 

бұрын акциз төленбеген болса, иесіз, мұрагерлік құқығы бойынша 

мемлекетке өткен жəне Қазақстан Республикасының аумағында 

мемлекет меншігіне өтеусіз берілген акцизделетін тауарларды өткізуді 

жүзеге асыратын; 

- егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

Қазақстан Республикасының аумағында аталған тауарлар бойынша 

бұрын акциз төленбесе, акцизделетін тауарлардың конкурстық 

массасын өткізуді жүзеге асыратын; 

- акцизделетін тауарларды жинауды (жинақтауды) жүзеге 

асыратын жеке жəне заңды тұлғалар акциз төлеушілер болып 

табылады. 

Мыналар акцизделетiн тауарлар болып табылады: 

- спирттiң барлық түрлерi; 

- алкоголь өнiмi; 

- темекi бұйымдары; 

- бензин (авиациялық бензиндi қоспағанда), дизель отыны; 

- микроавтобустарды, автобустар мен троллейбустарды 

қоспағанда, 10 немесе одан да көп адам тасымалдауға арналған, 

двигателiнiң көлемi 3000 текше сантиметрден асатын моторлы көлiк 

құралдары; 

двигателiнiң көлемi 3000 текше сантиметрден асатын, адамдар 

тасымалдауға арналған жеңiл автомобильдер жəне өзге де моторлы 

көлiк құралдары (арнайы мүгедектерге арналған, қолмен 

басқарылатын немесе қолмен басқару адаптерi бар автомобильдерден 

басқа); 

двигателiнiң көлемі 3000 текше сантиметрден асатын, жүкке 

арналған платформасы жəне жүк бөлiгiнен қатты стационарлық 

қабырғамен бөлінген жүргiзушi кабинасы бар жеңіл автомобиль 

шассиiндегi моторлы көлік құралдары (арнайы мүгедектерге арналған, 

қолмен басқарылатын немесе қолмен басқару адаптері бар 

автомобильдерден басқа); 

- шикi мұнай, газ конденсаты. 
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- Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрiлiк зат 

ретінде тіркелген, құрамында спирт бар медициналық мақсаттағы 

өнім. 

Акциз ставкалары заттай нысандағы өлшем бірлігіне абсолюттік 

сомада (тұрлаулы) белгіленеді.  

Бензиндi (авиациялық бензиндi қоспағанда) бөлшек саудада 

өткiзген кезде көлемнiң өлшем бiрлiгi литр болып табылса, литрден 

тоннаға көшiру мынадай формула бойынша жүзеге асырылады: 

  

V х 0,730 

                               М = —————————,                            (1) 

1000 

мұнда М – өткiзiлген бензиннiң (авиациялық бензиндi 

қоспағанда) тоннадағы көлемi; 

V – өткiзiлген бензиннiң (авиациялық бензиндi 

қоспағанда) литрдегi көлемi; 

0,730 – бензиннiң (авиациялық бензиндi қоспағанда) 

барлық түрлерi үшiн тығыздық көрсеткiшi, кг/литр. 

Дизель отынын бөлшек саудада өткiзген кезде көлемiнiң өлшем 

бiрлiгi литр болып табылса, литрден тоннаға көшiру мынадай 

формула бойынша жүзеге асырылады: 

  

V х 0,769 

                                 М = ————————— ,                           (2) 

1000 

  

мұнда М – өткiзiлген дизель отынының тоннадағы көлемi; 

V – өткiзiлген дизель отынының литрдегi көлемi; 

0,769 – дизель отыны үшiн тығыздық көрсеткiшi, кг/литр. 

  

Акцизге қатысты күнтізбелік ай салық кезеңі болып табылады. 

Əрбір салық кезеңі аяқталған соң акциз төлеушілер өзінің 

орналасқан жері бойынша салық органдарына акциз жөніндегі 

декларацияны есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 15-нен 

кешіктірмей табыс етуге міндетті. 

 

Есептер 

 

1 есеп. Салыққа белгiлi келесi айғақтар ұстаның серiктестiгi, 

(ҚҚС барлық тиiстi цифрлар есепке алусыз) ҚҚС бойынша төлеушi 
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ретiнде тiркеулi Қазақстан республикасының резидентi үшiн мерзiм 

овый: 

- коммуналдық қызметтегi төлеулерi 75 000 теңгелердi 

құрады; 

- 2 500 000 теңге қызмет қолданылатын материалдарда 

жабдықтаушыларға болды; 

- қызметкерлердiң еңбекақысы бойынша шығындар 750 000 

теңгелердi құрады; 

- 25 000 000 теңге сəуiрде клиент тиеп қойылған тауарларда 

алынды; 

- 17 000 000 теңге құнның тауарлары Қазақстан 

республикасына клиенттерге тиеп қойған, дегенмен оларға тек қана 12 

000 000 теңге мамырда алынды; 

- экспортқа 2 000 000 теңгенiң өнiмi тиеп қойған; 

- клиенттерге жарнамалық науқан ретiнде бiреуге 230 теңгенiң 

құнның 750 қаламдары сыйласты; 

- серiктестiктер клиенттерге халықаралық тасымалдаулармен 

сабақтас 12 000 000 теңге сомаға қызмет көрсеткен. 

Егер қызметтердiң барлық жабдықтаушылары ҚҚС бойынша 

төлеушiлермен болып табылса, пропорционал əдiске сəйкес табыңыз: 

1) ҚҚС есептелген; 

2) ҚҚС есепке жатқызылған; 

3) ҚҚС шығындарға əкелетіні; 

4) ҚҚС бюджетке төленуге тиісті 

 

2 есеп.  20хх жылға кəсiпорын 5 000 000 теңге сомаға iске асыру 

бойынша айналымдарды алды. 

Кəсiпорын 20 XX жылдағы ҚҚС бойынша есепке алуға мiндеттi 

тұрады ма? Егер иə болса, онда мерзiмдер неткен онда? 

4 есеп. Кəсiпорынды 20 XX жылда iске асыру бойынша келесi 

айналымдары болды 

Кəсiпорын ҚҚС бойынша есепке алуға мiндеттi тұрады ма? Егер 

иə болса, онда мерзiмдер неткен онда? 

Қаңтар  3500000 Мамыр  6700000 Қырқұйек  5900000 

Ақпан  4100000 Маусым  5000000 Қазан  7400000 

наурыз 4200000 Шілде  3300000 Қараша  1800000 

Сəуір 7000000 Тамыз  7100000 Желтоқсан  1200000 
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9 Корпоративтiк табыс салығы 

 

Мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, Қазақстан 

Республикасының резидент заңды тұлғалары, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын 

немесе Қазақстан Республикасындағы көздерден табыстар алатын 

резидент емес заңды тұлғалар корпоративтік табыс салығын 

төлеушілер болып табылады.  

Корпоративтік табыс салығын салу объектілері мыналар болып 

табылады:  

- салық салынатын табыс;  

- төлем көзінен салық салынатын табыс;  

- Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы 

жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның таза табысы.  

Салық салынатын табыс түзетулерді ескере отырып жылдық 

жиынтық табыс пен осы бөлімде көзделген шегерімдер арасындағы 

айырма ретінде айқындалады.  

Жылдық жиынтық табысқа салық төлеуші табыстарының 

барлық түрлері:  

- өткізуден түсетін табыс;  

- құн өсімінен түсетін табыс;  

- туынды қаржы құралдары бойынша табыс;  

- міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыс;  

- күмəнді міндеттемелер бойынша табыс; 

- банктердің жəне лицензия негізінде банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың құрылған 

провизияларының (резервтерінің) мөлшерлерін азайтудан түсетін 

табыс; 

- сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары бойынша 

сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдары құрған сақтандыру 

резервтерін азайтудан түсетін табыс; 

- талап ету құқығын басқаға беруден түсетін табыс;  

- кəсіпкерлік қызметті шектеуге немесе тоқтатуға келісім 

бергені үшін алған табыс;  

- тіркелген активтердің шығып қалуынан түсетін табыс;  

- табиғи ресурстарды геологиялық зерттеуге жəне өндіруге 

дайындық жұмыстарына арналған шығыстарды, сондай-ақ жер 

қойнауын пайдаланушылардың басқа да шығыстарын түзетуден 

түсетін табыс; 
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- кен орындарын əзірлеу салдарын жою қорына аударымдар 

сомасының кен орындарын əзірлеу салдарын жою жөніндегі іс 

жүзіндегі шығыстар сомасынан асып кетуінен түсетін табыс; 

- бірлескен қызметті жүзеге асырудан түсетін табыс;  

- егер бұрын бұл сома шегерімге жатқызылмаса, негізсіз 

ұсталып, бюджеттен қайтарылған айыппұлдардан басқа, таңылған 

немесе борышкер таныған айыппұлдар, өсімпұлдар жəне басқа 

санкция түрлері;  

- бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша алынған өтемақылар;  

- өтеусіз алынған мүлік түріндегі табыс; 

- дивидендтер;  

- депозит, борыштық бағалы қағаз, вексель бойынша 

сыйақылар, ислам жалдау сертификаты;  

- оң бағамдық айырма сомасының халықаралық қаржылық 

есептілік стандарттарына жəне Қазақстан Республикасының 

бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы заңнамасының 

талаптарына сəйкес анықталған теріс бағамдық айырма сомасынан 

асып кетуі; 

- ұтыстар; 

- əлеуметтік сала объектілерін пайдалану кезінде алынған 

табыс;  

- кəсіпорынды мүліктік кешен ретінде сатудан түсетін табыс;  

- сенімгерлікпен басқару шарты бойынша сенімгерлікпен 

басқару құрылтайшысы немесе сенімгерлікпен басқару туындайтын 

өзге жағдайларда пайда алушы алатын (алынуға жататын), мүлікті 

сенімгерлікпен басқарудан түсетін таза табыс. 

Салық төлеушінің табыс алуға бағытталған қызметті жүзеге 

асыруға байланысты шығыстары салық салынатын табысты айқындау 

кезінде шегерімге жатады. 

Табыстар немесе шегерімдер мынадай жағдайларда: 

- тауарларды толық немесе ішінара қайтарғанда; 

- мəміленің шарттарын өзгерткенде; 

- сатылған немесе сатып алынған тауарлар, орындалған 

жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін бағаны, өтемақыны 

өзгерткенде; 

- бағадан жеңілдіктер, сатудан жеңілдіктер жасалғанда; 

- шарттың талаптарын негізге ала отырып, өткізілген немесе 

сатып алынған тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген 

қызметтер үшін ұлттық валютамен төленуге тиіс сома өзгергенде; 

- ол бойынша табысты түзету жүргізілетін талапты есептен 

шығарғанда түзетуге жатады.  
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Салық төлеушінің табыстар мен шығыстар сомасына 

ауыстырылатын залалдары сомасына азайтылған салық салынатын 

табысы 20 проценттік ставка бойынша салық салуға жатады. 

Корпоративтік табыс салығы үшін 1 қаңтар - 31 желтоқсан 

аралығындағы күнтізбелік жыл салық кезеңі болып табылады. 

 

Есептер 

 

1 есеп.. 2007 жылдағы кəсiпорын 34 678 000 теңге өлшемде 

жиынтық жылғы табысы болды. 2008 жыл шығындармен аяқтады, 

сондықтан есепшi 2009 жылға БТС бойынша есептеу аванстық төлеу 

көрсетпедi. Ахуалды түсiнiк берiңiз. 

2 есеп. Серiктестiк - резидент ҚРда бiрнеше филиалдары 

болады. Кейбiр филиалдарда болғандықтан тұрақты есепшi, бастаушы 

есепке алу жоқ, бас кəсiпорынның табылуын орын-орныменге БТС 

бойынша сомалардың төлеуiн өндiрiп алуға шештi. Ахуалды түсiнiк 

берiңiз. 

3 есеп.. Кəсiпорынның жиынтық жылдық табысы 260 700 000 

теңгенi 2007 жылдар бойы құрады, 2008 жылдар бойы - 368 000 000 

теңге. Есепшi бойынша есептеу 2009 жылына аванстық төлеу деп 

көрсетпедi. Ахуалды түсiнiк берiңiз. 

4 есеп. Түзетулердi есепке алуы бар кəсiпорынның жиынтық 

жылдық табысы 490 700 000 теңгенi 2007 жылдар бойы құрады, 2008 

жылдар бойы - 368 000 000 теңге. Шегермеге, 2007 жылдағы салық 

төлеушiнiң шығындары, жататын жатқызулары 380 450 000 теңге, 

2008 жылдарда құрады - 259 477 500 теңге. Аванстық төлеу (2008 

жыл) алдыңғы салық кезеңдерiне сомалардың есептеулерiндегi 33 210 

370 теңгенi құрауға есептелген БТС бойынша сома аванстық төлеу. 

Дейiн БТС бойынша есептеудiң ұсыну тəртiбi аванстық төлеу түсiнiк 

берiңiз жəне 2009 жылда декларацияның өткiзуiнен кейiн, сома 

аванстық төлеу есептеп шығарыңыз. 

5 есеп. Саламаталардың 2007 жылындағы серiктестiк 500 мың 

теңге мүлiк салығы есептедi, 350 мың теңге төледi. Мүлiк салығын 

2008 жылда 550 мың теңге өлшемде есептеген. Төлеу 2008 жыл iшiнде 

750 мың теңге өлшемде жасалған. Шегерме мүлiк салығы бойынша 

рұқсат етiлетiн бiрлескен табыс салығы бойынша декларациялар 

құрастыруда ма? 

6 есеп. Есептi мерзiмге Данның ЖШСы салық салынатын табыс 

1200 мың теңгенi құрады. 600 мың теңге сомаға жабдық Бобек 

қайырымдылық қорына тегiн бағытталған. Соманы неткен қаралатын 

кəсiпорынның салық салынатын табысы түзетедi? 
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7 есеп. Қазақстан Республикасының Самал, резидентi 

серiктестiк, Қазақстандық нарықта тауарлардың iске асыруымен 

шұғылданады. Серiктестiктiң көрсеткiштерi есеп беру жылдар бойы: 

- тауарлық-заттық қорлар: 

- 01.01.20 XX жылдағы ТМҚ қалдықтар 150000 теңгелердi 

құрады; 

- 31.12.20 XX жылдағы ТМҚ қалдықтар 60000 теңгелердi 

құрады; 

- 4200000 теңге сомаға ТМҚ жылдың iшiнде алған; 

- жалға алған ғимараттың жөндеуiне тамызда 40000 теңге 

сомаға ТМҚ тауысқан; 

- есеп беру жылының сəуiрiнде 45000 теңге сомаға өткен 

жылдың желтоқсан жүзеге асырылған тауардың қайтаруы жасалған. 

Iске асыру қайтарылған тауар партиясының өзiндiк құны кезге 35000 

теңгенi құрады. 

Тауарлардың iске асыруынан табыс 5300000 теңгенi құрады. 

Серiктестiк (50000 теңге сома Самалдың серiктестiгiнiң төлем 

есебiне атап көрсетiлген) 50000 теңгенi сомада серiктестiктенгi 

дивидендтерiн алды. 

Серiктестiк 5 компьютерлердiң балансында алады. 01.01.20 XX 

жылдағы компьютерлерi топтың құн балансы барлық бес 

компьютерлердiң 500000 теңге, баланстық құнын құрайды 600000 

теңгенi құрайды.  

Есеп беру жылының шiлдесiнде 4 компьютерлер iске асырылды. 

Iске асырудан табыс 650000 теңгенi құрады. 

Самал жабдықтаушылардың бiрлерiнiң серiктестiктерi (теңге 

АҚШ =123 1 доллар курс бойынша) 5000 Ақш долдарының 

сомасындағы есеп беру жылының 1 желтоқсанының тауарына алдын 

ала төлемдi жасалатын шамшырақ ресейлiк серiктестiк болып 

табылады.  

Тауардың ресейлiк жабдықтаушысынан жыл ақырына дейiн 

алынбаған. Теңге АҚШ=125 1 доллар нарықтық курс есептi мерзiмдi 

түпкi датаға. 

Қалған шығындар (қызметкерлердiң еңбекақысы, кеңсенiң 

жалдауы, есептелген сома шек төлелген салықтар) 450000 теңгелердi 

құрады. 

Жоғары көрcетiлген мəлiметтер негiзде есептеуге керек: 

- салық салынатын табыс; болып табыл бiрлескен табыс 

салығының сомасын. 
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10 Жеке табыс салығы 

 

Салық салу объектілері бар жеке тұлғалар жеке табыс салығын 

төлеушілер болып табылады. 

Салық салу объектілері 

- төлем көзінен салық салынатын табыстар; 

- төлем көзінен салық салынбайтын табыстар түріндегі 

табыстары жеке табыс салығы салынатын объектілер болып 

табылады. 

Жеке тұлғаның салық салынатын табыстарынан табыстардың 

мынадай түрлері алып тасталады: 

- балаларға жəне асырауындағы адамдарға 

алынған алименттер; 

- жеке тұлғалардың қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын 

реттеу мен қадағалау жөніндегі уəкілетті органның лицензиясы 

негізінде банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін 

жүзеге асыратын ұйымдардағы салымдары бойынша оларға төленетін 

сыйақылар;  

- борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар; 

- мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар, агенттік 

облигациялар бойынша сыйақылар жəне мемлекеттік эмиссиялық 

бағалы қағаздар мен агенттік облигацияларды өткізу кезіндегі құн 

өсімінен түскен табыстар; 

- дивидендтер мен сыйақыларды есебіне жазу күніне Қазақстан 

Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми 

тізімінде болатын осындай бағалы қағаздар бойынша дивидендтер 

мен сыйақылар; 

- пайлық инвестициялық қорларды осы қордың басқарушы 

компаниясы құнын өтеп сатып алған кездегі пай бойынша табыстар; 

- əскери қызмет міндеттерін атқарған кезде əскери 

қызметшілерге берілетін, ішкі істер органдарының, қаржы 

полициясының, қылмыстық-атқару жүйесі жəне мемлекеттік өртке 

қарсы қызмет органдары мен мекемелерінің белгіленген тəртіппен 

арнаулы атақ берілген қызметкерлері қызметтік міндеттерін 

атқаруына байланысты алатын төлемдердің барлық түрі. 

Салық төлеушінің табыстарына 10 проценттік ставка бойынша 

салық салынады. 

Қазақстан Республикасындағы жəне одан тысқары жерлердегі 

көздерден алынған дивидендтер түріндегі табыстарға 5 проценттік 

ставка бойынша салық салынады. 
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агенттерінің төлем көзінен салық салынатын табыстардан жеке 

табыс салығын есептеуі үшін күнтізбелік ай салық кезеңі болып 

табылады.  

Жеке табыс салығы бойынша декларацияны мына резидент 

салық төлеушілер: 

- дара кəсіпкерлер; 

- жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар; 

- мүліктік табыс алған жеке тұлғалар; 

- басқа табыстар, оның ішінде Қазақстан Республикасынан 

тысқары жерлерде табыстар алған жеке тұлғалар; 

- Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі шетелдік 

банктердегі банктік шоттарда ақшасы бар жеке тұлғалар табыс етеді. 

 

Есептер 

 

1 есеп. «Одақ» ЖШС 25 қызметкерлердiң штатында алады. 

(қаржы директоры) қызметкер Т.А.ұқыптыға келiсiм шартының жеке 

Трудовоесiмен сəйкес жалаки бойынша еңбекақы 110000 теңге 

көлемiнде есептеседi жəне 25%-шi өлшемдегi ай сайынғы сый ақы 

ескерiлген.  

Қызметкерге ай қаңтардың iшiнде (заңмен қойылған 

нормалардың шектерiндегi) келесi төлеулер өндiрiп алды: 

1 ) қолданылмаған демалысқа өтем - 90000 теңге; 

2 ) қызметтiк iссапар бойынша өтем - 42000 теңге; 

3 ) мамандық бойынша мамандықты жоғарылату курстерi - 

30000 теңге; 

4 ) (12 жылдар) бөпеге лагерьге жолдама - 40000 теңге. 

Қаңтар, əлеуметтiк салыққа қызметкердiң табыстарымен жеке 

табыс салығын есептеп шығарыңыз. Беруге табысты анықтаңыз. Жеке 

табыс салығы жəне əлеуметтiк салықты бюджетке салық есеп беруiнiң 

ұсыну мерзiмдерi жəне төлеу мерзiмдердi анықтаңыз. 

2 есеп. «Одақ» ЖШС 25 қызметкерлердiң штатында алады. 

(экспедитор ) қызметкер А.П.Осетровқа келiсiм шартының жеке 

Трудовоесiмен сəйкес жалаки бойынша еңбекақы 50000 теңге 

көлемiнде есептеседi жəне размере15%ке ай сайынғы сый ақы 

ескерiлген.  

Қызметкерге ай қаңтардың iшiнде (заңмен қойылған 

нормалардың шектерiндегi) келесi төлеулер өндiрiп алды: 

1 ) юбилейлiк мерзiммен сый ақы байланысты - 20000 теңге; 

2 ) жүрiп-тұру сипатындағы жұмыста төлеу - 12000 теңге; 

3 ) мамандықтардың қосарлануына ақы - 10000 теңге; 
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4 ) (өтiнiш бойынша, растайтын құжаттарсыз) материалдық 

көмек - 15000 теңге. 

Қаңтар, əлеуметтiк салыққа қызметкердiң табыстарымен жеке 

табыс салығын есептеп шығарыңыз. Беруге табысты анықтаңыз. 

 

11 Шет елдiк заңды жəне жеке тұлғалардың табыстарына 

салық салу ерекшелiктерi 

 

Қазақстан Республикасында резидент Қазақстан 

Республикасындағы көздерден түсетiн табыстардан салық төлейді.  

Қазақстан Республикасында кəсіпкерлік қызметті тұрақты 

мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент еместер Қазақстан 

Республикасында мұндай тұрақты мекеменің қызметіне байланысты 

Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі көздерден түсетiн 

табыстардан да салық төлейді.  

Табыстардың мынадай түрлері резидент еместің Қазақстан 

Республикасындағы көздерден алынатын табыстары болып танылады: 

- Қазақстан Республикасының аумағында тауарларды өткізуден 

түскен табыстар, сондай-ақ сыртқы сауда қызметін жүзеге асыру 

шеңберінде Қазақстан Республикасындағы, одан тысқары жерлердегі 

тауарларды өткізуден түскен табыстар; 

- Қазақстан Республикасының аумағында жұмыстарды 

орындаудан, қызметтер көрсетуден түскен табыстар; 

- салық салудағы жеңілдігі бар мемлекетте тіркелген тұлғаның 

жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің, тауарлар өткізудің 

нақты орындалған (көрсетілген, өткізілген) жеріне қарамастан, оларды 

орындаудан, көрсетуден, өткізуден түсетін табыстары, сондай-ақ 

көрсетілген тұлғаның. 

Қызметiн тұрақты мекеме құрмай жүзеге асыратын резидент 

емес заңды тұлғаның табыстарына шегерiмдер жүзеге асырылмай, 

төлем көзiнен табыс салығы салынады. 

Бұл ретте төлем көзiнен ұсталатын корпоративтiк табыс 

салығының сомасын салық агентi, төлем көзiнен салық салынатын 

табыстардың сомасына ставкаларды қолдану арқылы есептейдi. 

Төлем көзінен табыс салығын салық агенті табысты төлеуді 

жүзеге асырудың нысаны мен орнына қарамастан, резидент емес 

заңды тұлғаға табысын төлеу кезінде ұстайды.  

Төлем көзінен табыс салығын бюджетке есептеу, ұстау жəне 

аудару жөніндегі міндет пен жауапкершілік резидент емеске табысты 

төлейтін жəне салық агенттері деп танылған мынадай тұлғаларға: 

- дара кəсіпкерге; 
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- егер филиал, өкілдік қосарланған салық салуды болғызбау 

туралы халықаралық шартқа тұрақты мекеме құрмаған жағдайда, 

Қазақстан Республикасында қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге 

асыратын резидент емес заңды тұлғаға; 

- заңды тұлғаға, оның iшiнде Қазақстан Республикасында 

қызметiн тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емеске 

жүктеледi. 

Бұл ретте резидент емес заңды тұлға оның филиалы, өкiлдiгi 

немесе филиал немесе өкiлдiк ашпаған тұрақты мекемесi Қазақстан 

Республикасының салық органдарында тiркеу есебiне қойылған 

күннен бастап салық агентi болып танылады; 

- депозитарлық қолхаттардың базалық активінің резидент 

эмитентіне жүктеледі.  

Қазақстан Республикасы тараптардың бірі болып табылатын, 

қосарланған салық салуды болғызбау жəне табысқа немесе мүлікке 

(капиталға) салық салудан жалтарудың жолын кесу туралы 

халықаралық шарттың  ережелері осындай шарт жасасқан 

мемлекеттердің біреуінің немесе екеуінің де резиденті болып 

табылатын тұлғаларға қолданылады. 

Егер халықаралық шарт жасасқан мемлекеттің резиденті осы 

халықаралық шарттың ережелерін халықаралық шарт жасасқан 

мемлекеттің резиденті болып табылмайтын басқа тұлғаның 

мүддесінде пайдаланса қолданылмайды. 

Халықаралық шарттардың ережелерін қолдану осы Кодексте 

жəне тиісті халықаралық шартта белгіленген тəртіппен жүзеге 

асырылады. 

 

12 Əлеуметтiк салық 

 

Төлеушiлер 

- дара кəсiпкерлер; 

- жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар; 

- Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғалары; 

- Қазақстан Республикасында қызметiн тұрақты мекемелер 

арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалар əлеуметтiк 

салық төлеушiлер болып табылады. 

Резидент заңды тұлғаның шешiмi бойынша оның құрылымдық 

бөлiмшелерi əлеуметтiк салық төлеушiлер ретiнде қарастырылуы 

мүмкiн. 

Резидент заңды тұлғаның шешiмi бойынша əлеуметтiк салықты 

дербес төлеушiлер болып танылған құрылымдық бөлiмшелер 
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мақсаттары үшiн жеке табыс салығы жөнiндегi салық агенттерi болып 

танылады. 

Мемлекеттiк органның шешiмi бойынша оның құрылымдық 

бөлiмшелерi жəне (немесе) аумақтық органдары өздерiне бағынысты 

мемлекеттiк мекемелер үшiн төленуге жататын əлеуметтiк салықты 

төлеушiлер ретiнде қарастырылуы мүмкiн.  

Жергiлiктi атқарушы органның шешiмi бойынша оның 

құрылымдық бөлiмшелерi жəне (немесе) аумақтық (төмен тұрған) 

органдары өздерiне бағынысты мемлекеттiк мекемелер үшiн 

əлеуметтiк салықты төлеушiлер ретiнде қарастырылуы мүмкiн. 

Осы бапта белгiленген тəртiппен əлеуметтiк салық төлеушiлер 

деп танылған мемлекеттiк мекемелер осы Кодекстiң 19-тарауының 

мақсаттары үшiн жеке табыс салығы бойынша салық агенттерi болып 

танылады. 

Жұмыс берушінің табыс түрінде резидент қызметкерлерге, 

табыс түрінде резидент емес қызметкерлерге төлейтін шығыстары, 

шетелдік персоналдың табыстары салық салу объектісі болып 

табылады.  

Егер күнтізбелік ай үшін салық салу объектісі Республикалық 

Бюджет туралы Заңда белгiленген жəне осындай күнтiзбелiк айдың 

соңғы күнi қолданыста болған жалақының ең төменгі мөлшерінен 

төмен болса, əлеуметтік салық салу объектісі жалақының ең төменгі 

мөлшері негізінде айқындалады. 

Əлеуметтік салық 11 проценттік ставка бойынша есептеледі. 

Күнтізбелік ай əлеуметтік салықты есептеу үшін салық кезеңі 

болып табылады.  

Есептер 

 

1 есеп. Кəсiпорынның қызметкерiнiң жалакиi 125 000 теңгенi 

құрайды. Есепшi 2009 жылдың қаңтарына еңбекақы бойынша 

мiндеттемелердiң есептеуiн жасады. Зейнетақы бөлiп шығарулары 12 

500 теңгелердi құрады. Ипн - 11 148 теңге. Əлеуметтiк салық - 12 162 

теңге. Əлеуметтiк аударымдар - 3 041 теңге. 

Тиiстi салықтар, əлеуметтiк аударымдарды сома дұрыс 

анықталған ба? 

2 есеп. Ұйымға келiсiм шарты Жұмыс Кодексіне сəйкес, айға 

күн сайынғы еңбекте 2 сағат iшiнде 5 000 теңге өлшемдегi еңбекақы 

ескерiлген техничканың жұмысқа алған. 

ЖТС, əлеуметтiк салық жəне əлеуметтiк аударым қалай осы 

жағдайда есеп айырысады? 
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3 есеп. Қызметкерде қараудағы кəсiпорындары бала жасынан 

мүгедек жұмыс iстемейтiн əйел жəне (тууды 1981 жыл) ұл болады. 

Қызметкер оның жеке табыс салығының төлеуiнен босау туралы 

өтiнiш бухгалтерияға АМСКтың мəлiметтiң көшiрмесiнiң оның əйелi 

жұмыс iстемейтiн растайтын онына басылып көрсеттi, ұлдың 

растайтын жарымжандығы, жəне мəлiметтiң көшiрмесiн. Оған бас 

есепшi осы қызметкердiң табыстары, бала жасынан мүгедекпен ЖТС 

кəмелетке толған бетiн қайтарып ұстап қалды, қызметкердiң жылғы 

еңбек ақысы 600 мың теңге асып, жəне салық заңына сонымен бiрге 

айдағандығы. Бас есепшi құқықтар ма? 

 

13 Экспортқа рента салығы. Жер қойнауын 

пайдаланушыларға салық салу 

 

Төлеушiлер 

- келiсiмшарттар шеңберiнде өндiрiлген шикi мұнай, газ 

конденсаты көлемiн экспорттайтын жер қойнауын 

пайдаланушыларды қоспағанда, шикi мұнайды, газ конденсатын; 

- көмiрдi экспортқа өткiзетiн жеке жəне заңды тұлғалар 

экспортқа рента салығын төлеушiлер болып табылады. 

Экспортқа өткізілетін шикі мұнайдың, газ конденсатының, 

көмірдің көлемі экспортқа рента салығын салу объектісі болып 

табылады. 

Экспортқа нақты өткізілетін шикі мұнай, газ конденсаты 

бойынша шикі мұнайдың, газ конденсатының көлемі тəртіппен 

есептелген əлемдік баға негізінде есептелген экспортталатын шикі 

мұнайдың, газ конденсатының құны экспортқа рента салығын есептеу 

үшін салық базасы болып табылады. 

Экспортқа іс жүзінде өткізілетін көмірдің көлемін негізге ала 

отырып есептелген экспортталатын көмірдің құны көмір бойынша 

экспортқа рента салығын есептеу үшін салық базасы болып табылады. 

Күнтізбелік тоқсан экспортқа рента салығын төлеу бойынша 

салық кезеңі болып табылады. 

Салық төлеуші бюджетке салықтың есептелген сомасын салық 

кезеңінен кейінгі екінші айдың 25-нен кешіктірмей төлеуге міндетті. 

Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған 

тəртіппен жасалған жер қойнауын пайдалануға арналған 

келісімшарттардың шеңберінде жер қойнауын пайдалану бойынша 

операцияларды жүргізген кезде жер қойнауын пайдаланушылар осы 

Кодексте белгіленген барлық салықтарды жəне бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдерді төлейді. 
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Осы бөлім жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды 

жүргізген кезде жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы 

төлемдері мен салықтарын есептеу жəне төлеу тəртiбiн, сондай-ақ 

өнімді бөлу туралы келісімнің (келісімшарттың) шеңберінде жүзеге 

асырылатын қызмет бойынша салық міндеттемелерін орындау 

ерекшеліктерін белгiлейдi. 

Жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен 

салықтары: 

1) жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдерін; 

А) қол қойылатын бонусты; 

Б) коммерциялық табу бонусын; 

В) тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемдерді; 

2) пайдалы қазбаларды өндіру салығын; 

3) үстеме пайда салығын қамтиды. 

 

Есептер 

 

1 есеп. «Нефтесинтез» ЖШС ресей федерациясына жерорта 

теңiздiк Юралстың марканың дымды мұнайының iске асыруын жүзеге 

асырады. ЖШС (1 тоқсан) салық кезеңiнде жүзеге асырды: сəуiрде - 

120 000 тонналар; мамырда - 98 000 тонналар; маусымда - 150 000 

тонналар. Сəйкесiнше құрады - (1 доллар - 122, 1 теңге) баррелге 39, 

57 долларлары қаңтар, ақпан, наурыздағы мұнайды iске асырудың 

құны; (1 доллар - 149, 5 теңге) баррелге 45, 87 долларлары; (1 доллар - 

151, 7 теңге) баррелге 56, 89 долларлары.  

Uralsтың маркасының экспорт тиеп қойылатын мұнайы үшiн 

тонналардан баррелге дымды мұнайдың аудармасының 

коэффициентiн 7 шақты, 28 баррелей/тонна құрайды. Жеңiлдiкпен 

əлемдiк нарықтағы Uralsты сататын Brentтың маркасының жеңiл 

норвегиялық мұнайы үшiн ұқсас коэффициент 7, 59 баррелей/тонна 

құрайды. 

Argusтың осы Petroleumдарымен арналған мұнайға əлемдiк 

бағаның баға белгiлеулерi: 

Ренты салығын есептеу. 

2 есеп. «Көмiр аксесс батыр» ашық əдiстi кокстаушы көмiрдiң 

олжасын жүзеге асырады. ЖШС салық кезеңiнде 8 500 000 

тонналардың көлемiнде, Қырғызстанға ресей федерациясына көмiрдiң 

iске асыруын жүзеге асырады - 208 000 тонналар, Румынияны - 120 

000 тонналар. 1 тоннаның олжасының өзiндiк құны - 850 теңге. РФға 

көмiрдiң 1 тоннасының iске асыруының құны - 3500 теңге; 

Қырғызстанды - 4200 теңге; Румынияны - 4880 теңге. Салық 
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кезеңiндегi осы марканы көмiрге əлемдiк бағаны (1 доллар - 150 теңге) 

29 долларов/тонна құрады. 

Қазақстан республикасының салық заңымен сəйкес экспортқа 

рента салығын есептеп шығару. 

3 есеп. Жер пайдаланушы шеңберiнде iшiне алынған шарттың 

жер пайдалануы бойынша шартты аумақтағы Медиоларының 

саудалық табуы туралы операциялардың өткiзуiнде жариялайды. 

Шарт ары қарай Медиолардың алатын Запасоволарының пайдалы 

қазбалар өндiру уəкiл бұл мақсат үшiн мемлекеттiк құрылым 

бекiтiлген көлемдерiн ескередi 850 000 тонналарды құрайды. 

Лондондық металл биржасында Медиолардың биржалық бағасы 

тоннаға 4 750 долларларын құрады. 1 доллар - 152 теңге. 

Саудалық табуды бонус, жер пайдаланушы жататын төлеуге 

есептеп шығару 

«Сарапшы» ЖШС мұнайды олжаға контракт жасайды. Көмбе 

ҚРлардың қорларына арналған Мемлекеттiк комиссияның мұнайды 

бекiтiлген қорды дымды мұнайдың жиынтық Запасоволарының құны, 

өнеркəсiптiк дəрежелер бойынша, С1 8 800 650 700 теңгенi құрады. 

Жазылып алып тұратын бонустың өлшемi, шартты аумақтағы 

жер пайдалануды құқығының алуына жер пайдаланушымен жататын 

төлеуге есептеп шығару. 

 

14 Ойын бизнестерiне салық салу 

 

Төлеушілер: 

- казино; 

- ойын автоматтары залы; 

- тотализатор; 

- букмекерлік кеңсе қызмет көрсетулер жөніндегі қызметті 

жүзеге асыратын дара кəсіпкерлер мен заңды тұлғалар ойын 

бизнесі салығын төлеушілер болып табылады. 

Ойын бизнесі саласындағы қызметті жүзеге асыру кезінде: 

- ойын үстелі; 

- ойын автоматы; 

- тотализатор кассасы; 

- тотализатордың электронды кассасы; 

- букмекер кеңсесінің кассасы; 

- букмекер кеңсесінің электронды кассасы ойын бизнесіне салық 

салу объектілері болып табылады. 

Салық салу объектісінің бірлігінен ойын бизнесіне салық 

ставкасы:  



 50

- ойын үстеліне – айына айлық есептік көрсеткіштің 830 

еселенген мөлшерін;  

- ойын автоматына - айына айлық есептік көрсеткіштің 30 

еселенген мөлшерін; 

- тотализатор кассасына - айына айлық есептік көрсеткіштің 125 

еселенген мөлшерін; 

- тотализатордың электронды кассасына - айына айлық есептік 

көрсеткіштің 125 еселенген мөлшерін; 

- букмекер кеңсесінің кассасына - айына тиісті қаржы жылына 

арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық 

есептік көрсеткіштің 75 еселенген мөлшерін; 

- букмекер кеңсесінің электронды кассасына - айына тиісті 

қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда 

белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 75 еселенген мөлшерін 

құрайды. 

Ойын бизнесі салығы үшін салық кезеңі күнтізбелік тоқсан 

болып табылады. 

Салық салу объектілері  айдың 15-iн қоса алғанға дейiн 

пайдалануға берілген кезде, ойын бизнесі салығы белгіленген ставка 

бойынша, 15-інен кейін белгіленген ставканың  1/2 мөлшерінде 

есептеледі. 

Салық салу объектілері айдың 15-іне дейін шығып қалған кезде, 

ойын бизнесі салығы белгіленген ставканың 1/2 мөлшерінде, 15-інен 

кейін белгіленген ставка бойынша есептеледі. 

Ойын бизнесі салығы есепті салық кезеңінен кейінгі екінші 

айдың 25-інен кешіктірілмей салық салу объектілерінің тіркелген 

орны бойынша бюджетке төленуге жатады.  

Ойын бизнесi салығын төлеушiлер үшiн салық кезеңi iшiндегi 

табыстың шектi мөлшерi: 

- казино қызметiнен - айлық есептiк көрсеткiштiң 135000 

еселенген мөлшерiн; 

- ойын автоматтары залы қызметiнен - айлық есептiк көр-

сеткiштiң 25 000 еселенген мөлшерiн; 

- тотализатор қызметiнен - айлық есептiк көрсеткiштiң 2500 

еселенген мөлшерiн; 

- букмекер кеңсесi қызметiнен - айлық есептiк көрсеткiштiң 

2000 еселенген мөлшерiн құрайды. 

Қосымша төлем табыстың шекті мөлшерінен асып түсетін 

сомаға ставканы қолдану арқылы есептеледі жəне ол есепті салық 

кезеңінен кейінгі екінші айдың  25-інен кешіктірілмей төленуге 

жатады. 
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Ойын бизнесі салығын төлеушілер ойын бизнесі саласындағы 

қызметтің бірнеше түрін жүзеге асырған кезде қосымша төлем ойын 

бизнесі саласындағы əрбір қызмет түрінен алынған табыстан бөлек 

есептеледі.  

Ойын бизнесі салығы бойынша декларация есепті тоқсаннан 

кейінгі  екінші айдың 15-інен кешіктірілмей жекелеген қызмет 

түрлерiн жүзеге асыратын салық төлеушi ретiнде тiркеу есебi 

бойынша салық органына табыс етіледі.  

 

Есептер 

 

1 есеп. П.Н.Вишненко жеке кəсiпкер ойын автоматтарды зал 

ақшалай ұтыссыз алады. Салық органдарында Ойын өткiзуi үшiн 12 

ойын автоматтар жəне 10 дербес компьюлер тiркелген. Жергiлiктi 

өкiлеттi органдар келесi өлшемдердегi бекiтiлген салықтың бiртұтас 

жалакилерi орнатты: 

– ойын автоматтар бойынша - 10 айлық есептiк көрсеткiштер; 

– дербес компьюлер бойынша - 2 айлық есептiк көрсеткiш. 

Бекiтiлген салықтың төлеуiн негiзде бюджетпен есеп айырысу 

тəртiп түсiндiрiңiз. Бекiтiлген салықты есептеп шығарыңыз. 

2 есеп. ЖШС «Жұлдызды» бильярдқа Ойын бойынша қызметте 

болады. Салық органдарында 7 бильярд үстелдерi тiркелген.  

Жергiлiктi өкiлеттi органдар 20 айлық есептiк көрсеткiштi 

өлшемдегi бекiтiлген салықтың бiртұтас жалакилерiн орнатты. 

«Жұлдызды» есептi мерзiмге ЖШС бекiтiлген салықты есептеп 

шығарыңыз. 

4 есеп. «Сəт» ЖШС букмекерлiк қызметтердiң көрсетуi 

бойынша қызметтi алда жүзеге асырады. Салық органдарында 5 

кассалар тiркелген. (салық ) есеп беру мерзiмiнде букмекерлiк 

қызметтердiң көрсетуiненгi келесi табыстары алынған: 

- қаңтарда - 1 650 000 теңге; 

- ақпанда - 746 700 теңге; 

- наурызда - 548 900 теңге. 

«Сəт» ЖШС ойын кəсiпкерлiгiне салықты есептеп шығарыңыз. 

5 есеп. «Сағым» ЖШС казиноның қызметтерiнiң көрсетуi 

бойынша қызметтi жүзеге асырады жəне ойын автоматтарды зал. 

Салық органдарында 7 ойын үстелдер жəне 10 ойын автоматтар 

тiркелген. Казиноның қызмет алған табыс (салық ) есеп беру 

мерзiмiне 250 600 000 теңгенi құрады; 46 585 700 теңге ойын 

автоматтарды залды қызмет алған табыс. 
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«Сағым» ЖШС ойын кəсiпкерлiгiне салықты есептеп 

шығарыңыз. 

 

15 Шағын бизнес субъектiлерiне арналғак арнаулы салық 

режимi (АСР) 

 

Дара кəсіпкерлер мен заңды тұлғалар мақсаттары үшін шағын 

бизнес субъектілері деп танылады. 

Арнаулы салық режимі шағын бизнес субъектілері үшін, төлем 

көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда, əлеуметтік салықты жəне 

корпорациялық немесе жеке табыс салығын есептеу мен төлеудің 

оңайлатылған тəртібін белгілейді. Салық жəне бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдер бойынша есептеу, төлеу жəне салық 

есептілігін табыс ету жалпыға бірдей белгіленген тəртіппен 

жүргізіледі. 

Қазақстан Республикасының аумағында жəне оның шегінен тыс 

жерлерде алынған (алынуға жататын) табыстардың барлық түрлерінен 

тұратын салық кезеңі ішіндегі  табыс патент немесе оңайлатылған 

декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын салық 

төлеушілер үшін салық салу объектісі  болып табылады.  

Шағын бизнес субъектілері салықтарды есептеу мен төлеудің, 

сондай-ақ олар бойынша салық есептілігін табыс етудің төменде 

санамаланған тəртіптерінің біреуін ғана дербес таңдауға құқылы: 

- жалпыға бірдей белгіленген тəртіп; 

- патент негізіндегі арнаулы салық режимі; 

- оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі. 

Арнаулы салық режимін: 

- филиалдары, өкілдіктері бар заңды тұлғалардың; 

- заңды тұлғалар филиалдарының, өкілдіктерінің; 

Арнаулы салық режимi мынадай қызмет түрлерiне: 

- акцизделетін тауарларды өндiруге; 

- акцизделетін тауарларды сақтауға жəне көтерме саудада 

өткiзуге;  

- мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiн – бензиндi, дизель 

отынын жəне мазутты өткiзуге; 

- лотереяларды (мемлекеттiк (ұлттық) лотереялардан басқа) 

ұйымдастыруға жəне өткiзуге; 

- жер қойнауын пайдалануға; 

- шыны ыдыстарды жинауға жəне қабылдауға; 

- түстi жəне қара металл сынықтары мен қалдықтарын жинауға 

(дайындауға), сақтауға, қайта өңдеуге жəне өткiзуге; 
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- консультациялық қызметтер көрсетуге; 

- бухгалтерлiк есеп жəне аудит саласындағы қызметке; 

- сақтандыру брокері мен сақтандыру агентінің қаржы, 

сақтандыру қызметіне жəне делдалдық қызметіне қолданылмайды. 

Патент негізіндегі арнаулы салық режимін мынадай талаптарға 

сай келетін: 

1) қызметкерлердің еңбегін пайдаланбайтын; 

2) жеке кəсіпкерлік нысанындағы қызметті жүзеге асыратын; 

3) салық кезеңiндегi табысы Республикалық Бюджет туралы 

Заңда белгiленген жəне тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында 

қолданыста болған ең төменгi жалақының 200 еселенген мөлшерiнен 

аспайтын дара кəсiпкерлер қолданады. 

Күнтізбелік жыл салық кезеңі болып табылады. 

Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі 

Мынадай шарттарға сай келетін шағын бизнес субъектілері: 

- дара кəсіпкерлер үшін: 

дара кəсіпкердің өзін қоса алғанда, қызметкерлердің шекті 

орташа тізімдік саны салық кезеңі ішінде жиырма бec адам болса; 

салық кезеңі ішінде шекті табысы 10 000,0 мың теңгені құраса;   

- заңды тұлғалар үшін: 

қызметкерлердің шекті орташа тізімдік саны салық кезеңі 

ішінде елу адам болса; 

салық кезеңі ішінде шекті табысы 25 000,0 мың теңгені 

құраса, оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін 

қолданады. 

Салық кезеңі күнтізбелік тоқсан болып табылады.  

 

Есептер 

 

1 есеп. «Мақам» ЖШС ықшамдалған декларацияның негiзiнде 

арнайы салық режимi бойынша салық мiндеттемесiн орындайды. 

Кəсiпорынның салық кезеңi басталғанға дейiнгi осыған байланысты 

қойылған форманың өтiнiшiнiң қызметтiң жүзеге асыруын орын-

орныменге салық органына көрсеттi. 

Кəсiпорын есеп беру салық кезеңiнiң бiрiншi тоқсанында келесi 

табыстарды алды: 

- қаңтар - 3 400 000 теңге; 

- ақпан - 4 470 000 теңге; 

- наурыз - 10 200 000 теңге. 

Есептi мерзiмнiң қорытындылары бойынша қызметкерлердiң 

орташа жұмысағын құрады: 
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- қаңтар - 30 400 теңге; 

- ақпан - 34 470 теңге; 

- наурыз - 36 540 теңге. 

Есептi мерзiм есептелген əлеуметтiк аударымдарды сома 108 496 

теңгенi құрады. 

Ықшамдалған декларация бойынша салықты есептеп шығару. 

Бiрлескен табыс салығының сомасы жəне əлеуметтiк салықтарды 

анықтау. «Мақам» ЖШС мерзiмдер неткен бюджетке салық мiндеттi 

төлесiн жəне салық есеп беруiн көрсетедi? 

 

16 Шаруа немесе фермер қожалықтары үшiн арнаулы 

салық режимі 

 

Шаруа немесе фермер қожалықтары осы тарауда белгіленген 

арнаулы салық режимін немесе жалпыға бірдей белгіленген тəртіпті 

дербес таңдауға құқылы. 

Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық 

режимі бірыңғай жер салығын төлеу негізінде бюджетпен есеп 

айырысудың ерекше тəртібін көздейді жəне акцизделетін тауарларды 

өндіру, қайта өңдеу жəне өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, ауыл 

шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) 

өнімін өндіру, өзі өндірген ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру 

(балық өсіру шаруашылығы) өнімін қайта өңдеу жəне оны өткізу 

жөніндегі шаруа немесе фермер қожалықтарының қызметіне 

қолданылады. 

Жеке меншік құқығындағы жəне (немесе) жер пайдалану 

құқығындағы (қайталап жер пайдалану құқығын қоса алғанда) жер 

учаскелері болған кезде, шаруа немесе фермер қожалықтарына 

арнаулы салық режимін қолдану құқығы беріледі. 

Күнтізбелік жыл бірыңғай жер салығы бойынша салық кезеңі 

болып табылады. 

Шаруа немесе фермер қожалықтары арнаулы салық режимiн 

қолдану үшiн осы режим қолданылған бiрiншi жылдың 20 ақпанынан 

кешiктiрмей жер учаскесiнiң орналасқан жерi бойынша салық 

органына салықтық өтiнiштi табыс етедi. 

Аталған мерзiмде салықтық өтiнiштi табыс етпеуi, салық 

төлеушiнiң бюджетпен есеп айырысуды жалпыға бiрдей белгiленген 

тəртiппен жүзеге асыруға келiсiмi деп есептеледi. 

Салықтық өтiнiшпен бiр мезгiлде мынадай құжаттардың: 
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- нотариат куəландырған немесе селолық (кенттiк) атқарушы 

органдар куəландырған жер учаскелерiне құқық белгiлеу, 

сəйкестендiру құжаттарының; 

- жер ресурстарын басқару жөнiндегi уəкiлеттi мемлекеттiк 

орган берген, нотариат куəландырған немесе селолық (кенттiк) 

атқарушы органдар куəландырған жер учаскелерiнiң бағаланатын 

құнын айқындайтын актiлердiң көшiрмелерi табыс етiледi. 

Бірыңғай жер салығын төлеушілер салық жəне бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдердің мынадай түрлерін: 

- осы арнаулы салық режимi қолданылатын шаруа немесе 

фермер қожалықтарының қызметiнен түскен табыстардан, оның 

ішінде қызметпен байланысты шығындарды (шығыстарды) жабуға 

мемлекеттік бюджет қаражатынан алынған сомалар түріндегі 

табыстардан алынатын жеке табыс салығын; 

- осы арнаулы салық режимі қолданылатын қызметті жүзеге 

асырудан түскен айналым бойынша қосылған құн салығын; 

- осы арнаулы салық режимі қолданылатын қызметте 

пайдаланылатын жер учаскелері бойынша жер салығын жəне (немесе) 

жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны; 

- салық салу объектілері бойынша көлік құралдары  салығын; 

- салық салу объектілері бойынша мүлік салығын төлеушілер 

болып табылмайды. 

Жер учаскесін бағалау құны бірыңғай жер салығын есептеу 

үшін салық салу объектіcі болып табылады. 

Жайлаулар, табиғи шабындықтар жəне арнаулы салық режимі 

қолданылатын қызметте пайдаланылатын басқа да жер учаскелері 

бойынша бірыңғай жер салығын есептеу жер учаскелерінің жиынтық 

бағалау құнының 0,1 % ставкасын қолдану арқылы жүргізіледі. 

 

Есептер 

 

1 есеп.  «Айгүл» шаруа қожалығы жеке меншiктiң құқығында 

алады: 

- 200 гектар ауқыммен (мақсаттық тағайындау - мал 

жайылымы) жер телiмi, бағалау құны - 16 800 000 теңге; 

- 400 гектар ауқыммен (мақсаттық тағайындау - табиғи пiшен 

шабулар) жер телiмi, бағалау құны - 23 580 000 теңге. 

«Айгүлдiң» шаруа қожалығының СНР бойынша бiртұтас жер 

салықты соманы есептеп шығару. 

Салықтар неткен салық төлеушiнiң бiртұтас жер салығын 

өлшемдерге кiредi? 
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2 есеп. «Шамшырақ» шаруа қожалығы жеке меншiктiң 

құқығында алады: 

- 250 гектар ауқыммен (мақсаттық тағайындау - шабындық) жер 

телiмi, бағалау құны - 22 800 000 теңге; 

- 780 гектар ауқыммен (мақсаттық тағайындау - шабындық) жер 

телiмi, бағалау құны - 27 580 000 теңге; 

- 430 гектар ауқыммен (мақсаттық тағайындау - шабындық) жер 

телiмi, бағалау құны - 18 580 000 теңге 

«Шамшырақтың» шаруа қожалығының СНР бойынша бiртұтас 

жер салықты соманы есептеп шығару. 

 

17 Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрушi заңды тұлғалар 

мен селолық тұтыну кооперативтерi үшiн арнаулы салық режимi 

 

Ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру 

шаруашылығы) өнімін өндіруші заңды тұлғалар мен селолық тұтыну 

кооперативтері осы бапта белгіленген арнаулы салық режимін немесе 

жалпыға бірдей белгіленген тəртіпті дербес таңдауға құқылы.  

Ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру 

шаруашылығы) өнімін өндіруші заңды тұлғалар мен селолық тұтыну 

кооперативтері  үшін  арнаулы салық режимі (бұдан əрі – арнаулы 

салық режимі) корпорациялық табыс салығын, қосылған құн салығын, 

əлеуметтік салықты, жер салығын, жер учаскелерін пайдаланғаны 

үшін төлемдерді, мүлік салығын, көлік құралдары салығын есептеудің 

ерекше тəртібін көздейді. 

Арнаулы салық режимі:  

1) ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру 

шаруашылығы) өнімін өндіруші заңды тұлғалардың: 

жерді пайдалана отырып ауыл шаруашылығы өнімдерін, 

акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндіру, өзі өндірген осы 

өнімді қайта өңдеу жəне өткізу; 

толық кезеңді (төлді өсіруден бастап) мал шаруашылығы мен 

құс шаруашылығының (оның ішінде, асыл тұқымды), ара 

шаруашылығының, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімдерін 

өндіру, сондай-ақ өзі өндірген осы өнімдерді қайта өңдеу жəне өткізу 

жөніндегі қызметіне; 

селолық тұтыну кооперативтерінің: 

шаруа немесе фермер  қожалықтары  - осы кооперативтердің 

мүшелері (пайшылары) өндірген ауыл шаруашылығы өнімдерін, 

акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өткізу; 
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шаруа немесе фермер  қожалықтары  - осы кооперативтердің 

мүшелері (пайшылары) өндірген ауыл шаруашылығы өнімдерін, 

акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін қайта өңдеу жəне осы 

 өнімдерді қайта өңдеу нəтижесінде алынған өнімдерді өткізу 

жөніндегі қызметіне қолданылады. 

Корпорациялық табыс салығын, қосылған құн салығын, 

əлеуметтік салықты, жер салығын, жер учаскелерін пайдаланғаны 

үшін төлемақыны, мүлік салығын, көлік құралдары салығын есептеуге 

арналған салық кезеңі Кодекстің 148, 269, 363, 370, 392, 401, 482-

баптарына сəйкес айқындалады. 

 

Есептер 

 

1 есеп. Түрлi түстi 15 ақпанның ЖШСы ауылшаруашылық 

өнiмнiң заңды тұлға-өндiрушiлерi үшiн Снрдың қолдануы үшiн салық 

өтiнiшiнiң табылуын орын-орныменге салық органына ұсынады, 

сонымен бiрге тiзiмi Салық кодексi 450-шi бап анықталған басқа 

құжаттар. 

ЖШС Түрлi түстi сөзсiз төлемдер тағы басқалар салықтардың 

келесi сомалары есептедi: 

- 8930000 теңге бiрлескен табыс салығы; 

- 3670000 теңге əлеуметтiк салық; 

- 95000 теңге жер салық; 

- 367000 теңге мүлiк салығы; 

- 93900 теңге көлiк құралдарына салынатын салық; 

- 578000 теңге қосылған құнға салық; 

- 948000 теңгенiң төлеудi көз тыйылған жеке табыс салығы. 

Түрлi түстi ағымдағы салық кезеңiндегi ЖШС бюджетпен есеп 

айырысу тəртiптiң көрсету. 

2 есеп. Дербес кəсiпкерлiктiң формасындағы орындайтын 

қызмет қызметкерлердiң жалдамалы еңбек қолданушы емес жеке 

кəсiпкер айға 120000 теңгенi сомада патенттiң алуына өтiнiштiң 

беруiнiң жанында табыс мəлiмдедi. Жеке кəсiпкердi нақты табыс 

135000 теңгенi құрады. 

Жеке кəсiпкердi патенттiң құнын есептеп шығару; жеке табыс 

жəне патенттiң құн кiретiн əлеуметтiк салықтарды соманы. 

Əсерлер неткен патент алу кезiнде айтылған табыстың үстiнде 

нақты табыстың асып кетуiн жағдайдағы жеке кəсiпкер қолдануы 

керек? 
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Тестілер 

 

1. Аталған салықтың қайсысы пропорционалдыға жатады? 

А) көлік құралдарына салық 

В) заңды тұлғалардың мүлікке салығы 

С) жеке тұлғалардың мүлігіне салық 

Д) үстеме пайдаға алық 

Е) жеке табыс салығы 

 

2. Қазіргі мемлекеттің көбінің салық жүйесінің құрылуына 

негізін салған қай ғалым-экономист? 

А) Лука Пачоли 

В) Адам Смит 

С) Артур Лаффер 

Д) Джон Кейнс 

Е) Карл Маркс 

 

3. Салық салудың «Бірқалыпты» қағидасының мағынасы: 

А) салық төлеушіге ыңғайлы уақытта жəне ыңғайлы əдіспен 

салық алыну тиіс 

В) салық салықтық жыл ішінде бірдей мөлшерде төленуі тиіс 

С) салық салық төлеушінің табысының мөлшеріне сай төленуі 

тиіс 

Д) салық салық төлеушінің мемлекеттен алатын пайдаға 

байланысты мөлшерде төлену тиіс 

Е) салық – бұл заңды бекітілген төлем 

 

4. Бүгінгі уақытта ҚР аумағында неше салық жұмыс 

істейді? 

А) 13 

В) 14 

С) 9 

Д) 11 

Е) 10 

 

5. Салықтың нормасы деп не аталады? 

А) салықтық ставканың өзара əрекеттесудiң нəтижесiнде 

анықталған салық мiндеттемесiнiң мөлшерi жəне салық салу базасы 

В) бюджетке салынатын құралдардың мөлшері 

С) салық салу объектісінің бірлігіне есептегендегі салық 

мөлшері 
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Д) пайыз немесе төлемге арналған құралдардың бір бөлігі 

Е) салық салу объектісінен бюджетке пайыздық аударымдар 

 

6. Салықтық жалақы деген нені білдіреді? 

А) субъектпен бір объекттен төленетін салықтық сома 

В) барлық төленетін салықтардың сомаларының жиынтығы 

С) субъектпен барлық болатын объекттерден төленетін 

салықтық сома 

Д) заңнамаға қатысты толық немесе бөлшектеп салық 

төлеушілерді салықтан босату 

Е) мемлекеттік табыстың барлық көздерінің сомасы 

 

7. Салық салу барлығына ортақ жəне міндетті деп қай 

қағмдада қарастырылған? 

А) əділдік қағидасы 

В) анықтылық қағидасы 

С) бірлік қағидасы 

Д) жариялылық қағидасы 

Е) міндеттілік қағидасы  

 

8. Салық мөлшерiнiң өзгерiсiнiң ретi салық базасының 

өсуiне байланысты –  

А) салық салу əдісі 

В) салық салу реті 

С) ставканың өзгеруі 

Д) салу реті 

Е) өзгеру реті 

 

9. Алып жүрген бiржолата жəне тегiн сипат нақтылы өлшем 

шығарылған бюджетке бiржақты сөзсiз шамасында ақшалай 

төлеудегi қойылған мемлекетпен Законодетельно: 

А) төлем 

В) жинақ 

С) мемлекеттік баж 

Д) салық 

Е) кедендік төлемдер 

 

10. Бiрлескен табыс салығы бойынша салық төлеушi 

бағытталатын ескертудi негiз өткiзiлетiн қарыздар ықтиярсыз 

төлетудiң шаралары: 

А) төленбеген салық сомасына пеняны есептеу 
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В) iске асыру есебiнен шектелген дүниенiң қарамағында 

С) есеп айырысу шоты бойынша шығыстық операцияларды 

тоқтата тұру 

Д) валюталық шот бойынша шығыстық операцияларды тоқтата 

тұру 

Е) салық төлеушiнiң салық қарызының есебiне шектеу дүниенiң 

қарамағында 

 

11. Салық формалары салық төлеушілерде, салық 

агенттерінде сақталады: 

А) оны құрастырғанна кейін 5 жыл аралығында 

В)  оны құрастырғанна кейін 3 жыл аралығында 

С) Салық Кодексімен белгіленген заңды талап мерзiмi 

аралығында 

Д) оны құрастырғанна кейін 7 жыл аралығында 

Е) салық төлеушінің қызметінің барлық жылдары аралығында 

жəне де бірігу, бөліну, қалдық жолымен оның қайта қалыптасуына 

дейін  

 

12. Салық төлеушілер, салық агенттері салық есептілігін 

таңдау бойынша ұсынуға құқылы: 

А) аталғандардаң барлығы дұрыс 

В) келу тартiбiнде 

С) ескертуi бар арнаулы хатпен пошта арқылы 

Д) электронды түрде 

Е) электронды нұсқада  

 

13. Төленген табыстар бойынша жеке табыс салығын төлеу 

салық агенттерімен ұйымдастырылады: 

А) табыстарды төлеу айынан кейінгі айдың 5 дейін 

В) есептік айдың табыстарды төлеудің ақырғы күнінен кейін 5 

жұмыс күн аралығында  

С) табыстарды төлеу айынан кейінгі айдың 15-не дейін 

Д) есептік тоқсаннан кейінгі айдың 15-не дейін 

Е) төлем айының 25-не дейін 

 

14. Төлем көзінен алынатын табыс салығын жеке тұлға 

төлейді: 

А) жүйелік авантық төлемдер түрінде 

В) салықтық агенттер арқылы 

С) өз бетінше, келу түрінде 
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Д) В жəне С жауаптары дұрыс 

Е) барлық жауаптар дұрыс 

 

15. Əлеуметтік салықтың есептелінуі мен төленуі 

ұйымдастырылады: 

А) ай сайын 

В) тоқсан сайын 

С) жарты жылда 1 рет 

Д) жылына 1 рет 

Е) салық органының шешімімен салық төлеуші белгілеген 

уақытында 

 

16. Арнайы салықтық режимді қолданбау керек: 

А) филиалдар мен представительстволары бар заңды тұлғалар 

В) заңды тұлғалардың филиалдары мен представительстволары 

С) əр түрлі елді мекенде басқа да оқшауланған құрылымдық 

бөлімшелері жəне салық салу объектілері бар салық төлеушілер 

Д) басқа заңды тұлғаларда қатысу үлесі 25 пайыз аса құрайтын 

заңды тұлғалар   

Е) барлығы дұрыс 

 

17. Патент келесідей уақытқа беріледі: 

А) 1 айдан кем емес 

В) 12 айдан көп емес 

С) 1 айдан кем емес жəне 12 айдан көп емес 

Д) 1 айдан кем емес жəне 18 айдан көп емес 

Е) мерзімсіз 

 

18. Жеңілдетілген декларация салық органына салық 

төлеушінің жергілікті орнына байланысты беріледі: 

А) есептік салықтық кезеңнен кейінгі айдың 15-нен кеш емес  

В) есептік салықтық кезеңнен кейінгі екінші айдың 25-нен кеш 

емес 

С) есептік айдан кейінгі екінші айдың 25-нен кеш емес 

Д) есептіктен кейінгі жылдың 31 наурызынан кеш емес 

Е) есептік салықтық кезеңнен кейінгі екінші айдың 25-нен кеш 

емес 

 

19. Крестьяндық жəне фермерлік шаруашылыққа арналған 

арнайы салықтық режим төлем негізіндегі бюджетпен есептесудің 

ерекше ретін көрсетеді: 
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А) жер салығы 

В) жер рентасы 

С) бірыңғай жер салығы 

Д) жер учаскесін қолдануға төлемдер 

Е) недропользование төлемдері 

 

20. Жер салығын төлеушілерге жатпайды: 

А) жер пайдалануға арналған салық тəртібінің бірінші моделі 

бойынша салық салу жүргізілетін жер пайдаланушылары 

В) əлеуметтік ортада қызметін атқаратын ұйымдар 

С) діндік бірігулер 

Д) басты қызметінің түрі транспорттық қызмет көрсетулер 

болып табылатын ұйымдар 

Е) барлық жауаптар дұрыс 

 

21. Төленуге тиісті жер салығы: 

А) республикалық бюджет табысына енгізіледі 

В) жергілікті бюджет табысына енгізіледі 

С) барлық деңгейлі бюджеттерге бірдей (пропорционалды) 

бөлінеді 

Д) корпоративтік табыс салығын есептегендегі алып тастауға 

жатады 

Е) В жəне Д жауаптары дұрыс 

 

22. Жер салығы бойынша декларация келесілерден кем емес 

берілу керек: 

А) есептіктен кейін жүретін айдың 15 жұлдызынан 

В) есептік тоқсаннан кейін жүретін айдың жұлдызынан 

С) ағымдағы жылдың бірінші шілдесінен 

Д) ағымдағы жылдың бірінші қазанынан 

Е) есептік салық кезеңінен кейін жүретін жылдың 31 

наурызынан 

 

23. Жеке тұлғаның мүлкіне салық: 

А) тура, прогрессивті 

В) тура, пропорционалды 

С) жанама, пропорционалды 

Д) жанама, прогрессивті 

Е) тура, регрессивті 

 

24. Мүлікке салық төлеуден босатылады: 
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А) мемлекеттік мекемелер 

В) бірыңғай жер салығын төлеушілер 

С) діндік бірігулер 

Д) қылмыстық жазаны орындау ортасындағы уəкілетті 

мемлекеттік органның түзету мекемелерінің мемлекеттік 

кəсіпорындары 

Е) барлығы дұрыс 

 

25. Жеке тұлғалардың мүлікке салықты есептейтін салық 

салу объектілерінің құны келесі формуламен анықталады: 

А) С=Сб*S*Кфиз*К функц*Кзон*Кизм.мрп 

В) С=Сб*S*Кфиз*Кфункц*Кзон 

С) С=Сб*S*Кфиз*Кфункц 

Д) С=Сб*S*Кфиз 

Е) С=Сб*S 

 

26. Катер, буксир, баржалар, яхталар сияқты транспорттық 

құралдарға салықтың ставкасы неден тұрады: 

А) двигательдің көлемінен 

В) отырғызу орнының санынан 

С) жүк көтеруден 

Д) двигательдің қуатынан 

Е) қоршаған ортаның ластану дəрежесінен 

 

27. Жеңіл автокөлік двигателі 1500 2000куб.смден 2000 

2500куб.смден көп, 2500 3000куб.смден, жəне 3000 4000куб. смден 

жоғары болса, салықтың сомасы берілген двигатель көлемінің əр 

бірлігінің жоғарылауынан өседі: 

А) 5 тенге 

В) 7 тенге 

С) 9 тенге 

Д) 12 тенге 

Е) 15 тенге 

 

28. ҚҚС салу объектілері: 

А) салыну айналымы 

В) салыну импорты 

С) салыну айналымы жəне салыну импорты 

Д) салынбайтын айналым 

Е) салынбайтын табыс 
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29. ҚҚСтан босатылған айналымдар: 

А) жатақханада тұру үшін төлем 

В) автокөлікті сақтау үшін төлем 

С) тұрғылықты қорды басқару, күту жəне эксплуатация үшін 

қызметтер 

Д) автокөлікті қою үшін төлемдер 

Е) барлық жауап дұрыс 

 

30. ҚҚСтан босатылған айналымдар: 

А) адвокаттық қызметтер 

В) нотариалды жүргізілімдер 

С) аудиторлық қызмет көрсетулер 

Д) А жəне В жауаптары дұрыс 

Е) құрылыс-монтажды жұмыстар 

 

31. Салық төлеуші ҚҚС бойынша есепке тұруы міндетті, 

тауар өткізуден айналымның минималды шамасы қандай: 

А) 10000 МРП 

В) 15000 МРП 

С) 12000 МРП 

Д) 14000 МРП 

Е) 30000 МРП 

 

32. Туарлардың, жұмыстардың немесе қызмет көрсетулердің 

өткізу (реализация) жері болып табылады: 

А) тауар транспортировкасының басталуы 

В) жылжымайтын мүліктің табылуы 

С) жұмыстар мен қызмет көрсетулердің факттық орындалуы 

Д) жұмыстар мен қызмет көрсетуледі сатып алушының 

кəсіпкерлік немесе басқа қызметтерінің пайда болуы 

Е) барлық аталғандар дұрыс 

 

33. Салық төлеушіден алынатын айналым мөлшерінің 

дұрысталуы келесі жағдайларда жүргізіледі: 

А) тауарлардың толық жəне жартылай қайтарылуы 

В) келісімшарттың өзгеруі 

С) өндірістік тауарлар, жұмыстар, көрсетілген қызметтерге 

компенсациялар мен бағалардың өзгеруі 

Д) бағадан жеңілдіктер, сатудан жеңілдіктер 

Е) барлығы дұрыс 



 65

34. Көмірдің экспортына ренттік салықты есептеуге 

салықтық база: 

А) экспортқа өндірілген көмірдің көлемі 

В) факттық өндірілген көмірдің көлемінен есептелген 

экспортталатын көмірдің құны 

С) экспортталатын көмірдің құны 

Д) экспортталатын көмірдің бағасы 

Е) экспортқа өндірілген көмірдің нарықтық бағасы 

 

35. Экспортқа ренттік салықтың бюджетке төлеу мерзімі: 

А) есептік айдан кейінгі 2ші айдың 25нен кеш емес 

В) салықтық кезеңнен кейінгі 2ші айдың 15нен кеш емес 

С) салықтық кезеңнен кейінгі 2ші айдың 25нен кеш емес 

Д) салықтық кезеңнен кейінгі айдың 25нен кеш емес 

Е) салықтық кезеңнен кейінгі айдың 15нен кеш емес 

 

36. КТС бойынша аванстық төлемдерді төлеу келесідей 

жүргізеді: 

А) əр айдың 1 жұлдызынан кейін емес 

В) есептік тоқсаннан кейінгі айдың 20нан кеш емес 

С) 1)ай сайын салық кезең аралығындағы; 2) ағымдағы айдың 

25нен кеш емес 

Д) ай сайын салық кезең аралығындағы ағымдағы айдың 20нан 

кеш емес 

Е) қаржылық жағдайына орай салық төлеушінің өзінен 

белгіленген мерзімде 

 

37. Амортизацияға жатпайтын активтерге жатады: 

А) табыс алуға бағытталған, қызметте қолданылмайтын, 

қолданылу қызметі 1 жылдан асатын активтер 

В) жер учаскелері 

С) аяқталмаған құрылыс объектілері 

Д) құрастырылмаған құрал-жабдықтар  

Е) барлығы дұрыс 

 

38. Міндеттерді есептен шырудан табыстарға жатады: 

А) салық төлеушңің ликвидауиясының негізінде қалдық 

балансты қабылдаған кезде кредитормен керекті мңндеттемелер 

В) кредитормен салық төлеушіден міндеттемелерді есептен 

шығару 
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С) соттың шешімімен заңдық күшпен енген міндеттемелерді 

есептен шығару 

Д) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен 

белгіленген қолдану мерзімінің өтуімен байланысты міндеттемелерді 

есептен шығару 

Е) барлық аталғандар дұрыс 

 

39. Салық кодексінің 115 бабына сəйкес салық салу 

табысын есептегенде есептен шығаруға жатқызылады: 

А) келесі шығыстармен  

В) тіркелген активтердің амортизациялармен 

С) мемлекет бюджетке жатқызылатын айыппұлдар мен 

пениялар 

Д) көрсетілу шығыстармен 

Е) барлығы дұрыс 

 

40. ЖШС «Айсберг»тің есептік кезеңі салық салу табысы 

1200мың теңге құрады. «Бөбек» қайырымдылық қорына 

қайтарымсыз 600мың тенге сомасына құрал-жабдық жіберілді: 

қайтарылып жатқан кəсіпорынның салық салу табысы қай 

сомаға жатқызылады: 

А) 24 мың теңгеге өседі 

В) 600 мың теңгеге азаяды 

С) 1200 мың теңгеге азаяды 

Д) 24000 мың теңгеге азаяды 

Е) 36000 мың теңгеге азаяды 

 

41. Кəсіптік қызметтен залалдар салық салынатын 

табыстың арасында салық кезеңін өтеу үшін мерзімге 

тасымалдайды: 

А) 5 жалға дейін 

В) 3 жалға дейін 

С) 10 жылға дейін соның ішінде 

Д) 3 жылға дейін, соның ішінде 

Е) 7 жылға дейін 

 

42. Тіркелген активтер – ол: 

А) ХҚЕС жəне ҚР бухгалтердлік есеп пен қаржылық есептілік 

туралы заңнамасына сəйкес салық төлеушінің бухгалтерлік есебінде 

есепке алынған жəне табыс алуға бағытталған қызметті орындауға 
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арналған негізгі құралдар, жылжымайтын мүлікке инвестициялар, 

материалды емес жəне биологиялық активтер 

В) ХҚЕС жəне ҚР бухгалтердлік есеп пен қаржылық есептілік 

туралы заңнамасына сəйкес салық төлеушінің бухгалтерлік 

балансында есептелген негізгі құралдар жəне материалды емес 

активтер 

С) ХҚЕС жəне ҚР бухгалтердлік есеп пен қаржылық есептілік 

туралы заңнамасына сəйкес салық төлеушінің бухгалтерлік 

балансында есептелген негізгі құралдар, жылжымайтын мүлікке 

инвестициялар, материалды емес жəне биологиялық активтер 

Д)  ХҚЕС жəне ҚР салық туралы заңнамасына сəйкес салық 

төлеушінің бухгалтерлік балансында есептелген негізгі құралдар жəне 

материалды емес активтер 

Е) ХҚЕС жəне ҚР кедендік заңнамасына сəйкес салық 

төлеушінің бухгалтерлік балансында есептелген негізгі құралдар жəне 

материалды емес активтер 

 

43. Амортизацияға жатпайтын тіркелген активтерге 

жатады: 

А) барлық аталғандар 

В) жер 

С) мұражай құндылықтары 

Д) сəулет жəне өнер ескерткіштері 

Е) автокөлік жолдары, тротуарлар, бульварлар, скверлер 

 

44. Амортизациялық аударымдар келесілермен 

есептелмейді: 

А) автотранспорттық құралдар 

В) жұмыс малы 

С) ғимараттар 

Д) жер 

Е) барлық аталғандар 

 

45. Амортизациялық аударымдарды есептейтін тіркелген 

активтер неше топқа бөлінеді: 

А) 4 

В) 5 

С) 3 

Д) 7 

Е) 10 
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46. Амортизацияға жатпайтын активтерге жатады: 

А) салық кодексінің 97 бабының 2 тармағына сəйкес əлеуметтік 

саланың объектілеріне жататын мүлік 

В) құнды қағаздар 

С) қатысу үлесі 

Д) 2000 жылдың 1 қаңтарына дейін жүргізілген ҚР салық 

заңнамасына сəйкес алдын ала шегерімге жатқызылған негізгі 

құралдар 

Е) барлық аталғандар 

 

47. Амортизацияға жатпайтын тіркелген активтерге 

жатады: 

А) 2000 жылдың 1 қаңтарында қолданған ҚР заңнамасына 

сəйкес құны жалпы шегерімге жатқызылған инвестициялық жоба 

негізінде есептелген тіркелген активтер 

В) аяқталмаған капиталды құрылыс 

С) фильм қорына кіретін объектілер 

Д) ҚР-ның шама бірліктерінің мемлекеттік эталондары 

Е) баплығы дұрыс 

 

48. Салық салу табысы осылайша анықталады: 

А) шығарылған жылдық жиынтық табыс жəне шығарылған 

шегерімдер 

В)  жылдық жиынтық табыс жəне шығарылған шегерімдер 

арасындағы айырма 

С) салық кодексіне сəйкес анықталған жылдық жиынтық табыс 

жйне корректировка есебінің жəне шығарылған шегерімдер 

арасындағы айырма 

Д) салық кодексіне сəйкес анықталған шығарылған шегерімдер 

жəне жылдық жиынтық табыс пен корректировка есебінің арасындағы 

аыйрма 

Е) салық кодексіне сəйкес анықталған жылдық жиынтық табыс 

жəне шығарылған шегерімдер сомасы 

 

49. Күмəнді міндеттер салық кодексінің 160 бабының 2 

тармағына сəйкес анықталған жəне қанағаттандырылмаған 

сатын алынған тауарлар, сонымен қатар есептелген 

жұмыскерлердің табысы мен т.б. төлемдерден пайда болған 

міндеттер танылады: 

А) осындай міндеттемелердің пайда болу күнінен бастап 3 жыл 

аралығында 
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В) осындай міндеттемелердің пайда болу күнінен бастап 2 жыл 

аралығында 

С) осындай міндеттемелердің пайда болу күнінен бастап 5 жыл 

аралығында 

Д) осындай міндеттемелердің пайда болу күнінен бастап 4 жыл 

аралығында 

Е) осындай міндеттемелердің пайда болу күнінен бастап 1 жыл 

аралығында 

 

50. Экспортқа деген ренттік салық бойынша деклорация 

салық органына кеш емес беріледі: 

А) есептік айдан кейінгі екінші айдың 15-нен 

В) есептіктен кейінгі жылдың 31 наурызынан 

С) есептік салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 15-нен 

Д) есептік салық кезеңінен кейінгі айдың 15-нен 

Е) ағымдағы салықтық жылдың 5 шілдесінен. 



 70

Əдебиеттер 

 

1 Нурхалиев Д. М., Омирбаев С. М., Омарова Ш. А. Налоги и 

налогообложение в Республике Казахстан : учебник для вузов. – 

Астана : «Сарыарка», 2007. – 210 с. 

2 Сейдахметова Ф. С. Налоги в Казахстане : учебное пособие. 

– Алматы : LEM, 2006. – 349 с. 

3 Байдусенов А. Д. Налоговая система Казахстана // Финансы 

Казахстана. – 2008. – № 4. – С. 23–31. 

4 Бекболсынова А. Налоговая система: исторический аспект // 

Правительственный вестник. – 2008. – № 10. – С. 70–73. 

5 Завалишина А. Анализ механизмов налогообложения в 

Республике Казахстан // АльПари. – 2006. – № 3–4. – С. 122–126. 

6 Нурумов А. Влияние налоговой нагрузки на экономический 

рост Республики Казахстан // АльПари. – 2006. – № 1. – С. 30–32. 

7 Нурумов А. Проблемы распределения налогового бремени в 

экономике // Саясат. – 2006. – № 4. – С. 37–39. 

8 Афанасьев В. Н. Малый бизнес: проблемы становления : 

учебное пособие. – М. : Юнити, 2005. – 550 с. 

9 Идрисова Э. К. Налогообложение субъектов малого и 

среднего предпринимательства. – Алматы, 2007. – 115 с. 

10 Карагусова Г. Л. Налоги: сущность и практика 

использования. – Алматы : Жети жаргы, 2007. – 321 с. 

11 Мельник В. Д. Налоговый менеджмент : учебник. – Алматы : 

Данекер, 2005. – 220 с. 

12 Русакова Г. А. Налоги и налогообложение : учебное пособие. 

– М. : Юнити, 2009. – 467 с.  

13 Худяков В. В. Налоговая система Республики Казахстан. – 

Алматы, 2008. – 372 с. 

14 Худяков В. В., Наурызбаев А. К. Налоги. – Алматы : Каржы–

Каражат, 2008. – 410 с. 

15 Худяков Н. К. Налоги: понятие, элементы, виды : учебник. – 

Алматы : Юрист, 2008. – 250 с. 

16 Швец С. Д. Налоги и налогообложение : учебное пособие. – 

Харьков, 2005. – 349 с. 

17 Юткина М. Налоги и налогообложение : учебник. – М. : 

ИНФРА–М, 2008. – 320 с. 


