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КІРІСПЕ

«Салық жəне салық салу» курсы экономикалық білім беру 
саласында маңызды орын алады жəне  нарықтық қатынастар 
жағдайында салық жүйесі экономиканы мемлекеттік реттеудің 
негізгі қаржы-несие тетігі, ең маңызды реттеушілердің бірі болып 
ерекшеленетіндіктен жоғарғы оқу орындарындағы салық туралы 
базалық оқу пəні болып табылады. 

Салықтар мемлекет пайда болғаннан бастап қоғамдағы 
экономикалық қатынастардың қажетті буындарының бірі жəне кез-
келген мемлекеттің өмір сүруінің қаржылық негізі болып табылады. 
Салықтарды жəне оларды ұйымдастыруды оқып-үйрену қажеттілігі 
де осыған байланысты.

“Салық жəне салық салу” курсы барлық экономикалық бағытын-
дағы оқитын бакалавриаттар дайындауда арнайы оқу пəні болып 
табылады. Аталған курс, көптеген жалпы экономикалық жəне арна-
улы оқу курстарымен өте тығыз байланысты.

“Салық жəне салық салу” оқу құралында салықтар мен заңды 
жəне жеке тұлғалардың төлейтін міндетті төлемдері теориялық жəне 
практикалық тұрғыда қарастырылады. 

Оқу құралының міндеті мемлекетіміздің салық саясатының қалып-
тасуынан бастап, салық жүйесінің құрылымы мен нақты бір маңызды 
салық түрлерінен салықтың алынуы бойынша студенттің теориялық 
жəне практикалық білімін кешенді қалыптастыру болып табылады.

Оқу құралы мынадай бөлімдерден тұрады: салық салудың 
теориялық негіздері, меншікке салынатын салық, тұтынғанға салы-
натын салық, табысқа салынатын салық, арнаулы салық режимдері, 
Қазақстаннның салық жүйесінде бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер. 

Қазақстан Республикасының салық жүйесі жиырма жылдан 
астам уақыт бойы жұмыс істеуде жəне де осы уақытқа дейін қатаң 
сынаудың нысаны болып келеді. Еліміздің жеке салық қызметінің 
құрылғанынан бастап жиырма жыл ішінде біздің тəуелсіз 
мемлекетіміздің салық жүйесін қалыптастырып жəне оның əрі қарай 
дамуына сəйкес салықтық əкімшілікті жүргізу арқылы көптеген 
жұмыстар атқарылды жəне атқарылып та жатыр.

 Осы оқу құралында «Салық жəне салық салу» курсы бойынша 
Қазақстан Республикасындағы меншікке, табысқа жəне тұтынғанға 
салынатын салықтардың түрлері, сонымен қатар салық саясаты 
жəне оның мемлекетіміздің экономикалық саясатындағы алатын 
орны, салық тетігі жəне т.б тақырыптар толығымен қамтылған. 
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1-БӨЛІМ. САЛЫҚТАРДЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУІНІҢ 
ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1 - ТАРАУ. САЛЫҚТАРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
МƏНІ МЕН ТАБИҒАТЫ

1.1 Салықтар түсінігінің теориялық негіздері

Салықтар – кез келген өркениетті мемлекеттің кіріс көзі. Қоғамның 
даму тарихында ешбір мемлекет салықсыз өмір сүрген емес. Себебі, 
қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін мемлекетке белгілі 
бір ақшалай қаражат көзі қажет, ал олар негізінен салықтар арқылы 
ғана жүзеге асырылады. Əлемдік тəжірбие көрсетіп отырғандай, ол 
– нарықтық қатынастардың құрамдас бөлiгi жəне мемлекеттiк сая-
сатты жүзеге асырудың құралы. Бұл орайда салықтың əлеуметтiк-
экономикалық мəнiн түсiне бiлудiң, оның iс-əрекет етуiнiң 
ерекшелiктерiн терең ұғынудың, Қазақстан экономикасын тиiмдi жəне 
тұрақты дамыту мақсатымен салық жүйесiн неғұрлым толық жəне 
ұтымды пайдаланудың əдiстерi мен амалдарын бiлудiң маңызы зор. 

Салықтар – барлық елдерде олардың қоғамдық-экономикалық 
құрылысы мен саяси іс-бағытына қарамастан ұлттық мемле-
кет кірістерінің негізгі көзі, ұлттық табысты қайта бөлудің басты 
қаржылық құралы, мемлекеттің кірістері мен бюджет кірістерін 
қалыптастырудың шешуші көзі болып табылады.

Салықтар туралы көзқарас салықтар пайда болған көне замандар-
дан бүгінгі күнге дейін əртүрлі, бірақ соған қарамастан салықтардың 
түпкі ұғымы бір. Мысалы, американдықтардың айтуынша, салықтар 
– қоғамның өркениетке жету құралы. Ал Бенджамин Франклин 
өмірде 2 күмəнсіз нəрсе бар: өлім мен салық деген. Ал белгілі фи-
лософ Фрэнсис Бэкон салықтарды төлеу əрбір азаматтың қасиетті 
борышы деп атап кеткен. Бұл жөнінде Ф. Аквинский “Салықтарды 
ұрлаудың рұқсат етілген нысаны” ретінде қарастырса, экономикалық 
теория негізін қалаушылырдың бірі А. Смит “салық – салық оны 
төлеушілер үшін құлшылықтың белгісі емес, бостандықтың белгісі” 
деп тұжырымдаған. 

Ж. В. Сэйдің негізгі көзқарасы бойынша «салық – азаматтарға 
жақсы қызметі үшін берілген мемлекеттің пайдалы сыйы». С. Сис-
монди «салық құрбандық болғанымен, сонымен бірге ол жақсы іс» 
деп тұжырымдайды.
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Дж. С. Милль салыққа анықтама бермегенімен, оның пайымдау-
ынша салықты халықтың игілігіне жұмсалатын өндірістен алынған 
ұстам деп ұғынуға болатындығын айтқан. 

К. Маркс салықты ананың сүтіне теңеген, өйткені балаға сүт 
қаншалықты қажет болса мемлекетке де салық соншалықты 
қажеттігін айтқан, ал Ф. Энгельс болса, салықты мемлекеттің үш 
белгісінің біріне теңеген. Осылайша, салықтың маңыздылығын 
экономикалық теория ойшылдарының барлығы айтқан.

Салықтар мемлекетпен бірге пайда бола отырып, шаруашылық 
субъектілері арасындағы экономикалық байланыстардың негізгі ны-
саны бола алды. Бұл өзара байланыстар күрделі де қарама-қайшы 
сипатқа ие, өйткені салық жүйесінің қызметінде əртүрлі бағыттағы 
мүдделер орын алады: мемлекет, кəсіпорын жəне жеке тұлға. Осын-
дай жағдайларға көңіл аудара келіп, А. Смит өз еңбегінде былай 
деп жазды: «... жалпы қоғамдық капитал мен жер мемлекет не-
месе патшалыққа қарайтын болғандықтан, ірі жəне өркениетті 
мемлекеттің барлық шығындарын жабуға көптеген аумақты 
көлемдегі шығынды жабу көздері қажет, ал мұндай шығындардың 
басым бөлігін қандай да бір салықтар арқылы жабуға тура келеді, ал, 
мемлекет пен патшалықтың қоғамдық табыстарын қалыптастыру 
үшін тұрғындар өздерінің жеке табыстарының бір бөлігін беріп оты-
рады». А. Смиттің топшылаған бұл ойы қандай да бір нысандағы 
салықтарды қолдану кез келген өркениетті қоғамның өмір сүруі үшін 
қажетті жағдай екеніне жəне салықтардың мемлекет пен адамдар 
арасындағы маңызды байланыс құралы болып табылатындығына 
дəлел бола алады.

Салықтар мен салық салу үрдісі туралы қандай да бір ой ту-
ындаса немесе ол жан-жақты зерттелетін болса, ең алдымен ол 
экономикалық, қала берсе құқықтық тұрғыда қарастырылатыны 
баршаға мəлім. Өйткені, салық ең бірінші экономикалық катего-
рия болып табылады. Дегенмен, экономикалық жəне əлеуметтік 
мақсаттардың өзіндік ерекшеліктері мен айырмашылықтары бола 
тұра екеуі бір-бірімен байланысты егіз ұғым. Өйткені, қандай да бір 
экономикалық іс-əрекет əлеуметтік саясатқа байланысты болады. 

Салықтарды əлеуметтік тұрғыда қарастыру сол салада қалам 
тартқан кейбір атақты экономист ғалымдарды да бей-жай 
қалдырмаған. Мысалы, салықтар туралы туындаған ойлардың 
ішіндегі əлеуметтік жағынан маңыздыларының бірі атақты карди-
нал А. Ришельенің «Саяси мұра» деген жұмысындағы салықтардың 
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алғашқы қағидалары. А. Ришелье бұл жұмысында: «Патшаның өз 
бағынушыларынан алған ақша қаражаттары олардың, яғни, салық 
төлеушілердің мүмкіндіктерімен сəйкес келуі шарт, сонымен бірге, 
олардың мүліктеріне ешқандай да артық зиян тигізбеуі керек» деп 
атап өткен.[4]. Салықтардың мемлекеттің өмір сүруінің негізі жəне 
оның алатын орны ерекше екендігінде ешкімнің таласы жоқ, бірақ, 
бұл пікірден оның əлеуметтік сипат алып тұрғанын байқау қиын 
емес, өйткені тұжырымдаманың түпкі ойы салық төлеушілердің 
алым-салықты төлеймін деп, тым кедейленіп кетпеуін көздеп отыр, 
яғни ол əлеуметтік жағдайға көңіл бөлінуі керек деген.

Сонымен бірге, осы кезеңдерге сəйкес салық реформасы тура-
лы мəселеге алғаш рет мемлекет тарапынан емес салық төлеушілер 
атынан пікір таратқан А. Монкретьен болды. Монкретьен табысқа 
салынатын салықтың мүліктік кадастр негізінде жасалған жаңа ны-
санын жəне прогрессивті салықтардың түсіндірмесін ұсынған бола-
тын, ол, əрине, тұрғындардың басым бөлігінің ойынан шыққан пікір 
болды. Өйткені, прогрессивті салық салу арқылы халық табысын не-
месе теңсіздікті реттеуге мүмкіндік туындады.

Салық жүйесінде деген бұл көзқарас XVII ғасырда салық теория-
сы бойынша зерттеулерде одан əрі тереңдетіле түсті. Оның ішінде У. 
Петти Монкретьенның салықтардың прогрессивтілігі туралы ойла-
рын жалғастыра отырып, олардың тек қана табыспен ғана емес, со-
нымен бірге лауазыммен де байланыстылығын атап көрсеткен бола-
тын. Оның айтуы бойынша, – «тұрғындар мемлекеттік шығындарды 
жабуға өздерінің үлестеріне қарай ғана жəне қоғамдық тыныштық 
мүддесін көздей отырып қатысуы керек немесе олардың мүлкі мен 
байлығына қарай ғана ат салысуы тиіс» деген ойын білдірді.[5]. 
Сондай-ақ, салық ауыртпалығы кімге бағытталса, барлық уақытта 
оны сол адамның көтермейтіндігін оған дейін ешкім зерттеген емес. 

Салық теориясының пайда болуына жəне оның дамуына едəуір 
ықпал еткен классиктердің тұжырымдамалары, көзқарастары 
Ресейдегі салық жайлы ғылыми ойдың дамуына да əсерін тигізді. 
Алғашқы осы саладағы күрделі зерттеулер “салық” термині пай-
да болған кезден, яғни XVІІІ-ғасырдың екінші жартысынан ба-
стау алды.

Солардың ішінен Н. И. Тургеневтің “Салық теориясының 
тəжірибесі” атты сол кезеңдегі терең ғылыми зерттеуін айтып кетуге 
болады. Осы еңбекте қозғалған кейбір жағдайлар əлі күнге дейін өз 
көкейктестілігін жоғалтпаған. 
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1818 жылы Н. И. Тургенев аталған ғылыми зерттеуінде салықтар 
туралы мынадай анықтама береді: “Салық мемлекеттің немесе 
халықтың алға қойған мақсатына жетуінің құралы, халық өздерінің 
ортақ мақсатына жетуі үшін мемлекетке салық төлейді”. Халық 
пен мемлекетті тығыз байланыста ала отырып, автор мемлекеттің 
пайда болуы – халықтың өз ниетімен бірігуі деп түсіндіреді. 
Сондықтан, салық та өзі берілген, ортақ мақсатқа жұмсалған қаржы 
дейді. «Салықтар қоғам немесе мемлекеттің өз мақсаттарына 
жетуі үшін жиналатын қаражат ... Адамдар қоғамға бірігу арқылы 
өкіметке билік бере отырып, оларға салықтарды талап ету құқығын 
қоса берді» деп тұжырымдайды.[6]. Бұл пікір де салықтардың 
қоғамдық мақсаттардан туындаған мемлекеттік маңызы бар негізгі 
категорияның қатарына жататындығын көрсетіп отыр. 

А. А. Соколовтың көзқарасы бойынша “Салық жеке қожайын-
дардан өз шығынын өтеу үшін немесе мемлекеттің белгілі бір 
экономикалық саясатын жүзеге асыру үшін жəне салық төлеушілерге 
ешқандай арнайы балама (эквивалент) берілмейтін алым”. Салық 
категориясының мазмұнын кеңірек ашып, автор салықтың фискалды 
қызметпен бірге экономикалық саясаттың түрлі мақсат-міндеттерін 
атқара алатынын мойындайды. 

Ал, қазақстандық белгілі экономист, мемлекет қайрат ке рі 
Г. М. Қа рағұсова: «Салықтар деп, жалпы мемлекеттік мұқ таж дық-
тарды өтеу ге жұмсалатын жəне қабылданған заң негізінде мемлекет-
ке алынатын еріксіз немесе міндетті алымдарды айтады. Салықтар 
əскери табыстар мен баждармен қатар пайда болған мемлекеттің 
қорлану көзінің бірі болып келеді, яғни заңды түрде белгіленген 
қойылым арқылы халық пен шаруашылық субъектілердің табысы-
нан алынатын міндетті алымдар» дейді.

Салықтардың классикалық анықтамасына тоқтала кетсек, 
салықтар – шаруашылық жүргізуші субъектілердің, жеке тұлғалар-
дың мемлекетпен арасындағы мемлекеттік орталықтандырылған 
қаржы көздерін құруға байланысты туындайтын қаржылық 
қатынастарды сипаттайтын категория.

Салық – бұл тең құқылы төлем. Салықты төлеу мiндетi Кон-
ституцияда белгiленген, бұл оның айыппұлдан айырмашылығы. 
Қазақстан Республикасында салықты төлеу мiндетi конституциялық 
түрде жарияланған. Қазақстан Республикасы Конституциясының 35-
шi бабының бекiтуi бойынша заңмен белгiленген салық төлемдерi 
елдегi əр азаматтың мiндетi болып табылады.
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Салық – бұл қайта оралмайтын төлем. Яғни салықты төлейтiн 
адам, ақшаның қайта берiлмейтiнiн ескере отырып төлеуi керек. 
Бұл адам салықты ақша ретiнде төлегенде, ақшасы ешқашан қайта 
қайтарылмайды жəне бұл ақшаны мемлекеттен қайта қажет ету-
ге болмайды. Ол толықтырмалы төлем болып есептелiнедi, яғни 
адамның салықты төлегенi үшiн бұған ешқандай көмек немесе ор-
нына тауар алмайды, əр түрлi қызметтерді пайдаланбайды. Салық 
үнемi ақша ресурстарын қажет етедi. Сондықтан мемлекет салықты 
үнемi бiрқалыпты төлейтiн объектiлерді есепке қойдырып оларды 
бақылауға алады. Салық мемлекеттiң негізгі табыс көзі бола оты-
рып, мемлекеттiк бюджеттi үнемі толықтырады. 

Жоғарыда айтылып кеткен тұжырымдамалар мен анықтамаларға 
сүйене отырып, салыққа мынандай анықтама беруге болады. Салық 
– заңмен белгіленген, заңды жəне жеке тұлғалардың қайтарымсыз 
түрде мемлекеттік қазынаны қалыптастыратын міндетті төлемі бо-
лып табылады. Салық бар жерде мемлекет бар, мемлекет бар жер-
де салықтар бар, олар – бір-бірімен ажырамас ұғымдар. Мемлекет 
өз мойнына алған міндеттемені, яғни азаматтарды қорғау, өмір 
сүру минимумын қамтамасыз ету, білім беру мен денсаулық сақтау 
бағыттарындағы міндеттемелерін жүргізуге негізінен осы салық 
салу арқылы қол жеткізе алады.

1.2 Салықтардың пайда болуы мен қажеттілігі. 
Салық формасының эволюциясы

Салықтардың даму тарихын мың жылдықтармен өлшеуге бо-
лады. Ол ең алғаш мемлекет пен қоғамның əр түрдегі таптарға 
бөлiнуiмен бiрге пайда болды. Салық салудың қалыпты теориялық 
негiздерiнiң пайда болу тарихы көне ғылым түрiне жатпайды. XVII 
ғасырға дейiн салықтар жайлы барлық көзқарастар кездейсоқ си-
патта болды, яғни ғылымды ешқандай салада ешкiм өзiнше ғылым 
ретiнде мойындамады. 

Салықтардың теориялық негiздерi ғылым ретiнде тек XVII 
ғасырдан бастап қана қалыптасты жəне оның негiзгi теориясын 
қалыптастырушы шотландиялық философ Адам Смит болды. 
Қазiргi мемлекеттердiң көптеген жақтары Ежелгi Римде пайда бол-
ды. Рим провинцияларында ең негiзгi табыс көзi жер салығы бол-
ды. Оның орташа ставкасы жер телімi табысының оннан бiр бөлiгiн 
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құрады. Салық салудың негiзгi түрлері де қолданылған, мысалы 
жемiс ағаштарына жəне жүзiмнiң көлемiне салынатын салық.

Басқа да құндылықтарға салық салынатын болған, мыса-
лы қозғалмайтын мүлiкке, тiрi iрi қара малға, сондай-ақ құл 
ұстаушыларға.

Рим провинциясының əрбiр тұрғыны бəрiне ортақ жанбасылық 
салықты төлеген. Келесiдей жанама салықтар əрекет еттi: айна-
лымнан салық 1% ставка бойынша, құл сату-сатып алу айналымы-
на салынатын салық 4% ставка бойынша жəне құлдарды босату 
салығы, олардың құнының 5% бойынша. Мұраға салынатын салық 
тек Рим тұрғындарына ғана салынған. Салық мақсатты сипатта бол-
ды. Алынған қаржылар мамандандырылған əскердi зейнетақымен 
қамтамасыз ету үшiн жұмсалған. 

XIХ ғасырдың соңында ХХ ғасырдың басында адам қоғамында 
iрi қалалар үлкен рөл атқара бастады. Сол iрi қалалардың табыста-
ры неден құралды? Мысалы: Мəскеу қаласындағы 1890-1891 жж. 
салықтық түсiмдер барлық табыстардың 60%-ын қамтамасыз еттi. 
Ал егерде негiзгi кəсiпорындар мен қалалық ғимараттың алымдарын 
қосатын болсақ, онда ол барлық табыстың 70-75% құрады. Тiкелей 
салықтар барлық табыстың 57% құрады. Тiкелей салықтардың 
iшiндегi ең негiзгiсi қозғалмайтын мүлiкке салынатын салық болды. 
Айтылған кезең аралығында ол 9% ставка бойынша алынды. 1890 
жылы салықтың бұл түрi 4,14 млн.рубль тiкелей салықтардың iшiнен 
2,3 млн.рубль болды. Бұл өсiм салық ставкасының жоғарылауын 
немесе қозғалмайтын мүлiктiң тез өсуiне емес, Мəскеу қалалық 
басқармасындағы қозғалмайтын мүлiктi қайта бағалауға байла-
нысты болды. Қозғалмайтын мүлiктi сатудан түсетiн салық 1890 
жылы 7785 рубль болса, ал 1891 жылы 6340 рубль болды, яғни үлес 
салмағы 0,1%.

1900 жылы қозғалмайтын мүлiкке салынатын салық ставкасы 
заңмен бекiтiлген максимумға дейiн, яғни 10%- ға дейiн өстi. 1901 
жылы ол 9 %- ға дейiн төмендедi. 1902 жылы 9,5%-ды құрады, 
1903 жылы қайтадан 10% көлемiнде қалыптасты. 1890-1913 жж. 
қозғалмайтын мүлiк құны екi есеге дейiн өстi. 

Дамыған мемлекеттерде капиталға жəне меншiкке салық салу 
келесi салық топтары арқылы жүзеге асырылады: жеке əл-ауқат 
салығы, мұрагерлiкке жəне сыйға салынатын салық, капитал өсiмiне 
салық, мүлiктiң нақты бір түрлерiне салынатын салық (жерге, 
құрылысқа). Жеке əл-ауқат салығына – мүлiкке ие болуына бай-
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ланысты туындайтын жеке тұлғалардың мүлкi болып табылады. 
Мүлiктiң бағасы нарық құны бойынша туындайды. Патенттер, ан-
нуитеттер, сақтандыру полюстары (өнiмдердi сақтандыру бойынша 
ғана), жихаз жəне басқа да үй жихаздары, өнер туындылары, жеке 
коллекциялардың белгiлi бiр түрлерi, автомобильдер жəне басқа да 
салынып бiтпеген жер телімдерi, егер оларға арнайы салықтар салы-
натын болса, онда олар салық салудан босатылады. 

Бiрлiк ставкасы бойынша Бельгияда (1%), Данияда (2,2%), Гер-
манияда (0,5% жеке тұлғалар үшiн, 0,6-корпорациялар үшiн), Ислан-
дияда, Люксембургте жеке əл-ауқат салығы салынды. Прогрессивтi 
салық салу Финляндияда, Норвегияда, Испанияда, Швецияда жəне 
Щвейцарияда қолданылады. Ал басқа дамыған мемлекеттерде 
салықтың бұл түрi қызмет етпейдi немесе əкiмшiлiк аумақтық бiрлiк 
денгейiнде жүзеге асырылады. Жоғары сомадағы салық жəне салық 
салу кезiндегi жеңiлдiктер бұл салықтың ерекшелiктерi болып табы-
лады. 

Мұрагерлiктен салық – бұл мұраға алу құқығы бойынша жаңа 
иегерге өтетiн мүлiкке салынатын салық (жылжитын жəне жылжы-
майтын). Сыйға салынатын салық – бұл меншiк иесiнен екiншiсiне 
сый түрiнде өтетiн мүлiкке салынатын салық (жылжитын немесе 
жылжымайтын). Көптеген елдерде салықтың бұл түрлерi жеке-же-
ке əрекет етедi, ал кейбiр мемлекеттерде мұрагерлiкке жəне сыйға 
салынатын салық бiр салық ретiнде қарастырылған. Бiрақ бiрiншi 
жағдайда салықтар ереже бойынша жалпы нормалармен реттеледi 
жəне салық ставкалары мен салық салынатын соманы анықтау 
тəртiбi бiрдей.

Барлық дамыған мемлекеттерде мұрагерлiк жəне сыйға салына-
тын салық орталық (федералды) деңгейде жүзеге асырылады. Барлық 
мемлекеттерде мұрагерлiкке жəне сыйға салық салу ставкалары 
күрделi прогрессия бойынша қалыптасады. Мұрагерлер мен сый алу-
шылар туыстық деңгейiне байланысты топтарға бөлiнедi (I-тiкелей 
мұрагер, II-ерлi-зайыптылар, III-ағалары мен қарындастары, iнi, 
əпкелерi, IV-алыс туысқандары жəне тағы да басқа). Əрбiр топқа 
салық ставкаларының жүйесi белгiленген. Салықтық класқа салық 
салу сомасының көлемi тəуелдi. 

80-шi жылдары дамыған мемлекеттерде салықтық түсiмдердiң 
жалпы сомасында мұрагерлiк пен сыйға салық салудан түсiмдер со-
масы айтарлықтай қысқарды. Тек Жапонияда ғана салық салудың 
бұл түрi бойынша түсiмдер елдегi салық түсiмдерінiң жалпы 
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сомасының 1%-ын құрады (1985 жылы 1,19%). Ал басқа мемлекет-
терде салықтың бұл түрi 1%-дан төмен болды. 

Қазақстан аумағында салықтар мен салық салудың дамуының 
өзіндік əдістемелік теориясы бар, бұл мүмкін, көшпелі тайпалар 
көшпелі емес халықтарға қарағанда меншік, айырбас жəне ақша фор-
маларын ерте дамытады деген К. Маркстің тұжырымдамасына бай-
ланысты шығар. Ертедегі ортағасырлық (батыс түрік жəне түркеш 
қағанаты) мемлекетінің дамуы кезеңінде жеке меншік көрінісі 
ретіндегі əскери міндеттілік туралы мəселе жазбаша мəселелерде 
шектелген. Соған қарамастан негізгі əскери міндеттіліктің бірі 
соғыстық (басқаша айтқанда «қан салығы») оған байланысты вассал-
ды тайпалардың барлық еркектері-сюзерене тайпасының құрамына 
енгізілгені белгілі. Құл-тайпалар вассал-тайпаларына, олар сюзерен 
тайпасына тері, жүн түрінде алым төлеуге міндетті болды.

Қарахандықтар мемлекетіндегі маңызды əлеуметтік-саяси инсти-
тут əскери тайпалық жүйе болған. Хандар өздерінің жақындарына, 
бұрын мемлекетке төленетін, тұрғындардан жиналатын салықтарды 
иеленуге құқық берген. Бұл жағдай «икта» деп аталып, ал оны 
ұстанушы араб терминімен «мухта», немесе «иктадар» деп атады. 
Икта институты Қазақстанның оңтүстік жəне оңтүстік-шығысының 
шаруашылық жəне саяси өмірінде маңызды рөл атқарды. Икта 
мазмұны жəне иктодорлардың құқықтарын белгілеу нақты 
анықталады. Низам-Аль-Мульканың «Иктасы бар мукта өзінің 
заңды салымын ғана жинауы тиіс, ал халыққа байланысты оларға 
ешқандай бұйрық берілмеген» деген сөзі айтылған. Вакфтық жер-
лерден (мұсылмандық дін жерлері) мемлекет пайдасына салықтар 
алынған жоқ. Отырықшы елдерден сыбағаластық алынды: жиналған 
өнімнің салық түріндегі белгілі бір бөлігі.

X-XII ғасырларда комендациялар институты кеңінен тарады: 
ұсақ меншік иесі жерлерін басқа феодалдар мен шенеуліктердің 
зорлығынан сақтау мақсатында байларға қамқорлыққа берді, 
ол үшін белгілі салық мөлшерін төледі. Салық салуда күрделі 
өзгерістер моңғол шапқыншылығы кезеңінде жүргізілді: олар 
бірінші болып орталықтандырлған мемлекеттік билік ұсынысын 
енгізді, сəйкесінше қазақ даласына да ортақ салық жүйесі енгізілді. 
Моңғолдар Қазақстан аумағында дифференциалды салықтар 
жүйесін бекітті: құлшырлар үйінің пайдасына салықтар, хардж-
отырықшы аудандардың жер салығы, зекет-малдан салық, əскерді 
азық түлікпен қамтамасыз ету үшін натуралды сипаттағы салық, 
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авариз – күтілген салық. Шыңғыс хан империясында тұрғындардың 
барлығы өздерінің табыстарынан 10% мөлшерінде салық төлеуге 
мəжбүр болды. Зерттеушілер моңғолдармен белгіленген салықтың 
20 түрін есептейді.

Қазақ қоғамының салық жүйесінде салықтың негізгі төлеушілері 
қарапайым көшпелі-малшылар (шаруалар), жермен айналысушы-
лар, қарапайым тұрғындар ұсақ саудагерлер жəне райаттар бол-
ды. Оларға көптеген салықтар мен алымдар төлеу міндеттемесі 
жүктелді: мал иелерінен-ұшыр, тоғар, баж, хараж атты алымдар.

Қазақстан аумағындағы салық жүйесінің келесі күрделі өзгерісі 
Ресей империясына қосылу кезеңінде жүргізілді. Аумақтық-
əкімшілік құрылымдағы жəне əлеуметтік-экономикалық дамудағы 
өзгерістер колониялық империя қажеттіліктеріне жауап беретін 
салық жүйесін қабылдауға негізделді. Отырықшылық өсімінің 
қарқынына қарамастан көшпенділер салық төлеушілердің негізгі 
тобы болып табылды. 1880 жылы олар 90,5%, ал 1897 жылы – 
82% құрады. Қазақ тұрғындарынан мемлекеттік салық формасы 
ретінде күркелік алым болды (Жетісу мен Сырдария отбасында бір 
күркеден-2 сом 75 тиын, ал дала жерлерінде -3сом). Бөкей ордасында 
салық салудың ерекше түрі қалыптастырылды. Мұнда ертеде алына-
тын зекеттен соғым (натуралды салықтар)-бірлік ақшалай жинаққа 
- малдан алымға көшірілді. Бұл көшпенділерді малдарын қолма-қол 
ақшалары бар орыс көпестеріне өте арзанға сатуға мəжбүр етті.

Салық заңдылығы салықтарды алудың пропорционалды жүйесін 
əртүрлі топтардың материалдық қамтамасыздығын есепке алмай 
енгізді. Бұл айқын бейнеленген саяси сипаттама болды. Кейінірек 
қатаң, əділсіз салық саясаты 1868 жылғы Торғай жəне Орал 
облыстарындағы қазақтардың көтерілісінің себептерінің біріне ай-
налды.

Азамат соғысы жылдарындағы қалыптасқан қиындықтармен 
байланысты Кеңес өкіметі 1918 жылдың орта кезінде елдегі 
барлық материалдық ресурстар мен адам күштерін барынша 
жұмылдыру, қалаларды, өнеркəсіп жұмысшыларын, Қызыл Арми-
яны азық-түлікпен қамтамасыз ету, елде қатал еңбек тəртібін орна-
ту мақсатында «əскери коммунизм» саясатын енгізді. Бұл төтенше 
саясат экономикалық күйзелістен, Кеңес мемлекетінің шетел 
интервенттері мен ішкі жаулардан қорғауын қажеттілігінен туған еді. 
«Əскери коммунизм» саясаты негізінде азық-түлік мəселесін шешу 
үшін төтенше шара азық-түлік салығы енгізілді. Ол бойынша елдегі 
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байлар мен кулактардың қолындағы тауарлы астықтың көп бөлігі 
ешқандай қайтарымсыз алынды, бұқара халықты азық-түлікпен бір 
орталықтан қамтамасыз ету көзделді, ауыл шаруашылық өнімдерін 
өз еркімен сатуға тиым салынды.

Қазақстандағы 1918-1920 жылдар кезеңі əскери коммунизм жəне 
азық-түлік диктатурасы саясатымен байланысты болды. Бұл саясат 
арнайы əскери күштермен жүргізіліп, кедей тұрғындардан азықтары 
күшпен тартып алынды. Соның нəтижесінде аштық басталды. 
Мұндай “салықтық ауыртпалық” нəтижесі 1921 жылғы көтеріліске 
əкелді.

Қазақстанда жаңа экономикалық саясатқа көшу барысында көп 
қиыншылықтар кездесті. 1921 жылы жазда Қазақстан халқы қатты 
қуаңшылық болуына байланысты аштыққа ұшырады. Орал, Орын-
бор, Ақтөбе, Бөкей жəне Қостанай губернияларында егістің көбі 
күйіп кетті. Малға азық болмай, 80%-ы қырылды. Елде аштық ба-
сталды. Ашыққандар республика халқының 1/3 бөлігін қамтыды. 
1921 жылғы қарашада 1 млн. 508 мың адам ашыққан болса, 1922 
жылы наурызда олардың саны 2 млн. 303200 адамға жетті. Маусым 
айына қарай Семей жəне Ақмола губернияларының шаруаларынан 
азық-түлік салығы бойынша 4 млн. пұттан астам астық жəне 24,5 
мың пұт май жинап алынды. Бұл жинап алынған өнімдер ең алдымен 
елдің пролетарлық орталықтары – Мəскеуге, Петроградқа, Самараға, 
Казаньға, Саратовқа жіберілді. Соның нəтижесінде Қазақстанның 
азда болса жағдайы бар аудандарының халқы да ашыға бастады. 

Кеңес үкіметі Қазақстанның ашыққан халқына көмектесу ша-
раларын бірсыпыра кешігіп жүргізді. Бүкілроссиялық Орталық 
Атқару Комитетінің декретімен республиканың егін шықпаған 
аудандарының халқы азық-түлік салығынан босатылды. 1922 жылғы 
егіс көлемінің 80%-ға жуығына Кеңес үкіметі берген дəн себілді. 
1921 жылы 14 маусымда «Нақты ет салығы туралы» декрет шығып, 
қазақтар ет салығынан босатылды. 

1921 жылы маусымда Қазақстанда жаңа экономикалық саясатқа 
көшу туралы шешім қабылданды.

РК(б)П-ның X съезінен кейін енгізілген азық-түлік салығы 
біртіндеп жетілдіріле түсті, шаруалар өмірінде оңды жағдай 
қалыптасты. Шаруалар басы артық өнімдерін қалаларға апарып 
сатып, тұрмыс жағдайын түзеуге мүмкіндік алды. 6 жəне одан кем 
ірі қарасы бар қожалықтар салықтан босатылды. Көлік салығы мен 
ақшалай түтін (шаңырақ) салығының орнына біріңғай заттай салық 
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белгіленді. Салық мөлшері азайтылып, 1924-1925 жылдары өнімнің 
1/8 бөлігі алынса, 1927-1928 жылдары өнімнің 1/13 бөлігі алынды, 
ал 1924 жылғы қаңтардың 1-нен бастап тек қана салықтың ақшалай 
формасы енгізілді. Үдемелі салықтың ауыртпалығы кулактар мен 
байларға түсті. Салықтан жиналған қаражаттар қорғаныс ісіне, 
Халық ағарту ісіне, ауылшаруашылығына, ірі өнеркəсіпті дамытуға 
жұмсалды. 

Қазақстанның салық жүйесі Кеңес үкіметінің салық жүйесі 
құрамында дамыды. Мұнда “дүниежүзіндегі бірінші салықсыз мем-
лекет” құруды көздегендіктен, салықтық жүйе теориясына жетік 
көңіл бөлінген жоқ. “Американы адам басына өнім өндіруден оза-
мыз” ұраны бойынша тұрғындар жоғары салықтар төледі. Ауыл 
шаруашылығы нашарлап, 60 жылдары өндірістік дағдарыс бастал-
ды. Ашаршылық қаупін сезгеннен кейін ғана ел басшылары шаруа 
қожалықтарына салықтарды азайтты.

XX ғасырдың соңында Қазақстан тəуелсіз мемлекет болды, ел ал-
дында тиімді нарықтық экономиканы құру міндеті тұрды. Реформа-
ларды дамытудың маңызды факторларының бірі салық саясаты бо-
лып табылды. Қазақстандық қаржылық ғылым алдында салық жəне 
салық салудың күрделі жəне ауқымды мəселесі, яғни жоғарғы тиімді 
дамыған салықтық жүйе құру міндеті тұрды. 

Тек қана Қазақстанда емес, ТМД елдері тарихында бірінші 
қолданған салық заңдары біздің елімізде ҚР Президентінің 3 
жарлығы мен 45 заңдарынан тұрды. Осы үш заңдық актілердің 18-і 
салықтық қатынастар жүйесін, салық түрлерін жəне салық салу 
тəртібін, 11-і бюджеттен тыс қорлар жəне олардағы қатынастардың 
жұмыстарын, ал қалғандары салық жеңілдіктерінің қолданылуын 
реттеп отырды. 

Ағылшын экономисі С. Паркинсонның айтуынша: “Салық салу 
əлем тəрізді кəрі кəсіп жəне оның алғашқы ұшқыны атам заманда 
жергілікті ханның өзен ағысын немесе екі өзеннің қиылысын, тау 
шатқалын меншіктеп, одан өту үшін саудагерлер мен саяхатшылар-
дан құн сұрауынан пайда болған”. Осылайша, “елу жылда ел жаңа” 
демекші, уақыт сүзгісінен өткен салық сан түрлі өзгеріске ұшырап, 
əрбір ел қазынасының мығым тірегіне айналды. Əу баста жер салығы 
ретінде қалыптасқан экономиканың бұл саласы қазір бай-кедей деп 
бөлмей, қоғамның əр мүшесіне ортақ міндетке айналды. Демек,“бай 
болсаң да, кедей болсаң да, мемлекетті асырауға міндеттісің”деген 
мəтел осыдан пайда болса керек.
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1.3 Салықтардың экономикалық мəні жəне 
атқаратын қызметтері.

Кез келген мемлекет өзінің, аппаратын қаржыландыруға жəне 
өз қызметін жүзеге асыруға кететін ақша қаражаттары мен қаржы 
базасы болса ғана ол мемлекет болып қалыптаса алады. Бүкіл 
мемлекеттік аппарат ретінде қызмет ететін, қоғамға пайдалы кез 
келген мемлекет ақшамен өлшенетін өнім шығармайды.

Сондықтан, мемлекет ақша қаражатын 2 түрмен жұмылдырады. 
1) жеке меншіктің мемлекетке өз еркімен беруі (мысалы: ішкі 

жəне сыртқы займдар); 
2) мəжбүрлі түрде салық салу.
Салықтың мəнін түсіну үшін салықтар теориясының классигі 

А. Смит тің еңбектерінің үлкен маңызы бар. Оның көзқарасы 
алдыңғы қатарлы мемлекеттердің салық жүйесінің негізін қалады. 
А. Смит салық жүйесінің келесі қағидаларын атап көрсетті: 

 салықтың заңдылығы (Смиттің ойы бойынша, бұл мемлекеттік 
заң түрінде салынатын салықты жəне оның мөлшерін жəне 
төлену тəртібін қарастырады);
  бірдеңгейлілігі (кез-келген азаматтың өзінің табысы арқылы 
мемлекетті қолдауы керек);
 анықтылығы (салық төлеушіге төлеу уақыты, қалай төленетіні 
жəне төлеу мөлшері белгілі болуы керек);
 үнемділігі (салық минималды мөлшерде ұсталынуы керек);
 төлеушінің шаруашылық меншігі (салық субъектісі тəуелсіз 
азамат болып табылады, ол өзінің белгілі меншігі бар жəне 
өзінің шаруашылық қызметінен табыс алады).

А. Смитпен қалыптастырған жалпы жəне əмбебап сипаттағы 
қағидалар Д. Рикардо, А. Вагнер, Н. Тургенев, П. Самуэльсон, 
В. Твердохлебов, Т. Юткин дəлелдеп, толықтырған. А. Вагнер төрт 
топқа бекітілген, тоғыз қағидасы қарастырылған. Ол қағидаларға 
классикалық қондырғылар мен бюджеттік-шаруашылық бағыттар 
(ерекшеліктері, мүмкіншіліктері) негіз болған. Оларға мыналар жа-
тады:

І топқа – салық салу принциптерін ұйымдастыру;
ІІ топқа – шаруашылық принциптері;
ІІІ топқа – этикалық принциптері;
IV топқа – техникалық-басқару принциптері.
А. Вагнер осылайша салық салу қағидаларын жіктеген бол-
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са, ал Т. Юткин «Салық салу жүйелеріне арналған принциптік 
қондырғылардың жалпы кешенін екі жүйеге бөледі», олар: 
салық салуды жүзеге асыратын жалпы ұлттық қағидалар 
ретінде. 

Дамыған батыс елдерінің ішіндегі Германияның салық салу 
жүйесі мынандай негізгі принциптерге сүйенген: 

- салықтардың мүмкіндігінше минималды болуы;
- минималды немесе, дəлірек айтатын болсақ, оларды өндіріп алу 

шығындарының минималды болуы;
-  салықтардың бəсекеге кедергі жасамауы, біреуді мүмкіншілі-

гінен айырмауы;
-  салықтардың құрылымдық саясатқа сəйкес болуы;
-  бұл жүйенің құрылымында жеке адам өмірі ескерілуі қажет. 
Салық салу барысында адам мемлекетке, өзінің жеке өмірін ми-

нималды түрде ашуы керек, ал осы жағдайда салық қызмет органда-
ры салық төлеуші жайлы мəліметтерді ешкімге тарқатуға құқықтары 
жоқтығын қатаң ескерді қажет жəне коммерциялық құпияның 
сақталуына кепілдік беруі керек.

Салық жүйесінің қағидаларын осылайша жіктей отырып, салық 
салудың мынандай жиынтық ережелерін атауға болады:

1. Классикалық қағидасы, оларға: əділеттілік, теңдік, ыңғай-
лылық жəне айқындылық қағидалары жатады;

2. Экономикалық-ұйымдастырушылық қағидасы, оларға:
- тұрақтылық, салық заңының кері əсер етуіне жол бермеуі; 
- əмбебап салық салуға, яғни классикалық ережелерге ұмтылу; 
- табысты қайта бөлуге таза салық формаларын енгізу; 
- салықты бір рет алу; 
- салық салу нысандарының, ставкаларының бейтараптылығын, 

тазалығын сақтау;
- салық құқығындағы барлық шаруашылық субъектілері үшін 

салық ауыртпашылығының бірдейлігі;
3. Құқықтық-ұйымдастыру қағидасы – салық жүйесінің 

біртұтастылығы.
Салық жүйесін қалыптастырудың жəне оны сын көзбен сара-

лау жағынан В. Твердохлебовтың еңбегіне көңіл аударуға бола-
ды. Оның ойынша: «салық салу принциптерінің ең маңыздысы 
болып – өндіргіш күштерді дамыту саналады». Қазақстан 
Республикасының салық заңдары салық жəне бюджетке 
төленетін басқада міндетті төлемдерді төлеудің міндеттілігі, 
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салық салудың айқындылығы, əділеттілігі, салық жүйесінің бір-
тұтастығы жəне салық заңының жариялылығы принциптеріне 
негізделеді. Еліміздің салық заңының ережелері, белгіленген 
салық салу принциптеріне қайшы келмеуі тиіс. Оларға жеке-жеке 
тоқталатын болсақ: 
 Міндеттілік принципі, яғни салық төлеуші салық заңдарына 

сəйкес салық міндетемелерін толық көлемде жəне белгіленген 
мерзімде орындауға міндетті;
 Айқындылық принципі. Салық салу айқындылығы салық 

төлеушінің салық міндеттемелернің туындауының, орындалуының 
жəне тоқтатылуының барлық негіздері мен тəртібін салық 
заңдарында белгілеу мүмкіндігін білдіреді;
 Əділеттілік принципі, яғни салық салу жалпыға бірдей жəне 

міндетті болып табылады. Жеке сипаттағы салық жеңілдіктерін бе-
руге тыйым салынады;
 Біртұтастылық принципі. Еліміздің салық жүйесі Қазақстан 

Республикасының бүкіл аумағында барлық салық төлеушілерге 
қатысты біртұтас болып табылады;
 Жариялық принципі, яғни салық салу мəселелерін реттейтін 

нормативтік құқықтық актілер ресми басылымдарда міндетті түрде 
жариялануға тиіс.

Салық салу жүйесінің негізгі принциптерін қалыптастырудың 
теориялық көзқарасын қортындылайтын болсақ, салық жүйесінің 
жалпы бағыттары мен талаптарына жауап беретін, жалпы ғылыми 
принциптер мен логикалық өзара байланысты жəне салық салы-
натын нысандарының дағдарыссыз дамуын қамтамасыз ететін 
тұрақты даму теориясының принциптері мен өзіндік салық салу 
принциптеріне сүйенген жөн.

Кеңес үкіметі кезінде Қазақстанның салық жүйесі, басқа да 
КСРО құрамында болған елдердегі сияқты жалпы əлемдік дамуға 
кері бағыт алды, ол салықтардан кəсіпорынның пайдасын əкімшілік 
əдіспен сыпырып алу жəне қаржы ресурстарын мемлекет бюджеті 
арқылы қайта бөлуге негізделді. 

Қаржы құралдарының толығымен орталықтандырылуы жəне 
кəсіпорынның қандай да бір қаржылық мəселелерді шешу ер-
кіндігінен айырылуы шаруашылық жетекшілерін барлық баста-
мадан құралақан қалдырып, 80-90 жылдардағы пайда болған 
қаржылық тоқырауға əкеліп соқтырғаны жалпыға мəлім жағдай.

Содан бергі 20 жылға жуық уақыт ішінде еліміздің жалпы 
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экономикалық жүйесімен бірге мемлекеттің негізгі қаржы көзі, 
салық жүйесі де көптеген өзгерістерге ұшырады, дамыған көрші 
елдердің тəжірибесіне салыстырмалы түрде қарай отырып, салық 
салудың неше жылдан бері қалыптасып келген қағидаларына сəл де 
болса сəйкес келетін, салық төлеушінің де, мемлекеттің де мүддесіне 
икемделіп келе жатқан, нарықтық экономиканың талаптарына 
бейімделе бастаған тиімді салық заңдылықтары дамып келе жатыр. 
Əсіресе 2002 жылдан бастап көптеген өзгеріске түсіп, толыққанды 
жұмыс істеп келе жатқан салық жүйесінің артықшылықтарын айт-
пай кетуге болмайды. 

Егер салықтар мемлекеттің реттеу құралы, экономикамыздың 
тұрақты өсуіне мүмкіндік беретін, бюджеттің тұрақты түсім 
көзі бола отырып, халықты əлеуметтік-экономикалық жағынан 
қамтамасыз ететін басты фактор екені анық болса, аталған 
артықшылықтарымыз экономикамыздағы үлкен жетістік болып 
табылады. 

Барлық салықтар жəне өзге де бюджетке төленетін міндетті 
төлемдер Республикалық жəне жергілікті бюджеттің негізгі кіріс 
көзі болып табылады. 

Сонымен, салық – мемлекет бір жақты тəртіппен заң жүзінде 
белгілеген, белгілі бір мөлшерде қайтарымсыз жəне өтеусіз, 
тұрақты сипатта бюджетке төленетін төлемдер, оның экономикалық 
белгілері төмендегі суретте сипатталған.

Адамзат дамуының бүкіл тарихы бойына салық нысандары мен 
əдістері өзгерді, игерілді, мемлекеттің қажеттіліктері мен сұрау са-
луларына бейімделді. Сондықтан олар тауар-ақша қатынастарының 
ахуалына əсер ете отырып, жүйесі айтарлықтай дамыды. Мемлекет 
құрылымының өзгеруі, өркендеуі əрқашан салық жүйесінің қайта 
құрылуымен, жаңаруымен қабаттаса жүретіндіктен, салықтардың 
əлеуметтік-экономикалық мəні мен мазмұны олардың атқаратын 
қызметтерімен толық ашылады. 

Салық қызметтері оның қасиеттерін, əсер ету кезіндегі мəнін 
көрсетеді. Салық қызметтері мемлекет табысын қайта бөлу құралы 
ретіндегі аталған экономикалық категорияның қоғамдық міндетті 
қалай жүзеге асыратындығын сипаттайды.

Сонымен, салық қызметі – оның өз қасиеттерін көрсететін 
тəсілі, яғни осы экономикалық категорияның қоғамдық 
міндеттемесін қалай жүзеге асыратынын бейнелейтін, салық 
мəнінің көрінісі. Барлық салық қызметтерінің мақсаты бір, ол – 
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1-сурет. Салықтардың экономикалық белгілері

мемлекеттің салық жүйесінің жəне олардың бюджет саясатының 
тиімділігін анықтау. 

Қазіргі кезде салықтардың төмендегідей қызметтері қарас-
тырылады: фискалдық, реттеуші жəне қайта бөлу.

Фискалдық қызметі – барлық мемлекеттерге тəн негізгі қызмет. 
Бұл қызметі (функциясы) арқылы мемлекеттік бюджеттің кіріс 
бөлімі құрылып, салықтардың қоғамдық міндеті артады. Себебі, 
салықтар мемлекеттік бюджеттің кірісін топтастыра отырып, 
əлеуметтік, əскери-қорғаныс, тағы басқа да шаралардың іске асуын 
қамтамасыз етеді.

Бұл қызмет салықтардың табиғатымен бірге пайда болған, 
яғни мемлекеттің бюджетін толықтыру үшін кəсіпорындар мен 
азаматтардың ақшалай табысының бір бөлігін эквивалентсіз, 
мəжбүрлеп алуға негізделеді. Салықтың осы қызметінің арқасында 
мемлекеттің ақшалай қоры пайда болады жəне мемлекеттің өмір 
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сүруі мен ары карай қызметін атқаруы үшін материалдық жағдайлар 
жасалады. Фискалдық қызмет мемлекеттің экономиканы реттеудегі 
рөлін арттыру үшін, объективті алғышарттарын құрастырады. Ал бұл 
өз кезегінде, салықтың экономикалық қызметімен сəйкестендіріледі.

Салықтардың реттеуші қызметі мемлекеттің экономикалық 
қызметінің ұлғаюымен байланысты пайда болады. Ол ұлттық 
шаруашылықтың дамуына байланысты қабылданатын бағдар-
ламаларға сəйкес қызмет етеді. Бұл орайда салықтардың нысанда-
рын таңдау, олардың мөлшерлемелерінің, алу əдістерінің өзгеруі, 
жеңілдіктер мен шегерімдер пайдаланылады. 

Салықтардың реттеуші функциясы қоғамдық ұдайы өндірістің 
құрылымы мен үйлесіміне, қорлану мен тұтыну көлеміне ықпал 
етеді. Салықтардың реттеушілік қызметі – салықтың ең негізгі 
қызметі. 

ХХ ғасырдың бірінші жартысында дүние жүзілік қаржы 
ғылымында экономикалық саясаттың ең қуатты құралы ретінде, 
салық салудың реттеу қызметін пайдалану қажеттілігі пайда бол-
ды. Реттеушілік қызмет мемлекеттің экономикалық қызметінің 
ұлғаюымен байланысты пайда болды. Бұлар А. И. Буковецк, 
П. П. Гензе, И. М. Кулишер, В. Н. Твердохлебовтың «Шетел 
мемлекеттерінің салығы» (1926 жылғы) атты монографиясында, П. 
В. Микеладзенің «Шетел мемлекеттеріндегі салық салу жүктемесі» 
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(1928 жылғы) атты кітабында, К. Ф. Шмелевтың «Салық салудың 
жүктемелі мəселелері» (1928 жылғы), А. А. Тривустың «Салық – 
экономикалық саясаттың құралы ретінде» (1925 жылғы), В. В. Дит-
манның «Салық аудару » (1930 жылғы) атты еңбектерінде толық 
сипатталған. 

Авторлардың пікірінше, салық қызметі дегеніміз оның өз қасиетін 
көрсету тəсілі, яғни осы экономикалық категорияның қоғамдық 
міндеттемесін қалай жүзеге асыратынын бейнелейтін салық мəнінің 
көрінісі. Барлық салық қызметінің мақсаты бір, ол – мемлекеттің 
салық жүйесінің жəне мемлекеттің бюджет саясатының тиімділігін 
анықтауы.

Салықтың реттеуші қызметі, олардың ұдайы өндіріс процесінің 
серпініне жəне көлеміне ықпал етуімен ерекшеленеді. Салықтың 
өзгеруі тура (жұмыс, қызмет) ұсынысы мен сұранысының, сондай-
ақ инвестиция мен жинақты арттыруына немесе қысқартуына 
əкеліп соғады. Сонымен қатар салықтың еңбек белсенділігін, ре-
сурстар жинағын, инновацияны, қоршаған ортаны қорғау үшін 
экономикалық жағдайлар туғызады немесе керісінше оны жояды. 
Сондықтан да салық салу – мемлекеттің нарықтық шаруашылыққа 
араласуының анағұрлым белсенді құралы. Ол экономикалық өсуді, 
əлеуметтік қайта құрылымды жылдамдатуға немесе баяулатуға 
қабілетті. 

Реттеушілік қызметі салық механизімі арқылы іске асырылады. 
Ол халық шаруашылығының дамуына байланысты қабылданған 
бағдарламаларға сəйкес ықпал етеді. 

Осы қызметі арқылы салықтар ел экономикасына өз ықпалын 
тигізеді, яғни салықтық реттеу жүзеге асырылады. Салықтық 
реттеудің ең басты мақсаты – өндірістің дамуына ықпал ету. Салық 
түрлері, салық ставкалары, салық жеңілдіктері, салық салу əдістері 
салықтық реттеудің тетіктері болып саналады.

Жоғарыда көрсетілген салықтық реттеудің тетіктері тек қана 
өндірістің дамуын реттеп қана қоймайды. Сонымен қатар ақша 
жəне баға саясатын, шетелдік инвесторларды ынталандыруды, 
шағын жəне кіші кəсіпкерлікті дамыту жұмыстарын жүзеге асыра-
ды. Əрине, салықтық реттеу тетіктері тиімді қызмет атқару үшін, 
олардың басқа да экономикалық тетіктермен тығыз байланыста 
болуы қажет. Салықтық реттеуде салық ставкалары мен салық 
жеңілдіктерінің алатын орыны ерекше.

Себебі, ғылыми негізделмеген, шектен тым жоғары қойылған 



22

ставкалар кəсіпкерлердің ынтасын төмендетіп, өндірістің қар-
қынын бəсеңдетеді, ал шектен тыс төмен қойылған ставкалар салық 
төлеушілердің жауапкершілігін азайтып, өндірістің төмендеуіне 
жəне мемлекеттік бюджет кірісінің азаюына əкеліп соқтырады. Осы 
сияқты салық жеңілдіктерінің де тиімсіз жағы жəне бар. 

Дамыған елдердің тарихынан салық ставкалары жөнінде мынаны 
байқауға болады:

- егер төленетін салық мөлшері салық төлеуші табысының 
50 пайызынан асып кетсе, онда ол өндірістің тоқтап қалуына 
соқтырады;

- егер салық мөлшері салық төлеуші табысының 45-50 пайызы 
аралығында болса, онда жай, бірқалыпты ұдайы өндіріске əкеледі;

- егер салық мөлшері, салық төлеуші табысының 35-40 пайы-
зы мөлшері аралығында болса, онда ұлғаймалы ұдайы өндіріске 
əкеледі.

Мемлекет жоғарыда көрсетілген салықтардың қызметін пайда-
лана отырып еліміздің салық жүйесін анықтайды. Салық тетігінің 
қызмет ету жолдарын белгілейді, жалпы экономикалық саясатты 
негізге ала отырып, салық саясатын анықтайды.

Мемлекеттiк құрылым формаларының дамуы мен өзгерiсi 
салық жүйесінің күрделенуімен қатар жүреді. Қазiргi дамыған 
кезеңдегі салықтар мемлекеттiң табыстарының негiзгi фор-
масы ретінде қарастырылады. Қаржы қызметінен басқа салық 
тетігі мемлекеттiң қоғамдық өндiрiске, оның динамикасы жəне 
құрылымына, ғылыми-техникалық процеске экономикалық əсер 
ету үшiн қолданылады.

Ұзақ уақыттар бойы өз экономикасын нарықтық қатынастарда 
дамытып келе жатқан елдердің салық мəдениетi алдыңғы жүз 
жылдық тəжiрибелерді өзiне сіңіріп, қалыптасқан. Ал, ұзақ уақыт 
жоспарлы экономикалық жүйені қолданып келген елдердің  
нарықтық жағдайдағы салық құқығының дəстүрi аса дамымағаны 
байқалды. Кəсiпорындар мен азаматтардың салықтары автоматты 
түрде, олардың бұл процеске тікелей қатысуынсыз алынған бола-
тын, сондықтан салықтарды ерiктi төлеу мəдениетінің пайда болуы 
мен дамуы бірден жолға түспеді. 

Қазақстан Республикасының нарықтық экономикаға өту ке-
зеңінде жаңа жеке меншiк түрлерi, жаңа экономикалық қатынастар 
жəне қызметтiң жаңа түрлерi пайда болды, осындай өзгерістер ба-
рысында салық салу нысандары мен оларға салық салу жолдарына 
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байланысты қиыншылықтар да пайда бола бастады. Мемлекет ал-
дында салық мiндеттемелерiн орындауының мүлдем жаңа жолын 
- салықтарды табыс шамасына байланысты ерiктi төлеуді енгiзу 
қажеттiлiгі туындады.

Əрине, мұндай төлеушiлердiң психологиясындағы түбегейлi 
өзгерiстер, əсіресе жалпыға бекітілген дүниежүзілік салық те-
ориясы мен тəжірибесінде белгіленген табысқа салынатын 
салықпен (табыстың 30 % аспайтын) салыстырғанда, салынатын 
салық деңгейінің едəуір жоғары болуы ауыртпалықсыз өтпегені 
сөзсіз. Нəтижесінде, жаңа қабылданған заңдағы кемшіліктер 
мен қателіктерді қолдана отыра біреулер табыстың бір бөлігін 
салық салуды жабуға, ал басқалары салық міндеттемелерін 
минимализациялауға тырысты. Салықтық құқық бұзушылықтар мас-
штабы сонымен қатар үлкен дəрежеде қоғамдағы салық мəдениетi 
мен жауапкершiлiктiң жетіспеушілігімен де байланысты. Мұндай 
жағдайда барлық шаруашылық субъектілері мен азаматтардың 
салықтарды толық əрі уақытылы төлеуiн тек қана бақылау шарала-
рын күшейтумен қамтамасыз ету мүмкiн емес, себебі толық көлемді 
бақылау физикалық тұрғыдан мүмкін емес, əрі тиімсіз.

Қоғамдағы салық мəдениетi мен жауапкершiлiктiң биiк деңгейi 
дегеніміз ең алдымен салық салу мен оның экономика мен басқа да 
қоғамдық салаларға əсерінің дүниежүзілік тəжірибесінің қалыптасуы 
туралы салық тарихын зерттеуді білдіреді. Салық салу түрлері 
мен формаларының ғасыр бойы түрленіп, өзгеруіне қарамастан, 
салықтың бастапқы мəні өзгермеген. Бүгінгі күні салықтар – 
мемлекеттік бюджетке заңды жəне жеке тұлғалардан белгілі бір 
мөлшерде түсетін міндетті төлемдер. Салықтар – шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің, жеке тұлғалардың мемлекет пен екі 
арадағы мемлекеттік бюджет арқылы жүзеге асырылатын, қаржы 
қатынастарын сипаттайтын экономикалық санат.

Салық мемлекеттiк қаржы мен оның негiзгi категория-
сы – мемлекеттік бюджеттің мəнін анықтайды. Салықтар қайта 
бөлуші категория ретінде мемлекеттiң қаржы ресурстарының 
орталықтандырылған қорын қалыптастырушы құралы мен көзі бо-
лып табылады. Мемлекеттің пайда болуымен «салық» атты катего-
рия пайда болды. Мемлекет пен тауардың  ақшалай қатынастарының 
дамуымен бірге күрделi топ категориялары – мемлекеттiк табыстар 
жəне шығындар құралды, олардың негiзiнде – мемлекеттiк бюджет 
категориясы пайда болды.
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Салықтардың мəніне келетін болсақ, ол мемлекеттің əр түрлi 
жұмыс салаларындағы қоғамның саяси-экономикалық, əлеуметтiк, 
халықаралық, қорғаныстық, экологиялық, демографиялық жəне 
т.б. мүдделерiн білдіреді. Əлеуметтiк-экономикалық процесстердiң 
мемлекеттiк реттеуші құралы ретінде қаржы – бюджеттiк тетік пен 
оның бөлiгi – салықтар қолданылады. 

Салықтар мемлекеттiк қарыз тəрiздi қаржы қатынастар 
жүйесiнiң элементтерінiң бiрі болып, басқа қаржы категория-
ларымен өзара байланысқа түседі. Олар басқа қаржы категори-
яларына тəн ортақ қасиеттердi бiлдiредi жəне қаржы жүйесiн 
түсiнуге мүмкіндік бередi. 

Қайта бөлу қызметі арқылы түрлі субъектілер табысының бір 
бөлшегі мемлекет пайдасына өтеді. Бұл қызметтің іс-əрекетінің 
көлемі ішкі жалпы өнімде салықтардың алатын үлес салмағы арқылы 
анықталады. Соңғы жылдардағы мəліметтер бойынша Қазақстан 
Республикасының ішкі өнімдегі салықтардың үлес салмағы 40 пай-
ыздан көбірек болып отыр. Бұл экономикасы дамыған басқа ел-
дерден əлдеқайда жоғары. Еліміздің мемлекет мүддесі үшін қаржы 
көздерін орталықтандыруының бір айғағы осы.

Салықтардың айырмашылық белгiсi, ол қайта бөлу процесіне 
қатыса отырып, мемлекетті қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету 
еді. Шаруашылық субъектілердiң салық көзi ретінде еңбек, капитал 
жəне табиғи қорлардың өндiрiсінен жасалып, бір бөлiгi ұлғаймалы 
ұдайы өндiрiс үшiн шаруашылық субъектіге түсетiн қосымша өнiм 
болып табылады. Қосымша өнiмнiң бір бөлiгi үлестiру процесінде 
салық қатынастарынан тыс болады. Ал қосымша өнiмнiң екiншi 
бөлiгiн мемлекет өз пайдасына қосымша өнiмнен мəжбүрлеп қайта 
бөлуi арқылы алады. 

Қайта бөлу процесіне қатыса отырып, салықтар мен салық 
қатынастарында екi субъекті пайда болады, олар: араларында құн 
қозғалысы пайда болатын салық төлеушi жəне мемлекет. Ақшалай 
формадағы құнның тура қозғалысы салық қатынастарының ныса-
ны болып табылады. Олардың ерекшелiгi салық қатынастарының 
бiржақты сипатта болуында: салық төлеушiден мемлекетке қарай. 
Салықтар мұндай ретте өндiрiстiк қатынастардың ерекше формала-
рына ие болады.

Осыған орай К. Маркстің бөлу қатынасының табиғатына бай-
ланысты жасаған ғылыми түсініктемесін еске алуға болады. Ол: 
«Бөлу қатынасы – өндірісте тікелей пайда болған жалақы мен пай-
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да, пайда мен пайыз, жер рентасы мен пайда арасындағы қатынас, 
салықтарды тек қосымша жағдайлар ғана өзгертуі мүмкін, ал 
тікелей оларды ешқашанда өзгерте алмайды» дейді. Осындай 
көзқарастар салықтың алатын орнының, мəнінің жəне біздің 
қоғамның дамуының əртүрлі кезеңдегі əлеуметтік-экономикалық 
мəселелерін шешудегі рөлінің өте зор жəне маңыздылығын 
айғақтайды.

Мемлекеттің ортақ мүдделерi мен кəсiпкерлердің коммерциялық 
мүдделерiнің, мекеменің бағыныштылық түріне, жеке меншiк түрi 
мен кəсiпорынның ұйымдастыру-құқықтық формасына тəуелсiз 
кəсiпорындар арасындағы өзара басқару мен байланысты қамтамасыз 
етуiнiң экономикалық əдiстерiнiң біріне салықтарды қолдану 
жатады. Салықтар арқылы кəсiпкерлердің, меншiктiң барлық 
формаларындағы кəсiпорындардың мемлекеттiк жəне жергiлiктi 
бюджеттермен, банктермен, сонымен бiрге жоғарғы ұйымдармен 
арақатынасы анықталады. Сонымен қатар салықтардың арқасында 
сыртқыэкономикалық қызмет реттеледi, шетелдiк инвестицияларды 
тартуымен қоса, кəсiпорынның шаруашылық есеп табысы мен пай-
дасы қалыптасады.

 Салықтар iскерлiк белсендiлiкке жағдай жасауға немесе 
керiсiнше шек қоюға, кəсiпкерлiк салалардың дамуына мүмкiндiк 
туғыза алады; əлемдiк нарықтағы ұлттық кəсiпорындардың бəсекеге 
түсе алатындығын жоғарылатуы үшiн өндiрiстiң шығындарын 
төмендетуге ықпал етеді. Салықтар арқылы экономиканы жақтау 
саясаты жүргiзiледi немесе тауарлы рынокқа бостандық берiледi. 
Сонымен, салықтарға келесi анықтама беруге болады. Салықтар – 
бұл мемлекетаралық қажеттiктi қанағаттандыру үшін мемлекетпен 
бекітіліп, мəжбүрлеп алынатын заңды жəне жеке тұлғалардың бюд-
жетке міндетті түрде төлейтін төлемдері.

Мемлекет қызметінің барлық жақтарын дамыту арқылы қаржы 
ресурстарымен қамтамасыз ететін, мемлекеттiк реттеудің орталық 
буыны қаржы саясаты болып табылады, бұл негiзгі қызметсіз 
мемлекеттiң жұмыс жасауы мүмкiн емес. Ол салық саясаты арқылы 
iшкi жəне сыртқы, əлеуметтiк жəне мəдени, қорғаныс жəне табиғи 
ортаны қорғау, қаржы жəне техникалық сияқты əр түрлi салаларға 
ықпал етеді. 

Салық саясаты бюджеттiк-қаржы жəне ақшалай-несиемен 
бiрге қаржы саясатының ажырамас бөлiгі болып табылады. Оның 
бастапқы арналымы салықтардың мəні мен қызметтерінен көрініс 
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тауып, қоғамның жиынтық өнiмінiң бөлiгiн мемлекетпен мемле-
кет аралық мұқтаждықтарға алып, бұл оларды бюджет арқылы 
ұйымдастырып, қайта бөлуді білдіреді. Салықтар өз арналым-
дары мен қызметтерін бiртұтас бюджеттiк процесстерде жүзеге 
асырады.

Кез келген қоғамда мемлекет салық саясатын өз қызметтері 
мен есептерiн жүзеге асыру мен көздеген мақсаттарына жету үшін 
қолданады. Жоғары дамыған нарықтық қатынастар жағдайында 
өндiрiс құрылымын өзгерту, аймақтық экономикалық дамыту, 
тұрғындардың пайдалылық деңгейiн көтеру мақсатында мемлекет 
салық саясатын жалпы iшкi өнiмдерді қайта бөлу үшін қолданады.

Мемлекет салықтық қатынастар процессiн басқару үшiн əр түрлi 
құқықтық – ұйымдастыру əдiстерін, нормаларын, құралдары мен фор-
маларын қолданады. Мемлекет салық қатынастарын ұйымдастыру 
əдiстерiн заңдарда, Президент жарлығы мен нормативтiк актілер си-
патында рəсiмдейдi. Ол жалпы iшкi өнiм алымдарының əдiстерiн, 
төлемдер түрiн, салық мөлшерi мен жеңiлдiктерін, салық салу 
əдiстерi мен т.б. анықтайды. 

Мемлекеттің орталықтандырылған ақшалай қор ресурстарының 
қалыптасуына қатыса, салықтар шаруашылық субъектілердiң 
экономикалық қызметтерiне əсер етедi, экономиканың өсуіне 
жағдай жасайды, өнiм сапасын жақсартады. Тарихи тəжiрибе 
көрсеткендей, салықтар өндiрiстiң тиiмдiлiгiн жоғарылатуға 
мүмкiндiк туғыза алады.

Дағдарыстан кейінгі кезеңде кез келген мемлекет салық жүйесі 
арқылы өз экономикалық жағдайын түзетуге тырысады. Түзетулер 
мыналардан тұруы мүмкін: салық ауыртпалығын жоғарылату неме-
се төмендету жəне салық салуды оңтайландыру. Бiрiншi жағдайда 
салықтан жалтару мəселесі туындау мүмкіндігі басым, себебі, 
кəсiпорындар мен жеке тұлғалардың басым бөлігі шығынданудан 
гөрі салық төлеуден жалтаруды жөн көреді. Бұл көптеген мəселелер 
туындап, дағдарысты тереңдетіп қана қоймай, экономиканың 
толық күйреуiне əкелуі мүмкін. Екiншi жол қолайлырақ, себебі, 
салықтарды оңтайландыру мен салық ауыртпалығын белгілі шек-
терге дейiн төмендету əлі ешқашан дағдарысқа əкелмеген.

Соңғы он жылдық Қазақстанның тəжiрибесінде мемлекеттік 
бюджетке түскен салық түсiмдерiнің үлесінің өсуін байқатады. Бұл 
ұлттық табыстың өсуін қамтамасыз етіп, сəйкесiнше салық түсiмдерi 
есебінен мемлекеттiң қаржы ресурстарының өсуіне əкелген өндiрiс 
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нысандарының көбеюі мен ғылыми-техникалық прогрестің дамыу-
ымен байланысты.

Демек, салықтар – экономиканы мемлекеттiк реттеудiң ең 
маңызды экономикалық құралдарының бiрi бола тұра мемлекеттің 
өркендеуіне жағымды немесе керісінше, жағымсыз əсерін тигізе ала-
тын құрал. Салықтар мемлекет табыстарының негiзгi формалары бо-
лып қана қоймай, мемлекеттiк билiкпен экономика, саясат, əлеумет 
саласындағы ең маңызды реттеуiштердiң бiрі ретiнде қолданылады. 

1-кесте 

2007-2010 жылдар аралығындағы 
Мемлекеттік бюджет кірісіндегі салық түсімдердің өсу серпіні

Млн.тг
Атауы 2007 жыл 2008 жыл 2009 жыл 2010 жыл
КІРІСТЕР 2887874 4034410 3505345 4299132
Салықтық түсімдер, оның 
ішінде:

2456040 2819510 2228682 1934081

1. Корпоративтік табыс салығы 758301 920912 643669 837233
2. Жеке табыс салығы 221025 267356 268725 312332
3. Əлеуметтік салық 295733 251222 232840 253830
4. Қосылған құн салығы 629279 640983 515933 677423
5. Акциздер 58753 56528 57393 61423
Салықтан тыс түсімдер 181102 85540 136176 104398
Негізгі капиталды сатудан түс-
кен түсімдер

92686 56940 35887 60653

Трансферттердің түсімі 258045 1072421 1104600 1200000

Дерек көзі: ҚР Қаржы Министрлігінің салықтық бюллетені. 2010 жыл.

Мемлекеттік бюджеттің кірістерінің динамикасында көрініп 
тұрған көрсеткіштерді салыстырсақ, мемлекеттің кірісі 2010 жылы 
2007 жылмен салыстырғанда 1411258 млн. теңгеге өскен. Бірақ 2009 
жылы 2008 жылмен салыстырғанда мемлекеттік кіріс 529065 млн. 
теңгеге аз, оған əсер еткен негізгі фактор – қаржылық дағдарыс. 
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2-кесте 

2010 жылғы мемлекеттік бюджеттің қалыптасуының 
құрылымдық ерекшелігі (мың теңге)

БК 
коды Төлемдердің аталуы

МБ РБ ЖБ
Нақты 
түсім

Нақты 
түсім

Нақты 
түсім

1 Салықтық түсімдер
Үлесі, %

2934080721
100

2083554691
71,01

850526030
28,99

101
Табысқа салынатын 
салықтар 1149565616 837233486 312332130

103 Əлеуметтік салық 253829513 0 253829513

104
Меншікке салынатын 
салықтар 148407875 0 148407875

105

Ішкі тауарлар, жұмыстар 
мен қызметтерге салынатын 
салықтар 984963293 860098249 124865043

106

Халықаралық сауда жəне 
сыртқы операцияларға 
салынатын салықтар 373799611 373799611 0

107 Басқа да салықтар 5551 3104 2447
108 Мемлекеттік баждар 23509262 12420240 11089022

2 Салықтан тыс түсімдер
Үлесі, %

104058593
100

70603833
67,85

33454760
32,15

Барлық салықтық жəне 
салықтан тыс түсімдер 3038139313 2154158523 883980790

3
Негізгі капиталды сатудан 
түсім 60653289 23736469 36916819
Барлық кірістер
Үлесі, %

3098792602
100

2177894993
70,28

920897609
29,72

Дерек көзі: ҚР Қаржы Министрлігінің салықтық бюллетені. 2010 жыл.

Мемлекеттік бюджет кірісінің 71,01%-ын республикалық бюд-
жет түсімдері, ал 28,99%-ын жергілікті бюджет түсімдері құрайды.

Ел экономикасы дамып, мемлекеттік бюджеттің кіріс көзі 
ұлғайған сайын, салықтық түсімдердің де өсіп отырғаны байқалады. 
Себебі салықтың экономикалық табиғаты өндіріске байланысты. 
Өндіріс бар жерде табыс бар, онда алынатын салықтар да бар. 
Сондықтан салық өндірістің дамуына барынша өз ықпалын тигізіп, 
өндірушілердің ынтасын арттыруға жағдай жасауы қажет.
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Түрлі құралдар жүйесі арқылы мемлекеттiң салық салуды 
басқарудағы құқықтық – ұйымдастырушылық нормалары, əдiстері 
мен формалары салық тетігі жиынтығын білдіреді. Мемлекет салық 
тетігіне салық заңнамасы арқылы заңды форма бере тұра оны 
реттейдi.

Сонымен, салық салу тетігі – кез келген экономикалық жүйенің 
күрделі бөлігінің бірі болып табылады. Салық салу мемлекеттік 
реттеудің маңызды тəсілі ретінде орын алып, оның əрекет етуінің 
тиімділігін əлеуметтік жəне экономикалық саясаттың жетістіктеріне 
əкеледі. Кез келген елде мемлекеттік шығындар мен салық салу 
мəселелеріне өте үлкен көңіл бөлінеді. Нарықтық экономикалық 
елдерде салықтар мемлекеттік жəне муниципалдық табыстарды 
қалыптастыруда басты рөл атқарады да, экономиканы басқарудың 
күшті стимулдық құралы болып келеді, əсіресе олар ғылыми-
техникалық прогрессті жеделдетуге, инфляцияға қарсы жəне 
құрылымдық саясатты жүзеге асыруда белсенді орын алады. 
Сондықтан да салықтарды төлеу өте қажетті жəне маңызды іс бо-
лып табылады.

Барлық заманда салық құралдары табиғи қорлардың тиiмдi 
қолдануын қамтамасыз ету, қоғам өмiрiндегi экономикалық жəне тағы 
басқа процесстердi реттеу үшiн белсенді түрде қолданылады. Салық 
салу түрлері мен формаларының ғасырлар бойы түрленіп, өзгеруіне 
қарамастан, салықтың бастапқы мəні өзгермеген. Бүгінгі күні 
салықтар – бұл мемлекеттік бюджетке заңды жəне жеке тұлғалардан 
белгілі бір мөлшерде түсетін міндетті төлемдер. Салықтар – 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің, жеке тұлғалардың мемле-
кет пен екі арадағы мемлекеттік бюджет арқылы жүзеге асырыла-
тын, қаржы қатынастарын сипаттайтын экономикалық санат.

Дамыған елдердiң салық салу жүйесіндегі ерекшелiгі, оның 
экономикасының құрылымы мен пропорциялары өзара тығыз бай-
ланыста болып, экономикалық даму мақсатына бағытталуында.

Салық саясатын жүргізуде оның мақсаттық бағытталғандығын 
ашық түсiну қажет. Салық саясатының салық қысымын күшейту 
арқылы қазынаға қысқа мерзiмдi қаржылық түсімдерді жоғарылатуға, 
немесе экономикалық өсу жəне инвестицияларға тиімді жағдай жа-
сайтын салық салуға бағытталғанын анықтау керек .

Дамыған мемлекеттердiң тəжiрибесi көрсеткендей, салық 
салудың фискалдық бағытталғандығы қарама-қайшы зардаптар-
мен шиеленіседі. Бiр жағынан, бюджет табыстарындағы салық 
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түсiмдерiнiң жоғарылауы өсiмге арналған процестерге мемлекеттiк 
əсер етудің нақты мүмкiндiктерін туғызады. Үкiмет мемлекет 
меншiгiнен шығару жəне жекешелендiру, өндiрiс көлемдерін өсіруді 
ынталандыру мен тағы басқа процесстерді жеделдету үшiн қаржы 
алады. Екіншіден, салық ауыртпалағының жоғарылауы кері əсерін 
тигізеді, экономикалық себептер мен ынталандыруларға тiкелей 
əсер етсе, ортақ, макроэкономикалық шарттардың өзгеруіне жанама 
түрде əсер етеді. 

Салық салудың нақты түрін қолдана отыра микро жəне макро-
экономикалық жағдайдағы өзгерiсті алдын ала болжауға болады.

Осылай, пайдаға салынатын салық мөлшерлемесін жоғарлату 
капиталдың өсу нормаларын төмендетумен шиеленіседі, ал ол өз 
кезегінде жиынтық ұсыныстағы капитал салымдарының көлеміне, 
тұтыну салығы – импорттық тауарларды қосқандағы тұтынудың 
қысқаруына, ал ол ресурстарды бөлуге, экспортқа салық – сыртқы  
нарықтық сұраныс пен елге шетелдiк валютаның құйылуының 
төмендеуіне, сонымен қатар бұл өзгерiстер экспорттық өнiмнiң 
бағаларына осы өнiм өндiрiсіндегі отандық кəсiпкерлердiң 
мүдделiлiгiнің төмендеуі мен iшкi ұсыныстың қысқаруына əсер етуі 
əбден мүмкін. 

Сонымен бiрге, тəжiрибе көрсеткендей дамыған рынокқа 
қарамастан үкіметтің бюджетті толтыру мəселесін жоғарғы салық 
салу жолымен шешудегі табыстылық ұзақ уақытқа созылмайтыны 
дəлелденген. Шынымен бастапқыда мөлшерлеменің өсуі бюджетке 
салық түсiмдерiнiң ұлғаюымен (əсiресе инфляцияның өсуі кезінде) 
қатар жүреді. Бірақ одан əрі жоғары салықтық қысылым iскерлiк 
белсендiлiктiң төмендеуіне, өндірістің тоқтауына, инфляциялық 
тенденциялардың басымдылығына себеп болып, бюджетке салықтық 
түсімдерінің қысқаруына əкеледі, ал бұл өз кезегінде мемлекеттің 
қаржылық жағдайының нашарлауын білдіреді.

 
 

1.4 Салықтардың экономикалық 
мəні жəне атқаратын қызметтері 

Қазақстан Республикасының жалпы салық жүйесі тікелей жəне 
жанама салықтардың қосындысынан түрады. Тікелей салықтар салық 
төлеушілердің табысына немесе меншігіне тікелей қойылады. Біздің 
елімізде оларға: жер салығы, мүлік салығы, табыс салығы жəне т.б. 
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жатады. Ал жанама салықтар тауар бағасына немесе көрсетілетін 
қызметтер тарифіне үстеме ретінде қойылып, оны тұтынушылар 
төлейді. Тікелей салық салу кезінде акшалай қатынастар мемле-
кет пен салықты төлеушілер арасында пайда болса, ал жанама 
салықтарда салық субъектісі болып мемлекет пен төлеуші (тауар-
ды немесе қызметтерді түтынушы) арасында делдалдық қызмет 
атқаратын тауарды (қызметті) сатушылар саналады.

Тікелей салықтар нақты жəне өзіндік  болып жіктеледі. 
Нақты салықтар мүліктің жеке түрінен төленсе, ал өзіндік  салықтар 
заңды немесе жеке түлғалардың табыс көзінен немесе декларация 
бойынша өндіріліп алынады. Мұнымен қатар, тікелей салықтардың 
бір түрін тек заңды түлғалар төлесе, екіншілерін тек жеке түлғалар, 
ал үшіншісін əрі заңды, əрі жеке түлғалар төлейді.

Жанама  салықтар да сипаты жағынан сан қырлы. Олардың 
құрамына жеке (тауардың ерекше түрлері мен топтары бойынша) 
жəне əмбебапты акциздер мен кеден баждары кіреді.

Салықтың  алғашқы жіктелуі XVII ғасырдың бастапқы кезінде 
салықтарды жер иелерінің табысына (жер салығы - тікелей салық, 
басқалары – жанама) салу негізінде құрылды. Бертін келе А. Смит 
өндіріс факторларына (жер, еңбек, капитал) сүйене отырып, жер 
иелерінің табысын капиталдан жəне еңбектен түсетін табыстар деп 
толықтырып, сəйкесінше тікелей салықтар қатарына капитал иесінің 
кəсіпкерлік пайдасына жəне жалдамалы жүмысшының жалақысына 
салынатын екі салықтары да енгізді. Жанама салықтар жайлы 
А. Смит былай деп айтып кеткен: «бүл шығынмен байланысты 
салықтар болғандықтан, осылайынша түтынушыларға беріледі».

Барлық салықтарды ҚР-ның салық заңнамасы мен Конс-
титутциясының талаптарына сəйкес Парламент жəне кейбір 
жағдайларда елбасы белгілейді.

А. И. Худяков пен Г. М. Бродскийдің «Салық салу теория-
сы» атты еңбегінде пайдалану сипатына байланысты салықтарды 
жалпы  жəне арнайы (мақсатты) салықтар деп жіктейді. Салық салу 
жүйесінде кейбір салықтар бюджетке келіп түскен соң, бюджеттің 
басқа да кірістерімен араласып, жалпы қажеттіліктерге жүмсалады, 
яғни бүл – жалпы бағыттағы (дерексіз) салықтар. Ал енді кейбір 
салықтар нақты бір шараларды қаржыландыру үшін қолданылады, 
яғни бұл – арнайы салықтар. Мəселен бұған əлеуметтік салықтарды 
жатқызуға болады. Қазіргі кезде арнайы салықтар (бұрын бюджет-
тен тыс қорларға аударылатын) бюджетте ерекшеленіп көрсетіледі. 
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Айта кету керек, көп жағдайларда арнайы салықтар бюджеттен тыс 
арнайы қорлардың табыс көзі ретінде бекітіледі.

Экономикалық  əдебиеттерде арнайы салықтар туралы əртүрлі 
пікірлер қарастырылған. Мысалы, С. Г. Пепеляев өзінің еңбектерінде 
осы арнайы салықтардың жақсы жақтарына былай сипаттама береді: 
біріншіден, психологиялық көзқарас бойынша салық төлеушілер 
мұндай салықты бар ынталарымен төлер еді; екіншіден, салықтардың 
мақсатты сипаттамасы белгілі бір (мақсатты) шығындарды жабу 
асыру қажеттілігімен айқындалады.

Барлық  салықтардың бюджетке өз жолдамалары  бар, яғни олар-
ды дұрыс есептеу, мерзімінде төлеу жəне т.б., сондай-ақ бересіні 
(мезгілінде төленбеген салықты) өндіріп алу да мемлекеттің ортақ 
кызметімен қамтамасыз етіледі.

Салықтың  бірнеше белгілері бойынша жіктелуінің  толық сипат-
тамасы келесі кестеде көрсетілген (3-кесте).

Салықты жіктеудің жəне бір белгісі болып, олардың экономикаға 
тікелей немесе жанама əсер етуі саналады. Осы белгілері бойынша 
салық төлемдерінің жалпы жиынтығынан мынадай ерекшелікті 
көруге болады: баға құрылымын, өндіріс шығынын, инвестицияны 
жəне жұмыспен қамтуды реттейтін салықтар ерекшеленеді.   

3-кесте 
Салықтың жіктелуі

Белгісі Салық түрі Қысқаша сипаттамасы
Салықтарды 
пайдалану 
сипаттамасына 
байланысты

Жалпы Салықтардың бюджеттің басқа кірістерімен 
араласып жұмсалуы

Мақсатты Нақты шараларды пайдалану үшін 
қолданылады

Салық төлеуші 
мен мемле-
кеттің өзара 
қатынасы
бойынша

Тікелей Салық төлеушілердің табысына немесе 
меншігіне  тікелей салынады

Жанама
Тауар бағасына немесе көрсетілетін қыз-
мет тер  тарифіне үстеме ретінде қойылып, 
түтынушылармен төленеді.

Салықтарды 
өндіріп алу 
органдарына 
байланысты

Республи-
калық Мемлекет табысы болып саналатын салықтар

Жергілікті Жергілікті  бюджеттің табыс көзі 
болып саналатын  салықтар

Салықтарды 
төлеу  
формасына 
байланысты

Ақшалай Ақшалай формада төленетін салықтар

Натуралды
Жер қойнауын пайдаланушылар дың келісімінде 
белгіленген, кен өнім дерінің үлесі ретінде-
гі салықтар
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Субъекті 
бойынша

Заңды 
тұлғалар

Субъектісі  болып заңды түлғалар, резидент 
жəне резидент емес, тұрақты мекемелер

Жеке 
тұлғалар Жеке  түлғалармен төленетін жеке салықтар

Нысандардың 
экономикалық 
белгілері 
бойынша

Табысқа   
салынатын

Кез-келген салық салу нысанының 
табысынан  алынатын салықтар

Тұтынуға 
салынатын

Тауарлар  мен қызметтерді тұтынғаны үшін 
төленетін шығын салықтары

Бюджеттік  
реттеу 
кұралы 
ретінде

Бекітілген Бюджеттің белгілі түрінің табыс көзі ретінде  
заңға сəйкес бекітілген салықтар

    Реттеуші

Жыл сайынғы бекітетін бюджет процессінде  
жоғарғы бюджеттен төменгі бюджетке 
оны теңестіру мақсатында берілетін салықтар

Салық   салу 
объектісін        
бағалау 
дəрежесіне 
байланысты

Кадастрлік

Салықтарды  есептеу жəне өндіріп алу - 
салық  нысандарының тізімдемесі негізінде, 
олардың нақты табыстарын есепке алмай, 
көрсетілген табыс нормасымен жүзеге 
асырылады

Салық 
есептілігі 
бойынша

Салық төлеуші табыс көлемін, 
қажетті  жеңілдіктері мен шегерімдерін 
есептілік нысанында көрсетеді  жəне 
салық сомасын есептейді

Табысты 
алу кезінде

Табысты алған жерде салық төлеушінің 
жұмыс істейтін орны бойынша есеп 
қызметкерімен  сол жерде есептеліп, төленеді

Патент 
негізінде

Кəсіпкерлік қызметтің белгілі бір  түрлері 
бойынша патент арқылы есептеліп төленеді

Салықтар  шаруашылық қызметтеріне жан-жақты  əсер ете-
тіндіктен, шартты сипаттамада  болады жəне экономикалық қаты-
настардың  барлық салаларына жалпы əсерін тигізеді. Қандай да 
бір салық түрінің, экономикалық құбылыстың нақты бір түріне 
жатқызуы кезінде, оның үстемдік əсері ескеріледі.

В. Фроловтың еңбегінде əдеттегідей  емес, салықтардың ерек-
ше жіктелуі беріледі. Ол жіктеудің басты белгісі  ретінде «əрбір 
салықты өндірушінің  жүзеге асыруын, экономикалық бағалауын» 
ұсынды, ал ол өз кезегінде салықтарды: тіркелген немесе өндіріс 
деңгейіне тəуелді (мүліктік салық, қызметтің жеке түрлеріне арналған 
салықтар) жəне қайта бөлуші (табыс салығы, акциздер) деп талдады.

Баға  құрылымын реттейтін салықтарға қосылған құн салығы жəне 
акциздер жатады. Бұлар тауардың жіберілу бағасына үстеме ретін-
де қойылатындықтан, өнімді тұтынуды реттейді. Акциздер, ерекше 
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сұранысқа ие тауарларға анағұрлым қатаң ставкамен қойылып отыр-
ғандықтан, салық салу тетігін табысқа толығымен ауыстыра алады.

Өндіріс шығынын реттеу салықтарына кеден баждарын, жер 
қойнауын пайдаланушыларға, көлік құралдарына салық салу-
ды жəне мемлекеттің бюджеттен тыс қорларына аударымдарын 
жатқызуға болады.

Инвестицияны  реттеу салықтарына – кəсіпорындардың  та-
быс салығы, мүлік салығы, акциялар мен бағалы қағаздардан 
алынатын табыс салығы, дивиденттерге салынатын салығы жəне 
басқалары жатады. 

Студенттердің өз бетінше дайындалуына арналған сұрақтар:
1. Салықтардың қызмет етуінің себептері мен жағдайлары. 
2. Салықтардың міндеті. 
3. Салықтардың ұлттық табысты қайта бөлудегі рөлі. 
4. Салықтардың экономикалық ынталандыру мақсатында 

қолданылуы.
5. Салық элементтері туралы ұғым. 
6. Салық салу қағидалары, оларға сипаттама жəне салық салу 

жүйесін құрудың рөлі. 
7. Салықтардың қаржы жүйесі қатынастарында алатын орны. 
8. Салық теорияларының дамуы. Салықтардың жалпылай жəне 

жекеленген теориялары. 
9. Салықтардың құрылу негіздері. 
10. Салықтар қоғамдық категория ретінде. 
11. Салықтардың мемлекеттік қаржыны қалыптастыратын басқа 

қаржы көздерінен айырмашылығы. 
12. Салықтардың атқаратын қызметтері қандай?
13. Салықтардың фискалдық қызметінің сипаттамасы. 
14. Салықтардың реттеушілік қызметінің сипаттамасы.
15. Салықтардың қайта бөлу қызметіне сипаттама. 
16. Салықтардың жіктелу белгілері. 
17. Салық  төлеуші мен мемлекеттің өзара қатынасы бойынша 

салықтар қалай жіктеледі?
18. Салықтарды пайдалану  сипаттамасына байланысты салықтар 

қалай жіктеледі?
19. Салықтан нысандардың экономикалық белгілері бойынша 

қалай жіктеледі?
20. Салық  салу нысанын   бағалау дəрежесіне байланысты қалай 

жіктеледі?
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2-ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ САЛЫҚ ЖҮЙЕСІ: 
ҚҰРЫЛУ КЕЗЕҢДЕРІ МЕН БҮГІНГІ ЖАҒДАЙЫНА СИПАТТАМА.

2.1 «Салық жүйесі» ұғымының экономикалық мазмұны. 
 
Салық жүйесі – бұл мемлекет бекіткен жəне орталықтандырылған, 

жалпымемлекеттік қаржы қорын құру мақсатымен алынатын 
салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің жиынтығы. Сонымен 
қатар оларды алу тəсілдерінің, əдістерінің, принциптерінің жəне 
салық органдарының қызметтерінің жиынтығы да болып табылады. 

Салық жүйесі мемлекеттің қаржы көздерін жасақтаудың ең негізгі 
құралы болуымен қатар ел экономикасын қайта құрып, оның даму-
ына, ұлғаюына, саяси əлеуметтік істердің толығымен іске асуына 
мүмкіндік туғызады. Нарықтық экономиканың қалыптасу кезеңінде 
салық саясатының негізгі бағыты немесе салық саясатының басты 
мақсаты – салық жүйесін құру жəне оның тиімді қызмет етуіне 
мүмкіндік беретін салық тетігін іске асыру. Мемлекет пен тұлғалар 
арасында бюджетке төленетін міндетті төлемдер, сондай-ақ салық 
салу əдістері мен тəсілдері, салық салу актілері мен заңдары салық 
қызметтерін құрайды. Қазақстан Республикасында 1991 жылы 
25-желтоқсанда қабылданған Қазақстан Республикасындағы «Са-
лық жүйесі туралы» заңы тəуелсіз еліміздің салық жүйесін құрудың 
ең алғашқы бастамасы болып табылады. Бұл еліміздің экономи-
касын реформалаудағы күрделі істің бірегейі болып табылады. 
Соған байланысты еліміздің экономикасында бұрын болмаған жаңа 
құбылыстар мен өзгерістер енгізіле бастады. Оларды атап айта-
тын болсақ шаруашылық жүргізу еркіндігі, меншік түрлерінің бір-
бірімен теңдігі, шаруашылық жүргізуші мен мемлекет арасындағы 
қатынастардың құқықтық негізі түзілді. Бұл заң салық жүйесін 
құрудың басты принциптерінің салықтар мен бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер түрлерін, олардың бюджетке түсу тəртібін 
белгілеген тұңғыш тарихи құжат болып табылады. Осы заң бойын-
ша салық төлеушілер мен салық қызметі органдарының құқықтары 
мен міндеттері республикалық жəне жергілікті органдардың 
салыққа байланысты қызметтері, құқықтары мен міндеттері айқын 
белгіленді. 1995 жылдан бастап салық жүйесіне бірқатар өзгертулер 
мен толықтырулар енгізілді. 1995 жылы сəуір айында Қазақстан 
Республикасы Президентінің қабылдауымен заңдық күші бар 
«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер ту-
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ралы» жарлығы шығып,  Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 
1-шілдесінен бастап жаңа салық жүйесі іске қосылды. Бұл жаңа 
салық жүйесі біршама болса да нарықтық қатынастар талабына 
бейімделіп, халықаралық тəжірибеге мейлінше жақындатылған. 
Жоғарыда аталғандай, салықтың бюджет кірісінің негізгі көзі ретінде 
мемлекеттік  əлеуметтік-бағдарламаларды орындауда маңызы өте 
зор. Салықтар – мемлекеттің өмір сүруінің барлық кезеңдеріне тəн 
құбылыс. Олардың басты міндеті əр қоғамның дамуын қамтамасыз 
ететін өндірістік емес саланы қаржыландыру болып табылады.Со-
нымен бірге салық жаңадан құрылған қосымша құнды алудың тəсілі 
ретінде салық төлеушілердің қаржылық күйіне шешуші əсер етеді. 

Қазақстан Республикасының салық жүйесі салық кодексіне сəйкес 
салық қатынастарын жəне салық органдарының қызметін реттейтін 
салық түрлерінен, баждардан, жиындардан жəне де құқықтық нор-
малардан тұрады. 

Салықтарды пайдалану экономикалық басқарудың жəне кəсіпо-
рындар мен кəсіпкерлердің коммерциялық жалпы қоғамдық 
мүддесін біріктіруді қамтамасыз етудің белгілі бір əдісі болып та-
былады.

Салықтардың көмегімен мемлекет қоғамдық қызметтерін орын-
дауға керекті қорларды өз иелігіне алады. Салықтардың көмегімен 
кірістердің бөлінуін өзгеріске түсіретін əлеуметтік қамтамасыз ету 
шығындары қаржыландырылады.

Жалпы, салық жүйесі дегеніміз мемлекет белгілеген жəне 
қаржы ресурстарының орталықтандырылған жалпы мемлекеттік 
қоғамдық қорлары, салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің 
жиынтығы, сондай-ақ салықтарды алудың əдістері мен 
тəсілдерінің, нысандары мен қағидаларының жəне салық қызметі 
органдарынан тұратын жүйе.

Салық жүйесінің əлеуметтік-экономикалық мəні мен мағынасы 
А. Смит, Д. Рикардо, Ж. С. Сисмонди, У. Петти, Ф. Кенэ, Дж. Кейнс, 
А. Лаффер, М. Фридман жəне өзге де көптеген ойшылдардың 
еңбектеріне арқау болды. Олар еңбектерінде сол кездегі өздері 
ұстанып отырған экономикалық концепцияларға сүйене отырып, 
салықтардың мəні мен мазмұнын, атқаратын қызметтерін ашып 
көрсеткен болатын.

Сонымен, салық жүйесі – салық төлеуші мен мемлекеттің 
қызығушылығын сақтау мақсатымен байланыста болатын 
салықтардың жиынтығынан тұратын кешен.
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Салық жүйесінің дамуының, құрылуының негізі, оның əдіс-
намалық негізі боп саналады:

1. Заңдық жəне құқықтық база оның мақсаты салық қатынастарын 
реттейді (салық кодексі жарлықтар, шешімдер, бұйрықтар т.б 
арқылы):

- салықтарды жинау əдістемесі;
- салықтық бақылауды жүзеге асыру түрлері мен формалары 

(салық төлеушілер мониторингі, құжаттық тексерулер, рейдтер)
- салық органдары.
Қазақстан Республикасы салық жүйесінің қалыптасуы мен да-

муы келесідей заңнамалық негіздерге сүйенген.
1. «ҚР салық жүйесі туралы» Заң (25.12.1991 ж.)
2. «Салықтар жəне бюджетке төленетін басқада міндетті 

төлемдер туралы» Заң (24.04.1995 ж.)
3. «Салықтар жəне бюджетке төленетін басқада міндетті 

төлемдер туралы» ҚР Салық Кодексі (12.06.2001 ж.)
4. «Салықтар жəне бюджетке төленетін басқада міндетті 

төлемдер туралы» ҚР Салық Кодексі (10.12.2008 ж.)
Сонымен, салық жүйесі – дəл қазіргі кезде, ел аумағында 

қызмет ететін, ставкалары, төлеушілері мен алынатын 
объектілері, шарттары мен төлеу уақыты, есептеу əдісі, соны-
мен қатар жинақтап алғанда салықтарды басқаруды құрайтын 
қажетті əкімшілік ережелері көрсетілген салықтар жəне өзгеде 
бюджетке төленетін міндетті төлемдердің заңмен бекітілген 
тəртібі жəне соны жүзеге асыратын салық қызметі органдары-
нан тұратын күрделі жүйе. 

Салықтар жүйесі – концептуалдық өзара байланысты жəне же-
дел даму үстіндегі, көпкомпонентті жəне көпқызметті салықтық 
құрылым. Ол əртүрлі салық түрлерінің белгілі бір жинағынан 
жəне бір салық заңының, бір салық кеңістігінің аясында, біртұтас 
салық саясаты үшін қызмет ететін, бюджетке төленетін міндетті 
төлемдерден тұрады. 

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының салық жүйесінде 
салық кодексіне сəйкес төмендегідей салық түрлері қызмет етуде:

1. Корпоративтік табыс салығы;
2. Жеке табыс салығы;
3. Қосылған құнға салынатын салық;
4. Акциздер;
5. Экспортқа рента салығы;
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6. Жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен 
салықтары;

7. Əлеуметтік салық;
8. Жер салығы;
9. Көлік құралдарына салынатын салық;
10. Мүлік салығы;
11. Ойын бизнесіне салынатын салық;
12. Тіркелген салық;
13.  Бірыңғай жер салығы.
Бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер:
мемлекеттік баждар;
Алымдар:
1. тіркеу алымдары;
1. автокөлiк құралдарының Қазақстан Республикасының 

аумағымен жүргені үшін алым;
3. аукциондардан алынатын алым; 
  4. жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн 

лицензиялық алым; 
 5. телевизия жəне радио хабарларын тарату ұйымдарына 

радиожиiлiк спектрiн пайдалануға рұқсат беру үшiн алым;
 Төлемақылар:
1. жер учаскелерiн пайдаланғаны үшiн төлемақы;
 2. жер бетiндегi су көздерін пайдаланғаны үшiн төлемақы; 
 3. қоршаған ортаны ластағаны үшiн төлемақы;
 4. жануарлар дүниесiн пайдаланғаны үшiн төлемақы; 
 5. орманды пайдаланғаны үшiн төлемақы; 
 6. ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшiн 

төлемақы; 
 7. радиожиiлiк спектрiн пайдаланғаны үшiн төлемақы; 
8. қалааралық жəне (немесе) халықаралық телефон байланысын 

пайдаланғаны үшін төлемақы;
 9. кеме жүретiн су жолдарын пайдаланғаны үшiн төлемақы; 
 10. сыртқы (көрнекi) жарнаманы орналастырғаны үшiн төлемақы.
Сонымен, Қазақстанның салық жүйесі салықтардың жəне 

басқада бюджетке төленетін міндетті төлемдердің түрлері бойын-
ша айқындалған. Салықтардың жəне бюджетке төленетін басқада 
міндетті төлемдердің сомасы Бюджеттік Кодекс пен «Республикалық 
бюджет туралы» заңда белгіленген тəртіппен тиісті бюджеттердің 
кірісіне түседі.
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4-кесте. 

Салық түсімдерінің бюджет деңгейлері арасында бөлінуі

Түсімдер
Бюджет деңгейлері:

респуб-
ликалық

облыстық қалалық аудандық

Салықтық түсімдер:
Корпоративтік табыс 
салығы

+ - - -

Қосылған құн салығы + - - -
Импортталатын тауарларға 
акциздер

+ - - -

Шикі мұнайға акциздер + - - -
Экспортқа шығарылатын 
шикі мұнайға салынатын 
рента салығы

+ - - -

Үстеме пайдаға 
салынатын салық

+ - - -

Бонустар + - - -
Пайдалы қазбаларды 
өндіру салығы

+ - - -

Жеке табыс салығы - + + +
Əлеуметтік салық - + + +
Жеке жəне заңды тұл-
ғалардың мүлкіне салық

- - + +

Жер салығы - - + +
Бірыңғай жер салығы - - + +
Жеке жəне заңды тұл-
ғалардың көлік құрал-
дарына салынатын салық

- - + +

Ойын бизнесі салығы - - + +
Тіркелген салық - - + +
Біріңғай жер салығы - - + +
Коммуналық меншіктен 
тү сетін салықтық емес 
түсімдер

- + + +

Мəлімет көзі: Бюджет Кодексі, 2010 ж.
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 Бюджеттік кодексте салықтық түсімдердің нақты түрлері бюд-
жет жүйесінің тиісті деңгейлері бойынша бекітілген. Республикалық 
бюджет бойынша өте маңызды фискалды жəне экономикалық 
мəні бар салықтық түсімдер бекітіледі. Бұл мемлекеттік мүддеде 
салықтардың қаржылық категория ретіндегі қызметтерін пайда-
лану қажеттілікпен дəлелденеді, себебі салықтардың фискалдық 
функциясы мемлекетке экономикалық қатынастарды реттеуге 
объективтік шарттар туғызады. Мысалы, мемлекет салықтарының 
экономикалық (реттеуші) функциясы арқылы ел экономикасында 
болып жатқан процесстерге, қайта өндіріске, капитал қорландыруға, 
тұрғындардың төлемқабілеттілік сұранысына маңызды əсер етеді.

Салықтарды жəне олардың қызметтерін экономикалық про-
цесстерге əсер ету үшін пайдалану мемлекеттік салық саясатының 
негізін құрайды. Бұл саясатты іске асыру салық салудың 
ұйымдастырушы-құқықтық нормалары мен басқару əдістерінің 
жиынтығынан қалыптасатын салық тетігі арқылы жүргізіледі. 
Салық тетігі заңнамалы түрде Салық кодексінде бекітіледі. Қоғам 
өмірі мен мемлекеттің іс-əрекетінде салықтардың рөлі осы салық са-
ясаты мен салық тетігі арқылы көрінеді. Мемлекеттің экономикалық 
саясатына байланысты салық түсімдерінің рөлі мен мəні, тетігі 
өзгереді, оларды жаңарту мен жетілдіруі болады.

Салықтық емес түсімдерге бюджетке Салық кодексінде қарасты-
рылғандардан басқа Бюджет кодексінде тағайындалған міндетті жəне 
қайтарылмайтын төлемдер жатады. Салықтық түсімдерге қарағанда 
салықтық емес түсімдердің нақты тағайындалған мөлшерлемелері 
жоқ, басқаша айтқанда, олар фискалды-тұрақты сипатта емес, 
сондықтан мұндай түсімдер мөлшері өткен жыл деңгейінде жо-
спарланады. Салықтық емес түсімдер тізімі бюджеттер түрлері мен 
деңгейлері бойынша заңды жəне жеке тұлғаларға бөлек міндетті 
төлемдері форма ретінде Бюджет кодексімен белгіленеді.

Мемлекет салықтарды жəне олардың қызметін экономикалық 
процесстерге ықпал ету ретінде салық саясатында қолданады. Салық 
саясатын салық тетіктері арқылы, оның ұйымдастыру-құқұқты нор-
маларымен салық салу əдістерімен, басқару əдістері арқылы дамиды. 
Салықтардың рөлі салық саясаты жəне салық тетіктері арқылы бүкіл 
қоғамның, мемлекеттің дамуына қатты əсер етеді. Салықтардан басқа 
бюджетке түсетін басқада міндетті төлемдер бар. Олардың қатарына 
10 төлемақы, 5 алым түрі жатады. Мемлекеттік бюджетке түсетін 
кірістер құрамында 80-90%-ын салықтар жəне басқа да міндетті 
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төлемдер құрайды. Барлық ішкі өнім көлеміне қарағанда салықтар 
жəне басқада міндетті төлемдер 25%-ын құрайды. Орташа есеппен 
алғанда, əрбір жыл сайын салықтар 12-13%-ке көбейіп отырады, ал 
басқа міндетті төлемдерде салықтар түсіміндей тұрақтылығы жоқ, 
өйткені олардың түсуіне əртүрлі ішкі жəне сыртқы факторлар қатты 
ықпал етеді.

Мемлекет бюджетіне түсетін түсімдердің ішінде экономикамыздың 
басқада шикізат секторларынан түсетін төлемдер маңызды орын 
алады. Бұл жағдай бір жағынан республикамыздың экономика-
сын қаржыландырудың экспортқа шығатын мұнайға тəуелділігін 
көрсетеді. Сондықтан, қазіргі салық саясаты экономикамыздың 
мұнай емес секторын дамытуға ықпал жасайтындай болып, бюд-
жет кірістерін мұнайдың əлемдік бағасының ауытқуынан тəуелсіз 
етуі қажет. Осы жағдайларға байланысты мемлекет басшысы 
өзінің 2008 жылғы 6 ақпандағы Қазақстан халқына жолдауын-
да Қазақстан Республикасының ары-қарайғы салық саясатындағы 
нақты стратегиялық басылымдылықтарды айқындап, олардың 
ішіндегі негізгілерінің бірі ретінде экономиканың шикізаттық 
емес секторларының, əсіресе кіші жəне орта бизнестің жалпы 
салық жүктемесін азайтып, өндіруші сектордың экономикалық 
қайтарымдылығын көтеру арқылы күтілетін бюджеттік жоғалтудың 
орнын толтыруды қамтамасыз етуді көздеуі тиіс деп, жаңа Салық 
Кодексін əзірлеу қажеттілігіне тапсырыс берген болатын. Сол 
жаңартылған Салық Кодексінде көтерген проблемалар өз шешімін 
тапты деуге болады. Өйткені, 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап жер 
қойнауын пайдаланушыларға салық салуда айтарлықтай өзгерістер 
орын алды: Қазақстан Республикасы Президенті бекіткен бұрын 
жасалған келісімдерді қоспағанда, жер қойнауын пайдалануға 
барлық келісімшарттардың салықтық режимдерінің тұрақтылығын 
жою, жер қойнауын пайдалану келісімшартты ретінде өнімді бөлу 
туралы келісімшарттан бас тарту, роялтидің орнына пайдалы 
қазбаларды өндіру салығы енгізді.

Елімізде қабылданып, болып жатқан салық реформасы, біріншіден, 
салық төлеушілердің салық ауыртпашылығын төмендетіп, салық 
салу тетіктерін жеңілдетіп, барлық салық төлеушілерге біршама 
біркелкі жағдай жасаса, екіншіден, салық жүйесінің саясаты, 
бюджеттің кірістерін төмендетпей, салық əкімшілік жұмыстарын 
жетілдіру арқылы бюджетке түсетін салықтардың жəне басқада 
міндетті төлемдердің түсімін көбейтуді көздейді.
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2010 жылы мемлекеттік бюджетке салық түсімдері 1934081млн. 
теңге болса, басқада салық емес түсімдер 104398млн. теңге құрады. 
Бюджет кірістерінің құрамында: республикалық бюджетке кіріс 
жағынан ең үлкен түсімдер:

- корпоративтік табыс салығы – 52%;
- қосылған құн салығы – 33 %;
- жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен 

салықтары – 10%;
 ал жергілікті бюджеттің 60 – 70% құрайтын:
- жеке табыс салығы – 60%
- əлеуметтік салығы – 40%
Республика бойынша қолданыстағы салық жүйесінің 

төмендегідей сипаттары бар:
- құқықтық негіз, тұрақтылық жəне кірісті бөлісу мен қайта 

бөлісуге байланысты барлық экономикалық қатынастарды қамту. 
Барлық салықтар мен алымдарды енгізу жəне болдырмауды тек қана 
биліктің мемлекеттік органдарымен іске асыру;

- салықтарды есептеу мен жинаудың бірыңғай тетігі жəне 
бірыңғай прициптерінің болуы. Барлық салықтар мен алымдар бой-
ынша Қаржы министрлігі тарапынан бірыңғай бақылау жүргізу;

- салық төлеудің дəйектілігі мен заңнамалар бекіткен айқын 
салық күнтізбесінің болуы;

- салық төлеушілерге тең талаптар мен тең шарттар жасау;
- салықтардың турашыл жəне жанама түрлерінің тіркесімі;
- ең алдымен жеке тұлғаларға емес заңды тұлғаларға салық салу;
- жауапкершіліктің қаржылық, əкімшілік жəне қылмыстық шара-

ларымен қоса, салықтық заңнамаларды бұзғаны үшін санкция;
- салық төлеушілердің сұраулары бойынша бюджетке салықтар 

мен алымдар төлеуге мəулет алу мүмкіншілігі.

2.2 Қазақстан Республикасы салық жүйесінің 
қалыптасуы мен оны реформалау кезеңдері.

 
Қазіргі күні біздің мемлекетіміз үшін салық жүйесі, оны реформа-

лау мəселесі үлкен мəнге ие. Егемендік алған 20 жыл ішінде Қазақстан 
Республикасының салық жүйесі бірнеше өзгерістерге ұшырады. 
Шаруашылық байланыстарының үзілуі Қазақстанда барлық өндіріс 
мекемелерінің шаруашылығының төмендеуіне алып келді, шикізат 



43 

өндірісіне бағытталған өндіріс-шаруашылық қызметтері зиян 
шекті, күйреуге ұшырап өндірістің тоқтауы инфляцияға алып келді. 
Қазақстан Республикасында əртүрлі меншік формалары пайда бол-
ды, мүліктік құкықтарды бөлу жəне экономиканың тұрақты даму-
ымен қамтамасыз ету керек болды. Осы жəне өзге де мəселелерді 
шешу Қазақстан Республикасының салық жүйесіне жүктелді. Айта 
кететін болсақ, мемлекеттік басқару жүйесінде көптеген өзгерістер 
жасалып, бірнеше заң жобалары қабылданды, оларға біршама 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Осы мəселелерді шешуден 
салық реформалары басталды.

Салық реформасы салық салу жүйесінің қызмет ету жүйесін 
ауқымды қайта құру жəне оны басқару тетіктерін өзгерту дегеніміз 
салық қатынастарын шектеулі немесе түбегейлі қайта құруды 
білдіреді. Аталған қайта құру салық қатынастарының мемлекет 
дамуының экономикалық, əлеуметтік немесе саяси жағдайларының 
елеулі өзгерістерге ұшырауына сəйкес келмеуімен байланысты 
жүргізілді.

Кез келген салық реформасын жүргізу ел экономикасын 
дамытудың басым міндеттерін шешуге бағытталады. Ол мемлекеттік 
бюджеттің кіріс бөлігін толтыру үшін салық түсімдерінің қажетті 
деңгейін қамтамасыз ете отырып, ұлттық экономиканы көтеруді 
мақсат етеді. 

Салық кірістерінің қажетті көлемін қамтамасыз ету, салық 
жүйесінің фискалды қызметінің тиімділігіне тəуелді. Сондай-
ақ экономикалық өрлеу көп ретте салық салу жүйесінің басқа 
қызметтерін, яғни реттеуші жəне ынталандырушы қызметтерін та-
бысты жүзеге асырумен анықталады. Сондықтан салық реформала-
ры, ең алдымен, салық жүйесі өзінің қызметтерін тиімді орындауы-
мен тығыз байланысты

Экономикалық ғылым жəне тəжірибе салық реформаларының 
жалпы классификациясын ұсынған. Мазмұны бойынша салық ре-
формалары жүйелік жəне құрылымдық реформаларға бөлінеді. 
Жүйелі салық реформасы кезінде бүкіл салық салу жүйесінің 
тұжырымдамалық жəне əдістемелік ережелерінің ауқымды құры-
лымдануы жүргізіледі. Бұл кезде салықтар тізбесі түбегейлі өзгереді, 
тікелей жəне жанама салықтардың ұзақ мерзімді басымдықтары 
белгіленеді. 

Құрылымдық салық реформалары жалпы нысанда салықтар 
құрылымымен жəне салықты ұйымдастыруға байланыс-
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ты салық салуды қайта құруды білдіреді. Салықты қайта құ-
рулар ең бірінші, салық салу базасын анықтау бойынша, 
салық мөлшерлемелерін тағайындау, салық жеңілдіктерін 
ұсы ну тетіктерін түбегейлі қайта құру бойынша өзгерістерді 
қамтамасыз етуге бағытталады.

Қазақстанның салық жүйесінің дамуы мен құрылуының саяси-
құқықтық тарихын келесі кезеңдерге бөлуге болады:

Бірінші кезең (1991-1994 жж.) Қазақстан Республикасының 
салық жүйесінің негізі 1991 жылы қаланған, ол кезде КСРО-
ның салық мəселелері бойынша құжаттар пакеті қызмет еткен. 
Əдеттегідей оның ережелерінің көбісі сол кездегі салық салудан 
ешқандай айырмашылығы болмады. Бірақ Қазақстанның тəуелсіздігі 
жарияланғаннан кейін, нарықтық қатынастардың қалыптаса бастау-
ына қарай, салық жүйесі де өзгерді. Қазақстан Республикасының 1991 
жылғы 25 желтоқсанда қабылдаған «Қазақстан Республикасындағы 
салық жүйесі туралы» Заңы, тəуелсіз Қазақстанның салық жүйесін 
құрудың ең алғашқы бастамасы болып табылады. 

1992 жылдың 1 қаңтарынан бастап бастап күшіне енген 
«Қазақстан Республикасының салық жүйесі туралы» заңына сəйкес 
келесі салықтар алынады: жалпы мемлекеттік салықтар; жалпыға 
бірдей міндетті жергілікті салықтар мен алымдар. Бұл – еліміздің 
экономикасын реформалаудағы күрделі істердің бірі. Осы мезгілден 
бастап ел экономикасында бұрын болмаған жаңа құбылыстар іске аса 
бастады. Оларды атап айтсақ: шаруашылықты жүргізудің еркіндігі; 
меншік түрлерінің бір-біріне өзара тепе-теңдігі; шаруашылық 
жүргізуші субъектілер мен мемлекет арасындағы қатынастардың 
құқықтық негізінде жүргізілуі т.б.

Осы жылдар ішінде салық заңдылығына өзгерістер енгізіліп 
отырды, бірақ олар жүйелі болған жоқ жəне өзінің бағыты бойынша 
нарықтық емес əкімшілік сипатта болады. Салықтар мен бюджет-
ке төленетін басқа да міндетті төлемдердің саны көбейе берді, со-
нымен қатар салық салуға берілген жеңілдік түрлері де толассыз, 
ретсіз енгізілді. Бірінші кезең, аяғында салық заңдылығы жүйесіз 
жинақталған, бір-біріне қайшы келетін жəне бүкіл салық жүйесінің 
қызметін қиындататын, заңдар жəне ішкі заңдық актілерге айналды. 

Осы заң бойынша салық төлеушілер мен салық қызметі 
органдарының құқықтары мен міндеттері, республикалық 
жəне жергілікті басқару органдарының да салыққа байланысты 
қызметтері, құқықтары мен міндеттері айқын бекітілді.
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Қабылданған Заңға сəйкес 1992 жылдың бірінші қаңтарынан 
Қазақстан Республикасында: 

13 – жалпы мемлекеттік салықтар;
11 – міндетті түрде төленетін жергілікті салықтар мен алымдар;
18 – жергілікті салықтар мен алымдар енгізілді.
Салықтардың жалпы саны 42-ге жетті. Оны негізінен пайдаға 

салынатын салық, табыс салығы, қосылған құнға салынатын салық 
жəне т.б.салықтар құрады. 

Салық Заңының ел экономикасын реформалаудағы маңызы мен 
алар орны ерекше. Дегенмен, өмірге келген əрбір жаңа құбылыста 
кездесетін ерекшеліктермен қатар кемшіліктер де бұл заңда да бол-
ды. Яғни Қазақстан Республикасының алғашқы құрылған салық 
жүйесінде бірқатар шешуін таппаған мəселелер, кемшіліктер мен 
жетіспеушіліктер аз емес еді.

 Əрине, бұл кемшіліктердің түрлі себептері де бар. Басты себеп, 
ол салық жүйесі құрылғанда елімізде жинақталған ғылыми неме-
се практикалық тəжірибе болмады. Салық қызметі органдарының 
да, салық төлеушілердің де мұндай жаңа бастамаға психологиялық 
жағынан дайын еместігі көрінді. Еліміздің алғаш қабылданған 
салық жүйесінде біз жоғарыда айтып кеткен дүниежүзілік 
тəжірибиеде қолданып келген салық принциптері сақталмады. 
Сондықтан бұл салық жүйесінің нарықтық қатынастардың та-
лабына толығымен жауап беруге шамасы жетпеді. Ең басты-
сы салық жүйесінің өндірісті дамытуға ешқандай ықпал етпеді, 
бюджет кірісін құраудағы өз рөлін жете атқара алмады, яғни 
салық көзі табыс немесе пайда емес, керісінше тұтыну болып 
табылды. Яғни салық санының көптігі, айналымды анықтаудың 
қиындығы, шектен тыс дəлелсіз берілген салық жеңілдіктері, 
салық ставкаларының бір салық бойынша бірнеше түрлі болуы, 
халықаралық салық салудың негіздерінің ескерілмеуі жəне т.б. 
кемшіліктер салық жүйесін одан ары қарай реформалаудың қажет 
екенін айқын көрсетті.

Екінші кезең (1995-1998 жж.). Салық саясаты келесі бағыттармен 
ерекшеленеді:

- кəсіпкерлікті белсенді қорғау;
- мемлекеттік бюджет тапшылығын азайту;
- қосарланған салық салу тетігін болдырмау;
- салық салуда əділдікке жету;
- аз қамтамасыз етілген азаматтарды əлеуметтік қорғау;
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- табыс алу көзінен тəуелсіз салық салудың бірыңғай шкаласын 
жасау;

- мемлекеттің ұлттық жəне аумақтық мүдделерін есепке алу;
- салық салу жүйесінің əлемдік тəжірбиесін пайдалануға тырысу. 
Осы концепцияны іс жүзіне асырудағы бірінші кезеңді айқындаған 

Қазақстан Республикасы Президентінің 24.04.95 жылы шығарған 
Заң күші бар «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Жарлығы болып табылады. Қазақстан Респу-
бликасында 1995 жылдың 1 шілдесінен бастап жаңа салық жүйесі 
іске қосылды. Бұл жаңа салық жүйесі біршама болса да нарықтық 
қатынастар талабына бейімделіп, халықаралық тəжірбеге мейлінше 
жақындатылған.

Енді бұрын қызмет еткен 42 түрлі салықтар мен алымдардың 
саны едəуір қысқартылып, жалпы салықтар мен алымдар саны 11-
ге жеткізілген. Салықтың ең басты түрі болып табысқа салынатын 
салық, яғни пайда емес табыстан салық алынатын болды.

Салық салудың негізгі принциптері сақталып, салық салуда 
қарапайымдылық, əділеттілік, салыстырмалық принциптері біршама 
өз шешімін тапқан.

Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылдың 21 
желтоқсанындағы Заң күші бар «Қазақстан Республикасының 
кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Жарлығы 1996 жылдың 1 қаңтарынан бастап салық жүйесіне бірқатар 
өзгерістер енгізді. Енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың 
қатарына мына төмендегілерді жатқызуға болады:

- салық салынбайтын аз мөлшерді анықтауда, ең төменгі жалақы 
орнына есептік көрсеткіш енгізілген;

- арнайы экономикалық аймақтарда тіркеліп, қызмет жасай-
тын заңды тұлғалар табыс салығын 20 пайыздық ставка бойынша 
төлейтін болады.

- заңды тұлғалардың жалақыға жұмсалатын шығындары шектеліп, 
белгіленген нормадан асқан жалақыға жұмсалған шығындарға салық 
салынады;

- жер қойнауын пайдаланушылардың барлығы Қазақстан 
Үкіметімен келісімшартқа тұрар алдында Бас салық инспекциясы-
нан салықтық сараптамадан өтулері тиіс.

Салық жүйесінің бір орында өзгеріссіз тұрып қалуы мүмкін емес. 
Ел экономикасының дамуы, нарықтық қатынастарға көшу жолын-
да қалыптасатын іс-тəжірбиелер, экономикасы дамыған елдердің 
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тəжірбиелерін талдап-жиынтықтау барысында, салық жүйесі де 
өзгеріп, дамып, бара-бара жақсара түсуі тиіс. 

Үшінші кезең (1999-2001 жж.). Макроэкономикалық көрсет-
кіштердің артуымен сипатталатын экономикалық өрлеудің ба-
сталуы, 2001 жылдың 12 маусында Қазақстан республикасының 
алғашқы салық кодексінің қабылданып, 2002 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап қолданысқа енгізілуі.

Қабылданған салық кодексі жүйелі болып табылады. Салық 
кодексінде қосылған құн салығы, корпоративтік табыс салығы, 
жеке табыс салығы сияқты негізгі салықтарды есептеу мен алу 
тетігі көп жағынан əлемдік тəжірибеге жақындады. Бұл кезең салық 
жүктемесін төмендету арқылы салық салу базасын кеңейтуге жəне 
еліміздің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. 
Мысалы, əлеуметтік салықтың жалақының өсуіне қарай төмендеуі, 
қосымша құнға салық ставкасының 16%-дан 15%-ға төмендеуі, т.б. 
Бұл арада Үкімет салық ставкасының төмендеуінен болған ұтылыс 
сомасын, салық салу базасының көбеюінен болатын өсім есебінен 
еселеп жабу мақсатын көздеген болатын. Мұндай шара бір жағынан 
ел экономикасының дамуы мен кəсіпкерлікті, əсіресе, шағын 
жəне орта бизнесті дамытуға бағытталған. Жұмыс берушілердің 
жұмыскерлердің нақты жалақы деңгейін төмендетіп көрсетуі мемле-
кет үшін екі жақтан тиімсіз: біріншіден, жұмыскердің жалақысынан 
жеке табыс салығы ұсталынбайды, екінші жағынан жұмыс беруші 
көрсетілмеген жалақыдан əлеуметтік салық төлемейді. Міне осы 
себепті мемлекет жалақы төлеу бағытында болатын көлеңкелі эко-
номика салдарларын азайтуға тырысуда. Сонымен қатар елімізді 
əлемнің дамыған елдері нарықты экономикалы ел деп тануына 
орай біз де салық жүйемізді шет мемлекеттердегідей деңгейге 
жақындатуымыз керек, бұл экономикалық қарым-қатынас пен 
іскерлік ортада сенімділік пен экономикалық қызығушылық ту-
дырады.

Салық реформасының төртіншіі кезеңі (2002 жылдан 2008 жылға 
дейінгі аралық). Жаңа салық  Кодексі қабылданып, іске қосылды. 

4-ші кезеңде, яғни 2001 жылдың 12 маусымында  Жаңа Салық 
Кодексі қабылданып, ол 2002 ж. 1 қаңтарынан бастап іске қосылды. 
Салық Кодексінде  Қазақстан Республикасында қолданылатын 
салықтар  мен  бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер,  атап 
айтқанда 9 салық, 13 алым, 9 төлем, 1 мемлекеттік баж, 4 кедендік 
алым белгіленген. 
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Бұл кезең де макроэкономикалық көрсеткіштердің артуымен си-
патталатын экономикалық өрлеудің басталды, 2001 жылдың 12 ма-
усымында Қазақстан республикасының алғашқы салық кодексінің 
қабылданып, 2002 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа 
енгізілді.

Бесіншіі кезең – Президентіміз Н. Ə. Назарбаевтың 2008 жылғы 
6 ақпанда «Қазақстан халқының əл-ауқатын арттыру – мемлекеттік 
саясаттың мақсаты» атты Қазақстан халқына жолдауында «Салық 
жүйесін Қазақстанның жаңа сатыдағы дамуының міндеттері мен 
сəйкестендіру қажет. Жаңа кодекс салық қызметтерінің оның норма-
ларын өз қалауынша түсіндірулерінен қорғайтындай, əкімшілендіру 
сапасы мен салық төлеушілер мүдделері үйлесетіндей тікелей іс-
əрекет ету заңы сипатына ие болуы керек» деді. Осының негізінде 
2008 жылы 10 желтоқсан күні жаңартылған Салық кодексі 
қабылданды . 

Жаңартылған кодекс салық қызметтерінің оның нормаларын өз 
қалауынша түсіндірулерінен қорғайтындай, əкімшілендіру сапасы 
мен салық төлеушілер мүдделері үйлесетіндей тікелей іс-əрекет ету 
заңы сипатына ие болуы керек болды. 

Қазіргі кезде де салық жүйесінде саяси-құқықтық қалыптастыру 
процесі жалғасуда.

Салықтың реттеушілік маңызын ұлғайтумен жəне мемлекетпен 
шешілетін мəселелерге байланысты салық салудың реформалары 
тəжірибеден өткізілуде. Қазақстан Республикасы алдында үлкен 
мақсат тұр, ол – экономиканы жақсарту ғана емес, сонымен қатар 
бұл процестерді жандандыру факторы болып табылатын салық 
жүйесін құру.

Өте маңызды өзгерістер қатарына салық жүйесін реформалау 
жатқызылады. Мұндағы ең басты жетістік – жүйенің кеңейтілуі 
жəне бұл жүйеге көп төлемдер санының қосылуы. Қосылу себебі, 
біріншіден, мемлекеттің өзінің қаржылық базасын қатайту 
мақсатында, екіншіден, осы мақсатта əлеуметтік-экономикалық 
процестерге əсер ету тетігін үлкейту, күшейту қажеттілігінде 
болды. Өкінішке орай, бұл əрекет толық орындалмады. Салық 
жүйесінде салық салудың фискалдық бағытына қарай өтті, бұл 
бюджетке керекті қаражат əкелмеді, ал салықтық реттеу жəне ын-
таландыру қызметтері тиімсіз құрылды, соның ішінде меншіктік 
төленбеген төлемдік баға жүйесі бəсекелестігі жоқ қатынастардың 
реттелмеушілігінен туындады.



49 

Салық салу бойынша жүргізілетін реформалардың басты 
мəселесі – жалпымемлекеттік мəселелерді шешу үшін қажетті 
қаржы қаражаттарын алу мен экономикалық субъектілер үшін салық 
ауыртпалығының үйлесімділігін табу. Нарықтық қатынастарға 
өтуде оның əлеуметтік-экономикалық реттеуші қызметін 
трансформациялауға мемлекеттік ықпал ету орталықтандырылған 
тетік ретінде салықтың маңызын өсіруді қажет етеді. Бұл көбінесе 
жеке жəне заңды тұлғаларға салық салуды ретейтін құқықтық 
нормалардың өзгеруінде, салықтық-құқықтық қатынастардың 
субъектілерінің ортасында, салық төлеушілердің мəртебесінде, 
олардың салықтық құқықты бұзу бойынша жауапкершілігінде, со-
нымен қатар салықтың құқықтық құрылымында көрінеді.

Салық реформасы дамудың ұзақ əрі қайшылықты жо-
лын өте отырып, Қазақстанның салық жүйесі қазіргі кезде 
реформаланудың маңызды сатысында. 2001-2008 жж. аралығында 
ҚР салық жүйесін тереңдете реформалауда бірқатар маңызды 
істер жүзеге асырылды.

2001 жылы қосылған құн салығының (ҚҚС) деңгейі 20%-дан 
16%-ға дейін жəне əлеуметтік салық деңгейі 26%-дан 21%-ға дейін 
төмендетілді. 2001 жылдан бастап қолайлы экономикалық орта 
құруға, мемлекет пен салық төлеушінің көзқарастары барынша сай 
болуына, салықтық заңнаманың тұрақтылығын қамтамасыз етуге 
бағытталған Қазақстан Республикасының жаңа Салық кодексі (бұдан 
əрі - Салық кодексі) жұмыс істеуде. Мемлекет пен салық төлеушінің 
көзқарастарының өзара үйлесімділігін қамтамасыз ететін салық 
жүйесін құру мақсатында 2003 жылы салықтық заңнамаға елеулі 
өзгерістер енгізілді. Осылайша, 2004 жылғы 1 қаңтарынан бастап:

- жеке табыс салығының ең жоғары ставкасы салықтың аралық 
ставкаларының азаюымен бір мезгілде 30%-дан 20% дейін төмендеді;

- əлеуметтік салық ставкасының регрессивті шкаласы енгізілді, 
ең жоғары көлемі 20% жəне ең төменгісі 7% болды;

- қосымша құн салығы ставкасы 16-дан 15% дейін төмендетілді;
- отандық мұнай өңдеу зауыты (МӨЗ) жəне мұнай-химия 

өнеркəсібі кəсіпорындарының экспорт үшін жеткізілімін жəне 
жүктемесін қысқартуды ынталандыру үшін экспортталатын шикі 
мұнайға жаңа рента салығы енгізілді, оның төлемшілері өнім 
бөлімі туралы келісімшарт жасаған жер қойнауын өндірушілерді 
қоспағанда, экспортқа шикі мұнайды өткізетін жеке жəне заңды 
тұлғалар болып табылады;
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- ғылыми өңдеу жəне ақпараттық технологиялар саласының ар-
найы экономикалық аймағында қызмет ететін мекемелер үшін, со-
нымен қатар халықаралық теңіз сауда портын дамыту мақсатында 
ерекше салық төлеу режимі қабылданды;

- кіші кəсіпкерлік субъектілері үшін жеке кəсіпкерлер патент 
бойынша жұмыс істей алатын табыстың шектік мөлшерінің 1,5 млн 
теңгеден 2,0 млн теңгеге дейін арттыру жолымен, сонымен қатар ар-
найы салықтық режимді қолданып қарапайым декларация негізінде 
салық төлеуге тиісті табыс градациясын өзгерту жолымен арнайы 
салықтық режимді қолдану ортасы кеңейтілді;

- Қазақстанның мұнай-химиялық саласының дамуын белсен-
ділендіру жəне көмірсутек шикізатын қайта өндіретін қуаттардың 
құрылысына инвестицияларды жұмылдырудың қолайлы климатын 
құру мақсатында Қазақстан Республикасының жер қойнауынан 
алынатын мұнай мен газды қайта өңдеу жөніндегі экономиканың 
мұнай-химиялық саласында қызмет ететін мекемелер үшін жеңілдік 
режимі енгізілді;

- корпоративті табыс салығы бойынша салық ставкала-
ры бірнеше жыл бойында 30% деңгейінде сақталған жағдайда 
салық салынатын кірісті шегеру мен түзету жүйесін жетілдіру 
арқылы салық төлеушінің жүктемесін төмендетуге бағытталған 
бірқатар нормалар енгізілді, ҚР Ұлттық банкісі белгіленген 
қосымша қаржыландырудың екі еселік ставкасынан жəне Лон-
дон банкаралық нарығының екі еселік ставкасынан салық са-
лынатын кірісті анықтау кезіндегі шегерімге жатқызылатын не-
сиелер (қарыздар), депозиттер мен қарыздық бағалы қағаздар 
бойынша сыйақы жиынын шектеуді белгілейтін норма алынып 
тасталды, бұл сыйақы төлеу үшін салық төлеушілер шығыстарын 
толық көлемде шегерімге жатқызуға мүмкіндік береді; шағын 
несие ұйымдарының салық салу кірісін азайту жөніндегі норма 
енгізілді, олардың қызметінің ерекше түрі қызметтің осы түрінен 
түсетін кіріс жиынына ауылшаруышылық саласында шағын не-
сие беру болып табылады;

- шағын несиелік мекемелердің дамуын белсенділендіру 
мақсатында микронесие беру операцияларын қосылған бағаға деген 
салықтан босату нормалары енгізілді;

- қызмет ету жолында кедергі келтіретін артық əкімшілік 
бөгеттерді алып тастауға мүмкіндік беретін Салық кодексінің жеке 
ережелері айқындалды.
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Тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдар-
ды есептеу тəртібін реттейтін жəне Салық кодексімен бел-
гіленген амортизацияның жеке шекті нормаларын көбейту 
қажеттігінен туындаған жөндеуге кететін шығыстардың 
жиынтық жылдық кірісін шегеруге жатқызатын, сондай-ақ же-
келеген негізгі қаражаттың функционалдық ерекшелігін ескере 
отырып жөндеуге кететін шығыстардың жиынтық жылдық кі-
рісінен шегерімге барынша толық жатқызу үшін мүмкіндік беру 
тəртібін реттейтін Салық кодексінің ережелеріне өзгертулер 
енгі зілді.

Қызметтік ерекшеліктерді ескере отырып топтар шегінде əр-
тараптандыру арқылы негізгі қаражаттың жекелеген топтары бой-
ынша жөндеуге кететін шығындарды 15%-дан 20% жəне 25%-ға 
дейін шегерімге жатқызудың шекті нормалары көбейтілді.

Сондай-ақ салықтық мерзімнің аяғында салық төлеуші 100-ден 
бастап 300-ге дейін айлық есептік көрсеткішті бір уақытта шегеруге 
жатқызатын шағын топтың құндық балансының көлемі ұлғайтылды. 
Бұл тіркелген активтердің қалған, өздігінен амортизацияланбайтын 
қалдық құнын жарамсыздыққа жатқызуын жеделдетті .

«Өзге оқшауланған құрылымдық бөлімше» түсінігі алынып та-
сталды, бұл көрсетілген бөлімшенің орналасқан жері бойынша салық 
төлеушінің салық міндеттемесінің бөлінуін жойды жəне салық төлеу 
тəртібін жеңілдетті, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуден өту мен осын-
дай құрылымдық бөлімшелердің салық төлеушінің тіркеу нөмірін 
алу қажеттігінен алынып тасталды. Корпоративтік жəне жеке табыс 
салығы бойынша аванстық төлем жиынын салық төлеушінің түзету 
тəртібін жеңілдетті, яғни түзетуді салық органымен келісу талабы 
алынып тасталды.

Сыртқы сауданы одан əрі ырықтандыруға жəне əлемдік 
шаруашылық жүйесіне елді тартуға бағытталған сыртқы 
экономикалық реттеу үшін реформалар жалғастырылып, 2009 жыл-
дан бастап  нарықтық экономика талаптарына жауап беретін, эко-
номикалық тұрақтандыруға бағытталған тұжырымдамалық жаңа 
салық жүйесі қабылданды. 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы» Салық кодексі жаңартылып Қазақстан Республикасының 
Кодексі қолданысқа енгізілді, ол экономиканы жаңғыртуға жəне 
əртараптандыруға, «көлеңкелі» бизнесті заңдастыруға ықпал етуге 
бағытталған.
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2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап, көптеген маңызды мəселелерді 
шешуге жол бастаған өзгерістер жаңартылған Салық кодексінде 
шешімін тапты:

- экономиканың шикізат емес секторына түсетін жалпы салық 
жүктемесін азайту;

- экономиканы жаңғыртуға жəне əртараптандыруға ықпал ететін 
жағдай жасау;

- салықтық əкімшілендіруді жетілдіру жəне салықтық рəсімдерді 
оңайлату есебінен бизнес жүргізу үшін жағдайды жақсарту.

Төмендегі нормалар Салық кодексінің барынша маңызды əрі 
концептуалдық негізгі тұстары болып табылады:

Салықтық жүктемені төмендету мақсатында 2009 жылдан бастап 
корпоративтік табыс салығының ставкасы 30%-дан 20%-ға дейін 
төмендеді.

Корпоративтік табыс салығының ставкасының төмендеуіне 
қосымша инвестициялық салық преференцияларын алу тəртібі 
айтарлықтай жеңілдетілді, инвестициялық салық преференцияла-
ры корпоративтік табыс салығы бойынша ғана берілетін болады. 
Жеңілдік үш жылға дейінгі кезең ішінде инвестицияларды жедел 
шегеру нысанында қолданылады. 

Сонымен бір мезгілде зияндарды өтеудің мерзімі 3 жылдан 
10 жылға дейін ұзартылды, бұл инвестициялық жеңілдіктердің 
артықшылықтарын толығынан пайдалануға мүмкіндік береді;

2009 жылдан бастап қосылған құн салығының ставкасы 13%-дан 
12 %-да дейін төмендеді. 2009 жылдан бастап «дебетті» сальдо деп 
аталатын, яғни тауар беруші төлеген ҚҚС сомасының сатып алушы 
төлеген ҚҚС сомасынан асқанын қайтару туралы ереже енгізілді. 
Бұл шара салық төлеушінің тауар берушілерге төлеген, əсіресе, 
негізгі құралдарды жаңғырту мен жаңарту кезеңінде төлеген 
ҚҚС нысанындағы айналым құралдарын тоқтатып қоюды жоюға 
бағытталған.

Тіркеуге міндетті түрде қою кезінде қосылған құн салығы 
бойынша минималды айналым шегі 15 000 еселік айлық есептік 
көрсеткіштен 30 000 еселік мөлшерге дейін жоғарылатылды, бұл 
шағын бизнеске салықтық жəне əкімшілік жүктемені төмендетуге 
мүмкіндік береді. 

Əлемдік қаржы дағдарысы себебінен экономиканы тұрақтандыру 
жөніндегі бүгінгі жағдайда Салық кодексінде қаржы секторындағы 
салық салуға қатысты бірқатар мəселелер көрініс тапты. 
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Атап айтқанда, 2009-2011 жылдар кезеңіне левередждің (жет-
кілікті капиталдандыру ережесі) шекті коэффициентін ұлғайту 
есебінен сыйақыны шегеру мөлшері қаржы ұйымдары үшін 7-ден 
9-ға дейін, өзге де заңды тұлғалар үшін 4-тен 6-ға дейін ұлғайтылды.

Шағын кредит ұйымдарына салық кезеңі ішінде берілген кредит 
сомасының 15%-ынан аспайтын күмəнді шағын кредиттердің орны-
на қорлар құру жөніндегі шығыстардың сомасын шегерімге жатқызу 
құқығы берілді.

Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу жүйесі реформа-
ланды.

Жер қойнауын пайдалану бөлігінде роялтиді пайдалы қазбаларды 
өндіру салығымен (ПҚӨС) ауыстырылды. Пайдалы қазбаларды 
өндіру салығын есептеу жер қойнауын пайдаланушы өндіретін пай-
далы қазбалар көлемінің əлемдік баға бойынша есептелген құнына 
қарай жүргізілді. Бұл ретте, тиімділігі төмен, суландырылған, аз 
дебетті жəне өндірілген кен орындарын игеретін жер қойнауын 
пайдаланушылар үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулысымен жеңілдікті ставкалар белгіленді. «Теңізшевройл» 
(ТШО) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен қолданыстағы 
Өнімді бөлу туралы келісімшарттан (ӨБК) басқа, барлық жер 
қойнауын пайдаланушылар үшін келісімшарттардың салықтық 
режимінің «тұрақтылығы» ережесі алынып тасталды.

Əлеуметтік салықты реформалау шеңберінде 13-тен 5%-ға 
дейінгі ставкасы бар салықтың регрессивті шкаласынан 11%-ы став-
касымен жазық шкалаға көшу жүзеге асырылды. Жеке табыс салығы 
бойынша бірыңғай ставка 10% деңгейінде сақталды.

Сондай-ақ салық кодексіне мүліктік салықтарды реформалау, 
айталық барлық мүліктен жылжымайтын мүлікке дейін мүлікке 
салық салу базасы қысқартылды, заңды тұлғалардың құны 120 млн. 
теңгеден астам қымбат бағалы мүліктеріне ставкалар 0,5-тен 1%-ға 
дейін көтерілді, сондай-ақ көлік құралдарына салықтарды есептеген 
кезде көлік құралдарына арналған түзету коэффиценттері алынып 
тасталды.

Кейбір өзгерістердің ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру-
шілеріне салық салу режиміне де қатысы болды. Қолданыста болған 
Салық кодексімен бекітілген бірыңғай жер салығының жердің бағалау 
құнының 0,1%-дық ставкасы ірі шаруа (фермер) шаруашылықтары 
үшін өте төмен болып табылды, сондай-ақ ауылшаруашылығы 
алаңдарын тиімді пайдалануды ынталандырмады. Бірыңғай жер 
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салығының жер учаскелері мен аумақтардың алаңдарына байла-
нысты 0,1% -дан 0,5%-ға дейін прогрессивті шкаласын енгізілді. 
Бұл ретте ауыл шаруашылығы өндірісін өндірушілер үшін басқа 
да режимдер сақталады: заңды тұлғалар үшін салықтардың 
барлық сомасының 70% азайтылды, ауылшаруашылығы өнімдерін 
өңдеушілер үшін ҚҚС төлемдерін 70% азайтылды. Сонымен, қазіргі 
өтіп жатқан салық реформасы бойынша қолданыста 13 салық түрі 
бар, жаңадан енгізілген тіркелген салық, экспортқа рента салығы, 
біріңғай жер салығы, 5 алым түрі, 10 төлемақы түрлері жұмыс 
істейді.

Салықтық əкімшілендіру Қазақстан дамуының жаңа кезеңінің 
болмыстарымен сəйкестендірілді. Салықтық реформаның басқа да 
бағыттарымен қатар жаңа Салық кодексі тікелей əсері бар заң болуға 
тиіс екендігі нақты айқындалды, бұл ретте ол əкімшілендірудің са-
пасы мен салық төлеушілердің мүдделерін үйлестіруі тиіс. Осымен 
байланысты, Салық кодексіне салық салу саясатындағы нормативтік 
құқықтық актілер бойынша толықтырулар енгізілді, салық рəсімдері 
оңайлатылды. 

2003-2015 жылдарға арналған Қазақстанды индустриалды-
инновациялық дамытудың стратегиясын жүзеге асыру міндеттерін 
ескере отырып инвестицияларды бірінші кезекте тарту үшін мына-
дай салалық басымдықтар анықталды: ақпараттық технологиялар; 
машина жасау мен металл өңдеу; құрылыс материалдар өнеркəсібі; 
биотехнологиялар мен мұнай химиясы.

Қазір Қазақстан Республикасындағы шетелдік жəне отандық ин-
вестицияларды мемлекеттік қолдаудың негізгі шараларының жоба-
сы мыналарды қамтиды:

- инвестициялық жəне салық заңнамасымен белгіленген ин-
вестициялық преференциялар (инвестициялық салық преференци-
ялары, кедендік баж салығын салудан босату, мемлекеттік нақты 
гранттар);

- дамытудың мемлекеттік қаржы институттары арқылы жобалар-
ды тең қаржыландыру;

- маркетингтік-талдамалық зерттеулер мен инжиниринг жəне 
трансферттік технология орталықтарының қосымша қызметтер 
көрсетуі.

Инвестициялық преференциялар беру 2003 жылғы 8 қаңтардағы 
№ 373 «Инвестициялар туралы» ҚР заңымен реттеледі. Заңда 
отандық, шетел инвесторларын тең дəрежеде қолдау мен көтермелеу 
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көзделген. Осы заң инвестицияның ең төменгі шектік көлемін 
белгілейді, бұл қызметтің басым түрлеріне инвестицияларды жүзеге 
асыратын шағын жəне орта бизнес кəсіпорындарын қоса алғанда, 
оны қолдану саласын кеңейтеді.

3-ТАРАУ. САЛЫҚ САЯСАТЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ 
МЕМЛЕКЕТІМІЗДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫНДАҒЫ 

АЛАТЫН ОРНЫ. САЛЫҚ САЛУ ТЕТІГІ.

3.1 Мемлекеттің экономикалық саясатын 
қалыптастырудағы салық саясатының рөлі.

Салық саясаты – бюджеттік, қаржылық жəне ақша-несие 
саясаттарының біртұтас бөлігі бола отырып, жалпы қоғамдық 
өнімнің бір бөлігін бюджет арқылы қайта бөлу негізінде мемлекеттік 
қажеттіліктерді қамтамасыз етеді.

Салық саясаты экономикаға мемлекеттің араласуы нəтижесінде 
мемлекеттік бюджетті қалыптастырады жəне жалпы ұлттық өнімнің 
(ЖҰӨ) ауқымымен, экономиканың жеке секторларына салық шара-
ларын қолдану дəрежесімен айқындалады. Мəселен, жеңілдіктер мен 
шегерімдердің болмашы көлемімен ұштастырылатын кең ауқымды 
салық негізі салық салудың біркелкі мөлшерде болуын қамтамасыз 
етіп, экономиканың жекеленген секторына қорларды орналасты-
ру үдерісіне мемлекеттің араласу ауқымын төмендетеді. Салық 
саясаты дискрециялық (лауазымды адамның қайсыбір мəселені 
өз қалауынша шешуі) жəне бейдискрециялық негіздерге сүйенеді. 
Дискрециялық негіз өзгеріп отыратын экономикалық жағдайға 
сəйкес салық заңнамасына түзетулер енгізуді көздейді, мысалы, 
салық мөлшерлемесін өзгертуді, салық жеңілдіктерін енгізуді неме-
се алып тастауды. Ол мемлекетке реттеу құралдарын кең көлемде 
таңдау мүмкіндігін береді. Алайда бұл мемлекеттің экономикалық 
үдерісті немесе жағдайды танып-білуіне, шешім қабылдауына жəне 
ықпал етуіне теріс əсерін тигізеді. Бейдискрециялық салық саясаты 
негізінен орта мерзімдік циклді кезеңділікті реттеуге бағытталған 
реттеуіштер элементтері болып табылады.

Саясаттың бұл түрі жеке табыс салығында жəне корпоративтік 
табысқа салынатын салыққа үдемелі табыс салығын салуда көрінеді 
экономикалық өрлеу кезеңінде – шаруашылық субъектілерінің та-
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бысынан бюджетке алу нормасын арттыруда, дағдарыс пен тұралау 
кезеңінде – осы норманы төмендетуден көрінеді. Сөйтіп, өрлеу 
кезеңінде жиынтық сұранымның мөлшеріне тиісінше ықпал ету 
есебінен экономикалық өсу тежеледі жəне дағдарыс кезеңінде ын-
таландырылады. 

Бейдискрециялық салық саясатында жоғарыда аталған ке-
шеуілдеулер болмайды, бірақ мұнда мемлекеттің қолында рет теуші 
құралдардың саны аз болады. Түрлі елдердің салық саясаты түрлі 
элементтердің ұштастырылуымен сипатталады: тікелей салықтар 
бөлігінде табыстарды өздігінен реттеу жағдайларын жасау үшін 
үдемелі шекілдер пайдаланылады, жанама салықтар бөлігінде 
дискрециялық саясат қолданылады. Инфляциялық үдерістер кезінде 
бейдискрециялық салық саясатының пəрменділігі төмен: табыстың 
ұдайы өсуіне қарай инфляция салдарынан салық салу көлемі де 
ұдайы жоғарылап отырады. 

Қазақстанда жаңа салық жүйесі қатаң саяси, экономикалық 
жəне құрылымдық өзгерістер жағдайында қалыптасты. Салық 
жүйесінің өзгеруі Салық кодексінде қарастырылған, ол, жалпы 
мемлекеттік мүдде мен жеке меншік мүдделерінің теңдестірілуін 
қамтамасыз ететін, кəсіпкерлікті дамытуға, инвестициялық қызметті 
жандандыруға, еліміздің ұлттық байлығын молайтуға, азаматтардың 
əл-ауқатын жақсартуға, салықтың санын азайтуға жəне жалпы салық 
ауыртпалығын азайтуға септігін тигізетін ұтымды салық жүйесін 
құру міндетін шешуге бағытталған.

Нарықтық экономиканың қалыптасу кезеңінде салық саясатының 
негізгі бағыты немесе салық саясатының басты мақсаты – салық 
жүйесін құру жəне оның тиімді қызмет етуіне мүмкіншілік беретін 
салық тетігінін іске асыру.

Салық саясатының негізгі бағыты: мемлекет пен салық 
төлеушілер арасындағы қатынастардың жаңа түрін қалыптастыру 
негізінен салық жүйесі арқылы жүзеге асырылады. 

Салық жүйесі – өзінің құрамы жағынан бірнеше компоненттерден 
тұратын күрделі үлгі. Салық жүйесінің компоненттерінің құрамы 
мынадай: қаржы қатынастары жəне осы қатынасты анықтайтын 
салықтар, салық тетігі, яғни салық салу əдістері мен жолдары; 
нұсқаулар мен əдістемелік құжаттар; салық салуды басқару жəне 
салық қызметі органдары. Салық салудың əдістері мен жолдары, 
нұсқаулар мен əдістемелік құжаттар, салық салуды ұйымдастыру, 
салық салудың негізгі принциптері жəне т.б. салық тетігіне жатады. 
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Қандай да болмасын бір тетіктің бірліктері немесе элементтері бола-
ды. Салық салу тетігі де сол сияқты белгілі бір салық элементтерінен 
тұрады.

2010-2015 жылдары салық саясатының негізгі бағыттары мына-
лар болады:

- жалақыны көлеңкелі төлеуді азайту мақсатында əлеуметтік 
салықтың ставкасын азайту;

- өндiрiстi кейiннен дамыту жəне кеңейту мақсатында қосымша 
құн салығының ставкасын азайту;

- қосымша құн салығын экспорт бойынша жəне ел iшiнде өтеу 
тетiгiн жетiлдiру;

- халықтың əл-ауқатының өсу жағдайы кезiнде Қазақстан 
экономикасының бəсекеге қабiлеттілiгiн күшейту мақсатында салық 
ауыртпалығын заңды тұлғалардың кiрiстерiнен жеке тұлғалардың 
кiрiстерiне бiртiндеп қайта бөлу;

- жеке тұлғалардың табыстарын жалпы декларациялауға көшу 
мүмкiндiгiн қарау;

- сыбайлас жемқорлықты азайту, салық төлемеушiлерге шаралар-
ды бiр мезгiлде қатаңдата отырып, есептiлiгiн жеңiлдету мақсатында 
салықтық əкiмшiлендiру бөлiгiнде заңнаманы одан əрi жетiлдiру.

 Либералды немесе протекционды сыртқы сауда саясатының 
таңдау арқылы, мемлекет кеден баждарын өзгерте алады, 
əріптестерінен кезекті немесе қаржылық қолдау алады, неме-
се ұлттық экспорт талаптарын қояды. Кедендік баж – жанама 
салықтың бір түрі, олардың көтерілуі импорттың, оның артынан 
ұлттық тауарларға, өкінішке орай, сыртқы сауда айналымының 
қымбаттануына əсер етеді. Баждың төмендеуі немесе алынуы ішкі 
нарықта бəсекенің шиеленісуіне, бағаның өсуінің бəсеңдеуіне, 
сыртқы сауданың жоғарылауына соқтырады. 

Салық ставкасы салалар жəне аймақтарға дифференцияланады. 
Олар кешенге жəне кешенді құрылымға ықпал етеді. Сондықтан 
мұнайға жəне газ өндіруге салық жоғары, бірақ аз меңгерілген, эко-
номикасы дамымаған аймақтарда төмендеу болады.

Салық жүйесі біртіндеп икемді тетікке айналып келеді. Салық 
заңының негізін жəне құрылымының негізін сақтауда мемлекеттік 
салықтарды реттеу органдары, мемлекеттік экономикалық 
саясаттың мақсатында уақытша жəне белгілі бір кəсіпорынды 
таңдап алып, оның салық ставкасын төмендетеді немесе салықты 
мүлде қысқартады. Келесі салаларға капитал ретінде жұмсалатын 
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табысқа салынатын салықтарды жеңілдету: ғылыми зерттеулер 
жəне олардың жетістіктеріне қол жеткізуге, жаңа жұмыс орындарын 
ашуға, қоршаған ортаны қорғауға байланысты кең қолданыс табуда. 

Салық салуды реттеу нысандары нақтылануда. Мысалы, 
кəсіпорын табысының екі түріне салық салу дифференцияланды: 
таратылмаған (кəсіпорындарда шаруашылық қызметін дамытуға 
қалдырылған) жəне таратылған (дивиденттерге жəне акция иелеріне 
төленетін төлем). Дивиденттер сомасына салынатын салық көлемі 
жоғары болған кезде, таратылмайтын табысқа салынатын салық 
ставкасының төмендеуі, табыстың екі осы бөліміндегі тепе-
теңдіктің, оның таратылмаған бөлімінің пайдасына қарай өзгеретіні 
анықталған, дивиденттердің бір уақытта төмендеуінен, капиталдың 
ішкі жинақталуы ұлғайып, инвестицияның өзін-өзі қаржыландыруы 
өседі, егер бұл тенденция ұзақ уақыттық сипат алатын болса, 
акциялардың бағасы төмендеп, оларды отандық жəне шетелдік 
инвесторлардың сатып алу қаупі туады. Таратылмайтын табысқа 
салықтың көтерілуінен жəне оның дивиденттерге төленетін сомаға 
азаюуынан кері көріністі көруге болады. 

Батыста экономиканы мемлекеттік реттеудің көптеген түрлеріне 
капитал салымын мақсатты түрде ынталандыру арқылы қол 
жеткізеді. Негізгі капиталдың жаңаруы мен ұлғаюы көлеміне 
негізінен өсу қарқыны, конъюктура жағдайы, сұраныс, ұлттық 
бəсекелестік тəуелді, ал инвестиция құрылымына салалық жəне 
аймақтық құрылым, ғылыми зерттеу жұмыстарына бағытталу 
мəселелері тəуелді. 

Соңғы он жылда инвестициялық сұраныстарды қамтамасыз ету 
формасын иеленген, капитал салуда үлесі 55 пен 85 пайыз арасын-
да ауытқып тұратын өзін-өзі қаржыландыру болып отыр. Өзін-
өзі қаржыландырудың мұндай көлемі тек қана мемлекеттік салық 
саясатының арқасында ғана мүмкін болуда, атап айтқанда, үкіметтік 
органдар қолданған негізгі капиталды жеделтілген амортизация 
бойынша есептен шығару санкциясының арқасында жүзеге асуда.

3.2 Мемлекеттің салық-бюджет 
саясатындағы салықтық реттеу

 
Салық-бюджет саясаты – бұл үкіметтің халықтың жұмыспен 

қамтылуын жəне инфляцияға бақылау жасауды қамтамасыз етуге 
бағытталған салық салу, мемлекеттік шығыстар, мемлекеттік бюд-
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жет саласындағы саясаты. Басқаша айтқанда, салық-бюджет саяса-
ты – бұл мемлекеттік бюджеттің жəне салық жүйесінің көмегімен 
экономиканы тұрақтандыруға бағытталған саясат.

Салық-бюджет саясаты қаржы саясатының өзектік бөлігі жəне 
мемлекеттің экономикалық саясатының құрамдас бөлігі болып 
табылады. Салық салу мен мемлекеттік шығыстар саласындағы 
үкіметтің шаралары экономикалық өсуге, кірістерді бөлу мен 
кедейшілік деңгейіне аса зор ықпал етуі мүмкін, соның салдарынан 
олар, əдетте, экономикалық жəне саяси пікірталастардың нысаны 
болады.

Салық саясатын мемлекет салықтық реттеу саласындағы ша-
ралар кешені арқылы жүзеге асырады. Мемлекет салықтарды, 
олардың ставкалары мен жеңілдіктерін белгілейді, жаңа төлемдер 
енгізеді, ескілерінің күшін жояды. Салық саясаты мемлекеттің 
əлеуметтік-экономикалық бағдарламаларды іске асыруы мақсатында 
мемлекеттік бюджетке ақшалай қаражаттың түсуін қамтамасыз 
етеді.

Диаграммадан көрініп тұрғанындай (3-сурет), Қазақстан 
Республикасының бюджеті кірістерінің негізгі бөлігін корпоративтік 
табыс салығы (орта есеппен 31,8%), ҚҚС (22,5%), əлеуметтік салық 
(16,2%), сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушылардың өзге де 
салықтары мен төлемдері (19%) жəне т.б. құрайды.

Салықтар – бұл заңның негізінде қоғамдық қажеттіліктерді 
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қанағаттандыру үшін заңды жəне жеке тұлғалардан мемлекет ала-
тын бюджетке міндетті төлемдер. Салықтар кіріс алатын заңды жəне 
жеке тұлғалардың мемлекеттің қаржы ресурстарын қалыптастыруға 
қатысу міндеттерін білдіреді. Салықтар – мемлекеттік бюджет 
кірістерінің негізгі көзі. Сондықтан бюджеттің кіріс бөлігінің мөлшері 
елеулі дəрежеде төлем қабілеті бар экономикалық агенттердің саны-
мен, мөлшерімен жəне жұмыс істеуінің тиімділігімен айқындалатын 
салық ауыртпалығы мен салық базасының екі шамасына тəуелді бо-
лады.

Қазақстанда салықтар республикалық жəне жергілікті болып 
бөлінеді. Айталық, мысалы, мұнай секторын ұйымдастырудан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, корпоративтік табыс салығы; 
қосымша құнға салынатын салық жəне т.б. республикалық бюджет-
ке, жеке табыс салығы, əлеуметтік салық жəне басқалары – жергілікті 
бюджетке түсетін салық түсімдері болып табылады.

Экономиканың циклдық өзгерістерінің жігін жатқызуға, яғни 
қысқа мерзімді кезеңде экономиканы тұрақтандыруға бағытталған 
кез-келген тұрақтандыру саясаты сияқты фискальдық саясаттың 
мақсаттары:

- тұрақты экономикалық өсуді;
- қорлардың толық бос болмауын;
- бағаның тұрақты деңгейін ұстау болып табылады.
Фискальдық саясатты Үкімет жүргізеді. Фискальдық саясаттың 

құралдары жиынтық сұранысқа да (жиынтық шығыстардың шамасы-
на), сондай-ақ жиынтық ұсынысқа да (фирмалардың шығындарының 
шамасы) əсер етеді.

Бюджеттік саясаттың құралдары болып мемлекеттік бюджеттің 
шығыстары мен кірістері, атап айтқанда, мемлекеттік сатып алу, 
салықтар, трансферттер əрекет етеді.

Қазақстанның əлеуметтік-экономикалық дамуының басым 
міндеттерін шешу мақсатындағы салық-бюджет саясатының 
тетіктерін жетілдіру мəселелері ел Үкіметінің көптеген нормативтік 
құқықтық актілерінде қарастырылады. Қазіргі кезде Қазақстан Ре-
спубликасы Үкіметінің алдына мынадай міндеттер қойылған:

1. Салық-бюджет жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету, 
фискальдық тəртіпті арттыру, мемлекеттік шығыстардың қалыпты 
қатаң саясатын жүргізу жəне Ұлттық қордың активтерін тиімді 
басқаруды жүзеге асыру.

2. Экономикаға салық жүктемесін оңтайландыруға, салық 
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рəсімдерін оңайлату мен олардың ашықтығын арттыруға 
бағытталған салық саясатын жүргізу жолымен шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің жəне халықтың іскерлік белсенділігін 
өсіруді ынталандыру.

3. Бюджет қаражатын мемлекеттік əлеуметтік-экономикалық 
саясаттың негізгі міндеттерін шешуге жұмсауды қамтамасыз ету.

Қойылған міндеттерді шешу үшін 2008 жылы жаңа Бюджет жəне 
Салық кодекстері əзірленді.

Жаңа Бюджет кодексі нəтижелерге бағдарланған бюджеттік 
жоспарлаудың жаңа əдістерін енгізуді, үш жылдық бюджетке 
көшуді көздейді. Стратегиялық, орта мерзімді жəне бюджеттік 
жоспарлауды үйлесімдендіруге жəне бюджеттік қатынастарды 
жетілдіруге бағытталған. Ол бюджетті жоспарлаудан, орындаудан, 
оның мониторингі мен кез келген мемлекеттік орган жұмысының 
тиімділігін кешенді түрде бағалаудан бастап бүкіл бюджет үдерісін 
регламенттейді.

Мемлекеттік органдардың қызметін мемлекеттік саясаттың 
басымдықтарына сəйкес бюджет қаражатын формальды түрде 
игеруден нақты нəтижелер алуға қайта бағдарлау жаңа Бюд-
жет кодексінің орталық идеясы болып табылады. Ол бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшілеріне бюджетті орындау кезінде үлкен 
дербестікті, атап айтқанда, шығыстардың экономикалық жіктелуі 
бойынша қаржыландырудың жеке жоспарларын жасау мен өзгерту 
құқығын береді. Бюджеттің орындалуы бөлігінде сондай-ақ жекеле-
ген рəсімдерді оңайлату көзделеді.

2009 жылы 1 қаңтардан бастап, онан кейін 2010 – 2011 жылда-
ры енгізілген толықтыруларымен қоса қабылданған жаңартылған 
Салық кодексінің басты тиімділігі – бұл бизнестің іскерлік 
бастамашылығын арттыру, салықтық əкімшілдендіруді жақсарту, 
фискальдық тəртіпті арттыру.

Ел экономикасындағы бəсекелік ортаны дамыту мақсатында 
жаңартылған Салық кодексі Қазақстанда жекелеген шаруашылық 
қызметінің субъектілері пайдаланып келген салық жеңілдіктері мен 
преференциялардың ауқымды бөлігінің күшін жоюды көздеді.

Корпоративтік табыс салығының (КТС) ставкасы 20%-ға дейін; 
қосылған құнға салынатын салық (ҚҚС) – 12%-ға дейін азайтылды. 
ҚҚС-ның өз ставкасының төмендетілуінен басқа, ҚҚС-ын автоматты 
түрде қайтару жүйесі енгізілді, бұл алдыңғы қатарлы халықаралық 
практикаға сəйкес келеді. Алғашқы кезеңдерде мұндай қайтару ірі 
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салық төлеушілерге қатысты болады. Негізінен бұлар шикізаттық 
компанияларға қатысты. Əлеуметтік салықтың регрессивтік шкала-
сынан 11% ставкасымен жазық шкалаға көшу жүзеге асырылатын 
болады.

Бұдан басқа шағын жəне орта бизнес үшін аванстық төлемдер 
төлеудің күшін жою, шығындарды ауыстыру мерзімдері 3-тен 
10 жылға дейін ұлғайтылды. Осы прогрессивтік шаралар биз-
нес жүргізудің жағдайларын жақсартуға жəне өндіріске инвес-
тициялардың ұлғаюына өз əсерін тигізуге тиіс.

Сонымен бірге салық ауыртпалығын осылай елеулі түрде тө-
мендету мемлекеттің əлеуметтік міндеттемелерін орындауға те ріс 
əсер етпеуге тиіс. Сондықтан Үкімет бюджетінің шығын да рын өтеу 
өндіруші секторға салық жүктемесін ұлғайту есебінен болады.

Жаңартылған Салық кодексіне сəйкес барлық салықтық құқық 
қатынастары тек заңмен реттелуге тиіс, бұл атап айтқанда, жер 
қойнауын пайдаланушылардың келісімшарттары салықтық бөлі-
гінің тұрақтылығына қатысты. Жер қойынауын пайдаланушылар-
дың арнайы салықтарының жүйесін өзгертілді. Роялтидің қол-
даныстағы төлемі пайдалы қазбаларды өндіру салығымен (ПҚӨС) 
ауыстырылды. ПҚӨС-ын есептеу əлемдік бағалар бойынша есеп-
телген өндірілетін пайдалы қазбалар көлемінің құнынан жүргізіледі. 
Бұдан басқа, мұнай компаниялары шамадан тыс пайда салығы деп 
аталатын салықты төлейді.

Жаңартылған Салық кодексі салықтық əкімшілендіруді 
оңайлатуға бағытталған. Салық есептілігін оңтайландыру, оны 
ұсыну жиілігін қысқарту, салықтық бақылаудың тиімді құралы 
ретіндегі тəуекелдерді басқару жүйесі енгізіліп, т.б. бірқатар 
маңызды өзгерістер енгізілді.

Бюджеттік-салықтық реттеу жөніндегі шаралар жүйесін əзірлеу 
мəселелері іс жүзінде кез келген ел үшін өткір пікірталастардың 
дəстүрлі нысанасы болып табылады. Салық салудың жалпы 
деңгейін төмендету мен салық базасын кеңейтуді ынталанды-
ру барынша тиімді жəне перспективалық шара деп саналады. 
Алайда халық арасында танымал осы шара үкімет тарапынан 
əрқашан түсіністік пен қолдау таба бермейді. Оны қабылдау, 
əдетте, мемлекеттік шығыстарды кейбір қысқартуды білдіреді, 
оны қазіргі жағдайларда жүзеге асыру қиын, өйткені үкіметтер 
əлеуметтік міндеттемелер жүгі жатады.

Баламалы жол – экономикаға жан кіргізуге қабілетті жоғары тех-
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нологиялы серпінді инвестициялық жобаларды қаржыландыруға 
бағыттау қажет болатын бақылаудағы ақша эмиссиясының 
есебінен мемлекеттік шығыстарды ұлғайту. Ең ақырында, 
мемлекеттік шығыстардың өзгеріссіз деңгейі жағдайында салықтық 
ауыртпалықтың өсуі теория жүзінде тағы бір тəсіл бола алады, алай-
да бұл жағдайда экономиканың нығыздаудан жалтарып кететін 
бөлігі ғана тіршілік етуге қабілетті болып қалады. Бюджетке салық 
салудың неғұрлым төменгі жəне қолайлы деңгейі кезінде жинала-
тын шамаға қарағанда, салық аздау түседі.

Табысты бюджет саясатының іргетасы бюджет тапшылығын 
жай ғана формальды түрде жою емес, сонымен бірге қолайлы 
инвестициялық жəне бəсекелік ортаны қалыптастыру, шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің экономикалық белсенділігін арттыруға 
арналған кедергілерді жою жолымен оны тудыратын пробле-
маларды шешу болуға тиіс. Бір жағынан мемлекеттік бюджетке 
ақша қорының құйылуын ынталандыратын, ал екінші жағынан 
мемлекеттің араласуынсыз неғұрлым тиімдірек жұмыс істей ала-
тын ұлттық шаруашылықтың сол салаларын нарыққа беру жолымен 
мемлекеттік шығыстарды біртіндеп қысқарту үшін алғышарттар жа-
сайтын іс-шаралар кешенін жүзеге асыру қажет.

Фискальдық саясат саласындағы экономиканың теңгермелі 
жəне сапалы өсуі мақсаттарына қол жеткізу үшін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі мыналарды көздейді:

- елдің белгіленген даму шектеріне қол жеткізу, сондай-ақ 
жағдайдың өзгеруіне жедел ден қою мақсатында фискальдық 
құралдарды тиімді пайдалануды (бюджеттің шығыстарын, салық 
жүктемесін, Ұлттық қордан бөлінетін кепілді трансферттің мөлшерін 
жəне бюджеттің тапшылығын жəне т.б. реттеуді);

- салық жəне бюджет заңнамаларын жетілдіруді;
- негізгі əлеуметтік-экономикалық бағыттар бойынша бюджет 

шығыстарының айқын басымдықтарын белгілеу;
- орта мерзімді кезеңге арналған даму басымдықтарымен өзара 

байланысты мемлекеттік органдарда стратегиялық жоспарлауды да-
мытуды.

Тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз ету, бизнестің 
бəсекеге қабілеттілігін ынталандыру, бизнестің «көлеңкеден» 
шығуы жəне салықтық əкімшілендіруді одан əрі жетілдіру үшін 
мемлекеттің 2015 жылдарға арналған салық саясаты мыналарға 
бағытталатын болады:
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- елдің бəсекеге қабілеттілігін күшейтуге мүмкіндік беретін 
бəсекелі салық жүйесін құруға;

- салық жүйесін Қазақстан дамуының жаңа кезеңінің міндеттеріне 
сəйкес келтіруге, бұл экономиканы жаңғыртуға жəне оны 
əртараптандыруға ықпал етуге тиіс;

- жеңілдіктерді оңтайландыру жəне тиісінше экономиканың 
шикізаттық емес секторына салық жүктемесін азайту, заңды 
тұлғаларға салық салуды халықаралық стандарттарға сəйкес 
келтіруге;

- қосымша құн салығын алдыңғы қатарлы əлемдік практикаға 
сəйкес келтіруге;

- импортқа жəне ішкі өндіріске арналған акциздердің ставкала-
рын бір ізге түсіруге;

- жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу жүйесін 
реформалауға;

- əкімшілдендіру рəсімдерін оңайлатуға, салық қызметтерінің 
сапасын жəне салық рəсімдерінің ашықтығын арттыруға, салық 
есептілігінің мөлшерін қысқартуға, салық тексерулерін тəртіпке 
келтіруге.

3.3 Салық салу тетігі

Нарықтық экономиканың қалыптасу кезеңінде салық салу 
саясатының негізгі бағыты – салық жүйесін құру жəне оның тиімді 
қызмет етуіне мүмкіншілік беретін салық тетігін іске асыру. 

Салық механизмі дегеніміз түрлі салық тетіктерін пайдалана оты-
рып, (салық ставкілері, салық жеңілдіктері, салық салу əдістері, т.б) 
мемлекеттің салық салуды басқару əдістері, нысандары, ұйымдық-
құқықтық нормалар жиынтығы болып табылады.

Салық салу тетігінің негізгі элементері:
Салық тетігі, оның ішінде салық ставкаларының деңгейін зертте-

ген ғалымдардың тұжырымдары мынаны дəлелдейді:
• егер төленетін салық мөлшері салық төлеуші табысының 

50%-нан асып кетсе, онда ол өндірістің тоқтап қалуына əкеліп 
соқтырады;

• егер салық мөлшері салық төлеуші табысының 45-50% -ы 
аралығында болса, онда жай бірқалыпты ұдайы өндіріске əкеледі;

• егер салық мөлшері, салық төлеуші табысының 35-40%-ы 
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мөлшері аралығында болса, онда ұлғаймалы ұдайы өндіріске 
əкеледі.

Салық салудың əдістері мен жолдары, салық салудың негізгі 
қағидалары, салық салуды ұйымдастыру салық тетігіне жатады. 
Салық салуды ұйымдастыру салық қатынастары нысандарың 
элементтерін, яғни салық түрлерінің нақты аттарын, сондай-
ақ оларды қолданудың тəртібі мен əдістерін, іс-қимылының 
тəсілдерін қамтитын салық тетігін құруға жəне оның жұмыс 
істеуіне саяды. Салық салу тетігінде өзара байланысты элемент-
терден тұратын арнаулы нұсқаулық қолданылады. (1-суреттен 
көруге болады).

Қандай да бір тетіктің құрамында бірнеше бөліктер мен эле-
менттер болады. Сол сияқты салық тетігі де белгілі бір салық 
элементтерінен тұрады.

Негізгі салық элементтеріне мыналар жатады:
• субъект;
• нысан;
• салық көзі;
• салық ставкасы;
• салық өлшем бірлігі;
• салық оклады;
• салық жеңілдіктері;
• салық төлеу мерзімі мен тəртібі;
• салық төлеушінің жəне салық қызметі органдарының 

құқықтары мен міндеттері;
• салық төлеуін бақылау;
• салықтық жазалау шаралары.
Осы элементтердің əр қайсысына жеке-жеке тоқталайық:
Салық төлеуші (субъект) – салықты жəне бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі заңды міндеті бар 
тұлға.

Қазақстанда салық төлеушілер:
- резидент жəне резидент емес заңды тұлғалар;
- Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары 

жəне азаматтығы жоқ адамдар болып жіктеледі.
Салық нысаны – заң жүзіндегі негізделген салық салуға негіз бо-

латын табыс, мүлік, қызмет көрсету, ақшалай операциялар жəне т.б. 
көптеген тауарлық-материалдық игіліктер.

Салық көзі – салық салынатың табыс. Салық салынатың табыс 
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жылдық жиынтық табыс пен шегерімдердің айырмасы ретінде 
анықталады.

Салық базасы – салық салу нысанының құндық, заттай немесе 
өзге сипаттамаларын, олардың негізінде бюджетке төленуге тиіс 
салықтар жəне басқада міндетті төлемдердің сомасын анықтайды.

Салықтың негізгі базасы мыналар: табысқа салынатын салықтар, 
бұларға корпоративтік табыс салығы жəне жеке табыс салығы жа-
тады, тауарға салынатын салықтар, бұларға қосылған құн салығы, 
акциздер, кедендік баждары жатқызылады, капиталға салынатын 
салықтарға жер салығы, мүлік салығы жəне басқалары жатады. 

Салық ставкасы – өлшем бірлігінен алынатын салық мөлшері. 
Ставкалар тұрақты болады немесе пайыз нысанында белгіленеді.

Пайыздық салық ставкасы прогрессивтік, регрессивті жəне 
пропорционалдық (тұрақты) болып бөлінеді.

Прогрессивтік ставкалар салық салынатын табыстың өсуіне 
сəйкес ұлғайып отырады.

Пропорционалдық ставкалар керісінше, салық салына-
тын табыстың мөлшеріне байланыссыз тұрақты пайыз ретінде 
тағайындалады.

Тұрақты салық ставкасы нысанының көлемінен тəуелсіз бірыңғай 
сома түрінде белгіленеді.

Салық өлшем – есептеу үшін берілген салық нысанының өлшем 
бірлігі.

Салық оклады – салық төлеушінің белгілі бір нысанынан төлейтін 
салық сомасы.

Салық жеңілдіктері – заңға сəйкес салық төлеушіні біртіндеп не-
месе салық төлеуден толық босату. Салық жеңілдіктеріне салықтан 
толық босатылатын, салық салынбайтын минимум, шегерістер, 
салық ставкасын төмендету, салық төлеу мерзімін ұзарту, тағы 
басқалары жатады. Салық жеңілдіктеріне мыналарды жатқызуға бо-
лады:

- инвестициялық салық преференцияларын - қызмет түрлерін 
жүзеге асыру кезінде пайдалануға арналған өндірістік арналымының 
үймереттері мен ғимараттары, мəшинелер мен жабдықтар құнының 
шегерімдеріне жатқызу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңды 
тұлғаларының құқығын;

- салық салынбайтын ең төменгі мөлшерді; бұл – салық салудан 
толық босатылатын салық нысанының ең аз бөлігі.

- табыстың есептелген сомасынан шегерілетін шегерімдер, 
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мысалы, корпоративтік табыс салығын есептеуде салық са-
лынатын табыс азайтылады, мүгедектердің еңбегіне ақы 
төлеуге жұмсалған шығыстардың 2 еселенген мөлшерін жəне 
мүгедектердің жалақысының жəне басқа да төлемдердің есептел-
ген əлеуметтік салық сомасының 50 процентіне немесе əлеуметтік 
нысандарды ұстауға, табиғатты қорғауға арналған шығындар со-
масы шегеріледі.

 Салық салынатын табыстың құрамына кірмейтін сома, мысалы: 
салықтан босату кезіндегі ұйғарымды жəрдемақы, халықтан алына-
тын табыс салығы бойынша өтемақы төлемдерінің сомасы.

 
 

Салық төлеу мерзімі – салықтар мен басқа да міндетті 
төлемдердің бюджетке төлену уақыты. Салықты төлеу тəртібі 
белгіленген мерзімде салықты төлеген кезде алдымен бюджетке 
қандай салықтарды төлеу керек екенін, яғни төлеу кезіндегі белгілі 
бір дəйектілікті белгілейді. 

Салық салу нысандарын есепке алу жəне оларды бағалау 
тəсілдеріне қарай салық алудың мынандай төрт əдісі қолданылады: 
кадастрлық, салық төлеушінің декларациясы бойынша, табысты алу 
көзінен ұстап қалу, патенттік негізінде.

Бірінші жағдайда салықты есептеу мен оны алу, салық салу 
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нысандарының табыстылық нормасын көрсете отырып, олардың 
тізімі негізінде жүзеге асырылады.

Екінші жағдайда декларация арқылы салық төлеушілер табыстың 
көлемін, қажетті жеңілдіктерді, шегермелерді көрсетеді жəне 
салықтың сомасын есептейді.

Жылдық жиынтық табыс пен шегеріс жасау туралы декларацияны 
салық төлеушілер салықты тіркейтін жердегі салық қызметі орган-
дарына есепті жылдан кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей 
тапсыруы қажет.

Салық төлеушілерінің Қазақстан Республикасындағы кəсіпкерлік 
қызметі аяқталған кезде, салық органдары салық төлеушіден себебі 
мен күні, декларацияның қашан жəне қай кезде тапсырылуы тиіс 
екенін көрсете отырып, жазбаша хабарлама беру жолымен 12 айдан 
кем кезеңдегі табыс туралы декларацияның табыс етуін талап ете 
алады. Табыстар туралы жəне табыстар мен мүлік туралы мəліметтер 
Қазақстан Республикасы заңы белгілеген нысандар тəртібі бойынша 
беріледі. 

Үшінші əдіс бойынша салық төлеуші жұмыс істейтін ұйымның, 
мекеменің бухгалтериясы одан салықты табыс алынған жерде есеп-
теп ұстайды.

Төртінші əдіспен салық кəсіпкерлік қызметінің сан-алуан 
түрлеріне берілетін патент негізінде төленеді.

Салықтық бақылау – салық қызметі органдарының салық 
заңнамасының орындалуын, жинақтаушы зейнетақы қорларына 
міндетті зейнетақы жарналарының толық жəне уақтылы аударылу-
ын бақылауы.

Салықтық бақылау мынадай нысандарда жүзеге асырылады:
• Салық төлеушілерді тіркеу есебі;
• Салық салу нысандары мен салық салумен байланысты ны-

сандарды есепке алу;
• Бюджетке түсетін түсімдерді есепке алу;
• Қосылған құнға салынатын салықты төлеушілерді есепке 

алу;
• Салық тексерістері;
• Камералық бақылау;
• Салық төлеушілердің қаржы-шаруашылық қызметінің 

мониторингі;
• Фискалдық жады бар бақылау касса-машиналарын қолдану 

ережелері;
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• Акцизделетін тауарлардың кейбір түрлерін таңбалау жəне 
сату тəртібін сақтауды тексеру;

• Уəкілетті органдарға бақылау жасау.
Салықтарды есептеуді салық тетігінің элементтерінің ішіндегі 

ең маңыздысы, өзектісі, «ядросы» деп айтуға болады. Салықтарды 
есептеу келесі элементтерден құралады: 

- салық салынатын нысанды есепке алу;
-  салық салу нысанынан салық базасын есептеу;
- салық ставкаларын қолдану;
- салық жеңілдіктерін қолдану;
- салық сомасын есептеу.
Салықты жоспарлау – ең аз шығынмен ең жоғарғы қаржылық 

нəтижеге жету үшін салық салу жүйесін ұйымдастыру. Кешенді 
салықты жоспарлау кəсіпорындағы қаржыны жоспарлаудың бір 
бөлігі болып табылады.

Салықты жоспарлау жалпы алғанда салық салуды тиімді етуді, 
салық төлемдерін кемелдендірудің жағдайлы схемаларын əзірлеуді, 
түрлі басқарушылық шешімдердің салықтық салдарын уақтылы тал-
дау үшін салық салуды ұйымдастыруды білдіреді. Салықты жоспар-
лау аясында салық төлемдерін жоспарлау кəсіпорынға қолда бар 
қорларын тиімдірек басқаруға мүмкіндік береді. 

Салық құқығы мен заңдары, бұл – салық салу аумағындағы 
қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы.   Салық 
құқығының нормалары мемлекетте салықты кім жинайтындығын, 
кім оны төлейтіндігін, қандай органдар бақылау жүргізетіндігін 
көрсетеді. Салық құқығын салықтық құқықтық нормаларды 
жүзеге асыру нəтижесінде құрылады. Салық құқығы Қазақстан 
Республикасының салық заңдарында, оның ішінде Салық кодексімен 
бекітіледі жəне Салық кодексінде көздеген нормативтік құқықтық 
актілерден тұрады. Салық жəне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі Кодексте көзделмеген міндет 
ешкімге жүктелуге тиіс емес. Салықтар жəне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер Салық кодексінде белгіленген тəртіпте 
жəне жағдайларда белгіленеді, енгізіледі, өзгертіледі немесе күшін 
жояды. 

Салықтық əкімшіліктендіру – мемлекет жəне оның органдары та-
рапынан заңмен, тəжірибемен немесе əдет-ғұрыптармен белгіленген 
салықтық үрдісті басқару жүйесі. 
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Студенттер өз бетінше дайындалуға арналған сұрақтар:
1. Қазақстан Республикасы салық жүйесінің қалыптасуы мен ре-

формалау кезеңдері. 
2. Қазақстан Республикасы салық жүйесінің реформалануы 

қандай себептермен байланысты
3. Салық жүйесінің дамуының əрбір кезеңіне баға беру.
4. Бүгінгі салық реформасының концепциясы. 
5. Қазақстан Республикасының бүгінгі салық жүйесі дамуына си-

паттама.
6. Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі салықтардың 

түрлері. 
7. Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі бюджетке 

түсетін басқа да міндетті төлемдер. 
8. Қазақстан Республикасы салық жүйесінің қалыптасуы мен да-

муы қандай заңнамалық негіздерге сүйенеді? 
9. 2009 жылы 1 қаңтардан салық заңнамасына енгізілген 

өзгертулер мен толықтырулардың сипаттамасы. 
10. Негізгі салық элементтері қандай?
11. «Салық саясаты» ұғымын қалай түсінесіз?
12. Қазақстан Республикасы салық саясатының негізгі бағыттары.
13.«Салық тетігі» ұғымының экономикалық мəні. 
14. Салық тетігінің құрылымы.
15. Салық тетігінің мемлекеттің салық саясатын жүргізудегі рөлі.
16. Салық тетігінің негізгі элементтеріне сипаттама. 
17.  нарықтық экономикадағы салықтық реттеу. 
18. Салықтық реттеудің салық-бюджет саясатындағы рөлі.
19. Салық-бюджет саясатының негізгі бағыттары.
20. Салық элементтерінің түрлері жəне оларға сипаттама. 
21. Салық салу тетігінің элементтері жəне оларға сипаттама.
22. Салық салу тетігінің элементі салықтық əкімшіліктендіру ту-

ралы түсінік.
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2-БӨЛІМ. МЕНШІККЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАР 
4-ТАРАУ. МЕНШІККЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАРДЫҢ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАЗМҰНЫ, ТАБИҒАТЫ ЖƏНЕ 

ОЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ, ТӨЛЕУ ТЕТІКТЕРІ.

4.1 Мүлік салығы
 
Жалпы меншікке салынатын салықтың, мейлі, жер салығы, 

мүлік немесе көлік құралдарына салынатын салық болсын, олардың 
мақсаты меншікті тиімді пайдалануға ынталандыру, өйткені 
салықтың мөлшері меншіктің көлеміне, сапасына қарай белгіленеді. 
Алайда, көлемінің ірі болуы табыстың көбеюуіне кепілдік бермейді: 
егер салық салынбаса, ірі меншік иелерінің артықшылықтары мо-
лаяды да, мүлікті дұрыс пайдалануға ұмтылмайды. Осылайша 
мүлік салығы, жер салығы қоғам алдында салық жауапкершілігін 
көтеруге бағытталған нақты салықтарға жатады. Бұл салықтардың 
əрқайсысы өздерінің салық салу базаларымен, ставкаларымен, есеп-
теу əдістерімен, төлеу мерзімдерімен бір-бірінен өзгеше болса да, 
бұларды бірнеше топқа біріктіруге болады:

 Төлеуші мен мемлекеттің өзара қатынасына жəне салық 
салу объектісіне байланыстылары тікелей салық салатындарға жа-
тады. Өйткені бұларға белгіленген ставкаларды негізге ала отырып, 
салық мүліктің құнына тікелей салынады. 

 Пайдалану белгісіне қарай меншікке салынатын салықтар 
жал пы салықтарға жатады. Яғни, түрлері бойынша бұл салықтардың 
салық сомасы мемлекет қорына түсіп, пайдалану барысына ғана 
негізделеді.

 Салық салу нысанын бағалау дəрежесіне қарай бұл 
салықтар нақты салықтарға жатады. Нақты салықтар мүліктің 
сыртқы белгісіне байланысты нақты табыстың түсуі есептелместен 
салынады. Сонымен бірге, аталмыш салықтар тобын қазіргі кезде 
жеке салықтар қатарына жатқызып жүр, себебі олар, табыс салығы 
сияқты жеке салықтармен бірге алынады.

 Меншікке салынатын салықтар салық салу əдістерінің ка-
дастр лық жəне декларациялық түрлерімен алынады да, жергілікті 
бюджетке түседі.

 Меншікке салынатын салықтарды “санитарлық” 
(сауықтыру) салықтар деп те атайды, өйткені мемлекет аталған 
салық ставкасын жоғары көтерген кезде, салық төлеушілер өз 
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меншік құқығындағы, оралымды басқаруындағы жəне иелегендегі 
кəсіпкерлік қызметке қолданылмайтын немесе пайда əкелмейтін, 
тиімсіз салық салу нысандарынан құтылуға асығады. Əрине, пайда-
сы жоқ нысанға босқа салық төлегілері келмейді.

 Меншікке салынатын салықтар аймақтық бюджетке 
қайтарымсыз түседі.

 Меншікке салынатын салықтар жеке тұлғаның немесе 
заңды тұлғаның айналысатын қызметінің түріне тəуелсіз, міндетті 
салықтар қатарына жатады. Сондықтан бұл салықтардан жалтару 
мүмкіндігі өте аз. Осы себептен мемлекет бұл салықтың түрлері 
бойынша оның бюджетке түсуін шекті дəлдікпен болжай алады 
жəне оған қол жеткізуге толық мүмкіндігі бар.

Енді осы меншік салығы тобына жататын салықтардың 
əрқайсысының өздеріне тəн ерекшеліктері мен айырмашылықтарына 
жеке-жеке тоқталып өтетін болсақ.

Оның ішінде, мүлікке салатын салықты қарастыратын болсақ, 
əртүрлі шаруашылық субъектілері мен жеке тұлғалар үшін күрделі, 
əрі жалпы салықтардың бірі мүлік салығы болып табылады. Өйткені 
оны жеке азаматтар да, кəсіпкерлер де төлейді. 

Жергілікті мүлiк салығын басқа салықтардай жергiлiктi бюджетке 
заңды жəне жеке тұлғалардың белгiлi бiр мөлшерде түсетiн мiндеттi 
төлемдерi деп айтуымызға болады, яғни кəсiпкерлiк қызметпен ай-
налысатын заңды жəне жеке тұлғалар мүлкiне, жеке тұлғалардың 
кəсiпкерлiк қызметiне пайдаланбайтын мүлкiне салық салына-
ды. Жалпы салықтар – шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң, 
жеке тұлғалардың мемлекет пен екi арадағы мемлекеттiк бюджет 
арқылы жүзеге асырылатын қаржы қатынастарын сипаттайтын 
экономикалық категория. 

Жергілікті мүлiк салығының ұзақ тарихы бар, олар Ежелгi Гре-
цияда – ейсфера, Ежелгi Римде – трибутум цивиум деген атпен 
қолданылған. Бұл салықтар прогрессиялық принципте құралған. 
Бiрақ олар əскери шығындарды қаржыландыруға арналғандықтан, 
кездейсоқ сипатта болатын. Мүлiк салығы соңынан барып, 
мемлекеттiң тұрақты табыс көзiне айналған. 

Қазақстанда құрылыстарға салық салу жылжымайтын мүлiкке 
салынатын салық атауымен енгiзiлген. Ол барлық меншiктегi 
жылжымайтын мүлiктерге, яғни, тұрғын үйлерге, фабрикаларға, 
зауыттарға, моншалар мен қоймаларға т.б. салынады. Мүлiк 
салығы: мемелекеттiк қазынадан қаржыланатын мүлiктерге, рухани 
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ведомстваларға, қайрымдылық жəне ғылыми-қоғамдық мүлiктерге, 
оқу орындары, мемлекеттiк сарай мүлiктерiне жəне арзан құнды 
мүлiктерге салынбайды. 

Мүлiк бағасы мен оның табыстылығын қала думалары есеп-
теген. Салық мөлшерiн есептеу кезiндегi негiзгi объект мүлiктiң 
табыстылығы болған. Бұдан революцияға дейiнгi Қазақстанда мүлiк 
салығының шынайы жүйесi болғандығын түсiну қиын емес. Оның 
үстiне салық арқылы объектiнiң табыстылығын есептеуге мүмкiндiк 
туып отырған.

Жергілікті мүлiкке салынатын салықтардың тағы бiр 
экономикалық мəнi мынада: салықтар шаруашылық жүргiзушi 
субъектiлер мен халық табысының белгiлi бiр мөлшерiн мемле-
кет үлесiне жинақтап, жиынтықтаудың қаржылық қатынастарын 
көрсетедi. 

Салықтар қоғамдық өнiмнiң бiр бөлiгiн мiндеттi төлемдер ретiнде 
мемлекеттiк бюджеттiң кiрiс жағының негiзiн құрайтын қайнар көз 
ретiнде құру – ертеден келе жатқан дəстүрдiң бiрi. Жəне бұл дəстүр 
нарықтық экономика жағдайында да, нарықтық емес экономика 
жағдайында да əрекет етедi. Сондықтан салықтар мен салық салуды 
адамзат өркениетінің ажырамас бiр бөлiгi ретiнде қарауға болады .

Жергілікті салықтардың iшiнде мүлiк салығының алатын орны 
ерекше. Мүлiк салығы толығымен дерлiк жергiлiктi бюджетке ба-
рып түседi. Мүлiк салығы тiкелей салықтардың қатарына жатады. 
Мүлiк салығының сомасы салық төлеушiнiң табыс көлемiне қарай 
емес, мүлкiнiң құнына қарай анықталады. 

Қазақстан заң актілеріне сəйкес оның төлеушілері – меншік, 
шаруашылық жүргізу жəне оралымды басқару құқығында салық салу 
нысаны бар заңды жəне жеке тұлғалар. Салық төлеушілердің оны 
төлеу кезіндегі негізгі міндеті салық салу базасын тиімді анықтау 
жəне мүлікті дұрыс бағалау болып табылады. Мүлік салығын жыл-
жымайтын мүлікті тіркеу жəне бағалау орталығы жүргізген мүлікті 
бағалауға сəйкес аумақтық салық органдары есептейді.

Салықтың бұл түрінің мəнін оның жіктелуінен түсінуге бола-
ды. Соңғы жылдары мүлік салығы көптеген заңдық өзгерістерге 
түскенін айта кеткен жөн. Атап айтқанда, мүлік салығын төлеуші 
заңды тұлғалар жəне жеке тұлғалардың тізімі кеңейтіліп, жеке-жеке 
түсіндірілген. Сондай-ақ, заңды тұлғалар мен кəсіпкерлердің салық 
салу нысанына тек негізгі құралдары ғана емес, материалдық емес 
активтері де кіреді. 
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Жоғарыда атап көрсетілгендей, мүлік салығының салық салыну 
нысаны жəне оның ставкалары өзгеріске ұшыраған. Егер есеп беру 
кезеңінің ұзақтығы бір жылдан аз болса, осы салық кезеңі бойын-
ша амортизацияланатын активтерінің орташа жылдық қалдық құны 
есептік кезеңдегі əрбір басталатын айдың бірінші күніне немесе есепті 
айдан кейінгі айдың бірінші күніне осы активтердің қалдық құнының 
қосындысынан алынған сомаға тең мөлшерде салық алынады. 

Бухгалтерлік есеп деректері бойынша анықталған салық 
салу нысандарының орташа жылдық құны тұлғалардың салық 
салу нысандары бойынша салық салу базасы болып табылады. 
Салық салу нысандарының орташа жылдық баланстық құны 
ағымдағы салық кезеңінің əр айының бірінші күні мен есепті 
кезеңнен кейінгі кезең айының бірінші күніндегі салық салу 
нысандарының баланстық құнын  қосу кезінде алынған соманың 
он үштен бірі ретінде айқындалады. Заңды тұлғалар (оның ішінде 
резидент еместер), олардың филиалдары, өкілдіктері жəне өзге 
де оқшауланған бөлімшелері мүліктің тұрған жері бойынша 
төлейтін мүлік салығының сомасын анықтау бухгалтерлік есеп-
те амортизацияланатын активтердің қалдық құнынан 1,5 пайыз 
ставкасы бойынша жыл ішіндегі ағымдық төлемдерді есептеу 
үшін жүргізіледі. Мүлік салығын салық базасының 0,5 пайыз 
ставкасы бойынша төлеушілер:

1) дара кəсіпкерлер;
2) оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін 

қолданатын заңды тұлғалар.
 Төменде аталған заңды тұлғалар мүлік салығын салық базасының 

0,1 пайыз ставкасы бойынша төлейді:
 1) діни бірлестіктерді қоспағанда,  коммерциялық емес 

ұйымдар;
2) əлеуметтік салада қызмет ететін заңды тұлғалар;
 3) негізгі қызмет түрі кітапханалық қызмет көрсету саласындағы 

жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) болып табылатын 
ұйымдар;

 4) ғылыми кадрларды мемлекеттік аттестаттау саласындағы 
қызметтерді жүзеге асыратын мемлекеттік кəсіпорындар;

 5) мемлекеттік меншіктегі жəне бюджет қаражаты есебінен 
қаржыландырылатын су қоймаларының, су тораптарының жəне 
табиғат қорғау мақсатындағы басқа да су шаруашылығы құ-
рылыстарының нысандары бойынша заңды тұлғалар;
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 6) ауыл шаруашылығы тауарларын өндіруші заңды тұлғалардың 
жəне шаруа немесе фермер  қожалықтарының жерін суландыру 
үшін пайдаланылатын гидромелиорациялық құрылыс нысандары 
бойынша заңды тұлғалар;

 7) ауыз сумен қамту нысандары бойынша заңды тұлғалар.
Мүлік нысанының жаңа ұғымы пайда болған соң амортиза-

цияланатын активтер. Енді мүлікке салынатын салықты есептеу 
кезінде салық есебінде негізгі құралдар анықтамасын үзілді-кесілді 
бұрмалау мүмкін емес.

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер амортизация-
ланатын активтер болып танылады. Мүлікке салынатын салықты 
есептеу кезінде салық мақсатында амортизация есептеу үшін негізгі 
құралдарды топтастырудың қажеті жоқ.

Есептеудің бұл тəртібі есепті кезеңінің ұзақтығы 1 жылдан кем 
салық төлеушілерге қолданылмайды. Мұндай салық төлеушілер 
үшін осы салық кезеңі бойынша орташаланған амортизациялық 
активтердің қалдық құны есепті кезеңнен кейінгі жылдың жəне 
айдың əрбір бірінші күніне осы активтердің қалдық құндарын қосу 
кезінде алынған сомаға тең қабылданады, ал бөлімі осы сомадағы 
қосындылар санын құрайды.

Бюджетке салық төлеу салық салу нысандарының орналасқан 
жері бойынша жүргізіледі. Салықтың ағымдағы төлемдерінің со-
масын, 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 бюджетке төлейді.

Заңды тұлғаның шешімі бойынша оның құрылымдық бөлімшелері 
дербес салық төлеушілер ретінде қарастырылады, яғни салық 
салу нысандары басқа облыстардың (аудандардың) аумағында 
орналасқан заңды тұлғалардың (оның ішінде резидент еместер) 
салықтың осы түрі бойынша төлемдері нысанның тұрған жері бой-
ынша жүргізіледі, жəне тұрған жері бойынша ағымдық төлемдердің 
есептерін жəне салық бойынша декларация тапсырады. Декларация 
белгіленген нысан бойынша есепті кезеңнен кейінгі жылдың 31 на-
урызынан кешіктірмей тапсырылды. Қолданылып жүрген заңдарға 
сəйкес мүлікке салынатын салықты төлеуге салықтөлеуші жауапты.

Қазіргі кезде өкілдіктерді пайдаланушылардың тобының саны 
азаюда, өйткені Қазақстанда қолданыстағы салық кодексі бойынша 
жеңілдіктер келесі субъектілерге қолданылады:
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1) Коммерциялық емес ұйымдарға;
2) Əлеуметтік ұйымдарға;
3) Ғылыми кадрларды мемлекеттік аттестаттау саласындағы 

мемлекеттік кəсіпорындарға;
4) Негізгі қызметі кітапханалық қызмет көрсету болып табыла-

тын ұйымдарға;
5) Мемлекеттік меншікке жататын жəне мемлекеттік бюджеттің 

қаражаты есебінен қаржыландырылатын су қоймаларының, су 
тораптарының жəне табиғатты қорғау мақсатындағы басқа да 
су шаруашылығы құрлыстарының нысандары бойынша заңды 
тұлғаларға;

6) Ауылшаруашылығы өнімін өндіруші- жерді тыңайтуға 
арналған гидромелиоративті құрылғылар нысандары бойынша 
заңды тұлғалар жеңілдікті салық ставкасын пайдаланады.

Жоғарыдағы мəліметтердің келтірілу себебі, қаржылық 
қызметтер мүлік салығының жеңілдіктер категориясын дұрыс 
анықтамауына байланысты дұрыс есептелмеуі де мүмкін. Сонымен 
қатар, тəжірибе көрсеткеніндей, көптеген қателер жеңілдіктерді 
дұрыс қолданбаудан болады. 

Сонымен, заңды тұлғалар бойынша мүлік салығы мынадай жол-
дармен есептеледі:

МСзт=ОЖҚқ x 1,5% (1)
мұнда,
МСзт - заңды тұлғалардың мүлкіне салынатын салық;
ОЖҚқ – тіркелген активтердің орташа жылдық қалдық құны;
1,5% - мүлік салығының ставкасы. 
Ал тіркелген активтердің орташа жылдық қалдық құны 

төмендегіше анықталады:
 ОЖҚқ = (Ққ – А) / 13 (2)

мұндағы,
Ққ – тіркелген активтердің қалдық құны;
А – амортизация;
13 – орташа жылдық құн есептелетін айлар саны.
Амортизациялық аударымдардың ай сайынғы сомасы, өз 

кезегінде былайша есептеледі:
 А = (Бқ - Жқ) / Жс / 12 (3) 

мұнда,
Бқ - тіркелген активтердің бастапқы құны;
Жқ – тіркелген активтердің жою құны;
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Жс – тіркелген активтерді пайдалану жылдарының саны;
12 – амортизация есептелетін бір жылдағы ай саны.
Мысалы, «Береке» ЖШС-гінің 2010 жылдың 1 қаңтарына қалдық 

құны 50 млн. теңге болатын негізгі құралдар мен материалдық емес 
активтері бар, оның ішінде көлік салығы объектілерінің құны – 4,0 
млн. теңге, жер салығы салынатын жер учаскесінің құны – 6,0 млн. 
теңге.

Жыл ішінде ұйымға төмендегідей негізгі құралдар сатып алынды:
- ақпан айының аяғында 3 млн. теңге сомасындағы жабдықтар;
- шілде айында 4 млн. теңгеге құрал-саймандар, кеңсе жиһаздары 

жəне оргтехника.
Сондай-ақ төмендегідей негізгі құралдар өткізілді (сатылды):
- наурыз айында 1 млн. теңге сомасында жабдықтар;
- 1,0 млн. теңге сомасындағы көлік құралдары.
Енді ағымдағы мүлік салығын жəне жылдық декларация бойын-

ша есептелетін нақты мүлік салығын есептеу керек.
Жабдықтар ақпан айында келіп түскендіктен, ол ақпан айының 

басындағы есепте ескерілмейді. Амортизация есептеу жабдықтар 
келіп түскен кейінгі айдан, яғни наурыз айынан басталады. Ақпанның 
аяғында жəне наурыздың басында жабдықтар есепте бастапқы құны 
бойынша есептеледі. Бұл сонымен бірге оның қалдық құны болып 
табылады (өйткені ақпан үшін амортизация есептелген жоқ).

Келесі кезеңдерде кезекті айдың басындағы қалдық құнды есеп-
теп шығару жалпыға бірдей белгіленген тəртіппен жүргізіледі: 
алдыңғы айдың басындағы қалдық құн минус алдыңғы ай үшін 
есептелген амортизация сомасы.

Есептеу келесі жылдың қаңтарына дейін жасалады. Со-
дан кейін есепті жылдың əрбір айының басындағы жəне келесі 
жылдың қаңтарындағы қалдық құндардың барлығы жинақталады. 
Жабдықтар ақпанда келіп түскендіктен, онда қаңтар мен ақпандағы 
көрсеткіштердің қосындысы нөлге тең. Алайда бұл орташа қалдық 
құнды анықтау үшін алынған жалпы соманы бүкіл 13 айға бөлу 
қажет.

Негізгі құралдар келіп түскен кезде келесі кезеңдер үшін амор-
тизация сомасын алдын ала есептеп шығару мүмкін емес бола-
тын жағдайлар кездеседі. Мысалы, монтаждауға берілген жабдық 
та мүлік салығын салу нысаны болып табылады. Мұндай жабдық 
пайдалануға алынғанға дейін ол бойынша амортизация мүлдем 
есептелмейді.
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Осындай жағдайларда орташа жылдық қалдық құнды амор-
тизациялық төлемдердің сомасын ескерместен, негізгі құралдар 
пайдалануда (немесе монтажда) болатын есепті жылдың айларының 
санына орай жүргізу қажет. 

Активтер шығып қалған кезде орташа жылдық қалдық құнның 
есебі бухгалтерлік есептің деректері бойынша жүргізіледі. Бірақ 
негізгі құралдардың немесе материалдық емес активтердің 
құрамындағы активтердің бухгалтерлік есебі олар шығып қалғанға 
дейін, яғни мүлік салығы төленуге тиіс кезеңнің ішінде жүргізіледі. 
Ал мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдердің кемуі шығып 
қалған сəттен есепті кезеңнің соңына дейін болады. 

Салық кодексінің 359-бабының 3-тармағына сəйкес келіп түскен 
жəне шығып қалған салық салу нысандары бойынша кəсіпорын əрбір 
келген жəне шығып кеткен нысандар бойынша ағымдағы төлемдер 
мөлшерін түзетуі керек. 

Мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдер сомасын есеп-
теу мен төлеу тəртібін ұсыну жəне декларация бойынша аталған 
кəсіпорынның бюджетке төлеуге тиіс мүлікке салынатын салығының 
нақты сомасын анықтау қажет.

Əйтсе де мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдерді есептеу 
үшін база болып жыл басындағы қалдық құн алынса, ал есеп-қисапты 
жасаған кезде ағымдағы төлемдер сомасын түзету үшін база ретінде 
жылдық орташа қалдық құн алынады. Себебі жыл басында, яғни 15 
ақпаннан кешіктірмей əрбір заңды тұлға салық комитетіне ағымдағы 
төлемдердің болжамды мөлшері туралы анықтама өткізуге тиіс. Салық 
жылы ішінде төленуге тиіс ағымдағы төлемдер салық кезеңіндегі 15 
ақпаннан,15 мамырдан, 15 тамыздан жəне 15 қарашадан кешіктірілмей 
тең үлестермен енгізіледі. Жыл басында негізгі құралдар мен 
материалдық емес активтердің орташа жылдық қалдық құнын анықтау 
мүмкін емес, сондықтан ағымдағы төлемдерді есептеу кезінде база етіп 
біз тіркелген активтердің қалдық құнын аламыз.

Сонымен, аталған кəсіпорын 15 ақпаннан кешіктірмей салық 
комитетіне мүлік салығы бойынша есептемені (359-баптың 
2-тармағы) тапсыруға міндетті.

Салық сомасын анықтау кезінде база ретінде бухгалтерлік есеп 
бойынша 2010 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша салық 
салу нысандарының қалдық құны алынады (359-баптың 4-тармағы). 
Біздің жағдайда салық салу объектісі болып 40,0 млн. теңге (50 млн. 
тг – 4,0 млн. тг – 6,0 млн. тг) табылады.
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Сонымен, мүлікке салынатын салық сомасы төменде көрсетілген 
жолмен есептелінеді:

- салық салу нысандарының қалдық құны – 40,0 млн.тг;
- салық ставкасы – 1,5%;
- салық сомасы – 600 мың тг (40,0млн.тг x 1,5%).
Жыл басында салық органдарына өткізілетін есептемеде 

ағымдағы төлемдер тең үлеспен 150000 тг (600 мың тг / 4) əрбір төрт 
мерзім бойынша төмендегіше беріледі:

 15.02-150000 тг
 15.05-150000 тг 
 15.08-150000 тг 
 15.11-150000 тг 
Салық кодексінің 359-бабының 3-тармағына сəйкес жыл ішінде 

келіп түскен жəне шығып кеткен салық салу нысандары бойынша 
кəсіпорын əрбір келген жəне кеткен нысандар бойынша ағымдағы 
төлемдер мөлшерін түзетуі керек. 

Кəсіпорын 15 мамырдан кешіктірмей ақпан айының аяғындағы 
келіп түскен жəне наурыз айында өткізілген жабдықтар бойынша 
есептілігін өткізуге тиіс:

3 млн. тг x 1,5% = + 45 000 
1 млн. тг x 1,5% = - 15 000
Сонымен, қалған үш ағымдағы төлемдерді төлеу мерзімдері бой-

ынша есептеме былайша түзетіледі:
+ 30 000/3=10000 тг
 15.02–150000 тг
 15.05-150000 тг+10000 тг
 15.08-150000 тг+10000 тг 
 15.11-150000 тг+10000 тг 
Ал шілде айында сатып алынған салық салу нысандары бойынша 

есептілік 15 тамыздан кешіктірілмей ұсынылады.
4 млн. тг x 1,5% = 60 000 тг
түзету қалған екі кезең бойынша ұсынылады:
60 000 / 2 = + 30 000 тг.
15.02 – 150000 тг
 15.05 - 150000 тг + 10000 тг
 15.08 - 150000 тг + 10000 тг + 30 000тг
 15.11 - 150000 тг + 10000 тг + 30 000тг
Ал өткізілген көлік құралдары бойынша есептеме жүргізілмейді, 

себебі олар мүлік салығының салық салу нысаны болып табылмай-
ды жəне салықты есептеу базасына енбейді.
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Сонымен, бюджетке ағымдағы жыл ішінде төленетін мүлік 
салығы:

25.02 – 150000 тг
 25.05 - 160000тг
 25.08 - 190000тг
 25.11 - 190000тг
Барлығы – 690 000 теңге.
Салық кезеңінің қорытындысы бойынша аталған кəсіпорын 

мүлік салығы жөнінде 2011 жылдың 31 наурызына дейін деклара-
ция ұсынуға тиіс жəне бұл жерде салықтың нақты салық базасы 
салық салу нысандарының орташа жылдық қалдық құны бойынша 
есептеледі.

Ал мүлік салығын есептегенде, нақты салық базасы төмендегідей 
тəртіппен есептеледі:

1.01 – 40,0
1.02 – 40,0
1.03 – 43,0
1.04 - 42,0
1.05 – 42,0
1.06 – 42,0
1.07 – 42,0
1.08 – 46,0
1.09 – 46,0
1.10 – 46,0
1.11 – 46,0
1.12 – 46,0
01.01.11–46,0
Орташа жылдық қалдық құны есептеледі:
521,0 млн тг / 13 = 40077,0 мың тг
Мүлік салығының сомасы мынаған тең:
40077,0 мың тг x 1,5 % = 601155 тг
Декларация бойынша есептелген салық сомасы – 601155 тг, ал 

бюджетке ағымдағы төлемдер түрінде төленген сома – 690000 тг.
Бюджетпен толық есеп айырысу нəтижесі мыныдай:
 601155 тг - 690000 тг = - 88845 тг.
Сонымен, кəсіпорын 2011 жылға 601155 теңге сомасында мүлік 

салығын төлеуге тиіс, əйтсе де жыл бойы төленген ағымдағы төлемдер 
сомасы нақты мүлік салығы сомасынан артық төленгендіктен, 88845 
теңге алдағы ағымдағы төлемдерге немесе бюджетке төленетін басқа 
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да салықтар мен міндетті төлемдердің алдағы төлемдері есебіне 
жатқызылуы мүмкін, не болмаса салық төлеушінің арызы (өтініші) 
бойынша бюджеттен қайтарылуы мүмкін. 

Жеке тұлғалардың мүлік салығына келетін болсақ, бұл салық 
жергілікті болғандықтан, ол мүлік орналасқан аумақтың жергілікті 
бюджетіне төленеді. Егер жеке тұлғаның саяжайы қаланың сыртын-
да болса мүлік салығы аумақтық салық комитетінен алынған хабар-
ламасына сəйкес осы аумақта төленеді. 

Тұлға меншік құқығын сату, ауыстыру жəне беру кезінде салық 
салу нысанын іс жүзінде иелену кезеңі үшін төленуге жататын салық 
сомасын меншік құқықтарын мемлекеттік тіркеу кезіне дейін неме-
се тіркеу кезінде бюджетке енгізуі тиіс.

5-кесте.

Жеке тұлғалардың мүлік салығын есептеу мен төлеу тəртібі

Салық салу нысаны Есептеу тəртібі
Бірнеше жеке тұлғаның ортақ 
меншігіндегі салық салу нысаны
үшін.

Əрқайсысының осы мүліктегі 
үлесіне сəйкес.

Салық төлеуші бір жеке тұлға 
болған жағдайда, бірнеше салық
салу нысандары бойынша. 

Əрбір салық салу нысаны бойынша 
бөлек жүргізіледі.

Жаңадан салынған салық салу 
нысандары бойынша.

Салық есептеу олардың құрылу  
жылынан кейінгі салық жылында 
жүргізіледі.

Салық салу нысаны бұзылған,
 қираған кезде.

Бұл фактілерді растап уəкілетті  
орган беретін құжаттар болған 
жағдайда қайта есептеу жүргізіледі. 

Салық төлеуден босатылу құқығы 
туындаған кезде.

Осы құқық туындаған айдан бастап 
қайта есептеу жүргізіледі.

Салық салу нысандарына меншік 
құқықтары берілген жағдайда.

Мүлікке меншік құқықтарын 
іске асырудың нақты кезеңі үшін 
есептелінеді.

Жеке тұлғалардың салық салу нысандары бойынша салықты 
есептеуді салық кезеңінің 1 тамызынан кешіктірмей тиісті салық 
ставкасын салық базасына қолдану арқылы, салық төлеушінің 
тұрғылықты жеріне қарамастан салық салу нысандарының 
орналасқан жері бойынша салық органдары жүргізеді. Салық 
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жылының сомасын салық салынатын нысанға меншік құқығын 
мемлекеттік тіркеу кезінде тараптардың бірі (келісім бойынша) 
бюджетке енгізуі мүмкін. Бұл салықты төлеу жөнінен жеңілдіктер 
бар. Қолданыстағы салық кодексіне сəйкес жеке тұлғалардың мүлік 
салығын төлемейтіндер төмендегілер:

- мерзімді қызметті өткеру (оқу) кезеңіндегі мерзімді қызметтегі 
əскери қызметшілер;

- меншік құқығындағы барлық салық салу нысандарының жал-
пы құнынан Республикалық Бюджет туралы Заңда белгiленген 
жəне тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған 
айлық есептік көрсеткіштің 1000 еселенген  мөлшері шегінде - 
Кеңес Одағының Батырлары, Социалистік Еңбек Ерлері, «Халық 
қаhарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері» атақтарын алған, үш 
дəрежелі Даңқ орденімен жəне «Отан» орденімен наградталған 
адамдар, «Ардақты ана» атағын алған, «Алтын алқа» алқасымен 
наградталған көп балалы аналар, жеке тұратын зейнеткерлер;

- меншік құқығындағы барлық салық салу нысандарының жал-
пы құнынан Республикалық Бюджет туралы Заңда белгiленген жəне 
тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық 
есептік көрсеткіштің 1500 еселенген мөлшері шегінде - Ұлы Отан 
соғысына қатысушылар мен оларға теңестірілген адамдар, І жəне ІІ 
топтағы мүгедектер;

- меншік құқығындағы барлық салық салу нысандарының жал-
пы құнынан Республикалық Бюджет туралы Заңда белгiленген жəне 
тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық 
есептік көрсеткіштің 1500 еселенген мөлшері шегінде - Ұлы Отан 
соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі мен мінсіз əскери 
қызметі үшін бұрынғы КСРО-ның ордендерімен жəне медальдары-
мен марапатталған адамдар, сондай-ақ 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 КСРО-
ның ордендерімен жəне медальдарымен марапатталмаған  адамдар. 

Əрбір жылдың 1 каңтарындағы жағдай бойынша жылжымай-
тын мүлікке құқықтарды жəне олармен жасалатын мəмілелерді 
тіркеу саласындағы уəкілетті мемлекеттік орган белгілейтін, тиісті 
тəртіппен айқындалған салық салу нысандарының құны жеке 
тұлғалар үшін тұрғын үй-жайлар, саяжай құрылыстары немесе 
аяқталған құрылыс нысандары бойынша салық базасы болып табы-
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лады. Жеке тұлғалардың мүлік салығы салық салу нысандарының 
құнына қарай (1 млн. теңгеден 120 млн. теңге жəне жоғары) жыл 
сайын 0,05%-дан 1,0%-ға дейінгі мөлшерлеме бойынша төленеді.

Жеке тұлғалардың мүлік салығы салық салу объектілерінің 
құнына қарай, мынадай ставкалар бойынша есептеледі:

6-кесте. 

Жеке тұлғалардың мүлігіне салынатын салық ставкалары

Рет
№

Салық салу 
нысандарының құны

Ставкалар

1. 1 000 000 теңгеге дейін  қоса 
алғанда

салық салу нысандары құнының 
0,05 пайызы

2. 1 000 000 теңгеден жоғары 2 000 
000 теңгеге дейiн қоса алғанда

500 теңге + 1 000 000 теңгеден 
асатын соманың  0,08 пайызы

3. 2 000 000 теңгеден жоғары 3 000 
000 теңгеге дейiн қоса алғанда

1 300 теңге + 2 000 000 теңгеден 
асатын соманың  0,1 пайызы

4. 3 000 000 теңгеден жоғары 4 000 
000 теңгеге дейiн қоса алғанда

2 300 теңге + 3 000 000 теңгеден 
асатын соманың  0,15 пайызы

5. 4 000 000 теңгеден жоғары 5 000 
000 теңгеге дейiн қоса алғанда

3 800 теңге + 4 000 000 теңгеден 
асатын соманың  0,2 пайызы

6. 5 000 000 теңгеден жоғары  
6 000 000 теңгеге дейiн қоса 
алғанда

5 800 теңге + 5 000 000
теңгеден асатын соманың  0,25 
пайызы

7. 6 000 000 теңгеден жоғары 7 000 
000 теңгеге дейiн қоса алғанда

8 300 теңге + 6 000 000 теңгеден 
асатын соманың  0,3 пайызы

8. 7 000 000 теңгеден жоғары 8 000 
000 теңгеге дейiн қоса алғанда

11 300 теңге + 7 000 000 теңгеден 
асатын соманың  0,35 пайызы

9. 8 000 000 теңгеден жоғары 9 000 000 
теңгеге дейiн қоса алғанда

14 800 теңге + 8 000 000 теңгеден 
асатын соманың  0,4 пайызы

10. 9 000 000 теңгеден жоғары 10 000 
000 теңгеге дейiн қоса алғанда

18 800 теңге + 9 000 000 теңгеден 
асатын соманың  0,45 пайызы

11. 10 000 000 теңгеден жоғары 50 000 
000 теңгеге дейiн қоса алғанда 

23 300 теңге + 10 000 000 теңгеден 
асатын соманың  0,5 пайызы

12. 50 000 000 теңгеден жоғары 120 
000 000 теңгеге дейiн қоса алғанда

223 300 теңге + 50 000 000 теңге-
ден асатын соманың  0,75 пайызы

13. 120 000 000 теңгеден жоғары 748 300 теңге + 120 000 000 тең-
геден асатын соманың 1 пайызы

   Мəлімет көзі: ҚР Салық Кодексі, 2011 ж.

Жеке тұлғаның 2012 жылға мүлік салығын есептеуге арналған 
мысал: Жеке тұлға Алпиев М. М. 2-топ мүгедегі, жеңілдіктері бар, 
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меншік құқығында пəтері бар, пəтердің бағалау құны 2 512 000 
теңгені құрайды.

Салық кодексінің нормаларын қолдану барысында төлеуге жата-
тын мүлік салығының сомасы 42 тенге 50 тиын құрайды (2 512 000 
– (1 618 х 1 500)) х 0,05%, сонда  :

Пəтердің құны – 2 512 000 теңге, 2012жылға «Республикалық 
бюджет туралы» Заң бойынша бекітілген АЕК – 1 618 теңге, салық 
салуға келмейтін мүліктің шекті құны – 2 427 000 теңге (1 618 х 
1 500); салық салуға келетін мүліктің құны – 85 000 теңге (2 512 000 
теңге – 2 427 000 теңге).

2012 жылға мүлік салығының сомасы – 42 тенге 50 тиын (85 000 х 
0,05%).

Меншік құқығында салық салу нысандарының барлық құнынан 
1000 АЕК еселенген мөлшері шегінде мүлігі бар жеке тұратын зей-
неткерлер  мүлік салығын төлемейді.

Мысалы: Қасымов К. К., жеке тұратын зейнеткер, меншік 
құқығында пəтері бар, пəтердің бағалау құны 1 718 000 теңгені 
құрайды. Салық кодексінің 403 бабының 2 тармағын қолданғанда 
төлеуге жататын мүлік салығы 50 теңгені құрайды ( 1 718 000 – 
1 618 000 (1618х1000))х 0,05%).

Жеңілдік қарастырылмаған жағдайдағы жеке тұлғаларға мүлік 
салығын есептеуге арналған мысал-есеп:

Жеке тұлға 2011 жылы Алматы қаласының Бостандық ауданының 
аумағында, тау бөктерінде жекеменшік коттедж-үй салып бітірді. 
Үйдің жалпы ресми бағаланған құны 60000000тенге. Осы үйдің 
2012 жылы төлейтін мүлік салығын есептеу керек. 

Есептеу жолы: 
Жоғарыда көрсетілген кестедегі ставкалардың 12 ші реттеу нөмірі 

қатарындағы ставканы қолданамыз: (50 000 000 теңгеден жоғары 
120 000 000 теңгеге дейiн қоса алғанда мына ставканы - 223 300 
теңге + 50 000 000 теңгеден асатын соманың  0,75 процентi.)

60000000 – 50000000 = 10000000 х 0,75 = 75000 теңге
223300 + 75000 = 298300 теңге
Бюджетке 2012 жылдың 1 қазанына дейін жеке тұлға 298300тен-

ге мүлік салығын төлеуге тиіс.

 4.2 Көлік құралдарына салынатын салық

Көлік құралдарына салынатын салық – мемлекет пен көлік 
құрал дары иелерінің арасындағы экономикалық қатынасты рет-
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тейтін салық. Көлік құралдарының иелері көлік құралдарын ием-
дену барысында республиканың автокөлік жолдарын пайдала-
нады. Ал осы автокөлік жолдарын қаржыландыру мемлекеттік 
бюджеттен жүзеге асырылады. Сондықтан да көлік салығының 
экономикалық мəні зор.

Көлік құралдарына салынатын салықтың төлеушілері меншік 
құқығында, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару 
құқығында салық салу нысандары бар заңды жəне жеке тұлғалар 
жəне олардың құрылымдық бөлімшелері болып табылады.

Салық салу нысандары: Қазақстан Республикасында мемле кеттік 
тіркеуге жататын жəне (немесе) есепте тұрған (тіркемелерді қос-
пағанда) көлік құралдары салық салу нысандары болып табылады.

Ал, жүк көтергіштігі 40 тонна жəне одан асатын карьерлік ав-
тосамосвалдар, мамандандырылған медициналық көлік құралдары 
салық салу нысандары болып табылмайды.

Бұл салық түрінің өзіндік төлеу мен есептеу тəртібі бар, салық 
төлеуші салық сомасын салық заңдылықтарына сүйеніп, əрбір көлік 
құралы бойынша салық ставкасын негізге ала отырып, салық кезеңі 
үшін салық сомасын жеке есептейді.

Сонымен бірге салық бюджетке нысанының тіркелген жеріне 
байланысты төленуі керек.

Ерекше атап өтетін бір жəйт, заңды тұлғалардың көлік салығын 
өздігінен есептеуі бірқатар себептермен көптеген қателердің пай-
да болуына жəне салықтың бюджетке толық түспеуіне алып келуі 
мүмкін. Оған дəлел ретінде келесілерді атап айтуға болады:

- кəсіпорынның балансындағы көлік құралдарын жол полициясы 
басқармасының мемлекеттік есебіне өткізбеу;

- жол полициясы органдарының мемлекеттік есебінде тіркелмеген 
көліктік техниканы кəсіпорын аумағында жұмыс істеу үшін пайда-
лану;

- жеңіл автомобильдері көлік құралдарының техникалық па-
спорттарында двигательдердің көлемі туралы мəлімет текше сан-
тиметрмен берілмеуі, бұл техникалық құралдардың қуаттылығын 
дұрыс анықтауды қиындатады;

- көлік құралдарын толық тозуы салдарынан кəсіпорынның балан-
сынан шығарып тастау, бірақ жол полициясы басқармасына мұндай 
мəліметтерді бермеу салықты төлеу қажеттілігін туындатады;

- бухгалтердің көліктер түрлерінің ерекшеліктерін білмеуі жəне 
механик немесе жүргізушінің берген ақпараттарына сүйенуі;
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- көлік құралдарының техникалық сипаттамаларының анық-
тамалықтарының болмауы т.б.

Көлік құралдарына салықты есептеу үшін көрсеткіштер бойынша 
іріктеу жасау қажет. Қазақстанда “Көлік ғылыми-зерттеу институ-
ты” ЖАҚ-ы бар. Оның қызметіне жоғарыда көрсетілген мəселелерді 
реттеу кіреді. Осыған байланысты барлық шаруашылық жүргізуші 
субъектілер осы ұйымнан салық төлеу мақсатында үнемі көлік 
құралдарының қандай да бір нысандары туралы ақпаратты алып 
отыруға міндетті. 

Көлік құралдары салығын есептеуге қатысты мəліметтердің 
барлығы көрініс табатын маңызды құжаттардың бірі декларация бо-
лып табылады.

Заңды тұлғалар ағымдағы төлемдер сомасын төлеудi ағымдағы 
төлемдердi енгiзу арқылы салық салу нысандарының тiркелген жерi 
бойынша салық кезеңiнiң 5 шiлдесiнен кешiктiрмей жүргiзедi.

Салық төлеуші заңды тұлғалар (ауыл шаруашылық өнімдерін 
өндірушілері үшін арнаулы салық режимінде бюджетпен есеп ай-
ырысуды жүзеге асыратын заңды тұлғаларды қоспағанда) көлік 
құралдары салығы бойынша декларацияны есепті жылдан кейінгі 
жылдың 31 наурызынан кешіктірмей салық органдарына табыс 
етеді.

Сондай-ақ, «Жол қозғалысы қауіпсіздігі туралы» ҚР Заңына 
енгізілген өзгерістерге сəйкес, 18 баптың 3 тармағында   жеке 
тұлғалардың көлік құралдарын тіркеу жəне қайта тіркеу ағымдағы 
жылы аталмыш көлік құралдарына салықтың төленгендігін растай-
тын құжаттарды ұсынғаннан кейін ғана жүзеге асырылатындығы 
жазылған. 

Сонымен қатар, аталмыш Заңның 19 бабы, 3 тармағына 
сəйкес, көлік құралдарын техникалық байқаудан өткізуге 
қатысты өзгерістер енгізіліп отыр. Мəселен, механикалық 
көлік құралдары мен оның тіркемелеріне мемлекеттік байқау 
техникалық байқаудан өту туралы куəлікті алуға төленген 
міндетті мемлекеттік салықтың, сондай-ақ ағымдағы жылға көлік 
салығының төленгендігін растайтын құжаттарды ұсынғаннан 
кейін ғана жүзеге асырылады. 

Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеуге жататын жəне 
есепте тұрған көлік құралдары салық салу нысаны болып табылады. 

Көлік салығын есептеу айлық есептік көрсеткіштермен мынадай 
ставкалар бойынша жүргізіледі.  
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 7-кесте. 

Көлік салығын есептеу ставкалары

N Салық салу нысаны
Салық 

ставкасы, 
АЕК 

1. Двигателінің көлемi мынадай жеңiл автомобильдер 
(текше см.):
1100-ге дейiн қоса алғанда 1
1100-ден жоғары, 1500-ді қоса алғанда 2
1500-ден жоғары, 2000-ды қоса алғанда 3
2000-нан жоғары, 2500-ді қоса алғанда 5
2500-ден жоғары, 3000-ды қоса алғанда 8
3000-нан жоғары, 4000-ды қоса алғанда 15
4000-нан жоғары 117

2. Жүк көтергiштiгі мынадай жүк таситын арнаулы 
автомобильдер 
1 тоннаға дейiн қоса алғанда 3
1 тоннадан жоғары, 1,5 тоннаны қоса алғанда 5
1,5 тоннадан жоғары, 5 тоннаны қоса алғанда 7
5 тоннадан жоғары 9

3. Шынжыр табанды машиналар мен механизмдердi 
қоспағанда, өздiгiнен жүретiн машиналар мен 
пневматикалық жүрiстегi механизмдер

3

4. Автобустар:
отыратын 12 орынға дейiн қоса алғанда 9
отыратын12-ден-25 орындықтыны қоса алғанда 14
отыратын 25 орыннан жоғары 20

5. Мотоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, двигателінің 
қуаты 55 кВт-дан аспайтын көлемi шағын кемелер

1

Двигателінің қуаты 55 кВт-дан жоғары мотоциклдер 10
6. Катерлер, кемелер, буксирлер, баржалар, яхталар 

(двигателінің қуаты мынадай ат күшiне тең):
 

160-қа дейiн қоса алғанда 6
160-тан жоғары, 500-ді қоса алғанда 18
500-ден жоғары, 1000-ды қоса алғанда, 32 
1000-нан жоғары 55

 
Көлік құралдарына салық оның двигателінің көлеміне, жүк 

көтергіштігіне, ал автобус көліктеріне орын санына байланысты са-
лынады.
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Көлік құралы салығын төлеуден келесі жеке түлғалар босатылады:
1) салық салу нысаны 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 КСРО ордендерімен жəне 
медальдарымен марапатталған 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 КСРО ордендерімен жəне медальдарымен 
марапатталмаған адамдар;

 2) салық салу нысаны болып табылатын бір автокөлік құралы 
бойынша – меншігінде мотоколяскалары мен автомобильдері бар 
мүгедектер;

 3) 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;

 4) ауыл шаруашылығы құрылымынан шығу нəтижесінде пай ре тін-
де алынған, пайдалану мерзімі жеті жылдан асқан жүк автомобиль-
де рі бойынша жеке тұлғалар көлік құралдары салығын төлемейді.

Көлік құралы салығынан босатылатын жеке тұлғалармен қатар, 
уəкілетті мемлекеттік органның қылмыстық жазаларды атқару 
саласындағы түзеу мекемелерінің мемлекеттік кəсіпорындары, 
шаруа немесе фермер  қожалықтары  үшін арнаулы салық режимі 
қолданылатын қызметте пайдаланылатын жер учаскелері бойынша 
бірыңғай жер салығын төлеушілері жəне мемлекеттік мекемелер 
көлік салығынан босатылады. 

Көлiк құралы меншiк құқығында, шаруашылық жүргiзу 
құқығында немесе жедел басқару құқығында салық кезеңiнен 
аз уақыт болған жағдайда, салық сомасы көлiк құралы меншiк 
құқығында, шаруашылық жүргiзу құқығында немесе жедел басқару 
құқығында іс жүзінде болған кезең үшiн салықтың жылдық сомасын 
он екіге бөлу жəне көлiк құралы меншiк құқығында, шаруашылық 
жүргiзу құқығында немесе жедел басқару құқығында iс жүзiнде 
болған айлардың санына көбейту арқылы есептеледi.

Жеке тұлғалар үшiн бюджетке көлік құралдарына салына-
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тын салықты төлеу мерзiмi салық кезеңiнiң 31 желтоқсанынан 
кешiктiрiлмейтiн күн болып табылады.

Мысалы:
Двигатель көлемі 4200 текше. см жеңіл автомобиль. 2012 жылғы 

салық сомасы 117 АЕК = 117*1618 = 189306 теңге. 2012 жылғы осы 
автомобиль бойынша салық сомасы:

117 * 1618 + 200*7 = 190706 теңге, 1618 – 2012 жылға АЕК. 
Көлемі 4000 текше. см асып кеткеніне əрбір бірлік үшін  қосымша 
7 теңге төленеді.

2011 жылғы 1 қаңтардан бастап көлік құралы салығын  салуға  3 
АЕК мөлшерлемесі бойынша салық салу нысандары болып тракторлар, 
а/ш  тыңайтқыш енгізуге арналған, өздігінен жүретін, жол-құрылыс ма-
шиналары жəне  механизмдер, жүріп өту шамасы бар арнайы машина-
лар жəне жалпылай қолданылатын автомобильдер жолдары бойынша 
жүруге арналмаған басқа да автокөлік құралдары жатады.

Жеңіл автомобильді көліктің двигатель көлемі  1500-ден 2000-
ды қоса алғанда , 2000-нан 2500-ді қоса алғанда, 2500-ден 3000-ды 
қоса алғанда, 3000-нан  4000-ды қоса алғанда, 4000-нан жоғарыны 
қоса алғанда салық сомасы двигательдің аталған көлемінен 
асып түскен əрбір бірлік үшін 7 теңгеге ұлғайтылады. Пайдалану 
мерзіміне қарай ұшу аппараттарының салық мөлшерлемесіне түзету 
коэффициенттері қолданылады.

Мысалы:
Салықтөлеушінің жеке меншігінде 2007 жылы шығарылған мар-

касы «Инфинити FX35»,  двигатель көлемі 3500 текше см. автокөлігі 
бар. 2012 жылға көлік құралы салығын есептеу: Бұл жағдайда  Ин-
финити FX35  автокөлігінің двигатель көлемі 3500 текше см. болған 
жағдайда двигатель көлемі 500 текше см.-ге артық  (3500-3000) бо-
лады. Соған қарай, көрсетілген көлік құралдарына 2012 жылы салық 
сомасы 26 180 теңге. (15*1618)+(500*7) = 27770 теңге, 15- салық 
мөлшерлемесі ( АЕК-нде), 500 – двигатель көлемінен (3500-3000 
текше см.) двигатель көлемі асып кеткенде,  асып түскен əрбір 7 
бірлік үшін салық мөлшерлемесі теңгемен, 27770 тг – 2012 жылға 
есептелген салық сомасы.

4.3 Жер салығы 
 
Жер – белгілі бір өлшемдегі пайдалану мүмкіндігі орасан зор 

табиғи байлық. Адамзат жерді пайдалану арқылы өзінің қажет-
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тіліктерін қанағаттандырып келеді. Жер салығы Қазақстанда алғаш 
рет 1992 жылы енгізілді. Жерге салынатын салықты енгізу мынан-
дай мақсаттарды көздейді: экономикалық əдістермен жерді ұтымды 
пайдалану жəне жерге орналастыру, жердің құнарлығын арттыру, 
оны қорғау жөніндегі шараларды жүргізу, сонымен бірге аумақтың 
əлеуметтік-мəдени дамуы үшін бюджет кірістерін қалыптастыру 
үшін. Жер салығын төлеу барлық жер иелері, жер пайдаланушылар, 
соның ішінде жалгерлер мен жер иелері үшін (бірқатар жағдайларды 
қоспағанда) міндетті болады.

Жер салығы меншік құқығын, тұрақты жер пайдалану құқығын, 
өтеусіз уақытша жер пайдалану құқығын куəландыратын құжаттар 
болған жағдайда, жер ресурстарын басқару жөніндегі уəкілетті ор-
ган əр жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша берген жерлердің 
мемлекеттік сандық жəне сапалық есебінің деректері негізінде 
есептеледі.

Жеке меншік құқығында, тұрақты жер пайдалану құқығында, 
бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану құқығындағы салық салу 
нысандары бар жеке жəне заңды тұлғалар жер салығын төлеушілер 
болып табылады.

Тұрақты жер пайдаланудың бастапқы өтеусіз уақытша жер 
пайдаланудың меншік құқығын куəландыратын мемлекеттік акт 
немесе жер телімін уақытша пайдалану шарты болмаған жағдайда, 
пайдаланушыны жер теліміне қатысты жер салығын төлеуші ретінде 
тану үшін осындай телімді оның нақты иеленуі жəне пайдалануы 
негіз болып табылады.

Жер салығы – меншікке салынатын салықтардың ішіндегі ең 
негізгі, ауқымды, маңызы жағынан ерекшесі. Жер салығы жер 
иеленушілер мен жер пайдаланушылар төлейтін тікелей, оның ішінде 
нақты салықтардың қатарына жатады. Ол – жергілікті бюджеттің 
бекітілген салықтарының бірі. Нарықтық экономикасы дамыған ел-
дерде жер салығы көбінесе дербес салық ретінде қарастырылмайды, 
тек жер құны (баланстық құны) мүлікке салынатын салықтың жалпы 
сомасына енеді. Жер салығы жер телімінің орналасқан жері бойынша 
төленеді, салық сомасы жергілікті өкімет органдарының құзырында 
қалады, яғни жер салығының сомасы толығымен жергілікті бюд-
жетке түсіп, жергілікті өкімет органдарының салықты жинауға 
мүдделілігі арттырылады. Жер салығының негізгі базалық став-
каларын республика өкіметі, ал нақты төлем мөлшерін жергілікті 
мəслихат өз билігі шеңберінде белгілейді.
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Жер телімі салық базасы болады, ал базалық ставкалары осы 
жерді пайдалану мақсаттарына қарай анықталады. Жер салығының 
өлшем бірлігі шаруашылықты жүргізудің нəтижесі бойынша емес, 
ол жердің құнарлығына, орналасуына жəне сумен қамтамасыз 
етілуіне байланысты есептелінеді. 

Жер салығының экономикалық мəні салықтарды мемлекеттің 
өзінің қызметтері мен міндеттерін жүзеге асыру үшін 
жұмылдырылатын шаруашылық жүргізуші субъектіден, аза-
маттардан ұлттық табыстың белгілі бір үлесін алу жөніндегі 
өндірістік қатынастардың бөлігі болып табылатындығында жəне 
мемлекеттің заңды жəне жеке тұлғалармен қалыптасатын ақша 
қарым-қатынастарымен сипатталады, сондықтан, жер салығы 
экономикалық категория ретінде қаралады. 

Əлемдегі экономикалық дамудың негізі жер болып саналады. 
Жер – байлықтың негізгі қайнар көзі, өйткені ол ауыл шаруашылығы 
жəне тағы басқа өндіріс саласының қалыптасуының негізі болып та-
былады. 

Ауыл шаруашылығындағы нарықтық қатынастардың да-
муы  ның негізгі факторы жерге деген меншіктің заң жүзінде бе-
кітілуінде, жердің сапалылығын сақтауда, жердің нəтижелілігін 
жоғарлатуда жəне жерді тиімді пайдалануда жер салығының 
маңызы зор. Бұл төлем жер пайдалануының шаруашылық 
қызметінің нəтижесіне қарай алынбайды, оның көлемі жердің 
бонитет балына байланысты болады. Бонитет балы дегеніміз – 
жердің сапасын топырақтың жəне сумен қамтамасыз етілуімен 
сипаттайтын көрсеткіш. Ауыл шаруашылығы үшін жер салығының 
мағынасы негізгі өндіріс ретінде жерді пайдалану болып табылады. 
Жерге дұрыс күтім жүргізудің нəтижесінде өнімділіктің мөлшері арта 
түседі. Жердің құнарлылығы тұрақты шама емес. Егер күтімі ұтымды 
түрде жүргізілсе,жер өнімділігінің көлемі ұлғаяды, керісінше жерді 
пайдалану ұтымды емес болса, өнімділік төмендейді. Сондықтан 
жерді өңдеудің негізгі міндеті оның құнарлығын экономикалық 
жолмен кешенді түрде ұйымдастыру. Шаруашылық жүргізу үшін 
жер ресурстарын бағалау ең бірінші оның сапалық белгісінің си-
паттамасы бойынша жүзеге асырылады.

 Жалпы жер салығының экономикалық мəні: ол мемлекет 
өзінің қызметтермен міндеттерін жүзеге асыру үшін шаруашылық 
жүргізуші субьектілерден ұлттық табыстың белгілі бір үлесін алып, 
жинақтайтын өндірістік қатынастардың бір бөлігі.
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 Жерді экономикалық бағалау екі аспектіде жүргізіледі. Өндіріс 
құралы ретінде жерді жалпы экономикалық бағалау жəне өңдеу 
тиімділігін меншікті бағалау. Жерді жалпы экономикалық бағалауға 
жыртылған жерді бағалау, көп жылдық көмектер, шөп шабу, жайылым, 
сонымен қатар жайылымдардың тиімділігін тиісті бағалау кіреді .

 Жердің ұтымды түрде пайдалану жəне тиімділігін үздіксіз көтеру 
біртұтас мемлекеттік жер кадастрының негізінде ұйымдастырылады. 
Мемлекеттік жер кадастры деп құқықтық жер режимі туралы 
қажетті жəне жерді пайдаланушыға, жер категориясының, жердің 
сапалық мінездемелеріне бөлу деп түсіну қажет. Кадастр - бұл 
жер ғимараттарының жағдайына мерзімді жəне үздіксіз бақылау 
арқылы, сонымен бірге ол – жерді пайдаланудың барлық жақтарын 
реттейтін нормативтік құжаттар арқылы құрылатын мəліметтердің 
жүйеленген жиынтығы .

Кадастрдың негізгі қызметтері – жер меншігінің барлық форма-
ларын сипаттау, меншіктік кадастрдың шектеулерін мойындау жəне 
анықтау, қозғалмайтын мүліктің барлық түрлерін анықтау. Басын-
да кадастр жер салығының сомасын есептеудің көмекші құралы 
ретінде қызмет атқарған.

Бірақ біраз уақыт өткеннен кейін жылжымайтын мүлікті бір 
жақты жəне дəл сипаттауды жəне анықтауды қамтамасыз ету 
арқылы оның жер салығын жүргізу үшін өз бетінше іс жүзіндегі 
базасын құра алатыны анықталды, бұл оның фискалдық қызметі 
ретінде айқындалды.

Осылайша кадастрдың фискалдық қызметіне мыналар қосылады:
- норманың жəне қатынастардың заңдық-құқықтық анықтамасы, 

жер қызметі; жерді пайдалану мен жерді иеленуді жəне жерде орна-
ластыруды реттеу, технологиялық функциясы; 

- жерді пайдалану мен жерді иелену телімдерін түгендеу қызметі. 
Кадастрдың салықтық қызметінің анықтамасы құрылыстың жəне 

телімдердің шынайы құндылығына негізделеді. 
Кадастрдың заңдылығы жəне жердің қызметтері екі операция 

негізінде жүргізіледі:
1. Идентификация жəне мүлікті физикалық анықтау.
2. Мүлік иесінің жеке басын жəне құқығын анықтау.
Бірінші операцияны жүзеге асыру барысында əрбір бөлігін 

дəл анықтап, бағалауға болады. Екінші операция жеке тұлғаның 
кадастрына сəйкес анықталады. Екі ірі негізгі масштабтағы 
кадастрлардың қызметтерінен басқа «қос фискалды қызмет» тобы 
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бар, яғни қаржыландыру белгілі бір бағдарламаны пайдаланып, 
қосымша салықты төлеу қабілеті. Кадастр тізімі – жер салығы алы-
натын заңды жəне жеке тұлғалар үшін басты құжат.

Тізімнің құрамына салық төлеушінің əкімшілік аумақтық бірлікте 
иеленетін жəне пайдаланатын барлық мүліктің сипаттамасы, оның 
құрамы жəне бағалау кіреді. Тізілімнің ішінде сонымен бірге табыс 
сомасы көрсетіледі.

Жер салығының мəні оның атқаратын қызметтерінен көрінеді. 
Барлық қолданылатын салықтардың қызметтері сияқты жер 
салығының қызметіне мыналар жатады: фискалдық, қайта 
бөлушілік жəне реттеушілік. Бірақ жер салығының ерекшелігіне 
байланысты оған жеке қызметтер де тəн. Сөйтіп, дамыған елдерде 
жəне ТМД елдерінде қолданылатын ауыл шаруашылығындағы жер 
салығының түрлерін анықтау негізінде В. М. Чибенев «Жер салығы 
методологиясының аспектілері» мақаласында жер салығын салудағы 
əлеуметтік-экономикалық жағдайларды анықтау сипаттамасын ке-
сте арқылы ұсынған. Ол мына төмендегі 3-сызбада берілген:

8-кесте. 

Жерді пайдалану мен иеленудегі жер салығы жүйесінің міндеті

Жер салығын 
сипаттайтын элементтер

Ресей 
Федерациясында

Еуропалық 
одақта

1. Жер салығы мынадай қызметтерді 
атқарады:
● Жерді ұтымды пайдалану
● Шаруашылық жағдайларын бақылау
●Жерді қорғау шараларын 
қаржыландыруға арналған қаражаттарды 
жұмылдыру
●Муниципалды қажеттіліктерге 
арналған қаражаттарды жинау. 

+
+
+

-

-
-
-

+

2. Салық төлеу көздері 
● Жер рентасы
● Пайда

+
-

-
+

3. Салық ставкаларын анықтауға 
арналған база:
● Жер бағасы
● Рента шамасы 
● Бонитеттің бағалау балы

-
+
+

+
-
+
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Сызбада берілген мəліметтерге сүйене отырып, Ресей Феде-
рациясындағы жер салығының бірнеше қызметті орындайтынын 
көруге болады. Мұндай жерді ұтымды пайдалану қызметі Ресей 
экономикасының өтпелі кезеңі болып саналады. Бұл амал барлық 
ТМД елдеріне тəн, оның ішінде Қазақстанға да. Еуропалық одақ 
елдерінде арнайы ынталандырудың қажеттілігі туындайды, өйткені 
бұл қызмет жеке меншік жағдайда ойдағыдай орындалады.

Салық ставкаларын анықтауға арналған база оның қызметтерімен 
қатар, ақылы жер пайдалану жүйесінің дамуымен де байланысты. 
Жер бағасы болмаған жағдайында салық ставкалары жер бағалау 
баллы арқылы жасалады. Салықтардың түрлі белгілері бойынша 
жіктелуіне сəйкес Қазақстанда қолданылатын жер салығының мы-
надай ерекшеліктерін айтуға болады: 

● Тура (тікелей), салыну нысаны жəне төлеуші мен мемлекет 
арасындағы қарым-қатынасқа байланысты; 

● Нақты, яғни нысанның оның тиімді пайдалануы есептелмей, 
сыртқы белгісі бойынша;

● Жалпы, пайдалану белгісі ол мемлекетке түскенде өз 
дербестігінен айырылады;

● Салықты төлететін жəне билік ететін жергілікті органға байла-
нысты. 

Салық жер телімінің орналасқан орнына байланысты төленеді. 
Бюджетке түскен салық сомасы жергілікті үкімет органдардың 
иелігінде қалады, бұл арқылы жергілікті атқару органдарының 
салық жинаудағы ынталылығы қамтамасыз етіледі.

Жер салығын төлеудің көзі барлық қызмет факторларының 
есебінен алынған жер иеленушілер мен жерді пайдаланушылардың 
табысы немесе пайдасы болып саналады.

Жерге төлем енгізудің негізгі мақсаттарына жерлерді ұтым ды 
пайдалануды ынталандыруға, топырақ құнарлығын арттыру, əртүрлі 
саладағы жерлерде шаруашылық жүргізудегі əлеу меттік - экономикалық 
жағдайларды түзету, елді мекендерде ин фра структураның дамуын 
қамтамасыз ету кіреді. Бұл шараларды əлеуметтік қаржыландыру 
қорларының құрылуы, пайдалануға бағытталған құқықтық, ұжым-
дастыру, экономикалық жəне тағы басқа шаралар жүйесі кіретін, 
топырақ құнарлығын жоғарылату жəне қайта өндіру үшін олардың 
ауыл шарушылық айналымынан жөнсіз төлетуді тоқтата отырып, олар-
ды зиянды əсерлерден қорғау, жер өнімділігін қалпына келтіру жатады.

Жерлерді қорғау өндірістің табиғат қорғау технологияларын 
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ынталандыру, жерлердің меншік иелеріне өтемақы төлеуді енгізу 
жолдарымен жер декларациясы мен шаруашылық қызметтердің 
басқа жағымсыз салдарын жою мақсатында жүргізіледі. Жердің 
жағдайымен жалпы – экономикалық жағдайлардан басқа, жер 
иеленушілерге, жер пайдаланушыларына жəне арендаторларға 
олардың жерлерінің сапасының нашарлауына байланысты, 
деградацияға немесе бұзылуға ұшыраған жерлерді жақсарту жəне 
қалпына келтіруді жүзеге асыру, есеп тетіктерін құру жəне жерлердің 
экологиялық жағдайын тексеру, жердің меншік иелерін, жер 
пайдаланушылардың жер телімдерінің тиімді пайдалану жүйелерін 
экологиялық нормативтермен қамтамасыз етеді.

Жер – өндірістің үнемі қажетті шарты жəне оны дұрыс пай-
даланған жағдайда оның құнары жоғалмайды. Басқа материалдық 
құндылықтарға қарағанда, жер əр жыл сайын өнім бере алады. 

Қазақстан Республикасының жер туралы заңына сəйкес жеке 
меншіктегі, тұрақты жер пайдалануда немесе алғашқы қайтарымсыз 
уақытша жер пайдаланудағы жер телімдеріне Қазақстан 
Республикасының салық кодексіне сай жер салығы салынады. 
Салық салу мақсатында барлық жерлер олардың нысаналы мақсаты 
бойынша мынадай санаттарға бөлінеді:

1) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге;
2) елдi-мекенді жерлерге;
3) өнеркəсiп, көлiк, байланыс, қорғаныс жəне өзге де ауыл 

шаруашылығы емес мақсаттағы жерлерге;
4) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлерiне, сауықтыру, 

рекреациялық жəне тарихи-мəдени мақсаттағы жерлерге;
5) орман қорының жерлерiне;
6) су қорының жерлерiне;
7) босалқы жерлерге тиесiлiгiне қарай.
Жердің қандай да болсын санатқа тиесілігі Қазақстан Рес-

публикасының жер заңнамасында белгiленедi. Елдi мекендер жер-
лерi салық салу мақсаты үшiн мынадай екi топқа бөлiнген:

1) тұрғын үй қоры, соның iшiнде олардың жанындағы құрылыстар 
мен ғимараттар орналасқан жерлердi қоспағандағы, елдi мекендер 
жерлерi;

2) тұрғын үй қоры, соның iшiнде олардың жанындағы құрылыстар 
мен ғимараттар орналасқан жерлер.

Жердің мынадай санаттары салық салуға жатпайды:
1) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлерi;
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2) орман қорының жерлерi;
3) су қорының жерлерi;
4) босалқы жерлер
Аталған жерлер тұрақты жер пайдалануға немесе бастапқы өтеусiз 

уақытша жер пайдалануға берiлген жағдайда, олар белгiленген 
тəртiппен салық салуға жатады.

Жер салығының мөлшерi жер иеленушiлер мен жер 
пайдаланушылардың шаруашылық қызметiнiң нəтижелерiне байла-
нысты болмайды.

Жер салығын есептеу үшін қажет:
1) меншiк құқығын, тұрақты жер пайдалану құқығын, өтеусiз 

уақытша жер пайдалану құқығын куəландыратын құжаттар;
2) жер ресурстарын басқару жөніндегі уəкiлеттi мемлекеттік ор-

ган əр жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша берген жерлердiң 
мемлекеттiк сандық жəне сапалық есебiнің деректерi. 

Жер салығы:   
1) жеке меншiк құқығындағы;   
2) тұрақты жер пайдалану құқығындағы; 
3) бастапқы өтеусiз уақытша жер пайдалану құқығындағы салық 

салу нысандары бар жеке жəне заңды тұлғаларға салынады. 
 Заңды тұлғаның шешiмi бойынша оның құрылымдық бөлiмшелерi 

жер салығын төлеушiлер ретiнде қарастырылады. Шаруа немесе 
фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимi қолданылатын 
қызметте пайдаланылатын жер телімдері бойынша бiрыңғай жер 
салығын төлеушiлер: мемлекеттік мекемелер; уəкiлеттi мемлекеттік 
органның қылмыстық жазаларды атқару саласындағы түзеу 
мекемелерiнiң мемлекеттiк кəсiпорындары.

Мына төменде аталатын заңды тұлғалар жəне жеке тұлғалар жер 
салығын төлеуден босатылады:

- шаруа немесе фермер  қожалықтары  үшін арнаулы салық 
режимі қолданылатын қызметте пайдаланылатын жер телімдері 
бойынша бірыңғай жер салығын төлеушілер;

 - мемлекеттік мекемелер;
 - уəкілетті мемлекеттік органның қылмыстық жазаларды атқару 

саласындағы түзеу мекемелерінің мемлекеттік кəсіпорындары;
- діни бірлестіктер;
- Ұлы Отан соғысына қатысушылар жəне соларға теңестiрiлген 

адамдар, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегi 
мен мінсiз əскери қызметi үшiн бұрынғы КСРО ордендерiмен жəне 
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медальдарымен марапатталған адамдар, 1941 жылғы 22 маусым – 
1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемінде алты ай жұмыс істеген 
(қызмет өткерген) жəне Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы 
жанқиярлық еңбегi мен мінсiз əскери қызметi үшiн бұрынғы КСРО 
ордендерiмен жəне медальдарымен марапатталмаған адамдар, 
мүгедектер, сондай-ақ бала жасынан мүгедектiң ата-анасының 
бipeyi:

- тұрғын-үй қоры, соның iшiнде, оның жанындағы құрылыстар 
мен ғимараттар орналасқан жер телімдері жəне    үй маңындағы жер 
телімдерi;

- өзіндік (қосалқы) үй шаруашылығын жүргiзу, бағбандық үшiн 
берiлген жəне құрылыс алып жатқан жерлердi қоса алғанда, саяжай 
құрылысына арналған жер телімдерi жəне   гаражға арналған жер 
телімдерi бойынша.

- тұрғын үй қоры, соның iшiнде оның жанындағы құрылыстар 
мен ғимараттар орналасқан жер телімдерi жəне үй маңындағы жер 
телімдерi бойынша – «Ардақты ана» атағына ие болған, «Алтын 
алқа» алқасымен наградталған көп балалы аналар; 

- тұрғын үй қоры, соның iшiнде оның жанындағы құрылыстар 
мен ғимараттар орналасқан жер телімдерi бойынша жеке тұратын 
зейнеткерлер;

Жекелеген жағдайларда жер салығын төлеушiнi айқындау 
ерекшелігі мынадай:

1. Егер жер телімдерiн иелену немесе пайдалану құқығын растай-
тын құжаттарда немесе тараптардың келiсiмiнде өзгеше көзделмесе, 
пайлық инвестициялық қор активтерiнiң құрамына кiретiн 
жер телімiн қоспағанда, бiрнеше тұлғаның ортақ меншiгiндегi 
(пайдалануындағы) жер телімi бойынша осы тұлғалардың əрқайсысы 
жер салығын төлеушi болып табылады.

Пайлық инвестициялық қор активтерiнiң құрамына кiретiн жер 
учаскесi бойынша осы пайлық инвестициялық қордың басқарушы 
компаниясы жер салығын төлеушi болып табылады.

2. Жер телімiне сəйкестендіру құжаттары болмаған жағдайда, 
пайдаланушыны жер телімiне қатысты жер салығын төлеушi ретiнде 
тану үшiн осындай телімдi оның нақты иеленуi жəне пайдалануы 
негiз болып табылады.

3. Лизинг алушы қаржы лизингiнің шартына сəйкес жылжымай-
тын мүлiк нысанымен бiрге қаржы лизингiне берiлген (алынған) жер 
телімi бойынша жер салығын төлеушi болып табылады.
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Жер телімi (жер телімiне ортақ үлестiк меншiк кезiнде - жер үлесi) 
салық салу нысаны болып табылады. Мыналар салық салу нысаны 
болып табылмайды: елдi мекендердiң ортақ пайдалануындағы жер 
телімдерi:

Алаңдар, көшелер, өткелдер, жолдар, жағалаулар, саябақтар, 
саяжолдар, гүлзарлар, су айдындары, жағажайлар, зираттар жəне 
халықтың мұқтаждарын қанағаттандыруға арналған өзге де нысан-
дар (су құбырлары, жылу құбырлары, электр беру желiлерi, тазарту 
құрылғылары, күл-қоқыс құбырлары, жылу трассалары жəне басқа 
да ортақ пайдаланудағы инженерлiк жүйелер) алып жатқан жəне 
соларға арналған жерлер елдi мекендердiң ортақ пайдалануындағы 
жерлерге жатады; ортақ пайдаланудағы мемлекеттiк автомобиль 
жолдарының желiсi алып жатқан жер телімдер;  бөлінген белдеудегi 
ортақ пайдаланудағы мемлекеттiк автомобиль жолдарының желiсi 
алып жатқан жер алаптары, жол тарамдары, өткерме жолдар, жа-
санды құрылғылар, жол бойындағы резервтер мен өзге де жол 
қызметiн көрсету жөнiндегi құрылғылар, жол қызметiнің қызметтiк 
жəне тұрғын үй-жайлары, қардан қорғайтын жəне əсемдік екпелер 
орналасқан жерлер; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешімi бой-
ынша консервацияланған нысандар орналасқан жер телімдерi; жалға 
берiлетiн үйлердi күтiп-ұстау үшiн сатып алынған жер телімдерi .

Жекелеген жағдайларда салық салу нысанын айқындау бой-
ынша, темiр жолдар, оқшаулау белдеулерi, темiр жол станцияла-
ры, вокзалдар орналасқан жер телімдерiн қоса алғанда, Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгiленген тəртiппен темiр 
жол көлiгi ұйымдарының нысандарына берiлген жер телімдерi 
темiр жол көлiгiнің ұйымдары үшiн жəне электр беру желiлерiнің 
тiректерi мен кiшi станциялар алып жатқан жер телімдерiн қоса 
алғанда, балансында электр беру желiлерi бар энергетика жəне 
электрлендiру жүйесiнің ұйымдары үшiн осы ұйымдарға Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгiленген тəртiппен берiлген 
жер телімдерi салық салу объектiсi болып табылады.

Мұнай құбырлары, газ құбырлары алып жатқан жер телімдерiн қоса 
алғанда, балансында мұнай құбырлары, газ құбырлары бар, мұнай мен газ 
өндiрудi, тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдар үшiн осы ұйымдарға 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тəртiппен 
берілген жер телімдерi салық салу нысаны деп саналады.

Салық салу нысандарын жəне салық  салуға байланысты ны-
сандарды орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қою бойын-
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ша,салық органы салық төлеушіні салық салу нысандарының жəне 
салық салуға байланысты нысандардың орналасқан жері бойынша 
тіркеу есебіне қоюды, салық салу нысандарын жəне салық салуға 
байланысты нысандарды есепке алуды, тіркеуді жүзеге асыратын 
уəкілетті мемлекеттік органдардың мəліметтері негізінде салық 
төлеушінің мүлік салығын, көлік құралы салығын, жер салығын, 
бірыңғай жер салығын жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдерді төлеуін қамтамасыз ету жұмыстарын жүргізеді.

Меншік, тұрақты жер пайдалану, бастапқы өтеусіз уақытша 
жер пайдалану, өтеулі уақытша жер пайдалану, уақытша иелену 
жəне пайдалану, сенімгерлік басқару құқығында салық салу ны-
сандары жəне салық салуға байланысты нысандары бар, салық ор-
ганында олар жөнінде мəліметтер жоқ жеке тұлғалар салық салу 
нысандарының жəне салық салуға байланысты нысандарының 
орналасқан жері бойынша салық органына тіркеу есебіне қою ту-
ралы салықтық өтініш тапсыруға құқылы. Салық салу нысаны бо-
лып табылатын аяқталмаған құрылыс нысаны бойынша жеке тұлға 
салық салу нысанының орналасқан жері бойынша салық органы-
на тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтініш тапсыруға міндетті. 
Меншік, тұрақты жер пайдалану, бастапқы өтеусіз уақытша жер 
пайдалану, өтеулі уақытша жер пайдалану, уақытша иелену жəне 
пайдалану, сенімгерлік басқару құқығында салық салу нысандары 
жəне салық салуға байланысты нысандары бар заңды тұлғалар жəне 
дара кəсіпкерлер мұндай құқық туындаған күннен бастап он жұмыс 
күні ішінде салық салу нысандарының жəне салық салуға байла-
нысты нысандарының орналасқан жері бойынша салық органына 
тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтініш беруге міндетті.

Салық салу нысандарының жəне салық салуға байланысты 
нысандарының орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қою үшін 
табыс етілген, көрсетілген салықтық өтінішке құқық белгілейтін 
сəйкестендіру немесе салық салу нысанының иелігін не оның пайда-
ланылуын растайтын жəне салық салу нысанын жəне салық салуға 
байланысты нысанға билік ететін өзге де құжаттардың нотариат 
куəландырған көшірмесі қоса беріледі.

Салық органы салық төлеушіні салық салу нысандарының жəне 
салық салуға байланысты нысандардың орналасқан жері бойынша 
тіркеу есебіне қоюды уəкілетті мемлекеттік органдардан мəліметтер 
жəне көрсетілген салықтық өтінішті алған күннен бастап үш жұмыс 
күні ішінде жүзеге асырады.
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Байланыс желiлерiнiң тiректерi алып жатқан жер телімдерiн 
қоса алғанда, балансында радиорелелiк, əуе, кабельдiк байланыс 
желілерi бар байланыс ұйымдары үшiн осы ұйымдарға Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгiленген тəртiппен берiлген жер 
телімдерi салық салу нысаны болып табылады.     

Жер салығының мөлшері жер иеленушілер мен жер 
пайдаланушылардың шаруашылық қызметінің нəтижелеріне байла-
нысты болмайды.

Тұрақты жер пайдаланудың бастапқы өтеусіз уақытша жер 
пайдаланудың меншік құқығын куəландыратын мемлекеттік акт 
немесе жер телімін уақытша пайдалану шарты болмаған жағдайда, 
пайдаланушыны жер теліміне қатысты жер салығын төлеуші ретінде 
тану үшін осындай телімді оның нақты иеленуі жəне пайдалануы 
негіз болып табылады.

Жер салығын анықтау үшін жер телімінің алаңы салық базасы 
болып табылады.

Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерге салынатын жер 
салығының базалық ставкалары 1 гектарға есептеліп белгіленеді 
жəне топырақтың сапасы бойынша сараланады.

Жазық аумақтардың далалық жəне қуаң далалық аймақтарының 
кəдімгі жəне оңтүстік қара топырақты, күңгірт-сарғылт жəне сарғылт 
топырақты, сондай-ақ тау бөктеріндегі аумақтардың күңгірт сұр, тау 
бөктерінің қара топырақты жерлеріне бонитет балына барабар түрде 
белгіленеді. 

Аталған жер санаттарына балл бонитетті қолдану арқылы жер 
салығын есептеуге арналған салық ставкалары қолданыстағы Салық 
Кодексінің 378-бабында бекітілген.

 Жеке тұлғаларға өзіндік үй шаруашылығын, бағбандық жəне 
саяжай құрылысын жүргізу үшін қора-қопсы салынған жерді қоса 
алғанда, ауыл шаруашылығы мақсатындағы берілген жерлерге  
базалық салық ставкалары мынадай мөлшерде белгіленеді:

1) көлемі 0,50 гектарға дейін қоса алғанда – 0,01 гектар үшін 20 
теңге;

2) көлемі 0,50 гектардан асатын алаңға – 0,01 гектар үшін 100 
теңге.

Елді мекендердің тұрғын үйге қызмет көрсетуге арналған жəне 
тұрғын үй қоры, оның ішінде ондағы құрылыстар мен ғимараттар 
орналаспаған жерлеріне жататын жер учаскесінің бір бөлігі үй 
іргесіндегі жер телімі болып есептеледі.
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Үй іргесіндегі жер телімдеріне мынадай базалық салық ставкала-
ры бойынша салық салынады:

1) Астана, Алматы қалалары жəне облыстық маңызы бар қалалар 
үшін:

көлемі 1000 шаршы метрге дейін қоса алғанда – 1 шаршы метрі 
үшін  0,20 теңге;

көлемі 1000 шаршы метрден асатын алаңға – 1 шаршы метрі үшін         
6,00 теңге.

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша 1000 шаршы 
метрден асатын жер телімдеріне салық ставкалары 1 шаршы метрі 
үшін 6,0 теңгеден 0,20 теңгеге дейін төмендетілуі мүмкін.

 2) қалған елді мекендер үшін:
көлемі 5000 шаршы метрге дейін қоса алғанда – 1 шаршы метрі 

үшін   0,20 теңге;
көлемі 5000 шаршы метрден асатын алаңға – 1 шаршы метрі үшін         

1,00 теңге.
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша 5000 шаршы 

метрден асатын жер телімдеріне салық ставкалары 1 шаршы метрі 
үшін 1,00 теңгеден 0,20 теңгеге дейін төмендетілуі мүмкін.

  Елді мекендер шегінде, бірақ селитебті аумақтан тыс 
орналасқан өнеркəсіп жерлеріне жəне олардың санитариялық-
қорғаныштық, техникалық жəне өзге де аймақтарына базалық 
ставкалар жергілікті өкілді органдардың шешімдерімен 
төмендетілуі мүмкін. Жалпы төмендету базалық ставканың 30 
пайызынан артық болмауы керек.

 Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың, орман қоры мен су 
қорының ауыл шаруашылығы мақсаттарында пайдаланылатын 
жерлеріне ҚР Салық Кодексінің 378-бабы бойынша базалық ставка-
лар қолданылады.

  Жеке жəне заңды тұлғаларға ауыл шаруашылығы мақсаттарынан 
басқа да мақсаттарға пайдалануға берілген ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтардың, орман қоры мен су қорының жерлеріне ҚР Салық 
Кодексінің 383-бабы бойынша базалық ставкалар қолданылады.

  Елді мекендердің автотұрақтар мен автомобильге май құю стан-
циялары үшін бөлінген жерлері  тұрғын үй қоры, соның ішінде 
оның жанындағы құрылыстар мен ғимараттар алып жатқан жерді 
қоспағанда, ҚР Салық Кодексінің 381-бабына сəйкес елді мекендер 
жерлеріне белгіленген базалық ставкалардың он есе ұлғайтылған 
көлемінде салық салуға жатады.
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Жерлеріне базалық ставкалар қолданылатын елді мекенді 
жергілікті өкілді орган белгілейді.

Жергілікті өкілді органның шешімі бойынша салық ставкасы 
төмендетілуі мүмкін, бірақ ол ҚР Салық Кодексінің 381-бабында 
белгіленген мөлшерден кем болмауға тиіс.

 Мынандай төлеушілер салықты есептеген кезде тиісті ставкілерге 
0,1 коэффицентті қолданады: 

 1) балалардың сауықтыру мекемелері, мемлекеттік табиғи 
қорықтар (биосфералық қорықтарды қоса алғанда), мемлекеттік 
табиғи резерваттар, мемлекеттік табиғат парктері, мемлекеттік 
зоологиялық парктер, мемлекеттік ботаникалық бақтар, мемлекеттік 
дендрологиялық парктер; 

2) діни бірлестіктерді қоспағанда, коммерциялық ұйымдар; 
3) қызметінің негізгі түрі ормандардың өртке қарсы құрылғысы, 

өртке қарсы, орман зиянкестері мен ауруларына қарсы күрес, 
табиғи ресурстарды ұдайы молайту жəне ормандардың экологиялық 
əлеуетін арттыру жөніндегі жұмыстарды орындау болып табылатын 
мемлекеттік кəсіпорындар; 

4) балықты ұдайы молайту мақсатындағы мемлекеттік 
кəсіпорындар; 

5) ғылыми кадрларды мемлекеттік аттестаттау саласындағы 
міндеттерді жүзеге асыратын мемлекеттік кəсіпорындар; 
психоневрологиялық жəне туберкулез мекемелері жанындағы 
емдеу-өндірістік кəсіпорындар. 

Жоғарыда аталған жер салығын төлеушілер жер телімдерін жалға 
беретін болса, онда олар салықты 0,1 коэффицентті қолданбай, жал-
пы белгіленген тəртіппен есептейді.

Салықты есептеу мен төлеудің жалпы тəртібіне келетін болсақ, 
салықты есептеу əрбір жер телімі бойынша жеке салық базасына 
тиісті ставканы қолдану арқылы жүргізіледі.

Жер телімін иелену құқығы немесе пайдалану құқығы 
тоқтатылған жағдайда жер салығы жер телімін іс жүзінде пайда-
лану кезеңі үшін есептеледі. Ал, бюджетке жер салығын төлеу жер 
телімінің орналасқан жері бойынша жүргізіледі.

Салық жылы ішінде елді мекенді қоныстың бір санатынан басқа 
санатына ауыстыру кезінде ағымдағы жылғы жер салығы салық 
төлеушілерден осы елді мекендер үшін бұрын белгіленген став-
калар бойынша, ал келесі жылы қоныстардың жаңа санаты үшін 
белгіленген ставкалар бойынша алыналы. 
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Елді мекен таратылған жəне оның аумағы басқа елді мекеннің 
құрамына қосылған кезде, таратылған елді мекеннің аумағында жаңа 
ставка тарату іске асырылған кейінгі жылдан бастап қолданылады. 
Салық төлеушілер орналасқан жер телімдері бонитетінің балда-
рын анықтау мүмкін болмаған жағдайда, жер салығының мөлшері 
шектесіп орналасқан жерлердің бонитет балы негізге алына отырып 
анықталады. Ортақ үлестік меншіктегі салық салу нысандары бой-
ынша салық олардың осы жер теліміндегі үлесіне барабар есептеледі. 

Жеке тұлғалардың жер салығын есептеуге арналған мысал:
М. Н. Шариповтың Алматы қаласында жер телімі бар, онда мы-

надай объектілер орналасқан:
1. аумағы 200 шаршы метр болатын тұрғын үй;
2. бау-бақша – 0,09 га;
3. үй жанындағы телім 427 шаршы метр.
Жер салығының сомасын есептеу талап етіледі.
 Есептеу жолы:
1. Тұрғын үйге: 200 х 28 тг 95тиын = 5790 тг, мұнда 28 тг 95 тиын 

Салық Кодексінде бекітілген Алматы қаласы бойынша базалық 
салық ставкасы;

2. Бау бақшаға салық: 0,09 га х 20 тг = 18 тг, мұнда жеке тұлғаларға 
қора-қопсы салынған жерді қоса алғанда, өзіндік (қосалқы) үй 
шаруашылығын, бағбандық жəне саяжай құрылысын жүргізу үшін 
берілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге  базалық 
салық ставкалары мынадай мөлшерде белгіленеді:

 1) көлемі 0,50 гектарға дейін қоса алғанда – 0,01 гектар үшін 20 
теңге;

 2) көлемі 0,50 гектардан асатын алаңға – 0,01 гектар үшін 100 
теңге.

3. Үй жанындағы телімі үшін салық: 400 ш.м х 0,20 тг= 80 тг, 
мұнда үй іргесіндегі жер телімдері мынадай базалық салық ставка-
лары бойынша салық салынуға жатады:

 1) Астана, Алматы қалалары жəне облыстық маңызы бар 
қалалар үшін:

көлемі 1000 шаршы метрге дейін қоса алғанда – 1 шаршы метрі 
үшін    0,20 теңге;

көлемі 1000 шаршы метрден асатын алаңға – 1 шаршы метрі үшін         
6,00 теңге.

Ауылшаруашылық өнімін өндіруші заңды тұлғалар үшін бюд-
жетпен есеп айырысуда арнаулы салық режимінде жүзеге асыра-
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тын заңды тұлғалардың жер салығын төлеу тəртібі белгіленген. 
Қорғаныс қажеті үшін берілген жерлерге салынатын салықты алу 
тəртібін Қазақстан Республикасы Үкіметі белгілейді.

Заңды тұлғалардың салықты есептеу тəртібі мен төлеу мерзімдері 
мынандай:

Заңды тұлғалар жер салығы сомаларын салық базасына тиісті 
салық ставкасын қолдану арқылы дербес есептейді. Заңды тұлғалар 
салық кезеңі ішінде жер салығы бойынша ағымдағы төлемдерді 
есептеуге жəне төлеуге міндетті. 

Ағымдағы төлемдердің сомалары ағымдағы жылдың 25 
ақпанынан, 25 мамырынан, 25 тамызынан, 25 қарашасынан 
кешіктірілмейтін мерзімдерде төленуге тиіс. Бірінші төлем 
мерзіміндегі ағымдағы төлем мөлшері алдыңғы салық кезеңінде іс 
жүзінде төленген сомалардың төрттен бір мөлшерінде белгіленеді.

Екінші, үшінші жəне төртінші мерзімдерде төленуге тиіс 
ағымдағы төлемдердің сомалары алдыңғы салық кезеңінде жер 
салығы бойынша салық декларациясында көрсетілген нақты салық 
міндеттемелерінің сомалары негізге алына отырып анықталады. Бұл 
ретте ағымдағы төлемдердің сомалары бірінші төлем мерзімінде 
төленген ағымдағы төлем ескеріле отырып тең үлеспен төленеді.

Жер салығын төлеу бойынша салық міндеттемелері туындаған 
күннен кейінгі, белгіленген кезекті мерзім салық міндеттемелері 
туындаған кезде жыл ішіндегі салықтың ағымдағы сомаларын 
төлеудің бірінші мерзімі болып табылады. Заңды тұлғалар салық салу 
нысандарын пайдалануға немесе жалға беру күнінен кейінгі кезекті 
мерзім салықтың ағымдағы сомаларын төлеудің бірінші мерзімі 
болып табылады. Бұл ретте ағымдағы төлемдер сомалары салық 
міндеттемелері туындаған кезде айқындалған салық базасына тиісті 
салық ставкасын қолдану арқылы есептеледі. Ағымдағы төлемдерді 
төлеудің соңғы мерзімінен кейін салық міндеттемелері туындаған 
кезде салық төлеушілер салық сомасын салық міндеттемелері 
туындаған айдан кейінгі айдың 25-сінен кешіктірмей төлейді.

Жыл ішінде жер салығын есептеу мен төлеу бойынша 
міндеттемелер туындаған кезде салық төлеушілер салық мін-
деттемелері туындаған кезден бастап отыз күнтізбелік күн ішінде 
ағымдағы төлемдердің есебін салық салу нысанының орналасқан 
жері бойынша салық органына табыс етуге тиіс. Ағымдағы 
төлемдердің есеп-қисабының нысанын жəне толтыру тəртібін 
уəкілетті мемлекеттік орган белгілейді.
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Заңды тұлға бойынша жер салығын есептеуге мысал:
Заңды тұлға жалпы аумағы 230 га болатын жер теліміне ие, оның 

ішінде: көпшілік тұрмайтын жерде орналасқан халық тұтынатын 
тауарлар өндіретін кəсіпорын орналасқан 25 га аумақта бонитет 
ұпайы– 43 тең жəне 100 га ауылшаруашылық мақсаттар үшін пай-
даланылатын жартылай шөлдік белдеудегі жердің бонитет ұпайы 
– 80, қалған жерлер ауыл шаруашылық мақсатында пайдаланыл-
майтын жерлер, бірақ өнеркəсіп мақсатында қолданылады, бони-
тет ұпайы – 15

Жер салығының сомасын анықтау керек.
Есептеу жолы:
1. 25га х 2228,61= 55715,25 тг, мұнда, 2228,61тг – салық кодексінің 

383- бабында бекітілген балл бонитет торы арқылы есепте берілген 
43 балл ұпайына сəйкес келетін елді мекендерден тыс орналасқан 
өнеркəсіп жерлеріне салынатын базалық салық ставкасы.

2. ауылшаруашылық мақсаттар үшін пайдаланылатын жарты-
лай шөлді белдеудегі жердің салығы Салық Кодексінің 383-бабына 
сəйкес балл бонитет торы арқылы 80 бонитет ұпайына 110,97 тг-ден 
келеді, сондықтан салық сомасы – 100 га х 110,97 тг = 11097тг бо-
лады.

3. Барлық ауыл шаруашылық мақсатында пайдаланылмайтын, 
бірақ өнеркəсіп мақсатында қолданылатын жерлер – 105га (230 
– 25га – 100га) салық кодексінің 383-бабында бекітілген балл бо-
нитет торы арқылы 15 бонитет ұпайына сəйкес келеді базалық 
салық ставкасы – 777,35 тг. Есептелген жер салығы тең – 81622 
тг(105 га х 777,35 тг).

Сонымен заңды тұлға бойынша барлық есептелген жер салығы – 
148434,25тг.

 Студенттердің өз бетінше дайындалуына арналған сұрақтар:
1. Меншікке салынатын салықтардың экономикалық маңызы неде?
2. Мүлікке салық салу дегеніміз не? 
3. Салық салынатын мүліктің құны қалай есептеледі?
4. Мүлік салығының қажеттілігі неде?
5. Мүлік салығын кім төлейді? 
6. Мүлік салығын кімдер төлемейді?
7. Жеке тұлғалардың мүлкіне салық салу ерекшеліктері. 
8. Мүлік салығы бойынша салық салу нысандары.
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9. Мүлік салығын есептеуде қолданылатын ставкалар. 
10. Мүлік салығын есептеу жəне төлеу тəртібі қандай?
11. Көлік құралдарына салық салудың маңыздылығы, мəні неде?
12. Көлік құралдары салығын кімдер төлейді?
13. Көлік құралдарына салынатын салық салу нысандары?
14. Көлік құралдарына салынатын салықтан босатылатын жеке 

тұлғалар кімдер?
15. Көлік құралдарына салынатын салықтан босатылатын заңды 

тұлғалар кімдер?
16. Көлік құралдарына салынатын салықты есептеуде қолданылатын 

ставкалар қандай? 
17. Көлік құралдарына салынатын салықтың есебі қалай жүргізіледі?
18. Көлік құралдары салығын төлеу мерзімдері.
19. Жер салығының төлеушілері.
20. Жер салығын төлемейтін тұлғалар.
21. Жер салығының салық салу нысаны жəне салық салу базасы.
22. Салық салу мақсатындағы жер категориясы. 
23. Салық салуға жатпайтын жер категориясы.
24. Заңды тұлғаларға жер салығын есептеуде қолданылатын ставка-

лар.
25. Жеке тұлғаларға жер салығын есептеуде қолданылатын ставка-

лар. 
26. Заңды тұлғалардың жер салығын есептеу жəне бюджетке төлеу 

тəртібі.
27. Жеке тұлғалардың жер салығын есептеу жəне бюджетке төлеу 

тəртібі.
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3-БӨЛІМ. ТҰТЫНУҒА САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАР
 

5-ТАРАУ. ТҰТЫНУҒА САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАРДЫҢ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАЗМҰНЫ МЕН ТАБИҒАТЫ, 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖƏНЕ ЕСЕПТЕУ, ТӨЛЕУ ТƏРТІБІ

Тұтынуға салынатын салықтар – бағаға немесе тарифке үстеме 
түрінде белгіленген салықтар, олар салық төлеушінің табыстарына 
немесе мүлкіне тікелей байланысты емес.

Қазіргі кезде халықаралық стандартқа сəйкес жəне экономикалық 
термин ретінде тұтыну салығы деп аталып жүр. Кейбір дамыған 
мемлекеттерде «тұтыну салығы» десе, ал бірқатар елдерде «жа-
нама салықтар» ретінде аталуда, қалай атасақта бұл салықтардың 
мағынасы мен мазмұны өзгермейді. Сондықтан күнделікті тұрмыста 
кейде қатар аталып қолданылуда.

Тұтынуға салынатын салықтар өз ретінде мемлекеттің фискал-
ды мүдделерін білдіреді. Оларды саналы пайдалану баға белгілеу 
процесіне оңтайлы ықпал жасауы жəне тұтыну құрылымына əсер 
етуі мүмкін. Бұдан басқа, салық төлеушілер үшін табыстарға тура 
салық салудың өсуінен гөрі олардың шығыстарына салық салудың 
өсуі жақсырақ. Сонымен бірге тұтынуға салынатын салықтар болып 
табылатын акциздерді, сатудан алынатын салықты, қосылған құнға 
салынатын салықты пайдаланудың көбірек артықшылығы болады, 
өйткені: олардан жалтару қиынырақ; олармен экономикалық заң 
бұзушылық аз байланысты; олар еңбекке деген ынталандырмалар-
ды аз қысқартады; тапшылықтың жоқтығы жағдайында, ауысты-
рушы тауарға да тұтынушының таңдау құқығын сақтап қалады; 
салықтардың жасырымдылығын қамтамасыз етеді жəне т.с.с. Салық 
салу жүйесінде ортақ заңдылықтың болатынын есте ұстау қажет: 
экономиканың дағдарысы жағдайында, тұралаған-өндірістегі, 
саудадағы жəне экономиканың басқа секторларындағы тоқырауда 
– салық салуды тұтынысқа обьективті қайта бағдарлау болады. 
Осы кезде мемлекеттің шығыстары тым қысқармайды, тіпті кей-
де халықтың жұмыспен қамтылуының төмендеуінің нəтижесінде 
оның əлеуметтік қолдауды кеңейту, экономиканың құрылымын 
қайта құруға, оның тіршілікті қамтамасыз ететін салаларын 
қолдауға жұмсалатын шығыстарды арттыру қажеттігінен көбейеді. 
Сондықтан салық ауыртпалығын тұтынатындарға ауыстырудың 
қажеттігі пайда болады. Бөлу процессіндегі белгілі бір теңестіруге 
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жанама салықтардың өзіндік əлеуметтік бағыттылығы осыдан 
көрінеді. Дүниежүзілік тəжірибе мұндай практиканы қолдап отыра-
ды.

Қазақстан ғалымдары С. Құлпыбаев, С. Ж. Ынтықбаева, В. Д. 
Мельников «Қаржы» оқулығында тұтынуға салынатын салықтардың 
табиғатындағы кемшіліктерін де атап өткен, онда кемшілік ретінде 
олардың инфляциялық жəне регрессивтік сипатын айтуға бола-
ды делінген. «Бірақ бұл салықтардың оң нəтижесі олардың теріс 
əсерін жауып кетеді. Егер баға өсетін болса, сонымен бірге бюджет 
шығыстары да өсетін болса, онда бұл салықтардан түсетін түсімдер 
бағаның өсуімен көбейетін болады. Бұл əлеуметтік бағдарламаларды 
іске асыруға қаражаттар алуға мүмкіндік береді. Бюджет жүйесіне 
инфляцияға қарсы автоматтық тетігі кіріктірілетін болады»деп атап 
көрсетілген.

 5.1 Қосылған құн салығы

Жанама салықтардың ішіндегі ең маңыздысы қосылған құнға са-
лынатын салық. 

Қосылған құн салығы дегеніміз – тауарларды (жұмыстарды, 
қызмет көрсетулерді) өндіру жəне олардың айналысы процесінде 
қосылған, оларды өткізу бойынша салық салынатын айналым 
құнының бір бөлігін бюджетке аудару, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының аумағындағы тауарлар импорты кезіндегі ау-
дарым.

Мемлекеттік бюджет кірістерінің жалпы сомасында қосылған 
құн салығының үлес салмағы 27,1% құрайды.

Қазақстан Республикасында экономиканы реформалау барысын-
да 1992 жылдың 1 қаңтарында айналым бойынша салықты жəне сату 
бойынша салықты алып тастауымен бір уақытта енгізілді. Нақ осы 
кезде Қазақстан егемендік  алды. Кеңес үкіметінен мұра болып қалған 
қаржы-несие жүйесі нарықтық даму жолына түскен жас мемлекеттің 
талабына сай келмеді, себебі ол əкімшілік бұйрыққа негізделген бола-
тын. Сондықтан ең алғашқы заң актілерінің, Республиканың жоғары 
кеңесі қабылдаған «Қазақстан Республикасының  салық  жүйесі ту-
ралы» жəне «Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі туралы» 
заңдарымен қатар дүниежүзілік тəжірибелердің прогрессивті тен-
денцияларына сəйкес жаңа салық  жүйесі қалыптаса бастады.  
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Алғаш рет қосымша құн салығы Францияда 1954 жылы енгізілген, 
қазіргі таңда ол көптеген елдерде қолданылады. Жанама салық 
ретінде қосымша құн салығы тауар (қызмет) бағасына қосымша 
ретінде болады, жəне кəсіпкердің табыстылығына əсер етпейді. 
Бұл салық кəсіпорынға емес, тұтынушыға арналған. Кəсіпорын оны 
жинақтаушы болып табылады.
Қосылған құн салығы дүние жүзінің 40 тан астам елдерінде, 

соның ішінде Европа экономикалық одағының 17 елінде пайданыла-
нылады. Бұл салықтың артықшылығы мынада: біріншіден, ол жаңа 
құн жасалынған орын бойынша салық төлеушілердің үлкен тобынан 
алынады; екіншіден, төлеушілер үшін де есептеудің салыстырмалы 
қарапайымдылығымен ерекшеленеді жəне үшіншіден, бағалардың 
өзгеруіне, төлеушінің қаржылық ахуалына, инфляция деңгейіне 
қарамастан мемлекет бюджетінің кірістерін қалыптастырудың 
сенімді жəне тұрақты базасын қамтамасыз етеді. ҚҚС қазіргі кез-
де Қазақстан Республикасының бюджет кірістерінің аса маңызды 
көздерінің бірі болып саналады. 

Салық төлеуші мемлекетке оны төлеу нəтижесінде кеткен 
шығыстың орнын бағаны көтеру жолымен толықтырады жəне 
салықты төлеуді сатып алушыға аударады. Салық салу ныса-
ны материалдық шығындарсыз өндірілген өнім болып саналатын 
қосылған құн болып табылады: қосылған құн болып өнімге кешенді 
шығыстар, мысалы, жарнамаға жұмсалатын жəне басқа бірқатар 
шығындар қамтылуы мүмкін.

Қосылған құн салығына сипаттама бергенде оның бір-
тұтастылығын жəне оның жан-жақтылығын айту керек, өйткені ол 
барлық тауарлар мен қызмет көрсету түрлерін қамтиды.

Бұл салықтың ерекшелігі оның үнемділігінде, яғни кезең сайын 
артық төленген салық сомасы келесі кезеңде үнемді болуы мүмкін. 
Басқаша айтқанда қосылған құн салығының ерекшелігі – оның 
кəсіпорынға қайта оралу мүмкіндігінде.

Басқа салықтармен салыстырғанда қосылған құн салығының 
бірқатар артықшылықтары бар. Ол тауар айналымының барлық 
кезеңін қамтиды жəне салық базасы мен мөлшерлемесі ұлғайған 
сайын, түсімдер көбеюі мүмкін. Бұл салық салудың қарапайым 
түрі, себебі, барлық төлеушілер үшін Қазақстан Республикасының 
аумағы бойынша салық жинаудың бірдей тетігі бекітілген жəне бұл 
салық кəсіпкердің табысының өсімді болуына қызығушылықты арт-
тырады. Салық заңдылығы төлеуші тұлғалар жиынтығын бекітеді. 
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Өзiнiң экономикалық мазмұны бойынша бұл ақырғы тұтыну-
шыға толығымен аударылатын салықтың əмбебап жанама түрi бо-
лып табылады. Қосылған құн салығы негiзiнен фискальдық функ-
цияны атқарады. Бiрақ оның тетіктерiнде реттеу мүмкiншiлiктерi 
де бар.

ҚҚС бюджет қаражаттарының инфляциялық құнсыздануын 
ескеретiн тиiмдi тұтқаларының бiрi болып табылады жəне бағаның 
өсуi мен салық түсiмiнiң арасындағы тура байланыстылығын 
көрсетедi. Ол мемлеткеттiң мүддесiнен туындайтын, яғни бағаларды 
босатумен жəне инфляциямен тығыз байланысты. Бағалардың өсуi 
ҚҚС ставкаларының өзгермей қалғанына байланыссыз, одан түсетiн 
түсiмдерiнiң өсуiне əкеледi. Салықтың ставкаларын дифференция-
лау арқылы, ҚҚС мемлекетке тұтынушылардың сұранысын реттеуге 
зор еркiндiк бередi. Осындай күйде ҚҚС экономиканы мемлекеттiк 
реттеу тетiгi ретiнде көрiнедi жəне экономикасы дамыған елдердiң 
өндiрiстiк ұлғаюын теңейтiн, яғни артық өндiрушiлiк процесiн 
бақылайтын мемлекеттiң берiк тетiгi.

Жанама салықтар тiкелей емес жанама түрде тауар немесе 
қызмет құны арқылы алынады. Жанама салықтарды сатушы емес 
тұтынушы төлейдi. Тауар немесе қызмет бағасына алдын-ала салық 
енгiзiлмегендiктен, iс жүзiнде оны бюджетке сатушы аударады. 
Бiздiң елiмiзде мұндай салықтарға акциздер, қосылған құнға салы-
натын салық жəне кедендiк баж салығы жатады. 

Қосылған құн салығының аударылуын келесi сызбадан көруiмiзге 
болады:

Салық салынатын айналым бойынша бюджетке төленуге 
тиісті ҚҚС сатылған тауарлар үшін төленуге тиісті ҚҚС сомасы 
арасындағы айырма ретінде анықталады. Заңнамаға сəйкес салық 
салынатын айналым жəне салық салынатын импорт ҚҚС-тың салық 
салу нысандары болып есептелінеді. ҚҚС-ты төлеушінің тауар-
ларды өткізу бойынша жасаған салық салынатын айналым болып 
табылады, оған салық кодексіне сəйкес қосылған құн салығынан 
босатылған жəне өткізу орны Қазақстан Республикасы болып та-
былмайтын айналым қосылмайды. Салық салынатын айналым 
мөлшері, оған қосылған құн салығын қоспай, мəміле жасаған 
тараптар қолданатын бағалар мен тарифтерді негізге ала оты-
рып, өткізілген тауарлар құны негізінде анықталады. Өткізілген 
тауарлардың құны қандай бір өзгеріске түскен жағдайда, салық 
салынатын айналым мөлшері тиісті түрде түзетіледі. Қазақстан 
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Республикасының кеден заңнамасына сəйкес мағлұмдамалануға 
тиісті, Қазақстан аумағына əкелінетін жəне əкелінген тауарлар 
қосылған құн салығынан босатылғандарын қоспағанда салық 
салынатын импорт болып табылады. Салық салынатын импорт 
мөлшеріне кеден заңнамасына сəйкес белгіленетін импорттала-
тын тауардың кедендік құны, сондай-ақ қосылған құнға салы-
натын салықты қоспағанда, Қазақстан Республикасында тауар-
лар импорты кезіндегі салық жəне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер сомалары қосылады.

Тауарға қатысты өткiзу бойынша айналым: 
 1) тауарға меншiк құқығын берудi, оның iшiнде: 
• тауарды сатуды; 
• тауарды тиеп жөнелтудi, оның iшiнде басқа тауарларға 

(жұмыстарға, қызмет көрсетулерге) алмастыруды; 
• тауар экспортын; 
• тауарды тегiн берудi; 
• жарғылық капиталға жарна төлеудi; 
• жұмыс берушiнiң жалдамалы қызметкерге жалақы есебiнен 

тауар беруiн; 
 2) тауарды төлем мерзiмiн ұзарту шартымен тиеп жөнелтудi; 
  3) комиссия шарттары бойынша тауарды тиеп жөнелтудi; 
 4) қарызды төлемеген жағдайда кепiл берушiнiң кепiлге қойылған 

мүлкiн (тауарын) беруiн; 
 5) кəсіпкерлік қызмет үшін сатып алынған тауарды қосылған 

құн салығын төлеушінің не оның жалдамалы жұмыскерлерінің, 

қатысушылардың жəне (немесе) басқа тұлғалардың кəсіпкерлік 
қызметке жатпайтын мақсатта пайдалануын; 

 6) бiр заңды тұлғаның қосылған құн салығын дербес төлеушiлерi 
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болып табылатын бiр құрылымдық бөлiмшесiнiң екiншi құрылымдық 
бөлiмшесiне тауар жөнелтуiн; 

7) бұрын экспорт режимiнде шығарылған тауарды керi импорт 
режимiнде қайтаруды бiлдiредi. 

 Жұмыстарды, қызмет көрсетулерді өткізу бойынша айналым 
кез келген жұмыстар орындауды немесе қызмет көрсетудің, соның 
ішiнде олардың тегiн орындалуын, сондай-ақ тауарды өткiзуден 
өзге сыйақы үшiн кез келген қызметтi, оның iшiнде: 

1) мүлiктi уақытша иелiкке берудi жəне мүлiктi жалдау (жалгерлiк) 
шартымен пайдалануды; 

 2) санаткерлiк меншiк нысандарына, соның iшiнде жарғылық 
капиталға салым ретiнде құқықтар беруді; 

 3) жұмыс берушiнiң жалдамалы қызметкерге жалақы есебiнен 
жұмыстар орындауын, қызметтер көрсетуiн; 

 4) қосылған құн салығын дербес төлеушiлер болып табылатын 
бiр заңды тұлғаның құрылымдық бөлiмшелерi арасында жұмыстар 
орындауын, қызметтер көрсетуiн бiлдiредi. 

 Мыналар: 
1) бiрлiгiнiң құны екi айлық есептiк көрсеткiштен аспайтын тау-

арды жарнамалық мақсатта беру не сыйлау; 
 2) тапсырысшының мердігерге дайын өнімді мердігердің дай-

ындауы, ұқсатуы, құрастыруы (монтаждауы, орнатуы), жөндеуі 
жəне (немесе) нысандар салуы үшін алыс-беріс тауарларын тиеп 
жөнелтуі. Аталған тауарлар Қазақстан Республикасының шегінен 
тыс жерлерде дайындалған, ұқсатылған, құрастырылған, жөнделген 
жағдайда, егер оларды əкету Қазақстан Республикасының кеден 
заңдарына сəйкес «Тауарларды кеден аумағынан тыс жерлерде 
ұқсату» режимімен жүзеге асырылса, аталған тауарлардың тиеп-
жөнелтілуі өткізу бойынша айналым болып табылмайды; 

 3) қайтарылатын ыдысты тиеп жөнелту. Құны онымен жiберiлетiн 
өнiмдi өткiзу құнына кiрмейтiн жəне осы өнiмдi беру жөнiндегi 
шартта (келiсiм-шартта) белгiленген талаптармен жəне ұзақтығы 
алты айдан аспайтын мерзiмде өнiм берушiге қайтарылуға тиiс 
ыдыс қайтарылатын ыдыс болып табылады. Егер ыдыс белгiленген 
мерзiмде қайтарылмаса, мұндай ыдыс өткiзу бойынша айналымға 
енгiзiледi; 

 4) бұрын экспорт режимiнде шығарылған тауарды керi импорт 
режимiнде қайтаруды қоспағанда, тауарды қайтару; 

  5) шартта белгiленген талаптар мен мерзiмдерде қайта əкелуге 
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жататын тауарларды көрмелер, басқа да мəдени жəне спорт шарала-
рын өткiзу үшiн Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлерге 
əкету, егер бұл Қазақстан Республикасының кеден заңдарына сəйкес 
«Тауарларды уақытша əкету» кеден режимiмен рəсiмделсе; 

6) жер қойнауын пайдаланушы жаңадан құрған жəне (немесе) 
сатып алған, жер қойнауын пайдалану жөніндегi операцияларды 
орындау үшiн пайдаланылатын жəне Қазақстан Республикасына 
берiлуi тиiс мүлiктi жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын 
пайдалануға жасалған келiсiмшарт талаптарына сəйкес Қазақстан 
Республикасының меншiгiне беруi; 

7) банк берген қарыздар жəне басқа да дебиторлық берешекті 
қоса алғанда, қарыздар бойынша талап ету құқығын басқаға беру 
өткізу бойынша айналым болып табылмайды.

 Қосылған құн салығын төлеушiнiң тауарларды (жұмыстарды, 
қызмет көрсетулердi) өткiзу бойынша жасаған айналымы салық са-
лынатын айналым болып табылады, оған: 

 1) қосылған құн салығынан босатылған; 
 2) өткiзу орны Қазақстан Республикасы болып табылмайтын ай-

налым қосылмайды. 
ҚҚС бойынша есепке жатқызу .
Есепке жатқызылатын қосылған құн салығы тауарларды 

алушының бюджет жарнасына жатқызылуға тиіс салық сомасын 
анықтау кезінде негізгі құралдарды қоса алғанда алынған тауар-
лар, жұмыстар мен қызмет көрсетулер салық салынатын айналым 
мақсатында пайдаланса, сондай-ақ мынандай шарттарды орындаса:

1. Қосылған құн салығын төлеуші болып табылса;
2. Тауарлар импорты жағдайында қосылған құн салығы бюджет-

ке төленген болып табылса;
3. Шот-фактура жазылған күні қосылған құн салығын төлеуші бо-

лып табылатын өнім беруші Қазақстан Республикасының аумағында 
өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің шот-
фактурасын немесе басқа да құжатты жазып берген болса; 

4. Қосылған құн салығы іс жүзінде бюджетке енгізілген болса, 
олар үшін төлеуге тиіс қосылған құн салығының сомасын есепке 
жатқызуға құқығы бар.

Қосылған құн салығын төлеуші тауарларды,жұмыстарды,қы
зметтерді өткізу бойынша айналымдарды жүзеге асыру кезінде 
көрсетілген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді алушыға шот-
фактура рəсімдеуге міндетті, онда салық салынатын айналымдар 
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бойынша ҚҚС сомасы, ал салықтан босатылған айналымдар бойын-
ша – «ҚҚС-сыз»деп көрсетіледі. 

Сонымен, бюджетке төленуге жататын қосылған құнға салына-
тын салық сатылған тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетiлген 
қызметтер үшiн есептелiп, қосылған құнға салынатын салық со-
масы мен сатып алынған тауарлар, орындалған жұмыстар немесе 
көрсетiлген қызметтер бойынша есепке жатқызылған қосылған 
құн салығы сомасының арасындағы айырма ретiнде анықталады. 

2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қосылған құнға салынатын 
салық мөлшерлемесі 12 пайызға тең жəне салық салынатын айна-
лым мөлшеріне қолданылады. Экспортқа тауарлар өткізу бойынша 
айналымға, халықаралық тасылымдарға байланысты орындала-
тын жұмыстарға, көрсетілген қызметтерге нөлдік ставка бойынша 
қосылған құн салығы салынады. Кеден заңнамасына сəйкес Қазақстан 
Республикасының кеден аумағынан тауарлар əкету тауарлар экспор-
ты болып табылады. 

Қосылған құн салығын қайтару бойынша, есепті салық кезеңінің 
соңында қорытындылар декларациясы бойынша қалып тасқан, есеп-
телген салық сомасынан есепке жатқызылатын қосылған құн салығы 
сомасының асып кетуі нөлдік ставка бойынша салынатын айналым-
дар бойынша, егер бір мезгілде мынадай талаптар орындалса:

1) қосылған құн салығын төлеуші нөлдік ставка бойынша 
салық салынатын тауарлар өткізуді, жұмыстар орындауды, қызмет 
көрсетулерді тұрақты жүзеге асырса;

2) нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдар 
жасалған жəне декларацияда ол бойынша қосылған құн салығының 
асып кеткенін қайтару туралы талап көрсетілген салық кезеңі ішінде 
нөлдік ставка бойынша салық салынатын өткізу бойынша айналым 
өткізу бойынша жалпы салық салынатын айналымда кемінде 70 пай-
ыз құрайтын болса, қайтарылуға жатады.

Есепті салық кезеңінің соңында өсетін қорытындылар декла-
рациясы бойынша қалыптасқан, есептелген салық сомасынан 
есепке жатқызылатын қосылған құн салығы сомасының асып 
кетуі нөлдік ставка бойынша салынатын айналымдар бойынша 
қайтарылуға жатады.

Берілген түзету бағаның шұғыл тербелуіне қарамастан, бюд-
жеттен нольдік ставканы қайтаруды дер кезінде алуға мүмкіндік 
береді, өйткені кəсіпорын-экспортерлердің барлығы экспортпен 
толық шұғылданбайды.
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Салық салынатын айналым мен салық салынатын импорт 
қосылған құнға салық салу объектiсi болып табылады. Салықтан 
босатылған жəне меншiктегi өндiрiсiнiң мұқтажы үшiн жүзеге асы-
рылатыннан басқа Қазақстан Республикасының аумағында сатыла-
тын тауарлар (жұмыстар мен қызметтер) сату жөнiндегi айналым, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын 
халықаралық шарттарда көзделген ережелерге сəйкес анықталған 
айналым салық салынатын айналымы болып табылады. 

Заңды тұлға ретiнде қаралмаған кəсiпкерлiк қызметтi жүзеге 
асырушы, заңды жəне жеке тұлғалар, салық салу нысандары бар 
тұрақты мекеме арқылы қызметiн жүзеге асырушы Қазақстан 
Республикасының резидент еместерi қосылған құнға салық 
төлеушiлер болып табылады. 

Меншiктегi өндiрiстегi өнiмдердi (жұмыстар мен қызметтердi) 
сату жөнiндегi бiрiнғай жер салығын төлеушiлер болып табылатын 
тұлғалар қосылған құнға салынатын салық төлеушiлерге жатпайды. 

Бiрiнғай жер салығын төлеушiлер болып табылатын тұлғалар 
меншiктi емес өндiрiсi өнiмдерiн (жұмыстар мен қызметтердi) сату 
кезiндегi қосылған құнға салынатын салық төлеудi жүзеге асырады.

 Қосылған құн салығын төлеушілерді тіркеу есебі жəне тіркеу 
есебінен алып тастау. 

 Кез келген кезеңнің (кемінде он екі айлық) аяқталу күнінен 
бастап тауарларды (жұмысты, қызмет көрсетуді) тарату бой-
ынша айналымы осы кезеңнің соңғы айына белгіленген айлық 
есептік көрсеткішінен (АЕК) 30000 есе асып кеткен жеке 
жəне заңды тұлғаларға, АЕК мөлшерін «Əрбір есептік жылға 
арналған республикалық бюджетті бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы белгілейді:

- қызметтің жекелеген түрлеріне (ойын бизнесі, боулинг (кегель-
бан), картинг, бильярд жəне лотоны ұйымдастыру бойынша ақшасыз 
ұтыс ойын автоматтары саласында қызмет көрсету) арнаулы салық 
режимін (АСР) қолданатын салық төлеушілерге;

- тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) тарату бойынша айна-
лым мөлшеріне тəуелсіз, салық төлеушінің қалауы бойынша, жеке 
жəне заңды тұлғаларға, резидент еместерге.

ҚҚС ретінде тіркеуге арналған жеке жəне заңды тұлғаларға, ре-
зидент еместерге:

1) жеке кəсіпкерлер;
2) мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, заңды тұлғалар;
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3) қызметін Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құра 
отырып жүзеге асыратын резидент еместер;

4) уəкілетті мемлекеттік орган жеке ҚҚС төлеуші деп таныған 
құрылымдық бөлімшелердің заңды тұлғалары жатады. 

Қосылған құн салығының төлеушілерін тіркеу есебіне қою үшін 
қажетті құжаттар: қосымша құн салығын төлеушілерге тіркеу тура-
лы куəлікті Салық органдарында ақпаратты қабылдау жəне өңдеу 
орталықтарында 002.00 жəне 007.00 нысандағы өтініш бланкілерін 
толтырумен басталады.

Салық органы қосымша құнға салынатын салық бойынша тіркеу 
есебіне тұру туралы салықтық өтініш берілгеннен кейінгі он жұмыс 
күні ішінде қосымша құнға салынатын салық бойынша тіркеу есебіне 
тұру туралы куəліктің берілуімен бірге салық төлеушінің қосымша 
құнға салынатын салық бойынша тіркеу есебіне тұрғызылуын жүзеге 
асырады немесе уəкілетті органмен бекітілген үлгіде қосымша құнға 
салынатын салық бойынша тіркеу есебіне тұрғызудан бас тарту ту-
ралы шешім шығарады. 

Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару. 

 5.2 Акциздер

Акциздер – бағаға немесе тарифке кіретін тауарлармен қыз-
меттерге салынатын жанама салықтардың бір түрі.

Акциздер – Қазақстан Республикасы аумағында өндірілген жəне 
Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларға, 
сондай-ақ тізбесі акцизделетін тауарлар мен қызмет түрлеріне акциз 
салынады жəне де акциз салығын төлеушілер табысының мөлшері мен 
жеке иелігіндегі мүлігіне қарамастан көрсетілген сома төленеді. Акциз 
есептелетін тауарларды өз кезегінде акцизделетін тауар деп атайды. 

Бюджет кірістеріндегі салықтың түсімдерінде олар 2,7 – 3,0% ды 
құрайды.

Қазіргі қаржылық дағдарыс кезінде мемлекеттік бюджеттің кіріс 
қаражаттарын қалыптастыру қажеттілігі маңызды болып отыр. 
Себебі, қазіргі кезде мемлекет акциз салығының ставкасын өсіре 
отырып, біріншіден, бюджеттегі қаржылық ресурстарды көбейтеді 
жəне екіншіден, қоғамдағы тұтынатын зиянды тауарлардың сатылу-
ын, таралуын, пайдаланылуын шектейді. 

Кейбір тарихи мəліметтерге сүйенсек, акциз салығы алғашқыда-
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ақ жанама салық ретінде қалыптасқан. Жанама салықтар тарихта 
тұтынуға салық ретінде қалыптасқан, тарихи тəжірибеде кедендік 
баждары, акциздер, монополия түрінде енгізілген. Жанама салықтар, 
оның ішінде акциз салығы көп ғасырлық тарихи даму кезеңдерінен 
өткен. 

Алғаш рет акциз салығы XVIII ғасырда нанға жəне етке салынған. 
1345 жылы Францияда тұз жəне шарапқа акциз салығы салынды. 

Англияда акциз салығы бекітіліп, қайта алынып тасталды, бірақ 
XVIII ғасырдың бірінші жартысынан бастап 1825 жылға дейін акциз 
салығы үздіксіз алынып тұрды.

Ресей мемлекетінде XVIII ғасырда акциз салығын нан, ет, тұзға 
жəне арақ-шарапқа салу енгізілді.

Көптеген Еуропа елдерінде акциз салығы тұзға салық ретінде 
сақталды. 

XX ғасырдың басында өте қажетті заттарға акциз салығы қант, 
керосин жəне сіріңкеге салу жалғасты. Қазіргі нарықтық экономи-
када мұнай өнімдері, темекі, спирт өнімдеріне акциз салығын салу 
жалғасын табуда.

Акциздер көбінесе мұнай өнімдерін өндіруден жəне сатудан, 
белгілі бір тауардың салмақ өлшемінен немесе физикалық көлемінен, 
спирттік ішімдіктер мен темекі өнімдерінен, сəн-салтанат заттарын 
(бұйымдарын), сирек кездесетін өте дəмді тағамдарды жəне т.б. са-
тудан түскен пайдадан немесе құнынан алынады. 

Акциздер – тауар бағасына енгізілетін жəне сатып алушы 
төлейтін жанама салықтың ежелгі формасының бірі болып табыла-
ды. Акциздер ресми түрде бұрынғы КСРО-да 30-шы жылдарға дейін 
қолданылып келді. 30-шы жылдардан бастап, акциздер басқа салық 
түрлері сияқты айналым салығына біріктірілген. 1991 жылдың 
24 желтоқсанында «Акциз туралы” Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес спиртті ішімдікке, арақ-шарап өнімдеріне, сыраға,  
темекі бұйымдарына,  акциз салу тəртібі белгіленген.

Қазақстандағы ірі акциз салығын төлеуші компанияларға 
тоқталып өтетін болсақ. Олар, еліміздегі арақ-шарап өндіретін «Ба-
хус» шарап зауыты, «Жетісу», «Юникс», «PARLAMENT-ICE», 
əлсіз алкогольді газдалған сусын шығаратын фирмалар жəне Ал-
маты арақ-шарап зауыты, сондай-ақ, «Филипп Моррис Қазақстан» 
АҚ, Алматы жəне Шымкент темекі зауыттары, Атырау, Ақтау, 
Маңғыстау мұнай-газ өндіретін жəне Павлодар, Шымкент, Екібастұз 
жанар-жағар май өнімдерін өткізуші кəсіпорындар. Осы жəне тағы 
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басқа кəсіпорындардан ірі көлемде акциз салығы алынып отырады.
Жалпы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет-

ке салықтық түсімдердің ішіндегі акциз салығының 2006 – 2008 
жылдардағы үлесінің негізгі көрсеткіштерін толығырақ төмендегі 
мəліметтен көруге болады. 

2006 жылы, болжам 44625 миллион теңгеге жоспарланса, 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік бюджетіне түскен акциз 
салығының үлесі 47433 болып, ол 106,2 пайызға орындалған.

2007 жылдағы соңғы мəліметтерге сүйенсек, акциз салығының 
түсіміне жасалған болжам 59500 миллион теңге болса, оның қазіргі 
күні 103,7 пайызға орындалғанын, яғни 61702 миллион теңгенің 
бюджетке түскенін көреміз.

2008 жылдағы түсім болжамы 67400 миллион теңге жоспарланса, 
нақты түсімі 72950 миллион теңгені құрап, 108,2 пайызға орындалды. 
Бұл қаржылық дағдарысқа қарамай Қазақстан Республикасындағы 
жалпы салықтардың ішіндегі акциз салығының бюджетке түсімінің 
жылдан жылға өсіп отырғанының басты себептері, осы салық түрін 
төлеушілердің санының жылдан – жылға өсіп отырғандығы мен 
сондай-ақ осы салық түрінің уақытында төленуімен түсіндіріледі.

Жалпы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет-
ке салықтық түсімдерінің ішіндегі акциз салығының 2006 – 2008 
жылдардағы үлесінің негізгі көрсеткіштерін толығырақ мынадан 
көруге болады. 

Республикамызда алкоголь жəне темекі өнімдерінің контра бандалық 
жолмен əкелінуі ішкі нарықтағы отандық тауар өнді рушілердің 
бəсекелестігіне елеулі түрде кері əсерін тигізіп отыр. Соңғы уақыттағы 
Қазақстанның темекі нарығындағы жағдайы жалпы көлемнің 10%-ын 
заңсыз айналым құрайтынын көрсетті. Ал республика нарығындағы 
бензинның заңсыз айналымы 50%-ға тең, яғни жыл сайын бюджетке 
шамамен 3,5 млрд. теңге түспей қалады екен.

Заң бұзушылықтарды шектеу жəне акцизделетін тауарлардың 
заңсыз өндірісі мен айналымына қарсы күресі мақсатымен 
Қазақстан Республикасының үкіметі акцизделетін өнім аясын рет-
теу саясатын жүргізуде. Жүргізілген сараптамалардың нəтижесі жа-
санды акциз маркаларының жоғары сапалылығын дəлелдеп, тіпті 
олардың жасандылығын анықтаудың қиын екендігін көрсетті. 2000 
жылдан бастап осы күнге дейін республика бойынша заңсыз айна-
лымнан 6 миллионнан артық жасанды акциз маркалары табылды. 
Ал 2007 жылы жасанды акциз маркаларының өндірісіне байланы-
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сты 925 іс қаралған, ал 2005 жылмен салыстырғанда, қаралған істер 
саны 1,3 есеге артқан. Яғни бұндай заң бұзушылықтар санының 
өсіп бара жатқаны байқалады. Бұл, əрине, үрей туғызарлық жағдай. 
Сондықтан акциз маркаларының заңсыз айналымымен күресті 
күшейту мақсатымен ең бірінші акциз маркаларының қорғау 
дəрежесін үнемі өзгертіп, толықтырып отыру керек.

Акциздерді сипаттай келіп, мемлекет олардың қалыптасуын жəне 
төлеуін əртүрлі нысанда жүргізіп келді, мысалы:

- шикізат бойынша – дайын өнім бір шикізаттан болғанда 
қолданылады;

- жартылай фабрикаттар бойынша – бұл керісінше, дайын өнім 
əр түрлі шикізаттардан жасалса, яғни технологияның дамуына қарай 
қолданылады;

- құралдардың қуаттылығы бойынша – бұл ең прогрессивті ак-
циз салудың түрі болып келеді, себебі салықтың мөлшері құрал-
жабдықтың қуаттылығына тікелей тəуелді;

- дайын өнімдер бойынша – түрлі тауарлардың əрқайсысына 
бөлек салық белгіленеді (маталар, бағалы бұйымдар, аяқ киім 
жəне т.б.).

 Олар бөлшектік саудадағы тауарларды өткізу кезінде алынады, 
бірақ ҚҚС-тан айырмашылығы белгілі бір түрлерімен топтарымен 
шектелген. Акцизделінетін тауарларға акциз:

• Салық кезеңінің алғашқы он күні ішінде жасалған операция-
лар бойынша айдың он үшінші күнінен;

• Салық кезеңінің алғашқы екінші он күні ішінде жасалған 
операциялар бойынша айдың жиырма үшінші күнінен;

Салық кезеңінің қалған күндерінде жасалған операциялар бой-
ынша есепті айдан кейінгі айдың үшінші күнінен кешіктрілмей бюд-
жетке аударылуға тиіс. Акцизге қатысты күнтізбілік ай салық кезеңі 
болып табылады.

Бағаға қосылатын жəне сатып алушы төлейтін тауарларға салы-
натын салық. Акциздерді өзінің айрықша ерекшеліктеріне қарай 
монополды түрде жоғары бағалары мен тұрақты сұранымы болатын 
тауарларды өндірушілер төлейді. Акциздер көрсетілген қызметтерге 
де салынуы мүмкін, бұл орайда салық сомасы тарифке кіреді. 
Қазақстан Республикасы аумағында өткізілетін алкоголь өнімі мен 
темекі бұйымдары акциздерді жинаудың толықтығын қамтамасыз 
ету жəне оның аумағында жасырын əкелу, өндіру жəне өткізуді бол-
дырмау мақсатында міндетті түрде таңбалауға жатады.
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ҚР аумағында өндірілген жəне ҚР аумағына импортталатын 
тауарларға жəне ҚР салық заңдылығында көрсетілген тауарлар 
тізбегіне салынатын салық акциз салығы болып аталады.

 Акциз төлеушілері мыналар:
1) ҚР аумағында акцизделетін тауарлар шығаратындар;
2) акцизделген тауарларды ҚР кедендік аумағына импорттайтындар;
3) ҚР аумағында бензиннің (авияциялық бензинді қоспағанда) 

жəне дизель отынының көтерме, бөлшек саудасын жүзеге асыра-
тындар;

4) ҚР заңдарына сəйкес бұрын ҚР аумағында аталған тауар-
лар бойынша акциз төленбесе, тəркіленген, иесі жоқ акцизделетін 
тауарларды, сондай-ақ мүрагерлік құқығы бойынша мемлекет-
ке өткен жəне ҚР аумағында мемлекет меншігіне өтеусіз берілген 
акцизделетін тауарларды өткізуді жүзеге асыратындар;

5) ҚР аумағында қызметтің акцизделетін түрлерін жүзеге асыра-
тын жеке жəне заңды тұлғалар акциз төлеушілері болып табылады.

 Резидент емес заңды тұлғалар жəне олардың құрылымдық 
бөлімшелері де акциз төлеушілері болып табылады.

 Акцизделетін тауарлар мен қызмет түрлерінің тізбесі:
•  спирттің барлық түрлері; 
• алкоголь өнімі;
•  темекі бұйымдары;
•  құрамында темекі бар басқа бұйымдар;
•  бензин (авияциялық бензинбі қоспағанда), дизель отыны;
•  жеңіл автомобильдер (арнайы мүгедектерге арналған, қолмен 

басқарылатын автомобильдерден басқа);
•  атыс жəне газ қарулары (мемлекеттік билік органдарының 

қажеттіліктері үшін алынғандардан басқа); 
•  газ конденсатын қоса алғанда, шикі мұнай акцизделетін тауар-

лар болып табылады.
Қызметтің акцизделетін түрлері мыналар болып табылады: 
•  ойын бизнесі;
•  лотереяны ұйымдастыру мен өткізу.
 Акциздің салық салу нысаны мыналар:
 1) акциз төлеушінің өзі жасап шығарған жəне (немесе) өндірген 

жəне (немесе) ыдысқа құйылған акцизделетін тауарлармен жүзеге 
асырылатын мынадай операциялары: 

 акцизделетін тауарларды өткізуі ;
 акцизделетін тауарларды алыс-беріс негізінде ұқсатуға беруі;
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 алыс-беріс, оның ішінде акцизделетін шикізат пен материал-
дарды ұқсату өнімдері болып табылатын акцизделетін тауарлар-
ды беру; 

 жарғылық капиталға жарнасы; 
 заттай ақы төлеген кезде акцизделетін тауарларды пайдалануы;
 тауар өндірушінің акцизделетін тауарларды өзінің құрылымдық 

бөлімшелеріне тиеп жөнелтуі;
 тауар өндірушілердің жасап шығарған жəне (немесе) өндірген 

жəне (немесе) ыдысқа құйылған тауарларды өздерінің өндірістік 
мұқтаждарына пайдалануы;

2) бензинді (авиациялық бензинді қоспағанда) жəне дизель оты-
нын көтерме саудада өткізуі; 

3) бензинді (авиациялық бензинді қоспағанда) жəне дизель оты-
нын бөлшек саудада өткізуі;

4) тəркіленген жəне (немесе) иесі жоқ, мұрагерлік құқығы бой-
ынша мемлекетке өткен жəне мемлекет меншігіне өтеусіз берілген 
акцизделген тауарларды өткізуі;

5) ойын бизнесі саласындағы қызметті жүзеге асыруы;
6) лотереяларды ұйымдастыруы жəне өткізуі; 
7) акцизделетін тауарлардың акциз алымы маркаларының 

бүлінуі, жоғалуы акциз алынатын нысан болып табылады. 
 Төмендегілер салық салу базасы болып табылады: 
1. Тұрлаулы акциз ставкасы белгіленген акцизделетін тауарлар 

бойынша салық базасы өндірілген, өткізілген заттай нысандағы 
акцизделетін тауарлар көлемі ретінде белгіленеді.

2. Адвалорлық акциз ставкалары белгіленген акцизделетін 
тауарлар бойынша салық базасы өндіруші осы тауарды акциз-
дер мен ҚҚС енгізбей беретін бағалар бойынша анықталатын 
өндірілген, өткізілген акцизделетін тауарлар құны ретінде 
белгіленеді. 

3. Лотереяларды ұйымдастыру жəне өткізу жөніндегі қызметті 
жүзеге асыру кезіндегі салық базасы лотереяны ұйымдастырушы 
салық органында лотерея билеттерін сатуға шығаруды тіркеген кез-
де жүлде қорына жатқызылатын сома алып тасталған, оған акциз со-
масы қосылмай мəлімдеген түсім сомасы ретінде анықталады жəне 
шығарылым тіркелгеннен кейін ол өзгертілмеуге тиіс. 

 Түрлі ставкалар белгіленген жағдайдағы спирттің барлық түріне 
салық салу ерекшеліктері : 

Спирттің барлық түріне əртүрлі акциз ставкалары белгіленген 
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жағдайда, салық базасы сол ставкалармен салық салынатын опера-
циялар бойынша жеке-жеке анықталады. 

Алкоголь өнімін өндірушілер базалық ставкадан төмен ак-
цизбен сатып алған спиртті алкоголь өнімін өндіруден басқа 
мақсатқа пайдаланған кезде, осы спирт бойынша акциз сомасы 
алкоголь өнімін өндірушісі болып табылмайтын тұлғаларға са-
тылатын спирттің барлық түрлері үшін белгіленген акциздің 
базалық ставкасы бойынша қайта есептеліп, бюджетке төленуге 
тиіс. Қайта есептеу мен төлеуді спиртті алушы жүргізеді. 
Бұл емдік жəне фармацевтік дəрі-дəрімек өндіру жəне 
медициналық қызмет көрсету үшін алынған спирт мақсатқа 
сай пайдаланылмаған жағдайда да қолданылады. Акцизделетін 
тауарлардың бүлінуі, жоғалуы төтенше оқиғалар салдары-
нан болған жағдайларды қоспағанда, өндірілген акцизделетін 
тауарлар бүлінген, жоғалған кезде акциз толық мөлшерде 
төленеді .Осы ереже одан əрі өткізу үшін сатып алынған бен-
зин (авиациялық бензинді қоспағанда), дизель отыны бүлінген, 
жоғалған жағдайда да қолданады. 

 Акциз алымы маркаларының бүлінуі, жоғалуы:
Акциз алымы маркалары жоғалған, бүлінген кезде акциз 

мəлімделген ассортимент мөлшерінде төленеді. Алкоголь өнімін 
таңбалауға арналған акциз алымының бүлінген немесе жоғалған 
(оның ішінде ұрланған) маркалары бойынша акцизді есептеу мар-
када көрсетілген сауыттың (ыдыстың) көлеміне қолданылатын 
белгіленген ставка негізге алынып жүргізіледі. 

Маркада сауыттың көлемі белгіленбеген жағдайда, акциз 
алымының бүлінген немесе жоғалған маркалары бойынша акцизді 
есептеу акциз алымы маркалары бүлінген, жоғалған кезеңнің 
алдындағы салық кезеңі ішінде өнім құю (орау) жүргізілген 
сауыттың неғұрлым үлкен көлемі негізге алынып жүргізіледі.

 Акциз алымы маркалары бүлінген, жоғалған кезде мынадай 
жағдайларда:

1) акциз алымы маркалары төтенше жағдайлар салдарынан 
бүлінсе, жоғалса; 

2) акциз алымының бүлінген маркаларын салық органдары 
жоюға жасалған есептен шығару актісі негізінде қабылдаса, акциз 
төленбейді.

 ҚР аумағында жүзеге асырылатын бензин (авиациялық бензинді 
қоспағанда) мен дизель отынын көтерме жəне бөлшек саудада 
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өткізуге жатқызу өлшемдері. Егер сатып алу-сату шартты бойын-
ша сатып алушы аталған акцизделетін тауарларды қабылдауға жəне 
оларды одан əрі өткізу үшін пайдалануға міндеттенсе, осы сатып 
алу-сату шартты бойынша:

1) бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) мен дизель отынын 
өндіруші;

2) бензин мен дизель отынын одан əрі өткізу мақсатында сатып 
алуды не олардың импортын жүзеге асырған салық төлеуші өнім 
берушілер болып табылған жағдайда, бензинді жəне дизель отынын 
өткізу көтерме саудада өткізу саласына жатқызылады. 

 Бензин мен дизель отынын бөлшек саудада өткізуге мыналар жа-
тады:

1) бензин мен дизель отынын заңды тұлғаларға (оның ішінде 
шетелдік заңды тұлғаларға) жəне жеке кəсіпкерлерге олардың 
өндірістік қажеттері үшін өткізу;

2) бензин мен дизель отынын жеке тұлғаларға өткізу;
3) өндірілген немесе одан əрі өткізу үшін сатып алынған бен-

зин (авиациялық бензинді қоспағанда) мен дизель отынын өзінің 
өндірістік қажеттеріне пайдалану операциялары.

 Акцизделетін тауарлар экспортын растау. Акцизделетін тауар-
ларды экспортқа өткізу кезінде салық салудан босатудың негізділігін 
растау үшін салық төлеуші тіркелген орны бойынша салық органы-
на алпыс жұмыс күнінің ішінде міндетті түрде мына құжаттарды 
тапсыру керек:

1) экспортталатын акцизделетін тауарларды берушіге келісім 
шартты;

2) акцизделетін тауарларды экспорт режимінде шығаруды 
жүзеге асырған кеден органының белгілері бар кедендік жүк де-
кларациясын немесе оның кеден органы куəландырған көшірмесін 
табыс етеді; 

Акцизделетін тауарларды экспорт режимінде магистральдық құбыр 
жүйесімен немесе электр желілерімен не толық емес мерзімдік декла-
рациялау рəсімін қолдана отырып əкеткен жағдайда, кеден рəсімдеуін 
жүргізген кеден органының белгілері соғылған толық кедендік жүк де-
кларациясы экспортты куəландыру болып табылады. 

3) ҚР кеден шекарасындағы өткізу пунктінде орналасқан ке-
ден органының белгісі соғылған тауарға ілеспе құжаттардың 
көшірмелерін табыс етеді;

Акцизделетін тауарларды экспорт режимінде магистральдық 
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құбыр жүйесімен немесе электр желілерімен əкеткен жағдайда, 
тауарға ілеспе құжаттар көшірмелерінің орнына тауарларды 
қабылдау-тапсыру актісі табыс етіледі.

4) салық төлеушінің ҚР заңдарына сəйкес ҚР ашылған шоттары-
на акцизделетін тауарлар өткізуден түскен нақты түсімді растайтын 
төлем құжаттары мен банк көшірмесі табыс етілді.

 Акциз сомасын есептеу белгіленген акциз ставкасын салық база-
сына қолдану арқылы жүргізіледі. Ойын бизнесі бойынша акциз со-
масын есептеу салық кезеңіне белгіленген акциз ставкасын салық са-
лынатын нысандардың санына қолдану арқылы анықталады. Салық 
кезеңінде салық салынатын нысандардың саны өзгерсе, енгізілген 
нысанға акциз сомасы толық көлемде төленеді. 

Акциз салығы бойынша шегерімдер. Акцизделетін тауарлар-
ды сатып алған немесе оны ҚР кеден аумағына импорттаған кез-
де, егер аталған тауарлар бұдан əрі акцизделетін тауарлар өндіру 
үшін негізгі шикізат ретінде пайдаланылған болса, ҚР аумағына 
төленген акциз шегерілуге тиіс. Осыған сəйкес салық кезеңінде 
акцизделетін тауарлар дайындауға нақты пайдаланылған 
акцизделетін шикізат көлемі негізге алынып анықталған акциз 
сомасына шегерім жасалады.

 Акциздерді төлеушілерге арналған мəселе – туғызатын 
жайттың бірі акциздердің ставкасы бірнеше жыл бойы Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің арнайы қаулысымен бекітілетін жəне 
сəйкесінше əлденеше рет, оның ішінде бір жылдың өзінде бірнеше 
рет өзгертіле алатын болуы, ол салық төлеушілер тарапынан нақты 
наразылық пен кейістік тудырды. Сондықтан салық төлеушілердің 
өз кəсіпкерлігін жоспарлау жəне салық міндеттемелерін дербес 
орындау мүмкіншілігін жасауға барынша жəрдем көрсету үшін 
акциздердің ставкаларын Салық Кодексіне енгізу жөнінде шешім 
қабылданды.

 Бұдан тыс, ЕурАзЭС пен Кеден Одағының елдерімен біртұтас ак-
циз саясатын əзірлеу, сондайақ Қазақстанның кіруіне Дүниежүзілік 
сауда ұйымына кіруі жөніндегі келіссөз процесі бойынша жүргізіліп 
жатқан жұмыстарға байланысты отандық жəне импортталатын тау-
арлар акциздерінің ставкаларын біртіндеп теңестіру туралы шешім 
қабылданды. 
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 Акциздер ставкаларын ұлғайту бюджетке салық түсімдерін 
көбейтуге алып келеді. Дегенмен қолданыстағы Салық кодексінде 
көзделген 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап 2012 жылғы 1 қаңтар 
аралығы кезеңінде ставкаларды сақтай отырып, акциздер став-
каларын бірте-бірте арттыру, Қазақстанның темекі бұйымдары 
нарығындағы ахуалды тұрақсыздандыруды болдырмауға, отандық 
өндірушілерді сақтауға, əлеуметтік шиеленісті болдырмауға 
мүмкіндік беріп, бюджетке салықтар түсімін қамтамасыз етеді 
жəне контрабандалық жəне контрафактық бұйымдардың өсуіне 
əкелмейді. 

Акциз ставкалары: 
1. Акциз ставкаларын ҚР Үкіметі бекітеді жəне ол тауар құнына 

пайызбен (адвалорлық) жəне (немесе) заттай нысандағы өлшем 
бірлігіне абсолюттік сомада ( тұрлаулы ) белгіленеді .

2. Алкаголь өніміне акциздер ставкасы су араластырылмаған 
(жүз пайыздық) спирттің болу көлеміне байланысты бекітіледі.

3. Спирттің барлық түрлеріне акциз ставкалары спирттің бұдан 
əрі пайдаланылу мақсаттарына қарай сараланады. 

 Алкоголь өнімдерін өндіру үшін өткізілетін спиртке акциз став-
касы алкоголь өнімдерін өндіру үшін пайдаланбайтын адамдарға 
өткізілетін спиртке белгіленетін базалық ставкадан төмен белгіленуі 
мүмкін.

4. Ойын бизнесі объектілеріне акциздің базалық ставкасының 
ең жоғары жəне ең төмен шектерін ҚР Үкіметі бір жылға есептеп 
белгілейді. 

 Жергілікті өкілетті органдар ойын бизнесі нысандарына 
белгіленген базалық ставкалар шегінде қызметін бір əкімшілік-
аймақтық бірлік аумағында жүзеге асыратын барлық салық 
төлеушілері үшін бірыңғай акциз ставкасын белгілейді. 
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9-кесте.

Акциз сомасын есептеудегі акциз ставкалары

Рет 
№

ЕурАзЭҚ 
СЭҚ ТН 
коды

Акцизделетін 
тауарлардың түрлері

Акциз 
ставкалары 

(өлшем 
бірлігі үшін 
теңгемен)

 2 3 4

1. 2207-ден

80 көлемдік пайыз немесе одан жоғары спирт 
концентрациясы бар денатуратталмаған этил 
спирті; этил спирті жəне кез-келген кон цент-
рациядағы денатуратталған өзге де спирт түрлері 
(алкоголь өнімін, емдік жəне фар мацевтикалық 
препараттарды өндіру үшін сатылатын, сондай-
ақ белгіленген квоталар шегінде мемлекеттік 
медициналық мекемелерге берілетін спирттен 
басқа).

600 теңге/
литр

2. 2207-ден
Денатуратталған отындық этил спирті (эта-
нол) (түссіз емес, ішкі нарықта тұтыну үшін 
боялған).

0,1 теңге/
литр

3. 2208-ден

80 көлемдік пайыздан төмен спирт концентра-
циясы бар денатуратталмаған этил спирті; спирт 
тұнбалары жəне өзге де спиртті ішімдіктер (ал-
коголь өнімін, емдік жəне фармацевтикалық 
препараттарды өндіру үшін сатылатын, сондай-
ақ белгіленген квоталар шегінде мемлекеттік 
медициналық мекемелерге берілетін спирттен 
басқа).

100% спирт 
750 теңге/
литр

4. 2207-ден

80 көлемдік пайыз немесе одан жоғары спирт 
концентрациясы бар денатуратталмаған этил 
спирті; этил спирті жəне алкоголь өнімін өндіру 
үшін сатылатын кез-келген концентрациядағы 
денатуратталған өзге де спирт түрлері.

60 теңге/
литр

5. 2208-ден

80 көлемдік пайыздан төмен спирт концен-
трациясы бар денатуратталмаған этил спирті; 
спирт тұнбалары жəне алкоголь өнімін өндіру 
үшін сатылатын өзге де спиртті ішімдіктер.

100% спирт 
75 теңге/
литр

6. 2208
Алкоголь өнімі (коньяктан, брендиден, шараптар-
дан, шарап материалынан жəне сырадан басқа).

100% спирт
 500 теңге/

литр

7. 2208
Коньяк, бренди (отандық өндірістің коньяк 
спиртінен жасалған коньяктан, брендиден 
басқа).

100% спирт
 325 теңге/

литр
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8 2208 
 Отандық өндірістің коньяк спиртінен жасалған 
коньяк, бренди. 

100% спирт 
170 теңге/
литр

9
2204, 2205, 

2206 00-
ден

Шараптар. 35 теңге/
литр

10
2204, 2205, 

2206 00-
ден

Шарап материалы (этил спирті мен алкоголь 
өнімін өндіру үшін сатылатыннан басқа). 170 теңге/

литр

11
2204, 2205, 

2206 00-
ден

Этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру үшін 
сатылатын шарап материалы. 20 теңге/

литр

12 2203 00 Сыра. 26 теңге/
литр

13 2203 00-
ден

Құрамындағы этил спиртінің көлемі 0,5 пайыз-
дан аспайтын сыра.

0 теңге/
литр

14 2402-ден Фильтрлі сигареттер. 1000 теңге/ 
1000 дана

15 2402-ден Фильтрсіз сигареттер, папиростар. 600 теңге/ 
1000 дана

16 2402-ден Сигариллдер. 1200 теңге/ 
1000 дана

17 2402-ден Сигарлар. 95 теңге/ 
дана

18 2403-тен

Құрамында никотині бар фармацевтикалық 
өнімді қоспағанда, тұтыну ыдысына қатталған 
жəне соңғы тұтынуға арналған түтіктік, 
шегетін, шайнайтын, соратын, иіскейтін, хор-
хорлы жəне өзге де темекі

1220 теңге/
килограмм

19 2709 00-
ден

Шикі мұнай, табиғи газ 
конденсаты.

0 теңге/ 
тонна

20 8702
тен

микроавтобустарды, автобустар мен троллейбу-
старды қоспағанда, 10 немесе одан да көп адам 
тасымалдауға арналған, двигателiнiң көлемi 3000 
текше см-ден асатын моторлы көлiк құралдары.

100 
теңге/текше

см.

 8703
тен

двигателiнiң көлемi 3000 текше см-ден асатын, 
ең бастысы адамдар тасымалдауға арналған 
жеңiл автомобильдер жəне өзге де мотор-
лы көлiк құралдары (арнайы мүгедектерге 
арналған, қолмен басқарылатын немесе қолмен 
басқару адаптерi бар автомобильдерден басқа).

 

 8704
тен

жүкке арналған платформасы жəне жүк 
бөлiгiнен қатты стационарлық қабырғамен 
бөлiнген жүргiзушi кабинасы бар жеңiл авто-
мобиль шассиiндегi моторлы көлiк құралдары.
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10-кесте 
Бензин (авиациялық бензиндi қоспағанда), 

дизель отыны бойынша қолданылатын ставкалар

 Рет 
№  1 тоннаға арналған акциз ставкалары 

(теңгемен)

  

Бензин (авиациялық 
бензинді қоспағанда)
(ЕурАзЭҚ СЭҚ ТН 
коды 2710 11410 
0-2710 11590 0)

Дизель отыны
(ЕурАзЭҚ СЭҚ 
ТН коды 2710 
19 3100-2710 

19 490 0)
1 2 3 4

1

Өндірушілердің өз 
өндірісіндегі бензинді 
(авиациялық бензинді 
қоспағанда) жəне дизель оты-
нын көтерме саудада сатуы

4500 540

2

Жеке жəне заңды тұлғалардың 
бензинді (авиациялық бензин ді 
қоспағанда) жəне дизель оты-
нын көтерме саудада сатуы

0 0

3

 Өндірушілердің бензинді 
(авиациялық бензинді 
қоспағанда) жəне дизель оты-
нын бөлшек саудада сатуы, 
өзінің өндірістік қажеттілігіне 
пайдалануы

0 600

4

Жеке жəне заңды тұлғалардың 
бензинді (авиациялық бензин-
ді қоспағанда) жəне дизель 
отынын бөлшек саудада сатуы, 
өзінің өндірістік қажеттілігіне 
пайдалануы

0 60

5 Импорт 0 00
 

Бензиндi (авиациялық бензиндi қоспағанда) бөлшек саудада 
өткiзген кезде көлемнiң өлшем бiрлiгi литр болып табылса, литрден 
тоннаға көшiру төмендегідей формула арқылы есептеледі:

М =V х 0,730 : 1000
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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 төмендегідей 
формула арқылы есептеледі:

 М = V *0,769 : 1000 
Мұнда:
М – өткiзiлген дизель отынының тоннадағы көлемi;
V – өткiзiлген дизель отынының литрдегi көлемi;
0,769 – дизель отыны үшiн тығыздық көрсеткiшi, кг/литр.
 Акциз сомасын есептеу былайша жүргізіледі:
Акциз салығын есептеу үшін акцизделетін тауарлардың салық 

салу базасына тиісті салық салу ставкасын қолдану арқылы мынадай 
жолмен есептейміз:

Акциз сомасы = акциз объектісінің салық салу базасы * акциз 
тауарының акциз ставкасы

  Мысалы, Акциз салығы бойынша есептеу үлгісі:
 Арақ – шарап шығаратын зауыт 12 сəуірде 12500 қорап арақ 

өндірді (1 жəшікте 20 бөтелке, 1 бөтелке 0,5 л).
1 бөтелкеге кеткен шығын 56 теңге, рентабельдік нормасы 120%, 

акциз ставкасы 1л/35 теңге.
 1. 56х120%=67,20 тг – пайда 
 2. 56+67,20=123,20 тг – көтерме баға
 3. 1 л/35 тг=0,5л/17,5 тг – 1 бөтелкеге акциз сомасы
 4. 123,20+17,5 тг=2156,00 тг – акцизделген тауар
 5. 2156,00х12%=258, 72 тг – ҚҚС сомасы
 6. 2156,00+258,72 тг=2414,72 тг - өткізу құны
 Барлығы: 12500х20х2414,72=603680000 тг
 Бюджетке акцизделген сомасы: 12500х20х17,5=4375000 тг
 Əртүрлі ставкаларды белгілеген жағдайдағы спирт жəне шарап 

материалдарына салық салу ерекшелігі.
 2009-шы жылдан бастап əртүрлі мақсаттарда спирт жəне ша-

рап материалдарына салық салудың əртүрлі ставкалары ескерілген. 
Мұндай норма бұған дейін тек спиртке ғана қатысты болатын, яғни 
спиртті мақсатсыз пайдалану операциясы, мысалы, егер техникалық 
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мұқтаждықтар акциздің базалық ставкасы бойынша салынса, онда 
алкоголь өнімін өндіруге спиртті сату бойынша операция базалық 
ставкадан төмен ставка бойынша салынды.

Акцизделетін тауарларды одан əрі өндіру үшін пайдаланы-
латын шарап материалдары мен спиртке арналған дифференци-
алды ставка қолдану акцизделетін тауарлардың өндірісі кезінде 
шикізаттың бірлігіне салық жүктемесін азайтуға жəне алкоголь 
өнімін тікелей түпкі тұтынушыға сатқан кезде алкоголь өнімін шек-
теуге бағытталған акциздің қызметімен реттелетін акцизді көбірек 
төлетуге мүмкіндік береді.

Шикізатты сатып алуға шығындарды кеміту салық төлеушіге 
айналымдағы ақшаларды өзге өндірістік мақсаттарға жұмсауына 
жəне сəйкесінше сапалы өнім өндіруіне мүмкіндік береді. 

Акцизделетін тауарларға акциз есепті салық кезеңінен кейінгі 
айдың 15-нен кешіктірілмей бюджетке аударылуға жатады.

 Акцизге қатысты күнтізбелік ай салық кезеңі болып табылады.
Əрбір салық кезеңі аяқталған соң салық төлеушілер өзінің 

орналасқан жері бойынша салық органдарына акциз жөніндегі де-
кларацияны есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 15-нен 
кешіктірмей табыс етуге міндетті.

Акциз төлеушілері декларациямен бір мезгілде акциз бойынша 
есеп-қисапты табыс етеді.

Студенттер өз бетінше дайындалуға арналған сұрақтар:
1. ҚР өндірілетін, өткізілетін акцизделетін тауарларға салық салу. 

Салық базасы. Салық салу нысаны.
2. Акцизделетін тауарлардың импортына салық салу. Импортта-

латын акцизделетін тауарлардың салық базасы. 
3. Акцизден босатылған акцизделетін тауарлардың импорты. Им-

портталатын акцизделетін тауарларға акциз төлеу тəртібі жəне мерзімі.
4. Спирт жəне шарап материалдарына акциздік салық салу 

ерекшелігі.
5. Акцизделетін тауарлар түрлері.
6. Бензин (авиациялық бензинді қоспағанда), дизель отынына са-

лынатын акциз ставкалары қандай?
7. Акциз сомасы қалай есептеледі?  
8. Тұрлаулы акциз ставкасы дегеніміз не?
9. Адвалорлық акциз ставкасы дегеніміз не?
10. Акциз бойынша шегерімге не жатады?
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 6-ТАРАУ. ОЙЫН БИЗНЕСІ ТҮРЛЕРІНЕ САЛЫҚ САЛУ. 
 

 6.1 Ойын бизнесі салығы
 
 Қазақстан Республикасының «Ойын бизнес туралы» Заңына 

сəйкес, ойын бизнес саласына жататын қызмет түрлеріне казино, 
ойын автоматтары залы, тотализатор, букмекерлік кеңсе жатады. 
Аталған қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушілер ойын 
бизнесі салығын төлеушілер болып табылады. Салықтың бұл түрін 
төлей отырып, олар корпоративті табыс салығын, егер олар заңды 
тұлға болса, жеке табыс салығын, егер олар жеке кəсіпкер болса, со-
нымен қатар осы қызметі бойынша қосымша құн салығын төлеуші 
болып табылмайды. Басқа салық түрлерін төлеуді олар жалпы 
бекітілген тəртіпте жүзеге асырады.

Ойын бизнес саласындағы қызмет түрлері лицензияны қажет 
ететін қызмет түрлері болып табылады. Сондықтан бұл салада 
қызметін жүзеге асырудан бастамас бұрын кəсіпкер лицензия алуға 
тиісті. Лицензия алғаннан кейін кəсіпкер салық салу нысандарының 
орналасу жері бойынша салық органына қызметтің жеке түрлерін 
жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне тұруы қажет. 
Бұл үшін салық органына белгіленген нысандағы салықтық өтінішті 
қызметтің жеке түрлерін жүзеге асыра бастағанға дейінгі 3 жұмыс 
күнінен кеш емес мерзімде тапсыру қажет. Салық органы салықтық 
өтініш берілгеннен кейін 3 жұмыс күнінің ішінде тіркеу карточка-
сын беріп, салық төлеушіні тіркеу есебіне қояды.

 Ойын мекемелері аймағында салық органдарында тіркелмеген 
салық салу нысандарының болуы мен оларды пайдалануға тиым са-
лынады. Сондықтан нысандар туралы мəліметтер өзгерген жағдайда 
салықтық өтініш берілуі тиіс.

 Ойын бизнес салығы есепті салық кезеңінен кейінгі екінші 
айдың 25-нен кешіктірілмей, яғни 25 мамыр, 25 тамыз , 25 қараша, 
25 ақпаннан кешіктірілмей салық салу нысандарының тіркелген 
орны бойынша бюджетке төленуге жатады. 

Ойын бизнес салығының салық салу нысандары
 1) ойын үстелі;
 2) ойын автоматы;
 3) тотализатор кассасы;
 4) тотализатордың электронды кассасы;
 5) букмекер кеңсесінің кассасы;
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 6) букмекер кеңсесінің электронды кассасы 
Салық ставкалары
1. Салық салу нысанының бірлігінен ойын бизнесіне салық став-

касы: 
 1) ойын үстеліне – айына айлық есептік көрсеткіштің 830 еселен-

ген мөлшерін; 
 2) ойын автоматына – айына айлық есептік көрсеткіштің 30 есе-

ленген мөлшерін;
 3) тотализатор кассасына – айына айлық есептік көрсеткіштің 

125 еселенген мөлшерін;
 4) тотализатордың электронды кассасына – айына айлық есептік 

көрсеткіштің 125 еселенген мөлшерін;
 5) букмекер кеңсесінің кассасына – айына тиісті қаржы жылына 

арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық 
есептік көрсеткіштің 75 еселенген мөлшерін;

 6) букмекер кеңсесінің электронды кассасына – айына тиісті 
қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 75 еселенген мөлшерін 
құрайды.

Егер, ойын бизнесi саласындағы қызметтен алынған табыстың 
сомасы заңмен белгiленген табыстың шектi сомасынан асып түскен 
жағдайда қосымша төлем есептеледi.

Ал, ойын бизнесi салығын төлеушiлер үшiн салық кезеңi iшiндегi 
табыстың шектi мөлшерi төмендегідей мөлшерде бекітілген:

1) казино қызметiнен – айлық есептiк көрсеткiштiң 135000 есе-
ленген мөлшерiн;

2) ойын автоматтары залы қызметiнен – айлық есептiк 
көрсеткiштiң 25 000 еселенген мөлшерiн;

3) тотализатор қызметiнен – айлық есептiк көрсеткiштiң 2500 
еселенген мөлшерiн;

4) букмекер кеңсесi қызметiнен – айлық есептiк көрсеткiштiң 
2000 еселенген мөлшерiн құрайды.

Қосымша төлем табыстың шекті мөлшерінен асып түсетін 
сомаға Салық Кодексінің 147-бабының 1-тармағында белгіленген 15 
пайыздық ставканы қолдану арқылы есептеледі жəне ол есепті салық 
кезеңінен кейінгі екінші айдың  25-інен кешіктірілмей төленуге тиіс.
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 6.2 Тіркелген салық
 
 2009 жылдың 1-қаңтарынан бастап тіркелген салықты төлеушілер 

ұтыссыз ойын автоматтарын, ойын өткізуге пайдаланылатын дербес 
компьютерлерді, ойын жолдарын (боулинг (кегельбан), карта, би-
льярд үстелдерін (бильярд) пайдалана отырып, қызметтер көрсетуді 
жүзеге асыратын дара кəсіпкерлер мен заңды тұлғалар болып табы-
лады.

Тіркелген салықтың енгізілуімен жоғарыда аталған қызмет 
түрлерін жүзеге асыратын төлеушілер корпоративті табыс салығын, 
егер олар заңды тұлға болса, жеке табыс салығын, егер олар жеке 
кəсіпкер болса, сонымен қатар осы қызметі бойынша қосымша құн 
салығын төлеуші болып табылмайды. Басқа салық түрлерін төлеуді 
олар жалпы бекітілген тəртіпте жүзеге асырады.

Тіркелген салық төленетін қызмет түрлерін жүзеге асыруға ниет 
білдірген салық төлеушілерге салық салу нысандарының орналасу 
жері бойынша салық органында қызметтің жеке түрлерін жүзеге 
асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне тұру қажет. Бұл 
үшін салық органына белгіленген нысандағы салықтық өтінішті 
қызметтің жеке түрлерін жүзеге асыра бастағанға дейінгі 3 жұмыс 
күнінен кеш емес мерзімде тапсыру қажет. Салық органы салықтық 
өтініш берілгеннен кейін 3 жұмыс күнінің ішінде тіркеу карточка-
сын беріп, салық төлеушіні тіркеу есебіне қояды.

Ойын мекемелері аймағында салық органдарында тіркелмеген 
салық салу нысандарының болуы мен оларды пайдалануға тиым са-
лынады. Сондықтан нысандар туралы мəліметтер өзгерген жағдайда 
салықтық өтініш берілуі тиіс.

Тіркелген салықтың салық салу нысанына байланысты салық 
салу ставкасы ең төменгі жəне ең жоғарғы мөлшерде тағайындалуы 
мүмкін. Осыған байланысты ставкілерді жергілікті атқарушы ор-
гандар барлық тиісті аймақтағы салық төлеушілер үшін бекітілген 
базалық ставкалары шегінде белгілейді. 
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11-кесте 

Тіркелген салық ставкалары

Рет
№
 

Салық салу 
нысанының атауы

 

Тіркелген 
салықтың базалық 
ставкалардың ең 
төменгі мөлшері 
(айлық есептік 
көрсеткіш)

Тіркелген 
салықтың базалық 
ставкалардың ең 
жоғары мөлшері 
(айлық есептік 
көрсеткіш)

1 2 3 4
1. Бiр ойыншымен ойын өткiзуге 

арналған, ұтыссыз ойын 
автоматы

1 12

2. Бiреуден артық ойын шылар дың 
қаты суымен ойын өткi зуге ар-
налған ұтыссыз ойын автоматы 

1 18

3. Ойын өткiзу үшiн пайдаланыла-
тын дербес компьютер 1 4

4. Ойын жолы 5 83
5. Карт 2 12
6. Бильярд үстелі 3 25

 
Тіркелген салық есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 

25-нен кешіктірілмей, яғни 25-мамыр, 25-тамыз, 25-қараша, 
25-ақпаннан кешіктірілмей салық салу нысандарының тіркелген 
орны бойынша бюджетке төленуге жатады. 

 Тіркелген салық бойынша декларация есепті тоқсаннан кейінгі 
екінші айдың 15-інен кешіктірілмей жекелеген қызмет түрлерiн 
жүзеге асыратын салық төлеушi ретiнде тiркеу есебiнiң орны бой-
ынша салық органына табыс етіледі. Тіркелген салық үшін салық 
кезеңі күнтізбелік тоқсан болып табылады.

Студенттердің өз бетінше дайындалуына арналған сұрақтар:
1. Ойын бизнесі салығын төлеушілер кімдер?
2. Ойын бизнесі салығының салық салу нысаны деген не?
3. Ойын бизнесінің салық салу ставкалары қандай?
4. Ойын бизнес қызметінің шекті табысы дегеніміз не?
5. Шекті табыстан асып кеткен сомаға қанша пайыздық салық 

салынады?
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6. Ойын бизнес салығының есебі қалай жүргізіледі?
7. Ойын бизнес салығының есептілігі қалай ұйымдастырылған?
8. Ойын бизнес қызметіне салынатын салық сомасы қандай 

формула арқылы есептелінеді?
9. Ойын бизнес салығының төлеу мерзімі қандай?
10. Ойын бизнес салығы қалай есептелінеді?
11. Тіркелген салық төлеушілері кім болып табылады?
12. Тіркелген салықтың салық салу нысаны қандай?
13. Тіркелген салықтық салық салу нысанының сипаттамасы?
14. Тіркелген салық ставкілері қандай?
15. Тіркелген салық есебі қалай жүргізіледі?
16. Тіркелген салық есептілігі қалай ұйымдастырылған?
17. Тіркелген салық сомасын есептеу үшін қандай формуланы 

пайдалануға болады?
18. Тіркелген салық сомасы қалай анықталады?
19. Тіркелген салық сомасын қашан төлейді?
20. Тіркелген салық бойынша салық есептілік қашан табыс 

етіледі?
21. Айына салық салу бірлігіне тіркелген салықтың ең төмен 

жоғары базалық ставкаларының мөлшері.
22. Салық төлеу кезеңдері. Салықты төлеу мерзімі жəне есептеу 

тəртібі. Ойын бизнесі салығын төлеушілердің салық кезеңіндегі 
табысының шекті мөлшерлемесі. 

23. Тіркелген салық төлеушілері. Тіркелген салық салу нысанда-
ры, ставкалары. 
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4-БӨЛІМ. ТАБЫСҚА САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАР

 7-ТАРАУ. ТАБЫСҚА САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАРДЫҢ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАЗМҰНЫ МЕН САЛЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕГІ АЛАТЫН 
ОРНЫ. САЛЫҚ САЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ, ЕСЕПТЕУ, ТӨЛЕУ ТƏРТІБІ.

 7.1 Корпоративтік табыс салығы. 
 
 Корпоративтік табыс салығы салықтардың классикалық 

түрлерiнiң бiрi болып табылады. Корпоративтік табыс салығы - 
кеңiнен таралған жəне аса маңызды, ең күрделi салық салу түрi, басқа 
салық түрлерiмен салыстыра қарағанда табыс салығының ставкала-
ры да ең жоғары болып келедi. Дегенмен корпоративтік табыс салығы 
– шын мəнінде мемлекетке экономикалық кеңістік, еңбек қорларын, 
өндірістік, əлеуметтік жəне басқа да инфрақұрылымдарды тиімді 
пайдалануға ықпал ететін төлем. Корпоративтік табыс салығы – 
компаниялардың, кəсіпорындардың табысына салынатын тікелей 
салық. Сондай-ақ республикалық бюджеттің кірісін реттеуші болып 
табылады. Корпоративтік табыс салығы басқа салықтармен қатар 
Қазақстан Республикасының салықтық жүйесінің құрамдас элементі 
болып табылады жəне ұлттық табысты қайта бөлу құралының 
қызметін атқарады. Қазіргі кезде корпоративтік табыс салығы – 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетін толықтырудың 
негізгі көздерінің бірі, барлық салық түсімдерінің ішінде жəне 
мемлекеттік бюджет кірістерінде едəуір орын алады, мысалы 2010 
жылдың бюджет кірістері 4299,1 млн. теңге болса соның ішінде 
корпоративтік табыс салығы 837,2 млн. теңгені құрайды, немесе 
барлық бюджет кірісіндегі үлесі – 19,5%. 

Елiмiзде қолданылып жүрген салық салу тетіктерінде, анықтап 
айтқанда, заңды тұлғалардың табысына салынатын корпоративтiк 
табыс салығын жинауда айтарлықтай кемшiлiктер бар. Бұл тетік та-
уарлар көлемiн көбейтуге жəне оны өндiру мен сату шығындарын 
азайтуға ықпал етпейдi.

Төлем көзiнен салық салынатын табыстар: девидендтер, депозит-
тер бойынша сыйақы, ұтыстар, заңды тұлғаларға төленетiн сыйақы, 
эмитент борыштық бағалы қағаздар бойынша шығару шарттарына 
сəйкес төлейтiн купон түрiндегi сыйақылар т.б. 
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Корпоративтік табыс салығының қалыптасуы 
Табыс салығы ежелгі жəне классикалық салықтардың бірі болып 

табылады. Салықтың бұл түрі негізінен XIX жəне XX ғасырларда 
Батыс Еуропа елдерінде кеңінен дамыды. Қазақстан Республика-
сында табыс салығы 1991 жылдың 24 желтоқсанынан «Қазақ ССР 
азаматтарынан, шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалардан 
алынатын табыс салығы туралы» заң негізінде енгізілді. Заңды 
тұлғалар 1994 жылдан 2001 жыл аралығында табыс салығын төледі. 
2002 жылдан бастап табыс салығы корпоративтік табыс салығы бо-
лып өзгерді.

2002 жылға дейін Қазақстан Республикасы Президентінің Жар-
лығымен заңды жəне жеке тұлғаларды қамтитын табыс салығының 
біртұтас құрылымы енгізілген болатын. Бірақ субъектілер арасын-
да олардың табыс түрлері мен оны алу əдістерінде айтарлықтай 
айырмашылық болуы бұл біріктірудің тиімсіздігін көрсетті жəне 
жеке тұлғаларға салық салудың екі режимі сақталды. Бұған қоса 
Қаржы Министрлігі заңды жəне жеке тұлғалардан алынатын табыс 
салығын есептеу мен төлеудің тəртібі туралы бөлек 2 нұсқаулық 
дайындады. 

 2002 жылғы Салық Кодексінде осы кемшіліктер ескеріліп, та-
быс салығына байланысты ең негізгі заңды жəне жеке тұлғалардан 
алынатын табыс салығының бір тұтастығы бұзылып, жеке-жеке 
салық болып бөлінген жəне дүниежүзілік халықаралық стандартқа 
сəйкес заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы корпоративтік 
табыс салығы деген жаңа терминмен алынатын болды. Қабылданған 
концепцияға сəйкес корпоративтік табыс салығының салық салу 
негізіне заңды тұлғалардан алынатын табыс салығының салық салу 
принциптері алынған. 

Салық заңдылықтарының нормаларын біркелкі түсіндіруді 
қамтамасыз ету, салық төлеушінің қолдануын жеңілдету, салық 
тəртібін сақтау деңгейін жоғарылату мақсатында Салық Кодексінде 
нормативтік-құқықтық актілердің бірнеше ережелері біріктірілген, 
яғни Салық Кодексінде бұрынғы салық заңдылығындағыдай, 
салықтың төлеушілері, салық салу нысаны, жылдық жиынтық та-
бысты қалыптастыру əдістемесі, оны кейін түзету мүмкіндіктері, 
шығындарды шегерімге жатқызу, сол сияқты табысты анықтау, 
залалды көшіру құқығы жəне бюджетке төлеуге жататын салықты 
есептеу жолдары анықталған. 
Корпоративтiк табыс салығы сомасын есептеу 
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Салық салынатын табыс жылдық жиынтық табыс пен көзделген 
шегерімдер арасындағы айырма ретінде анықталды.

Салық салынатын табыс = жылдық жиынтық табыс - шегерістер.
Немесе келесі формула қолданылады:
 КТС = ССТ х ставка : 100
Мұнда, КТС – салық салынатын табыс
Формулада көрсетілгендей салық есебінде ең маңыздысы салық 

салынатын табыстың көлемін нақты, əрі шынайы есептеу қажет. Бұл 
көлем тек салық есебінің мəліметтері бойынша жылдық жиынтық 
табыс /ЖЖТ/ пен шегерімдер арасындағы айырмашылық ретінде 
есептелуі тиіс. Осыдан екінші формула шығады

 ССТ = ЖЖТ – Ш (шегерімдер).
Жылдық жиынтық табыс – заңды тұлғалардың бір жыл ішінде 

түрлі көздерден алған табысы. Резидент заңды тұлғаның жылдық 
жиынтық табысы салық жылы ішінде салық төлеушінің ҚР-да жəне 
одан тыс жерлерден алынуға тиіс табыстарынан тұрады. Резидент 
емес заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысы қазақстандық 
көздерден алынған табыстарынан тұрады .

Жылдық табыс жиынтығына: жөнелтілген өнімдер, атқарылған 
жұмыстар, көрсетілген қызметтер жəне баска да операциялар үшін, 
салық төлеушінің алуына (алғанына) жататын ақшалай немесе 
басқа каражаттар, өзара есеп айырысу ретінде үшінші тұлғаларға 
жіберілген, тікелей, не жанама түрінде шығындарды өтеуге 
жіберілген қаражаттар кіреді. Кəсіпкерлік қызметтерден түсетін 
кірістерге: өнімді (жұмысты, қызметті) сатқаннан түсетін кірістер; 
ғимараттарды, қондырғыларды сату кезінде құнынын өсуінен, 
сондай-ақ амортизациялауға жатпайтын активтерден инфляцияға 
байланысты олардың кұндарына түзетулерді есепке алу барысында 
түскен кірістер; баска да сатудан түскен тыс кірістер, соның ішінде: 
проценттер бойынша кіріс; дивидентгер; ақысыз алынған мүліктер 
мен ақша қаражаттары; мүліктерді жалға беруден түсетін кірістер; 
роялти; мемлекеттен жəне басқа да заңды тұлғалардан алынған 
жəрдем ақшалар; кəсіпкерлік қызметтен немесе оның қызметін шек-
теуден алынған кірістер; қарыздарды есептен шығарудан түскен 
кірістер жəне т.б. жатады.

Салық төлеушілер жылдың жиынтық табысынан:
- дивиденттер, ҚР заңды тұлға резиденттерінен бұрын алынған 

төлем көзінен ұсталғандары;
- кəсіпорынның меншігіндегі акциясының құны, олардың 
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номиналдық құнынан артқан деңгейі, яғни эмитенттердің орнала-
стыру кезінде жəне меншікті акциясын сатқан кезінде алынған та-
быстары;

- мемлекеттік бағалы қағаздарды сатқаннан түскен табыстары;
- əртүрлі апатты төтенше жағдайға, душар болған жағдайда, 

гуманитарлық көмек ретінде алынған мүліктердің құны, егер де 
олар арналымы бойынша пайдаланылса;

- мемлекеттік кəсіпорындардан алынған негізгі құралдардың 
зейнетақыны қамтамасыз ету туралы ҚР заңына сөйкес алынған 
инвестициондық табыстары шығарып тасталынады.

Заңды түлғалардың жылдық табысының жиынтығынан оны 
алуға байланысты барлық шығындар кемітіледі, оның ішінде та-
быс салығы салынатын еңбек ақы бойынша шығындары да, яғни 
қызметкерлерінің материалдық жəне əлеуметтік əл-ауқатын көтеруге 
шығарылған шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңдарымен реттелетін Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру жəне 
арнайы қорларға салынған шығындар.

Салық төлеушілердің шегерімдерінің тиісті құжаттары бар бол-
са, яғни жылдық табыс жиынтығын алумен байланысты шығыстары 
расталса ғана шегерім жасалады. Бұл шығыстарды сол өзінің 
жасалған салықтық кезеңінен шегеріледі, бірақ оған болашақ 
кезеңнің шығыстары қосылмайды.

Жылдық табыс жиынтығынан келесі шегерімдер жасалады. 
Қызмет бабымен іс-сапарга кеткен шығындар жəне өкілеттік 

шығыстар Қазақстан Республикасы Үкіметі белгілеген нормалар 
шегінде шегеріледі:

- іс-сапарға жіберілген жеріне дейін кеткен нақты жолымен бай-
ланысты шығындар (билеттің құны), сондай-ақ бронға жасалған 
шығындары жатады;

- шетелдік іс-сапарда жүрген кезіндегі тəулік шығындары 
Қазақстан Республикасының үкіметінің белгіленген норма шегінде 
беріледі.
Алынған сыйақы (мүдде) бойынша шегерім келесі деңгейде жа-

салынады: Сыйақы қатарына алынған несие (займ), мүліктер, дис-
конттар мен депозиттер жатады.

- несиелер (займдар) бойынша, оның ішінде қаржылык лизинг 
бойынша да, депозиттер, сондай-ақ мүліктер де теңгемен алынса 
(немесе орналастырылса), онда Қазақстан Реслубликасының Ұлттық 
банкісі бекіткен қайта қаржыландырудын 1,5-ке еселенген ресми 
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мөлшерлемесі бойынша шығарылған сомасы шегінде шегеріледі, 
ал ол шетел валютасында берілген (немесе орналастырылған) бол-
са, онда ол Лондонның банкаралық рыногының 2-ге еселенген 
мөлшерлемесі (ставкасы) бойынша шығарылған соманың шегінде 
шегерілуге тиіс.
Күмəнді міндеттемелердің төленуі бойынша жасалатын 

шегерім. Егер де бұрындары күмəнді деп танылған табысы салығы 
төлеуші кредиторға төленсе, онда оның сол төленген деңгейіңде 
шегерім жасауға рұксат етіледі.
Күмəнді қарыз талабы бойынша шегерім тиісті құжаттармен 

расталса жəне ол бухгалтерлік есепте көрсетілсе ғана жасалады. 
Күмəнді қарыз талабы – негізінен Қазакстан Республикасының 
заңды тұлғалары жəне жеке кəсіпкерлері көрсеткен қызметінің, 
атқарған жұмысының, сатқан тауарының нəтижесінде шығатын 
талап; сондай-ақ Қазақстан Республикасында тұрақты ұйымдар 
арқылы қызметін жүзеге асырып жүрген заңды тұлға-резидент 
еместердің де жəне үш жылға дейін талабын қанағаттандырмаған 
кезде, немесе Қазақстан Республикасының заңына сəйкес салық 
төлеуші-дебиторларды банкрот деп таныған жағдайда шығады.
Резервтік (провизиялық) қорларга аударымдар бойынша шегеріс 

жасау. Өз кызметін заңдарға сəйкес жасалған келісімшарт негізінде 
жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының осы кен орнын-
да жер қойнауын пайдалану жəніндегі операциялардың аяқталуына 
байланысты кен орнын игеру зардаптарын жою қорына (резервтік 
немесе провизиялық қорына) аударылған аударымдар сомасын 
шегеріп тастауға құқығы бар. Тап осындай құқықтар банктер-
ге де, ұйымдарға да берілуі мүмкін, яғни олардың депозиттері, 
несиелері (қаржылық лизингті қоспағанда), дебиторлық қарыздары, 
аккредетивтері үшін жасалуы мүмкін. Бұл операцияларды күмəнді 
категориясына жатқызу тəртібін жəне жағдайын Қазакстан 
Республикасының Ұлттық банкісі осы жағдайға өкілеттілігі бар 
мемлекеттік органдардың келісімі бойынша аныктайды.
Ғылыми-зерттеу, жобалық жəне тəжірибе-конструкторлық 

жұмыстарына жұмсалған шығындар бойынша шегерім жасау. 
Негізгі құрал-жабдықтарды алу, оларды орнату жəне басқа күрделі 
сипаттағы шығындардан басқа, табыс алумен байланысты ғылыми-
зерттеу, жобалау жəне тəжірибе-конструкторлық жұмыстарына 
жұмсалған шығындарды ұстап қалуға болады. Аталған шығынды 
шегеруге жатқызу үшін жобалық-сметалық құжаттама, орындалған 
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жұмыстардың актісі жəне басқа да құжаттар бойынша негізделуі керек.
Сақтандыру жарналары (пайдасы) бойынша шығыстарға 

шегеріс жасау. Жинақтау жəне қайтарым сипатындағы шарттар 
бойынша сақтандыру төлемдерін қоспағанда, сақтандыру шарт-
тары бойынша сақтандырушылар төлеген сақтандыру жарнасын 
шегере алады. Бірақ сақтандыру кызметі Қаржы Министрлігінің 
кадағалауында болады. Банкі жүйесі де осы процесске қатысты 
болғандықтан, олардың календарлық қосымша жəне төтенше жар-
насын шегеріске жаткызуына құқығы бар.
Əлеуметтік төлемдерге арналған шығыстар бойын-

ша шегерімдер. Салық төлеушілердің уақытша жұмысқа 
жарамсыздығына, жүкті болуына жəне бала тууына байланысты 
демалысқа ақы төлеу жөніндегі шығыстарын есепті кезенде шегере 
алады. Кызметкерлсрдің денсаулығының зақымдануына байланы-
сты (мертігу т.б.) келтірілген зиянның орнын толтыруға, сондай-ақ 
асыраушысынан айырылуына байланысты ақы төлеуге жұмсалатын 
шығыстар да зандарда белгіленген мөлшерде шегерілуге тиіс. 
Табиги ресурстарды геологиялық зерттеулерге жəне өндіруге 

дайындық жұмыстарына жұмсалған шығыстар. Жер байлығын 
зерттеу, барлау жəне пайдалы қазбаларды алуға даярлық жұмыстарына 
шыққан шығындар; бағалау, жасақтау, жалпы əкімшілік шығындар 
жəне қол қойылған бонустарды, қоммерциялық табу бонусын 
төлеуге байланысты шығындарды қоса алғанда, жылдық табыс 
жиынтығынан амортизациялық аударым түрінде ұстап қалуға жата-
ды жəне ол жеке топты құрайды, бірақ амортизациялық нормасының 
шегі 25 пайыз деңгейінен аспауы керек.

Геологиялық зерттеу жұмыстары жасалған келісімшарт аясында 
жүзеге асады, ол кезде олардың:

- пайдалы қазбаларды сату кезінде алынған табыстары;
- жылдық табыс жиынтығынан түзету ретінде алынып тастала-

тын табыстар жеке көрсетіледі, тасталған табыстары қосылмайды.
Теріс бағамының айырмасы бойынша шегерім жасау салық 

төлеушінің оң бағамынын айырмасынан алатын табыс сомасымен 
шектеледі жəне осыған салық салынатын табыстың 50% деңгейін 
қосады, ал салық салынатын табыс өз кезегінде жылдық жиынтық 
табыспен салық төлеушінің бағамдық айырмасы бойынша шығыстар 
мен табыстарын қоспай алынған шегерім сомасының айырмасынан 
шығады.

Ескерілмей қалған теріс бағамның сомасы келесі салық кезеңінің 
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шегеріміне жатқызылуы мүмкін. Кұрылыска алынған несиелер (за-
емдар) бойынша теріс бағамды қайырмасы құрылысты жүргізу 
кезеңінде төлем жасау барысында пайда болады, онда ол нысанның 
құнына коса алынады.

Айыппұлдар да, өсімдер де, танылуына қарап шегерімге 
жатқызылуы мүмкін, тек мемлекеттік бюджетке жататындардан 
басқасы.
Салықтарды шегеріс жасау. Бүл жерде мемлекеттік бюджетке 

есептелген шектегі төленген салық шегеруге жатады, яғни жыл-
дык жиынтық табыс анықталғанға дейінгі салықтар; Қазақстан 
Республикасының аумағында жəне басқа мемлекеттерде төленген 
табыс салығы мен корпоративтік табыс салығы, сондай-ақ үстеме 
пайданың салықтары (яғни кəсіпорын тиімді болған сайын, одан 
ұсталатын салықтың да деңгейі төмендейді). Сонымен қоса, өткен 
кезеңдер үшін ағымдағы салық кезеңінде төленген салықтар да 
шегерілуі тиіс.

Ағымдағы салықтық кезеңде өткен кезеңдер үшін төленген салық 
қай кезеңде төленсе, сол кезеңнің шегеріміне жатқызылады.
Тіркелген активтер бойынша шегерім жасау. Тіркелген ак-

тивтерге салық төлеушінің бухгалтерлік балансында ескерілген 
жəне кəсіпкерлік қызметте пайдаланылатын негізгі құрал-
жабдықтар мен материалдық емес активтер жатады. Негізгі 
құрал-жабдыктардың мынадай түрлеріне амортизациялық ау-
дарылымдар есептелінбейді: жер; өнім беретін ересек малдар; 
мұражай құндылықтары; сəулет жəне өнер ескерткіштері; 
жалпы жұрт пайдаланатын автомобиль жолдары, троту-
арлар, саяжолдар, скверлер; аяқталмаган күрделі құрылыс; 
фильм қорына жататын нысандар; бұрындары толығымен 
шегеріске жатқызылған негізгі құрал-жабдықтардың құны; 
инвестициялық жобалардың шеңберінде пайдалануға берілген 
негізгі құралдар. Амортизациялауға жататын негізгі құралдар 
өздеріне тиесілі шектеулер мөлшерлемесімен есептелінеді. 
Амортизацияның мүлік түрі бойынша шектелген мөлшерлемесі 
«Негізгі құралдардың есебі» тарауында келтірілді.

Салық төлеуші өз еркі бойынша басқа да шектеу мөлшерлемесін 
қолдануға құқылы, бірақ ол белгіленген шектен жоғары болмауы ке-
рек. Өндірістік мақсат үшін өз күшімен салынған күрылыстардың 
шығыстары жəне өндірістік мақсатта үш жылдан кем емес пайдала-
натын технологиялық құрал-жабдықтардың құны; салық телеушінің 
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еркі бойынша амортизациялау мерзімінің кез келген сəтінде қалған 
амортизацияның шегінде шегеріс жасай алады.

Ғимараттар, қондырғылар, құрылыс нысандары бойынша амор-
тизациялық аударымдар жеке анықталады. Салықтық кезеңнің 
соңында топ ішіндегілері бойынша баланстық құны анықталады:

Залалдар ұғымы, түзетiлген жиынтық жылдық табыстан 
шегерiмдердiң асып түсуi кəсiпкерлiк қызметтен шегетiн залал деп 
танылады. Бағалы қағаздарды өткiзуден шегетiн залал мыналар: 
борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, бағалы қағаздар бойын-
ша өткiзу құны мен иемденiп алу құны арасындағы терiс айырма; 
борыштық бағалы қағаздар бойынша өткiзген күнгi дисконт амор-
тизациясы мен сыйақыны есептегенiндегi өткiзу құны мен иемденiп 
алу құны арасындағы терiс айырма.

 Залалдарды ауыстыру кəсiпкерлiк қызметтен шегетiн залалдар, 
сондай-ақ салық төлеушiнiң кəсiпкерлiк қызметiнде пайдаланылған 
үйлердi, құрылыстарды, ғимараттарды өткiзуден шеккен залалдар 
кейiнгi салық кезеңдерiнiң салық салынатын табысы есебiнен өтеу 
үшiн үш жылға қоса есептелiп, ауыстырылады. Жер қойнауын пай-
далану келiсiм-шарттары бойынша жүзеге асырылатын қызметке 
байланысты туындайтын залалдар жетi жылға дейiнгi мерзiмге, 
жетiншi жылы қоса есептелiп, ауыстырылады. 

Корпоративтік табыс салығын төлеушiлерге Қазақстан Респуб-
ликасының Ұлттық Банкi мен мемлекеттiк мекемелердi қоспағанда, 
резидент заңды тұлғалары, сондай-ақ өз елiмiздiң қызметiн тұрақты 
мекеме арқылы жүзеге асыратын немесе бiршама көздерден табыс 
алатын резидент емес заңды тұлғалар төлейдi. 

 Арнаулы салық режимiн қолданушы заңды тұлғалар-шағын 
бизнестiң субъектiлерi, шаруа қожалықтары, заңды тұлға-
ауылшаруашылық өнiмiн өндiрушiлер, кəсiпкерлiк қызметтiң же-
келеген түрлерi корпоративтік табыс салығын төлейдi. Салық салу 
тетігі кез-келген экономикалық жүйенiң күрделi бөлiгiнiң бiрi бо-
лып табылады. Салық салу мемлекеттiк реттеудiң маңызды тəсiлi 
ретiнде орын алып, оның əрекет етуiнiң тиiмдiлiгiн əлеуметтiк жəне 
экономикалық саясатының жетiстiктерiне əкеледi. 

Салықты табыс алатын заңды тұлғалар, резиденттер мен бейре-
зиденттер, соның iшiнде кəсiпкерлiк қызметтен алатын табыстары 
бойынша коммерциялық ұйымдар да, бюджет ұйымдары да төлейдi.      

 Корпоративтік табыс салығы үшiн салық кезеңi 1 қаңтар – 31 
желтоқсан аралығындағы күнтізбелік жыл салық кезеңi болып табы-
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лады. Егер ұйым күнтiзбелiк жыл басталғаннан кейiн құрылса, оның 
құрылған күнiнен бастап күнтiзбелiк жылдың аяғына дейiнгi уақыт 
кезеңi ол үшiн бiрiншi салық кезеңi болып табылады. Бұл ретте 
ұйымның əділет органында мемлекеттік тiркеуден өткен күнi оның 
құрылған күнi болып есептеледі. Кəсіпорындар күнтiзбелiк жылдың 
аяғына дейiн таратылса, қайта ұйымдастырылса, жыл басталғаннан 
бастап тарату, қайта ұйымдастыру аяқталған күнге дейiнгi уақыт 
кезеңi ол үшiн соңғы салық кезеңi болып табылады.

Төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығын аудару 
тəртiбi салық агенттерi төлем жүзеге асырылған ай аяқталғаннан 
кейiн күнтізбелік жиырма бес күннен кешiктiрмей, төлем көзiнен 
ұсталған корпоративтік табыс салығының сомасын аударуға 
мiндеттi.

Төлем көзiнен ұсталған корпоративтік табыс салығының сомасын 
аудару салық агентi орналасқан жер бойынша жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасында қызметiн тұрақты мекеме арқылы 
жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлға төлем көзiнен ұсталған 
корпоративтік табыс салығының сомасын бюджетке аударуды 
тұрақты мекеменің орналасқан жері бойынша жүргiзедi.

Корпоративтік табыс салығын есептеу тəртібі жəне оны төлеу 
мерзімдері. 

Салық төлеушiнiң табыстары мен шығыстар сомасына жəне 
белгi ленген тəртiппен ауыстырылатын залалдары сомасына азай-
тылған салық салынатын табысы 20 пайыздық ставка бойынша 
салық салуға жатады. 

Егер ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрушi заңды тұл-
ғалардың табыстары мен шығыстар сомасына жəне белгiленген 
тəртiппен ауыстырылатын шығындар сомасына азайтылған 
салық салынатын табысы ауыл шаруашылығы өнiмiн, бал ара 
шаруашылығы өнiмiн өндiру жөнiндегi, сондай-ақ өзi өндiрген 
аталған өнiмдi қайта өңдеу мен өткiзу жөнiндегi қызметтi жүзеге 
асырудан алынған жағдайда, мұндай табыс 10 проценттiк ставка 
бойынша салық салынуға жатады.

Резидент еместердiң Қазақстан Республикасындағы көздер-
ден алатын табыстарын қоспағанда, төлем көзiнен салық салы-
натын  табыстар төлем көзiнен 15 проценттiк ставка бойынша 
салық салуға жатады. Қазақстан Республикасында қызметiн 
тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды 
тұлғаның таза табысы корпоративтiк табыс салығын белгiленген 
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тəртiппен 15 проценттiк ставка бойынша салық салуға жатады.
Мысал;         
Есепті кезеңде əр-түрлі өнім өндіруші кəсіпорынның дайын 

өнімді өткізуден түскен кірісі төмендегідей:
 А категориялы өнім өткізуден түскен кіріс – 760000 теңге, оның 

ішінде ҚҚС-ғы 12%,
 В категориялы өнімнен түскен кіріс – 350000 теңге, оның ішінде 

– ҚҚС-ғы 12%.
 Есепті кезеңдегі шығыстар келесідей болды:
 Материалдарға кеткен шығындар – 270000 теңге,
 Қызметкерлердің еңбек ақысы – 200000 теңге,
 Негізгі құралдарға есептелген
 амортизация сомасы – 50000 теңге,
 Өнімді өткізумен байланысты
 қосымша шығындар – 60000 теңге,
 Қазан айында негізгі құралды 
 жөндеу жұмысына кеткен шығын – 30000 теңге.
 Есепті кезеңде кəсіпорын кейбір өндірістік бөлімшелерді басқа 

кəсіпорынға жалға берді, одан түскен түсім 300000 теңге болды, 
оның ішінде ҚҚС-ғы 12%.

 Есепті кезеңде бюджетке КТС-ғы бойынша бюджетке төленген 
аванстық төлемдер сомасы 70000 теңге

 Корпоративтік табыс салығын есептеу үшін салық базасын 
анықтап, КТС-ын есептеу қажет.

 Есептелген КТС-ның бюджетке төлеу мерзімін көрсету қажет.

Есептеу жолы:
 
 1) А категориялы өнім өткізуден түскен табыс:
 760000 – 760000 х12 / 112 = 678571 теңге
2) В категориялы өнім өткізуден түскен табыс:
 350000 – 350000 х 12/112 = 312500.
 3) Барлық өнімді өткізуден түскен табыс:
 678571 + 312500 = 991071 теңге
 4) Жалға беруден түскен табыс
 300000 – 300000х 12/112 = 267857 теңге.
 5) Кəсіпорынның барлық жылдық жиынтық табысы: 
 991071 + 267857 = 1258928 теңге.
Шегерімдер:
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 6) 270000 + 200000 + 50000 + 60000 + 30000 = 610000 теңге.
 7) Салық салынатын табыс:
 1258928 – 610000 = 648928 теңге.
8) КТС-ң есептелген сомасы:
 648928 х20% = 129786 теңге.
9) Бюджетке төленетін КТС сомасы : 129786 – 70000 (аванс 

төлемі) = 59786 теңге.
 10) Корпоративтік табыс салығы бойынша төлемді декларация 

табыс ету үшін белгіленген мерзімнен кейін күнтізбелік он күннен 
кешіктірмей жүзеге асырады.

 59786 теңге бюджетке 10 сəуірден кешіктірмей төленуі керек.

 Аванстық төлемдер сомасын есептеу 
Салық төлеушiлер корпоративтiк табыс салығы бойынша аванс-

тық төлемдердi Салық Кодексінде белгiленген тəртiппен ағым дағы 
салық кезеңi iшiнде есептейдi жəне төлейдi. 

Мынадай жағдайларда аванстық төлемдер сомасының есеп-
қисабы табыс етілмейді:

1) егер, түзетулер ескерiле отырып, алдыңғы салық кезеңiнiң 
алдындағы салық кезеңiндегi жылдық жиынтық табысы 
республикалық бюджет туралы заңда белгiленген жəне тиiстi 
қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептiк 
көрсеткiштiң 325000 еселенген мөлшерiне тең сомадан аспайтын 
салық төлеушiлер;

2) жаңадан құрылған (пайда болған) салық төлеушiлер əдiлет 
органында мемлекеттiк (есептiк) тiркеу жүзеге асырылған салық 
кезеңi iшiнде, сондай-ақ кейiнгi салық кезеңi iшiнде;

3) салық төлеушiлер ретiнде салық органдарында жаңадан 
тiркелген Қазақстан Республикасында қызметiн филиал, өкiлдiк 
құрмай, тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес 
заңды тұлғалар – салық органдарында тiркеу жүзеге асырылған 
салық кезеңi iшiнде, сондай-ақ кейiнгi салық кезеңi iшiнде;

 Алдыңғы салық кезеңi үшiн корпоративтiк табыс салығы 
жөнiндегi декларацияны тапсырғанға дейiнгi кезең iшiнде төленуге 
жататын, корпоративтiк табыс салығы бойынша аванстық төлемдер 
сомасы есептi салық кезеңiнiң бiрiншi тоқсаны iшiнде теңдей 
үлестермен төленедi.     

  Алдыңғы салық кезеңi үшiн корпоративтiк табыс салығы 
бойынша декларацияны табыс еткенге дейiнгi кезең iшiнде 
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төлеуге жататын корпоративтiк табыс салығы бойынша 
аванстық төлемдер сомасының есеп-қисабы есептi салық 
кезеңiнiң бiрiншi тоқсаны үшiн есептi салық кезеңiнiң 20 
қаңтарынан кешiктiрiлмей, салық төлеуші орналасқан жері 
бойынша салық органына тапсырылады.      

 Алдыңғы салық кезеңi үшiн корпоративтiк табыс салығы бой-
ынша декларацияны табыс еткенге дейiнгi кезең iшiнде төлеуге 
жататын корпоративтiк табыс салығы бойынша аванстық төлемдер 
сомасы өткен салық кезеңi үшiн аванстық төлемдер сомаларының 
есеп-қисабында есептелген авнстық төлемдердің жалпы сомасының 
төрттен бірі мөлшерінде есептеледі.

Алдыңғы салық кезеңi үшiн корпоративтiк табыс салығы бой-
ынша декларацияны табыс еткеннен кейiнгi кезең үшiн төлеуге 
жататын корпоративтiк табыс салығы бойынша аванстық тө-
лемдер сомасының қосымша есеп-қисабы салық кезеңінің 20 
желтоқсанынан кешіктірілмей тапсырылады.

Корпоративтiк табыс салығын төлеу мерзiмдерi мен тəртiбi
 Салық төлеушiлер корпоративтiк табыс салығын төлеуді 

орналасқан жері бойынша жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасында қызметiн тұрақты мекеме арқылы 

жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалар корпоративтiк та-
быс салығын төлеудi тұрақты мекеменiң орналасқан жерi бойынша 
жүргiзедi. 

Салық төлеушiлер корпоративтiк табыс салығы бойынша 
аванс тық төлемдердi бюджетке белгiленген салық кезеңi iшiнде 
айқындалған мөлшерде əр айдың 25-нен кешіктірмей, əрбір ай үшін 
енгізуге міндетті.      

Салық кезеңi iшiнде бюджетке енгiзiлген аванстық төлемдер 
сомасы есептi салық кезеңi үшiн корпоративтiк табыс салығы 
жөнiндегi декларация бойынша есептелген корпоративтiк табыс 
салығын төлеу есебiне есепке жатқызылады. 

Салық төлеушi салық кезеңiнiң қорытындысы бойынша кор-
поративтiк табыс салығы бойынша төлемдi декларация табыс ету 
үшiн белгiленген мерзiмнен кейiн күнтiзбелiк он күннен кешiктiрмей 
жүзеге асырады.

 Қазақстан Республикасындағы көздерден тек қана төлем 
көзiнен салық салуға жататын табыстар алатын жəне Қазақстан 
Республикасында қызметiн тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыр-
майтын резидент еместi қоспағанда, корпоративтiк табыс салығын 
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төлеушi, егер осы бапта өзгеше белгiленбесе, корпоративтiк та-
быс салығы бойынша декларацияны орналасқан жерiндегi салық 
органына есептiк салық кезеңiнен кейiнгi жылдың 31 наурызынан 
кешiктiрмей табыс етедi. 

Оңайлатылған декларацияның негiзiнде шағын бизнес 
субъектiлерi үшiн арнаулы салық режимiн қолданатын салық 
төлеушi салық салынатын табыстар бойынша корпоративтiк табыс 
салығы жөнiндегi декларацияны табыс етпейдi. 

 Мысал: «АРАЙ» ЖШС-нің 2011жыл бойынша өнім өткізуден 
түскен түсімі 173400 теңге, өнімді шығаруға кеткен шикізат 40000 
теңге, сыйға алынған мүлік құны 49300 теңге, қызмет көрсетуден 
түскен түсім 251200 теңге, мүлікті жалға беруден түсті 58600 теңге, 
қызметкерлердің есептелген еңбек ақысы 34300 теңге, есептелген 
жер салығы мен мүлік салығы 19200 теңге, серіктестік мүшесіне 
төленген дивидент 17500 теңге 

2011 жыл нəтижесі бойынша корпоративтік табыс салығын есеп-
теу керек.

Есептеу жолы:
1. Жылдық жиынтық табысты есептейміз.
ЖЖТ = 173400 +251200+ 58600 + 49300 = 532500 тг;
2. Шегерімдерді есептейміз.
Шегерім =40000 + 34300 + 19200 = 93500 тг;
3. Салық салынатын табысты есептейміз.
Сст = 532500 – 93500 = 439000 тг
4. Корпоративтік табыс салығы = 439000 х 20% =87800 тг;
5. Төленген дивиденттен салық есептейміз: 17500 х 15% = 2625 тг. 

 7.2 Инвестициялық салық 
преференциялары

Инвестициялық салық преференциялары – қызмет түрлерін 
жүзеге асыру кезінде пайдалануға арналған өндірістік арналымының 
үймереттері мен ғимараттары, машиналар мен жабдықтар құнының 
шегерімдеріне жатқызу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңды 
тұлғаларының құқығы. Инвестициялық салық префиренциялары 
қарастырылған Преференциялар стандарттау жөніндегі уəкілетті 
мемлекеттік орган бекіткен экономикалық қызмет түрлерінің жал-
пы классификаторының секциясы қарастырған кызмет түрлері бой-
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ынша беріледі. Инвестициялық салық преференциялары – қызмет 
түрлерін жүзеге асыру кезінде пайдалануға арналған өндірістік 
арналымының үймереттері мен ғимараттары, машиналар мен 
жабдықтар құнының шегерімдеріне жатқызу жөніндегі Қазақстан 
Республикасы заңды тұлғаларының құқығы. Инвестициялық 
салық преференциялары карастырылған Преференциялар 
стандарттау жөніндегі уəкілетті мемлекеттік орган бекіткен 
экономикалық қызмет түрлерінің жалпы классификаторының 
секциясы қарастырған қызмет түрлері бойынша беріледі. 
Инвестициялық салық преференциялары инвестициялық жобаны 
iске асыруды жүзеге асыратын салық төлеушi заңды тұлғаларға 
берiледi. Преференциялар салық төлеушiлерге преференцияларды 
қолданудың басталу күнiн белгiлейтiн келiсiмшартқа (оның нотари-
алды куəландырылған көшiрмесi салық төлеушiнiң тiркелген жерi 
бойынша салық органына берiледi) сəйкес мынадай мерзiмдерде:

- келiсiмшартты жасасу кезiнде шаруашылық қызметтi 
жүзеге асыратын салық төлеушiлер тiркелген активтер пайдалануға 
берiлген жылдан кейiнгi жылдың 1 қаңтарынан бастап;

- жаңадан құрылған салық төлеушiлер тiркелген активтердi 
пайдалануға берген кезден бастап берiледi.

Қызметiн жаңа өндiрiстердi құру жөнiндегi инвестициялық жоба 
(жобалар) шеңберiнде ғана жүзеге асыратын жаңадан құрылған 
салық төлеушiлер үшiн корпорациялық табыс салығы бойынша пре-
ференциялар есептелген корпоративтік табыс салығын жүз пайызға 
азайтуға құқық бередi. Қолданыстағы өндiрiстердi кеңейту жəне 
жаңарту жөнiндегi инвестициялық жобаны iске асыруды жүзеге 
асыратын жəне заңда қойылған талаптарға сай келмейтiн салық 
төлеушiлер үшiн корпоративтік табыс салығы бойынша преферен-
циялар амортизацияға жатпайтын, көрсетiлген тiркелген активтердi 
қоспағанда, жылдық жиынтық табыстан инвестициялық жоба 
шеңберiнде пайдалануға қосылатын тiркелген активтердiң құнын 
преференцияларды қолдану мерзіміне байланысты тең үлестермен 
шегерімге жатқызуға құқық береді.      

Преференциялар беру тəртiбi мен шарты Қазақстан Рес-
публикасының инвестициялар туралы заңдарында айқындалады.

Инвестициялық преференциялар беруге өтiнiм берiлген кезге 
дейiн күнтiзбелiк он екi ай iшiнде мемлекеттiк тiркеуден өткен салық 
төлеушiлер жаңадан құрылған салық төлеушiлер деп танылады.

Корпоративтік табыс салығы бойынша преференцияларды 
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қолдану үшiн салық төлеушi жаңадан iске қосылатын тiркелген 
активтер бойынша олардың құнын iшкi топтың құн балансына 
енгiзбейдi жəне олар бойынша бөлек есеп жүргiзедi.      

Егер осы тармақта өзгеше белгiленбесе, корпоративтік та-
быс салығы бойынша преференцияларды қолдану мерзiмi аталған 
күннен бастап күнтiзбелiк бес жылдан аспауға тиiс жəне ол əрбiр 
жекелеген жағдайда қызмет түрлерiне жəне тiркелген активтер-
ге инвестициялардың көлемiне қарай айқындалады. Қазақстан 
Республикасының Үкiметi қызмет түрлерiне жəне тiркелген ак-
тивтерге инвестициялардың көлемiне қарай корпоративтік табыс 
салығы бойынша преференцияларды қолданудың аталған күннен ба-
стап күнтiзбелiк он жылдан аспайтын өзге мерзiмiн белгiлей алады.
      Преференциялардың қолданылуын тоқтату тəртібі

Преференциялардың қолданылуы келiсiмшартта көрсетiлген 
мерзiмде тоқтатылады не мұндай мерзiм бiткенге дейiн тоқтатылуы 
мүмкін.

Преференциялардың қолданылуын мерзiмiнен бұрын тоқтату 
тараптардың келiсiмi бойынша жүзеге асырылуы, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңдарында 
белгiленген жағдайларда оны тараптардың əрқайсысы бiржақты 
тəртiппен жүзеге асыруы мүмкiн.

Преференциялардың қолданылуы мерзiмiнен бұрын тоқтатылған 
кезде, салық төлеушi салықтарды Қазақстан Республикасының 
заңдарында белгiленген тəртiппен төлеуге жауапты болады. 

 Инвестициялық саясаттың əлеуметтiк-экономикалық салаларын 
ескере отырып, Қазақстан экономиканың қаржылық тұрақтануы са-
тысына ену кезеңiнде қатаң əдiстердi қолдана бастады, бұл əдiстер 
төмендегiдей бағыттарды қамтиды:

♦ Үкiметтiк несиелер мен кепiлдемелердi шектеу (өйткенi 
үкiметтiк несие алдынала ақы төлеудi, кепiлдемелердi ұсынуды 
жəне белгiлi сомалардың поцентiмен қайтарылуын талап етедi).
Мүндай жағдайда елге келiп жатқан шетел инвесторларын көбейтуге 
арналған мүмкiндiктер кеңейiп жатыр. Капиталды тартудың мүндай 
формасының басымдылығы əр тұрлi түсiндiрiледi:

♦ Тiкелей шетел инвесторлары донордың ұзақ мерзiмдiк 
мүдделерiнiң жүзеге асуына мүмкiндiк бередi;

♦ Донордың өндiрiстiк процестi басқаруға қатысу мүмкiндiгi 
болуы тиiс;

♦ Елеулi көлемде қаржылық ресурстардың ағылып келуiн 
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қамтамасыз етедi, ол сыртқы қарыздардың төлену проблемасына 
əсер етпейдi;

♦ Тiкелей шетел инвестициялары iскерлiк жəне шаруашылық 
белсендiлiктi қамтамасыз ете отырып, өндiрiстiк жəне ғылыми-
техникалық ынтымақтастықтың əр түрлi формаларының кең түрде 
таралуына ықпал етедi.   

Мұның барлығы үкiметтiң мерзiмдiк инвестициялық бағдар-
ламасын қабылдау жəне жүзеге асыру үшін бағыт-бағдар беруге 
мүмкiндiк жасады.

2009 жылдың 1қаңтарынан бастап инвестициялық салық пре-
ференциялары тек корпоративтік табыс салығы бойынша ғана 
қарастырылған жəне преференциялар нысандарының құнын жəне 
реконструкциялауға, жаңғыртуға арналған келесі шығыстарды ше-
геруге жатқызуды білдіреді.

Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет пайдалануға 
берілетін өндірістік мақсаттағы ғимараттар жəне құрылыстар, ма-
шиналар мен жабдықтар, егер пайдалануға берілген салық кезеңінен 
кейінгі кемінде үш салық кезеңі ішінде бір мезгілде мынадай 
талаптарға сəйкес келсе:

1. салық төлеушінің бухгалтерлік есебінде негізгі құралдар бо-
лып табылса;

2. преференцияларды қолданған салық төлеуші табыс алуға 
бағытталған қызметте пайдаланса;

3. оларды пайдалану ерекшеліктеріне байланысты жер қойнауын 
пайдалануға арналған келісімшарт бойынша қызметті жүзеге асыру-
мен тікелей себеп-салдарлы байланысы бар активтер болып табыл-
маса, преференция нысандарына жатқызылады.

 Преференцияларды қолдану мынадай əдістердің бірі бойынша 
жүзеге асырылады:

1. нысан пайдалануға берілгеннен кейінгі шегерім əдісі;
2. нысан пайдалануға берілгенге дейінгі шегерім əдісі.
Нысан пайдалануға берілгеннен кейінгі шегерім əдісін қолдану 

преференция нысандарының бастапқы құнын пайдаланудың 
алғашқы үш салық кезеңі ішінде тең үлеспен немесе пайдалануға 
беру жүзеге асырылған салық кезеңінде біржолғы шегерімге 
жатқызуды білдіреді. 

Нысан пайдалануға берілгенге дейінгі шегерім əдісін қолдану 
преференция нысандарын салуға, өндіруге, сатып алуға, 
монтаждауға жəне орнатуға жұмсалған шығындарды, сондай-ақ 
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өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстар, машиналар мен 
жабдықтар пайдалануға берілгенге дейін осындай шығындар іс 
жүзінде жүргізілген салық кезеңінде оларды реконструкциялауға, 
жаңғыртуға жұмсалған келесі шығыстарды шегерімге жатқызуды 
білдіреді. 

7.3 Халықаралық салық салу негізіндегі резидент 
емес заңды жəне жеке тұлғалардың табыстарына 

салық салу ерекшеліктері
 
Көптеген мемлекеттердің үкіметтері бір-бірімен салық саяса-

ты саласында бірге жұмыс жасауға тырысады. Бұл бірлестіктердің 
қажеттілігін екі жəне көп жақты шаруашылық байланыстың да-
муы мен экономикалық интеграцияның қарқынды алға жылжуы-
мен түсіндіруге болады. Бұны əлемдік нарықта бəсекелестікте тең 
дəрежеде жағдай жасау бағытымен жасалып жатқан игі істер деп 
ұғуға болады. 

Шетке шығарылатын тауарлардың немесе қызметтердің ұлттық 
бəсекелестігі, белгілі бір мемлекеттің шетелге капиталын шығару 
мүмкіндігі тек мемлекеттің ұлттық шаруашылығының тиімділігіне 
емес, сонымен қатар оның салықтық мөлшеріне, ұлттық жеңілдіктер 
көмегі арқылы ұлттық кəсіпкерліктердің сыртқы экономикалық 
əрекетінің мемлекеттік қолдау деңгейіне байланысты болады. 

Барлық дамыған мемлекеттер өзінің аймағында табылған 
табыстарға салық салады. Көптеген мемлекеттер (АҚШ, Канада, 
Жапония, Ұлыбритания) басқа мемлекеттерде табылған табыстар-
дан өз мемлекеттерінің заңды жəне жеке тұлғаларынан салық алады. 
Нəтижесінде олар шетелде жəне өз елінде де екі есе салыққа (қос 
салық) ілінеді. 

Қос салық салудан босату жайындағы алғашқы талпынысты 1940 
жылы Ұлттар Лигасы жасады. 1960 жылы Экономикалық Бірлестік 
жəне Даму Ұйымы (ЭБДҰ) құрылып, 1963 жылы оның Фискальді 
кабинеті “Табыс пен капиталға байланысты қос салық салудан бо-
сату жайындағы келісімнің жобасын” жариялады. ЭБДҰ келісімнің 
бірінші редакциясы 1963 жылғы жасалған жобадан кейін ЭБДҰ-ға 
мүше мемлекеттердің тəжірибесін саралай келе тек қана 1977 жылы 
жарық көрді.

1991 жылы айтылған ЭБДҰ келісімі үздіксіз қайта қаралып, жаңа 
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шешімдер қабылдауға үкім қабылданды. Бұл жолғы қайта қарауда 
салық саласында айтарлықтай өзгеріс болғанын жəне бұрынғы жүйе 
ескіріп, оны жылдамдату, бүгінгі күнге сай ету мəселелері қозғалды. 
Соның əсерінен 1972 жылғы жоба қайта қаралып, 1992 жылы жаңа 
жоба қолданысқа енді.

ЭБДҰ келісімінің мақсаты – ЭБДҰ мүше мемлекеттердің ара-
сында қос салық салуды жою.

Экономикалық Біріккен Даму Ұйымының (ЭБДҰ) келісімі мы-
салында халықаралық салық салымының негізгі нысандарына 
тоқталайық. Бұл нысандар ЭБДҰ Келісімінің арнайы баптарында 
көрсетілген нысан – ол кəсіпкерлік əрекетінен тапқан табыс. Тұрақты 
мекеменің анықтамасы кəсіпкерліктен түскен пайда үшін негізгі 
анықтама болып табылады. Салық кəсіпкерлік орналасқан жерде 
ғана алынады, тек кей жағдайда ғана, мысалы, егер кəсіпкерлікті 
басқа мемлекетте жүргізіп табысты сол жерден тапса, салық 
жергілікті жерден алынбай, негізгі кəсіпкерлік орналасқан жердан 
алынады.

Халықаралық салық салу нысанының бір түрі ол су жəне ауа 
арқылы тасымалдаудан тапқан пайдаға салық алу.

Су жəне ауа арқылы тасымалдау əрекеті жеке түрде 
қарастырылады, өйткені ол тұрақты орынға ие болмайды жəне тек 
екі мемлекеттің емес, одан да көп мемлекетке бір мезгілде пайда 
əкеле алады. 

Мекеменің негізгі басқару органы орналасқан жердегі мемлекет 
басым құқыққа ие бола алады. Егер ол кеменің үстінде орналасқан 
болса, онда кеменің əдетте тоқтайтын порты не кеменің иесі 
орналасқан жердің мемлекеті салыққа құқығы бар деп саналады.

Салық салымының көп тараған нысандарының бірі – дивиденд-
тер. Салық төлеушінің тұрақты орналасқан мемлекеті жəне табысты 
тапқан жердегі мемлекет дивидендтен салық ала алады. 

Сонымен бірге кең тараған нысандарының бірі – ол пайызға 
салынған салықтар. ЭБДҰ-ның келісімі бойынша ең жоғарғы 
деңгейлі көрсеткіш бойынша 10 пайыз мөлшерде салық салу 
белгіленген. Түрлі келісім бойынша түрлі мөлшерлер қойылуы 
мүмкін, əдетте ол 5%, 10%, 15%-ды құрайды.

Енді жеке тұлғаларға салық салу нысанын қарастырайық. Жал-
пылай алғанда, салық табыстың пайда болған жерінде алынады. 
Əрине, егер тұлға ұзақ уақыт бойы бір жерде қызмет жасап, сол 
жерде тұрса, онда салық жергілікті салық заңына сəйкес алынады. 
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Алайда, жергілікті тұрғын өз кəсіпкерлік əрекетін басқа мемлекетте 
жүргізсе, ол тұлғаға қос салық салынуы – сирек кездесетін жағдай. 

Ұлттық заң жүйесінің ерекше жағдайы бойынша жұмысшының 
жеке келісім жасауға мүмкіндігі бар. Мысалға, Гонконгте жұмыс жа-
сап жүрген жұмысшы Гонконгтен тыс жасап жүрген жұмысы жай-
ында жеке келісім жасай алады. Өйткені Гонконг жергілікті салық 
жүйесін ұстанған, ал мемлекетте жасалған жалдамалы жұмыстан 
түскен табыс мүлде салықтан босатылуы мүмкін.

Ескеретін жайт, келісімдерде əдетте жеке кəсіпкерліктің 
түріне бақылау жасайтын ерекеше баптар болатындығы. Олардың 
кейбір түрлеріне өнер саласындағы адамдарды, спортшылар-
ды, мемлекеттік қызметте жүрген тұлғаларды, дипломатиялық 
қызметкерлерді, директорларды, студенттер мен мұғалімдерді 
жатқызуға болады. 

Көп елдердің салыққа қатысты пікірлері бір жерден шығып, кейбір 
жағдайда түсініктері екі түрлі болады. Мысалға, Ұлыбританияда 
салық тұрғылықты салық төлеушілерден алынады, ал капитал 
өсімінен түскен пайда жергілікті емес халықтан алынбайды. Кейбір 
елдерде капитал өсімінен түскен пайда мүлдем салықтан боса-
тылса, кейбір мемлекетерде бұл салық түрі жай салық түріндей 
қабылданып, оларға əдеттегі салық салынады. Сол себепті салықты 
бақылау барысында бір тұлға екінші мемлекетке көшерде осы жайт-
тарды ескеріп, саралап алғандығы жөн. 

Бағалы қағаздарды өткiзу кезiнде құн өсiмiнен түскен табыстарға 
салынатын салықты есептеу мен төлеу ерекшелiктерi:

Резидент еместiң бағалы қағаздарды өткiзу кезiнде құн өсiмiнен 
түскен табыстарына, белгiленген ставка бойынша салық салынуға 
ти iс. Мыналар құн өсiмiнен түскен табыстарға салық салуға жатпайды: 

1) өткiзiлетiн күнi листингтiң ең жоғары жəне ең жоғарыдан 
кейiнгi санаттары бойынша қор биржасының ресми тiзiмдерiнде 
тұрған акциялар мен облигацияларды қор биржасында ашық сауда-
саттық əдiсiмен өткiзу кезiнде құн өсiмiнен түскен табыстар; 

2) мемлекеттiк бағалы қағаздарды жəне агенттiк облигацияларды 
өткiзу кезiнде құн өсiмiнен түскен табыстар салық салуға жатпайды. 
Корпоративтік табыс салығын резидент емес заңды тұлға өз 
бетiмен есептеп шығарады жəне салық белгiленген мерзiмде, ре-
зидент-эмитент немесе мүлкi резидент емес заңды тұлғаның 
сатылған акциялары, қатысу үлестерi немесе активтерi құнының 
50 процентiнен астамын құрайтын резидент заңды тұлға тiркелген 
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жерi бойынша салық органына корпоративтік табыс салығы бой-
ынша декларацияны мiндеттi түрде табыс ете отырып, төлейді. 
Салық салуға жатпайтын кiрiстердi қоспағанда, резидент емес заңды 
тұлғаға бағалы қағаздарды сатудан түскен кiрiстер төлейтiн тұлға 
салық органын төлем сомасы туралы кiрiс төленген кезден бастап он 
жұмыс күнi iшiнде хабардар етеді. 

Қызметiн тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес 
заңды тұлғаның салық салынатын табысын анықтау ерекшелiктерi:

Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызметiн 
жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның салық салынатын 
табысын анықтау корпоративтік табыс салығын есептеу мен төлеу 
тəртiбi бекітілген ережелерге сəйкес жүргiзіледi. 

Резидент емес заңды тұлғаның Қазақстан Республикасындағы 
қызметiн тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырудан алынатын табы-
старына мыналарды жатқызуға болады: 

1) Қазақстан Республикасындағы көздерден алынатын табыстарды; 
2) Қазақстан Республикасындағы қызметiн тұрақты мекеме 

арқылы жүзеге асырудан туындайтын табыстарды; 
3) Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы жүзеге 

асырылатын қызметке баламалы немесе соған ұқсас қызметтi 
жүзеге асырудан туындайтын табыстарды қоса алғанда, Қазақстан 
Республикасында қызметiн жүзеге асыруды бастаған кезден ба-
стап тұрақты мекеменiң қызметiне байланысты табыстардың 
барлық түрлерi жатады. Шегерiмге жатқызылмайтын шығыстарды 
қоспағанда, Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы 
жүзеге асырылатын қызметтен табыстар алуға тiкелей байланысты 
шығыстар Қазақстан Республикасында немесе одан тыс жерлерде 
жасалғанына қарамастан шегерiмге жатады. Резидент емес заңды 
тұлғаның тұрақты мекемеге: 

- резидент емес заңды тұлғаның меншiгiн немесе санаткерлiк 
меншiгiн пайдаланғаны немесе пайдалану құқығын бергенi үшiн 
төленетiн қаламақылар, алымдар жəне басқа да төлемдер; 

- қызмет көрсеткенi үшiн алынатын комиссиялық табыстар; 
- резидент емес заңды тұлға берген заемдар бойынша сыйақылар; 
- резидент емес заңды тұлғаның Қазақстан Республикасындағы 

қызметiнен табыстар алуымен байланысты емес шығыстар; 
- құжатпен расталмаған шығыстар; 
- резидент емес заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының 

аумағынан тыс жерлерде шеккен басқару жəне жалпыəкiмшiлiк 
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шығыстары ретiнде ұсынылған соманы тұрақты мекемеден 
шегерiмге жатқызуға құқығы жоқ. 

Халықаралық салық келісімдері халықаралық салық қатынасының 
құқықтық негізі болып табылады. Бұл келісімдер түрлі формаларда 
көрініс табуы мүмкін. 

Негізгі түрі қосарланған салықтан босану үшін жасалған 
келісімдер. Əдетте ол екі жақтық келісімде жасалады. Осы 
түрдің көп жақты келісім болғандығы тарихтан аян, мысалы, 
Анд келісімі (латын Америкасындағы анд тобының елдері ара-
сында), Солтүстік келісім (Солтүстік теңіз елдерінің арасын-
да), СЭВ мүше елдердің қосарланған салықты жоюға жасалған 
келісімдерін келтіруге болады.

Келесі түрі ол кəсіпкерліктің жеке бір түрлеріне салық 
салу келісімдері. Бұл келісім түрлеріне су, ауа, көлік арқылы 
тасымалдаудың салығын салуды қолдану келісімдері жатады. 

Салық салуға тікелей қатысты емес келісімдер тобы да осы 
түрде көрсетілген. Бұларға дипломаттық, елшілік мекемелердің, 
халықаралық ұйымдардың (Біріккен Ұлтар Ұйымы, Халықаралық 
валюта қоры, Халықаралық банк) құрылуы мен қызметі жайындағы 
келісімдер жатқызылады. Осы тектес келісімдердің қатарына 
Еуропалық экономикалық Бірлестікті дүниеге əкелуге ықпал еткен 
Рим Келісімі де кіреді.

Салық салу саласында жеке мəселелер жөнінде келісімдер 
өзгеше орынға ие болады. Бұл келісім салық саласындағы ортақ 
қағидаларға, салық ақпараттарын бөлісуге, салық салымын алудағы 
бірлестіктерге арналған. 

Салық келісімінің негізгі мақсаты мыналар болып табылады:
- халықаралық қосарланған салықтан босану, яғни, кəсіпкерлер 

келісімге келген мемлекеттер аймағында бір табыстан екі мəрте 
салық алуды болырмау;

- салықты төлемеушілікке қарсы күресу;
- келісімге келген мемлекеттер арасында салықтық құқық пен 

міндеттерді бөлу;
- салықтық дискриминацияны жою;
- келісімге келген мемлекеттер арасында салық төлеушілер 

əрекеттерінің салықтық тəртібін тура жəне дəл анықтау;
- келісімге келген мемлекеттер арасында сауда-экономикалық, 

мəдени, жəне ғылыми-техникалық бірлестіктің дамуына ықпал 
жасау.
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Салықтық келісімдер осы мақсаттарға қызмет жасап, 
халықаралық инвестицияға жəне сауда айналымына ықпалын 
тигізеді. Сонымен бірге салықтық келісімдер салықтық жеңілдіктер 
жасауға да көмек жасайды. Бұл үшін арнайы жағдай қабылданып, 
сый, басқа мемлекеттің көрсеткен гранты немесе көмегіне салықтық 
жеңілдіктер ұсына алады.

Кейбір мемлекетте халықаралық салық келісім мен ұлттық заңда 
бір-бірінің ықпалы алдын ала белгіленеді. Соның көп тараған түрі 
ұлттық заңда егер мемлекет халықаралық келісімге енетін болса, 
онда халықаралық келісім басым болады делінеді.

Бұл тəртіп Қазақстанда да қолданылады. Салық кодексінде 
халықаралық салық келісіміне арналған арнайы тарау бар.

Қосарланған салық салу жайында қабылданған келісімдер 
салық төлеушіні түгелдей салықтан босатпайды. Бұл келісімдер тек 
қосарланған салыққа бақылау жасайды. Бір салық түрі Қазақстанда 
жəне шетелде екі рет алынбауы тиіс. Егер салық Қазақстанда алын-
са, онда ол шет елде алынбауы керек жəне керісінше. Қазақстан 
кəсіпорны шетелдік заңды жəне жеке тұлғалардың салық 
мекемелерінен салық жөнінде хабарлама болуы керек. 

Қазақстан аймағында салықтан босану үшін шетелдік заңды 
тұлғаның өз елінен салықты сол мемлекетте төлейтіндігі жөнінде 
хабарламасы болуы шарт. 

 

7.4 Жеке табыс салығы

Жеке табыс салығы төлем көзінен табыс алатын тұлғалардан алы-
нады, оның мəні жеке тұлғалардың барлық табыстарына салық салу 
болып табылады, алайда Салық Кодексінде жеке табыс салығымен 
салынбайтын табыстар да бар. Мемлекеттік бюджетте бұл салық 
бойынша қаражаттардың түсімі барлық салық төлемдерінің 9%-ын 
алады. Жеке табыс салығы толығымен жергілікті бюджетке түседі 
жəне жергілікті бюджетте бұл салық өзінің үлесімен ерекше орын 
алады, өйткені барлық жергілікті бюджетке түсетін салықтардың 
37-40%-ды осы салықтың үлесіне жатады.

Салық салу нысандары бар жеке тұлғалар жеке табыс салығын 
төлеушілер болып есептеледі. Салық салу нысаны төлем көзінен 
салық салынатын табыстар жəне төлем көзінен салынбайтын табы-
стар болып саналады.
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 Салық мөлшерлемесі баспалдақты үдеме бойынша табыстың 
мөлшеріне қарай 5 пайыздан 10 пайызға дейін белгіленген.

 Дивиденттер, сыйақылар мен ұтыстар түріндегі табыстарға 15% 
мөлшерлеме, адвокаттардың жəне нотариустардың табыстарына 
10% мөлшерлеме бойынша салық салынады.

Төлем көзінен салық салынатын табыстарға мыналар жатады:
- қызметкердің табысы;
- біржолғы төлемдерден алынған табыстар;
- жинақтаушы зейнетақы қорларынан берілетін зейнетақы 

төлемдері;
- дивиденттер, сыйақылар, ұтыстар түріндегі табыс;
- стипендиялар;
- жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табыс.
Салық агенттері жеке табыс салығын есептеу мен ұстап 

қалуды төлем көзінен салық салынатын табыс төленетін күннен 
кешіктірмей жургізеді. Олар салық төлеушілердің тұрған жері 
бойынша есепті айдың табысын төлеудің соңғы күнінен кейінгі 
бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырады. Салық кодексінде 
көрсетілген қызмет түрлері бойынша арнаулы салық режімдерін 
қолданатын салық агенттерінің жеке табыс салығын төлеудің 
тəртібі мен мерзімдері белгіленген. ҚР-ның шегінен тыс жерлер-
де төленген жеке табыс салығының сомасы белгіленген тəртіппен 
Қазақстанда салық төлеу есебіне жатқызылады. Шетелдік рези-
дент-жеке тұлғалар табыстарына олардың ҚР-ғы көздерінен де, 
сонымен бірге одан тыс жерлерден де алған табыс кіреді. Салық 
салынатын табысты анықтау, резиденттен алынатын жеке табыс 
салығын есептеудің, ұстаудың жəне төлеудің тəртібі қызметтің 
сипатына қарай жүргізіледі. Тұрақты мекемемен байланысы жоқ 
бейрезиденттер салықты төлем көзінен шегерімсіз 5 пайыздан 
30 пайызға дейінгі мөлшерлемелер бойынша төлейді; қызметі 
тұрақты мекеме құруға соқтыратын бейрезиденттер салықты 
төлем көзінен салық салынбайтын, шегерімдер сомасына 
азайтылған табыстардан резиденттерге арналған мөлшерлемелер 
бойынша төлейді.

 Жеке табыс салығы салынатын нысандар:
 Төлем көзінен салық салынатын табыстар;
 Төлем көзінен салық салынбайтын табыстар.
Жеке табыс салығы бойынша декларацияны мына резидент 

салық төлеушілер: төлем көзінен салық салынбайтын табыстары 
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барлар, Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерден табы-
стар алатын жеке тұлғалар, Қазақстан Республикасының шегінен 
тыс жерлердегі шетел банктерінлдегі шоттарда ақшасы бар жеке 
тұлғалар, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы заң актілеріне сəйкес декларация беру жөнінде 
міндеттеме жүктелген адамдар, Қазақстан Республикасының 
Парламентінің депутаттары, судьялар толтырады.

Ұлы Отан соғысына қатысушылардың жəне олардың бірінші, 
екінші таптағы мүгедектерінің, сондай-ақ бала кезінен мүгедек 
адамның ата аналарының біреуінің табыстары, үшінші топтағы 
мүгедектердің табыстары олар үшін белгіленген салық салынбай-
тын шектен асып кеткен жеке тұлғалар табыс етеді.

Салық салынуға жатпайтын табыстар.
Жеке тұлғалар табыстарының мынадай түрлеріне салық салынуға 

тиіс емес:
1. ҚР заңдарында белгіленген мөлшерде мемлекеттік бюд-

жет қаражаты есебінен төленетін атаулы əлеуметтік көмек, 
жəрдемақылар мен өтемдерге;

2. балаларға жəне асырауындағы адамдарға алынатын алимент-
терге;

3. жеке тұлғаның өмірімен денсаулығына келтірілген зиянды ҚР-
ның заңдарына сəйкес өтеуге;

4. жеке тұлғалардың қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды 
реттеу жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті мемлекеттік органның 
лицензиялары бар банктер мен банк операцияларының жекеле-
ген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы салымдары бойынша 
оларға төленетін сыйақылар жəне борыштық бағалы қағаздар бой-
ынша сыйақыға салық салынбайды.

Салық салу нысандары бар жеке тұлғалар жеке табыс салығын 
төлеушілер болып табылады. Салық салу нысандары: жеке тұлғаның: 
төлем көзiнен салық салынатын табыстар, төлем көзiнен салық са-
лынбайтын табыстар түріндегі табыстары жеке табыс салығы са-
лынатын нысандар болып табылады. Салық төлеушiнiң табыста-
рына 10 пайыздық ставка бойынша салық салынады. Қазақстан 
Республикасындағы жəне одан тысқары жерлердегі көздерден 
алынған дивидендтер түрiндегi табыстарға 5 пайыздық ставка бой-
ынша салық салынады.

Төлем көзінен салық салынатын табыстарға: қызметкердің табы-
сы, жеке тұлғаның салық агентінен түсетін табыстары, жинақтаушы 
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зейнетақы қорларынан төленетiн зейнетақы төлемдерi, дивидендтер, 
сыйақылар, ұтыстар түрiндегi табыс, стипендиялар, жинақтаушы 
сақтандыру шарттары бойынша табыс. 

Қызметкердің табысына салынатын салық
Қызметкердің төлем көзінен салық салынатын табысы жұмыс 

беруші қызметкердің есебіне жазған, салық салуға жататын табы-
стары мен салық шегерімдерінің сомасы арасындағы айырма ретінде 
айқындалады.

 Қызметкер жұмыс берушіден ақшалай немесе заттай нысанда 
алған кез келген табыстар, оның ішінде материалдық пайда түрінде 
алынған табыстар да қызметкердің салық салуға жататын табыстары 
болып табылады.

 Біз үшін қызметкердің ең үйреншікті табысы – жалақы. Бұған 
қоса, қызметкер табысына жататын табыстардың басқа да түрлері 
бар, оларды жете қарастырайық.

Қызметкердің заттай нысандағы табысы.
Қызметкердің ол заттай нысанда алған табысы салық салуға жа-

тады: еңбегіне заттай нысанда ақы төлеу – жұмыс берушіден өтеусіз 
негізде алынған мүліктің құны.

Өтеусіз орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің 
құны осындай жұмыстарды орындаумен, қызметтер көрсетумен бай-
ланысты шеккен шығыстар мөлшерінде айқындалады, қызметкер 
үшінші тұлғалардан алған тауарлардың, орындалған жұмыстардың, 
көрсетілген қызметтердің құнын жұмыс берушінің төлеуі кіреді.

Қосылған құн салығының тиісті сомасын қоса алғанда 
тауарлардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің 
жəне акциздердің құны қызметкердің салық салуға жататын, оның 
заттай нысанда алған табысы болып табылады.

Мысалы, кəсіпорын қызметкерге шипажайға жолдама құнын 
төледі. Бұл жолдаманың құны қызметкердің табысы болып табыла-
ды жəне оған 10 пайыз ставкамен жеке табыс салығы салынады.

Қызметкердің табысының тағы бір түрі – қызметкердің 
материалдық пайда түріндегі табысы. Қызметкердің салық салуға 
жататын, материалдық пайда түрінде алған табысына мыналар 
кіреді:

1) қызметкерге өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көр-
сетілген қызметтердің құны мен осы тауарларды, жұмыстарды, 
көрсетілген қызметтерді сатып алу бағасы немесе олардың өзіндік 
құны арасындағы теріс айырма;
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2) жұмыс берушінің шешімі бойынша қызметкердің оның алдын-
дағы қарызының немесе міндеттемесінің сомасын есептен шығару;

3) жұмыс берушінің өз қызметкерлерінің сақтандыру шарт-
тары бойынша сақтандыру сыйлықақыларын төлеуге жұмсаған 
шығыстары;

4) қызметкердің жұмыс берушінің қызметіне байланысты емес 
шығындарын өтеуге жұмыс берушінің жұмсаған шығыстары.

 Мысалы, кəсіпорын 3 миллион теңгеге тауар сатып алып, өзінің 
қызметкеріне оны 2 миллион теңгеге сатады. Бұл жағдайда, 1 мил-
лион теңгені құрайтын айырмашылық материалдық пайда түріндегі 
қызметкердің табысы болып табылады, жəне бұл сомаға 10 пайыз 
ставкамен жеке табыс салығы салынады. 

Қызметкердің табысына салынатын жеке табыс салығы бухгалте-
риямен есептеліп, табысты төлеу кезінде ұсталынып қалады.

Жұмыс беруші есептеген табыстар салықтық шегерімдер сома-
сына азайтылады, жəне айырмашылығына 10 пайыздық ставкамен 
жеке табыс салығы салынады.

Салықтық шегерімдерді шартты түрде мынадай түрлерге бөлуге 
болады:

1) міндетті шегерімдер, оларға:
- минималды жалақы мөлшеріндегі сома;
- міндетті зейнетақы жарналарының сомасы жатады.
2) қызметкерлердің өз бастамашылығымен қолданылатын 

қосымша шегерімдер, оларға кіретіндер:
- өз пайдасына енгізілетін ерікті зейнетақы жарналарының сомасы;
- жеке тұлғаның жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша өз 

пайдасына енгізетін сақтандыру сыйлықақыларының сомасы;
- тұрғын үй құрылыс жинақ банктерінен алған қарыздары бойын-

ша сыйақыны өтеуге бағытталған сомалар;
- медициналық қызметтерге (косметологиялық қызмет көр-

сетулерден басқа) ақы төлеуге жұмсалатын шығыстар.
 Салық шегерімі құқығы салық төлеушіге жұмыс берушілердің 

біреуінен ғана өзі табыс еткен өтініштің негізінде алатын табыстары 
бойынша беріледі.

 Мысал: Қызметкердің айлық жалақысы – 50000 теңге
 2012 жылға бекітілген ең төменгі жалақы – 17439 теңге
 Жеке табыс салығын есептеу :
1) Зейнетақы қорына есептелген жарна = 50000 теңге х 10% = 

5000 теңге.
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2) Жеке табыс салығы = (жалақы – зейнетақы қорына жарна – ең 
төменгі жалақы) х 10% = (50000-5000 -17439) х 10% =2756,1 теңге.

3) Қызметкердің таза қолына алатын сомасы: (Жалақы – 
ЗҚЖ – Жеке табыс салығы) = 50000 – 5000 – 2756 = 42244 
теңге.

Дивидендтер, сыйақылар, ұтыстар түріндегі табыс.
Дивидендтерге мыналар жатады:
- Акциялар бойынша төленуге жататын табыс;
- Қордың басқарушы компаниясы пайларды сатып алған кезде 

олар бойынша табысты қоспағанда, пайлық инвестициялық қордың 
пайлары бойынша төленуге жататын табыс;

- Заңды тұлға өз құрылтайшылары, қатысушылары арасында 
бөлетін таза табыстың бір бөлігі;

- Заңды тұлғаны тарату кезінде, сондай-ақ құрылтайшы, қатысушы 
заңды тұлғаға қатысу үлесін алып қойған кезде, құрылтайшының, 
қатысушының жарғылық капиталға салым ретінде енгізген мүлкін 
қоспағанда, мүлікті бөлуден түсетін табыстар.

Дивидендтер түріндегі табыстарға 5 пайыздық ставка бойынша 
салық салынады. Салықты ұстап қалу төлем көзінен дивидендтер 
төлеу кезінде жүргізіледі.

Сонымен қатар, жеке табыс салығы салынбайтын дивиденд-
тер де бар. Бұл пайлық инвестициялық қорлар жəне акционерлік 
инвестициялық қорлар бойынша дивидендтер, сонымен қатар 
пайлық инвестициялық қорды осы қордың басқарушы компаниясы 
сатып алған кездегі пай бойынша табыстар.

Келесі сыйақыларға салық салуды қарастырайық.
Сыйақылар – бұл салымдар (депозиттер);
- жинақтаушы сақтандыру шарттары;
- борыштық бағалы қағаздар бойынша дисконт не купон, соны-

мен қатар вексель бойынша төлемдерден алынатын табыстар.
Сыйақы түріндегі табысқа10 пайыздық ставка бойынша салық 

салынады жəне салық сыйақыны төлеу кезінде де ұсталады.
Дивидендтер секілді, салық салудан босатылатын сыйақыларда 

бар. Бұл жеке тұлғалардың банктердегі салымдары мен депозиттер 
бойынша сыйақылары, жəне борыштық бағалы қағаздар бойынша 
сыйақылар болып табылады.

Салық кодексіне сəйкес, ұтыстар – салық төлеушілердің конкур-
старда, жарыстарда (олимпиадаларда), фестивальдерде, лотереялар 
бойынша, салымдар мен борыштық бағалы қағаздарға байланысты 
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ұтыс ойындарын қоса алғанда, ұтыс ойындары бойынша алатын зат-
тай жəне ақшалай түрдегі табыстардың кез келген түрлері, сондай-
ақ құмар ойында жəне (немесе) бəс тігуде алынған мүліктік пайда 
түріндегі табыстар;

Ұтыстарға 10 пайыздық ставка бойынша салық салынады.
Минималды жалақының 50 пайызы шегіндегі лотереялар бойын-

ша ұтыстарға салық салынбайды, басқаша айтқанда, 6012 теңгеге 
дейінгі ұтыстарға жеке табыс салығы салынбайды.

Мысалы: жеке тұлға ашыќ акционерлік ќоғамнан ќұны 70. 000 
теңге акция иемденіп алады.

Кейін бұл тұлға осы акциялардан 100.000 теңге көлеміңде өсім 
алады.

Бұл өсім жеке тұлғалардың салық салынатын табысына жатпай-
ды, себебі бұл табыс ашық акционерлік ќоғамнан акция иемдену 
нəтижесінде пайда болды.

Мысалы: жеке тұлға жабық акционерлік қоғамға бұрын 
60.000 теңгеге иемденіп алған акцияларын 120.000 теңге бой-
ынша сатады, өткізу мерзіміне инфляция деңгейі 1.1-ді құрады. 
инфляцияға түзетілген акция құны 66.000 теңгені құрады (60.000 
х 1.1). Осыған сəйкес жеке тұлғаның салық салынатын табысына 
54.000 теңгені құрайтын құн өсімінің сомасы енгізіледі (120.000-
66.000)х 5%.

Төлем көзiнен салық салынбайтын табыстарға жататындар: 
мүлiктiк табыс, дара кəсiпкердiң табысы, жекеше нотариустар мен 
адвокаттардың табысы, басқа да табыстар. Мысал ретінде төлем 
көзiнен салық салынбайтын табыстарға байланысты жылжымай-
тын мүлікті сатудан түскен табысқа салық салудың, оның бір түрі, 
мүліктік табысты қарастырайық. 

Меншік құқығында 12 айдан кем болған жəне кəсіпкерлік 
қызметте қолданылмаған пəтерді сату барысында мүліктік табыс 
пайда болады.

Əғни, пəтерді сату барысында мүліктік табыс алуды анықтау 
үшін, ол қанша уақыт меншік құқығында болғандығын, 12 ай немесе 
одан кем екендігін анықтау керек.

Егер пəтер меншік құқығында 12 айдан көп уақыт болса жəне 
кəсіпкерлік қызметке пайдаланылмаса, онда мұндай пəтерді сату 
кезінде мүліктік табыс болмайды жəне салық төленбейді.

Егер пəтер меншік құқығында 12 айдан кем жəне кəсіпкерлік 
қызметке пайдаланылса, онда мүліктік табыс пайда болады. 
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Мүліктік табыстың сомасы пəтерді сату мен сатып алу бағасының 
оң айырмасы ретінде есептеледі.

Мүліктік табыстан алынатын жеке табыс салығы 10 % 
мөлшерлемесімен есептеледі.

2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енген Салық кодексінің 
шарттарына сəйкес, сатып алу құны жоқ болған жағдайда құнның 
өсімі мүлікті сату құны мен меншік құқығына ие болғанға дейінгі 
нарықтық құнының арасындағы оң айырма болып табылады.

Сонымен қатар, меншік құқығына ие болу кезіндегі мүлікті 
сатудың нарықтық құны декларацияны тапсыру мерзімінен бұрын 
анықталуы керек.

Нарықтық құны болмаған жағдайда салықты есептеу үшін 
бағалау құны алынады.

Егер пəтер оны сатып алу құнына немесе одан төмен бағаға са-
тылса; онда мүліктік табыс болмайды жəне салық төленбейді.

Сонымен қатар, мүліктік табыс алатын жеке тұлғалар, табыс 
алынған жылдан кейінгі 31 наурызына дейін жеке табыс салығы 
бойынша Декларация тапсыруы тиіс. Декларация тұрғылықты 
жері бойынша салық органына тапсырылады. Салық төлеу де-
кларация тапсыруға берілген мерзімнен 10 күннен кешікпей 
жүргізіледі. 

Мемлекеттік қызметкерлер сату жəне мүліктік табыс алу кезінде, 
сонымен бірге жыл сайынғы декларацияда алынған табыс сомасы 
жəне салық сомасы туралы мəліметтерді көрсетеді. Ал, мемлекеттік 
қызметкер ретінде оны сата ала ма, қандай шектеулер бар жəне бұл 
жағдайда салық пайда бола ма?

Қазіргі заңнамаға сəйкес, мемлекеттік қызметкерлерге жеке 
мүлігін сатуға тиым салынбайды, сондықтан ол оны əдеттегі 
тəртіппен сата алады.

Салық салуға келетін болсақ, бұл жағдайда пəтердің қандай 
уақыт аралығында меншік құқығында болғандығына назар аудару 
керек. Егер сату кезінде пəтер меншік құқығында 12 айдан кем болса 
жəне ол кəсіпкерлік қызметке пайдаланылмаса, онда бұл жағдайда 
мүліктік табыс пайда болады.

Пəтер мұрагерлікпен алынған соң, бұл жағдайда пəтерді сатып алу 
құны болмайды жəне мүліктік табысты анықтау үшін меншік құқығы 
пайда болғанға дейінгі кездегі пəтердің нарықтық құнын бағалау қажет.

Пəтерді сату бағасы мен нарықтық құны арасындағы оң айырма-
сы мүліктік табыс болып табылады.
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Бұл мемлекеттік қызметкердің декларациясында да міндетті 
түрде көрсетіледі жəне сəйкесінше салық заңнамасымен белгіленген 
мерзімде салық төлеу жүргізіледі.

Жеке табыс салығы бойынша декларацияны есепті тоқсаннан 
кейінгі екінші айдың 15-нен кешіктірмей табыс етеді.

Жеке табыс салығы жеке тұлғалардың ең бірінші кезекте төлейтін 
салығы болып саналады, себебі, тапқан табыстарынан немесе табыс 
көздерінің бір бөлігін салық ретінде аударып отырады.

7.5 Əлеуметтік салық 

 Əлеуметтік салық жергілікті бюджеттердің кіріс бөлімінің салық 
түсімдері құрамындағы ең маңызды салықтардың бірі болып санала-
ды. Ол 1999 жылдан бері бұған дейін қолданылып келген əлеуметтік 
қорларға: зейнетақы, мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру, міндетті 
медициналық сақтандыру, халықты жұмыспен қамту қорларына ау-
дарылатын сақтық жарналары аударымдарының орнына енгізілген.

 Əлеуметтік салықтан түсетін түсімдер мемлекеттік жергілікті 
бюджетке 33-35% түсім береді.

Кəсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлеріне арналған арнаулы 
салық режимі ойын бизнесі, боулинг, картинг, бильярд, лото ойын-
дары саласында қызмет көрсететін заңды жəне жеке кəсіпкерлікке 
қолданылады.

Əлеуметтік салықты төлеушілер мыналар:
1) дара кəсiпкерлер; 
2) жекеше нотариустар, адвокаттар;
3) Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғалары;
4) Қазақстан Республикасында қызметiн тұрақты мекемелер 

арқылы жүзеге асыратын резидент еместер.
Резидент заңды тұлғаның шешімі бойынша оның құрылымдық 

бөлімшелері мен өкілдіктері əлеуметтік салық төлеушілер ретінде 
қарастырылуы мүмкін. 

Салық салынбайтындар:
1. Мемлекеттер, халықаралық ұйымдар;
2. ҚР президенті немесе Үкімет белгілеген степендия, сыйақылар;
3. Спорт жарысында, байқауларда, конкурстарда жүлделі орын-

дар үшін белгіленетін ақшалай наградалар.
4. Пайдаланған еңбек демалысы үшін жұмыс берушілердің 

қызметкерлерге төлейтін өтемдері.
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5. ҚР заңдарына сəйкес жинақтаушы зейнетақы қорларына 
қызметтің міндетті зейнетақы жарналары.

Заңды тұлғалар үшін салық салу нысаны болып табыс түрінде 
жұмыскерлерге төленетін жұмыс берушінің шығындары, сонымен 
қатар резидент емес заңды тұлғамен берілген шетелдік персоналдың 
табыстары танылады.

Əлеуметтік салық Салық кодексінде бекітілген табыстардың 
кейбір түрлері, сонымен қатар, гранттар қаражаты есебінен жа-
салатын төлемдер; Қазақстан Республикасының Президенті, 
Қазақстан Республикасының Үкіметі тағайындайтын мемлекеттік 
сыйақылар, стипендиялар; спорт жарыстарында, байқауларда, кон-
курстарда жүлделі орындар үшін берілетін ақшалай наградалар; 
ұйым таратылған немесе жұмыс берушінің қызметі тоқтатылған, 
қызметкерлердің штат саны қысқартылған немесе қызметкер 
əскери қызметке шақырылған жағдайларда еңбек шарты бұзылған 
кезде, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
мөлшерлерде төленетін өтемдер; жұмыс берушінің қызметкерлерге 
пайдаланылмаған еңбек демалысы үшін төлейтін өтемдері: 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жинақтаушы 
зейнетақы қорларына қызметкерлердің міндетті зейнетақы жарна-
лары салық салу нысаны болып табылмайды.

2009 жылға дейін заңды тұлғалар үшін əлеуметтік салық 
ставкаларының регрессивті шкаласы бекітілді, яғни жұмыскерлерге 
төленетін табыс жоғарылаған сайын, салық сомасы азаяды. 2008 жылы 
шкала бойынша салық ставкалары 13 тен 5 пайызға дейін қойылды.

2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап жалпы əлеуметтiк салық 11 
пайыздық ставка бойынша есептеледі. 

Бұл салықтың ставкасы 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап ре-
зидент заңды тұлғалар, сондай-ақ Қазақстан Республикасында 
қызметін тұрақты мекемелер арқылы жүзеге асыратын резидент еме-
стерге (шетелдік мамандарды қоса есептегенде), қызметкерлердің 
барлық категорияларына табыстарын төлеуге кеткен шығындар 
бойынша қолданылады.

Жұмыскерге күнтізбелік айға есептелген табыстың жалпы сома-
сы жалақының минималды мөлшерінен аз болса, əлеуметтік салық 
жалақының минималды мөлшеріне байланысты анықталады.

Ал, арнаулы салық режимдерін қолданатындарды қоспағанда, 
дара кəсіпкерлер, жеке нотариустер, адвокаттарға төмендегідей 
мөлшерде қолданылады:
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- өзі үшін – 2 айлық есептік көрсеткіш /АЕК/;
- əрбір қызметкер үшін – 1 айлық есептік көрсеткіш /АЕК/. 
Тiрек-қимыл мүшесi бұзылған, есту, сөйлеу, көру қабiлетiнен 

айрылған мүгедектер жұмыс iстейтiн мамандандырылған ұйымдар 
4,5 пайыз ставка бойынша əлеуметтiк салық төлейдi.

 Шаруа жəне фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін 
қолданатын дара кəсіпкерлер:

 - біріңғай жер салығын төлеушілер əрбір қызметкер үшін жəне 
шаруа немесе фермер қожалығының басшысы мен кəмелетке толған 
мүшелері үшін - республикалық бюджет туралы заңда белгiленген 
жəне əлеуметтiк салықты есептеу жүргiзiлетiн айдың бiрiншi күнi 
қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 20 процент  ставка-
сы бойынша əлеуметтік салық сомасын ай сайын есептеп отырады 
(1АЕК х 20%). 

Əлеуметтік салықты есептеу əлеуметтік салық салу нысанына 
Қазақстан Республикасының міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы 
заң актісіне сəйкес есептелген Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру 
қорына түсетін əлеуметтік аударымдар мөлшеріне азайтылған, 
əлеуметтік салық ставкаларын қолдану арқылы салық кезеңінде 
жүргізіледі. Əлеуметтік салықты есептеу уəкілетті мемлекеттік 
органның белгілеген тəртібі бойынша ай сайын өсу қорытындысы 
бойынша жүргізіледі.

 Əлеуметтiк салықты төлеу салық төлеушiнiң орналасқан жерi 
бойынша есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 25-нен кешiктiрiлмей 
жүргiзiледi. Күнтізбелік ай əлеуметтік салықты есептеу үшін салық 
кезеңі болып табылады. Жеке табыс салығы мен əлеуметтік салық 
бойынша декларация қосымша жыл қорытындысы бойынша жаса-
лады жəне есепті жылдың төртінші тоқсанының декларациясымен 
бірге табыс етіледі.

 Салық төлеушiлер  жеке табыс салығы мен əлеуметтік салық 
жөніндегі декларацияны орналасқан жері бойынша салық орган-
дарына есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 15-нен кешіктірмей 
тоқсан сайын табыс етеді.

Құрылымдық бөлiмшелерi бар төлеушiлер құрылымдық бөлiм-
шенiң орналасқан жерiндегi салық органына құрылымдық бөлiмше 
бойынша жеке табыс салығы мен əлеуметтiк салық бойынша 
декларацияға құрылымдық бөлiмше бойынша жеке табыс салығы 
мен əлеуметтiк салықтың сомасын есептеу жөнiндегi қосымшамен 
бірге табыс етедi.
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 Мысалы:
Қызметкердің айлық жалақысы – 50000 теңге.
2011 жылға бекітілген ең төменгі жалақы – 15999 теңге. 
Əлеуметтік салық есебі : (Жалақы сомасы – Зейнетақы қорына 

аударым (10%)) х 11% = (50000-5000)х 11% = 4950 теңге.

 Студенттердің өз бетінше дайындалуына арналған сұрақтар:
1. Корпоративтік табыс салығының маңыздылығы. 
2. Корпоративті табыс салығы салынатын нысандар.
3. Корпоративті табыс салығы салынатын табыс қалай 

анықталады?
4. Жылдық жиынтық табыс дегеніміз не?
5. Құн өсімінен түсетін табыс дегеніміз не?
6. Міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыс дегеніміз не?
7. Тіркелген активтердің шығып қалуынан түсетін табыс көлемін 

айқындау тетігі. 
8. Корпоративтік табыс салығы қалай есептеледі?
9. Салық салынатын табыс қалай есептелінеді?
10. Корпоративтік табыс салығын есептеуде қолданылатын став-

калар түрі.
11. Шетелдік заңды тұлғалардың табыстарына корпоративтік та-

быс салығын салуды есептеу ерекшеліктері. 
12. Қазақстандағы жеке табыс салығы жəне оның дамуы. 
13. Жеке табыс салығын төлейтіндер кімдер?
14. Жеке табыс салығын төлейтіндерге кімдер жатпайды?
15. Жеке табыс салығының салық салу нысандарына не жатады?
16. Жеке табыс салығының салық салу онысандарына не жатпайды?
17. Төлем көзінен салық салынатын табыстарға не жатады?
18. Төлем көзінен салық салынбайтын табыстарға не жатады?
19. Қызметкердің төлем көзінен салық салынатын табысын 

анықтау кезінде қандай салық шегерімдері қолданылады?
20. Жеке табыс салығын есептеу жəне бюджетке төлеу жолдары.
21. Жеке табыс салығы бойынша декларацияны өткізу мерзімі. 
22. Қазақстандағы əлеуметтік салықтың дамуы.
23. Əлеуметтік салықтың салық салу нысаны мен төлеушілері. 
24. Əлеуметтік салықты есептеу мен төлеу тəртібі.
25. Əлеуметтік салық ставкалары жəне оларды қолдану тəртібі. 
26. Əлеуметтік салық бойынша салық салынатын базаға 

жатқызылмайтын табыстар. 
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5-БӨЛІМ. ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУШЫЛАРҒА 
САЛЫҚ САЛУ. ЭКСПОРТҚА РЕНТА САЛЫҒЫ 

8-ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖЕР ҚОЙНАУЫН 
ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ ТӨЛЕМДЕРІНІҢ ЖƏНЕ ЭКСПОРТТАУҒА 

САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МƏНІ 

 8.1 Экспортқа рента салығы

Өнiмдi бөлу туралы келiсiмшарттар жасасқан жер қойнауын пайда-
ланушыларды қоспағанда, шикi мұнайды, газ конденсатын экспортқа 
өткiзетiн жеке жəне заңды тұлғалар экспортталатын шикi мұнайға, газ 
конденсатына салынатын рента салығын төлеушiлер болып табылады.

Экспортқа өткiзiлетiн шикi мұнайдың, газ конденсатының 
көлемi экспортталатын шикi мұнайға, газ конденсатына рента 
салығын салу нысаны болып табылады.

Экспортқа нақты өткiзiлетiн шикi мұнайдың, газ конденсатының 
көлемi салық төлеушiнiң оларды тасымалдауға жұмсаған шығыстарын 
шегере отырып, шикi мұнайдың, газ конденсатының сапасына 
төмендетiлген баға (үстеме баға) ескерiлген нарықтық бағасын негiзге 
алып есептелген экспортталатын шикi мұнайдың, газ конденсатының 
құны экспортталатын шикi мұнайға, газ конденсатына рента салығын 
есептеу базасы болып табылады.

Шикi мұнайды, газ конденсатын тасымалдауға арналған шығыс-
тар деп мыналар түсiнiледi:

а) шикi мұнайды, газ конденсатын темiр жол, магистральдық 
құбыр жолы жəне (немесе) теңiз жолдары арқылы тасымалдау 
кезiнде көлiк тарифiне ақы төлеу;

ə) шикi мұнайды, газ конденсатын ағызу жəне құюға кеткен 
шығыстар;

б) шикi мұнайды, газ конденсатын жолда сақтандыру жөнiндегi 
шығыстар.

Өткiзiлетiн шикi мұнайдың, газ конденсатының нарықтық бағасын 
анықтау тəртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi. 
Егер салық төлеушiнiң шикi мұнайының, газ конденсатының сапа 
көрсеткiштерi магистральдық құбыр жолы арқылы тасымалда-
натын шикi мұнай, газ конденсаты қоспалары көрсеткiштерiнен 
төмен болса, оларға төмендетiлген баға ұсынылады. Егер салық 
төлеушiнiң шикi мұнайының, газ конденсатының сапа көрсеткiштерi 
магистральдық құбыр жолы арқылы тасымалданатын шикi мұнай, 
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газ конденсаты қоспалары көрсеткiштерiнен жоғары болса, шикi 
мұнайға үстеме баға ұсынылады.

Экспортқа салынатын рента салығын, Қазақстан Республика-
сының өнiмдi бөлісу жөнiндегi үлесiн төлеу есебiне шикi мұнай мен 
газ конденсатын заттай нысанда берген нақты көлемi жəне Қазақстан 
Республикасының Үкiметi белгiлеген тəртiппен анықталатын беру 
бағасы көбейтiліп айқындалады.

Экспортталатын шикi мұнайға, газ конденсатына салынатын рен-
та салығының ставкалары мен төлеу тəртібі. 

Экспортталатын шикi мұнайға, газ конденсатына рента салығын 
төлеу бойынша салық кезеңi күнтiзбелiк ай болып табылады.

Пайдалы қазбалар өндiрудi жер қойнауын пайдалануға келiсiм-
шарт жасалғанға дейін жүзеге асыратын жер қойнауын пайдалану-
шылар жер қойнауын пайдаланғаны үшiн республикалық бюджеттің 
кiрiсiне Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейтiн мөлшерде 
роялти түрiнде аударымдар жасайды.

12-кесте 

Экспортталатын шикi мұнайға, газ конденсатына 
салынатын рента салығының ставкалары

 Рет 
№ Əлемдік баға Ставка,

 %-пен
1 2 3
1 бiр баррель үшiн 20 АҚШ долларына дейін қоса алғанда 0
2 бiр баррель үшiн 30 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 0
3 бiр баррель үшiн 40 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 0
4 бiр баррель үшiн 50 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 7
5 бiр баррель үшiн 60 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 11
6 бiр баррель үшiн 70 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 14
7 бiр баррель үшiн 80 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 16
8 бiр баррель үшiн 90 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 17
9 бiр баррель үшiн 100 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 19
10 бiр баррель үшiн 110 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 21
11 бiр баррель үшiн 120 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 22
12 бiр баррель үшiн 130 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 23
13 бiр баррель үшiн 140 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 25
14 бiр баррель үшiн 150 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 26
15 бiр баррель үшiн 160 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 27
16 бiр баррель үшiн 170 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 29
17 бiр баррель үшiн 180 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 30
18 бiр баррель үшiн 190 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 32
19 бiр баррель үшiн 200 АҚШ долла рына дейiн жəне одан 

жоғары
32
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Көмірді экспорттау кезінде экспортқа рента салығы 2,1 пайыздық 
ставка бойынша есептеледі.

 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.

   Экспортқа рента салығы жөніндегі декларация салық төлеушінің 
орналасқан жері бойынша салық органына салық кезеңінен кейінгі 
екінші айдың 15-нен кешіктірілмей табыс етіледі.

8.2 Қазақстан Республикасындағы жер қойнауын 
пайдаланушылардың төлемдеріне 

жəне салықтарына жалпы сипаттама
 
 Қазақстан Республикасының Конституциясымен жер қойнауы 

тек мемлекеттің меншігі деп белгіленген. Конституцияның осы нор-
масын ескеріп жəне Қазақстан Республикасы Президентінің «Жер 
қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 1996 жылғы 26 
қаңтардағы №2828 Жарлығының 10-бабына сəйкес Қазақстан Ре-
спубликасында уақытша жəне төлемді жер қойнауын пайдалану 
көзделген. Жер қойнауын пайдалану құқығы мынадай операциялар-
ды жүргізу үшін беріледі:

1. жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу;
2. барлау;
3. өндіру;
4. барлаумен жəне өндірумен байланысты емес жер асты ғимарат- 

тарының құрылыстары жəне оларды пайдалану.
Жер қойнауын пайдалану құқығы тұрақты немесе уақытша, 

шеттетілетін не шеттетілмейтін, өтемді немесе өтеусіз болуы мүмкін. 
Тұрақты жəне өтемсіз жер қойнауын пайдалану құқығында жеке 
меншік немесе тұрақты жер пайдалану құқығындағы жер қойнауын 
пайдаланушыға тиісті жер телімдерінде өз мұқтаждары үшін жал-
пы таралған пайдалы қазбаларды өндіру жүзеге асырылады. Жер 
қойнауын пайдалану құқығының субъектілері қазақстандық жəне 
шетелдік жеке жəне де заңды тұлғалар болуы мүмкін. Тұрақты жер 
қойнауын пайдаланушылар – жер қойнауын пайдалану құқығы 
мерзімсіз сипаттағы тұлғалар.Уақытша жер қойнауын пайдалану-
шылар – жер қойнауын пайдалану құқығы белгілі мерзіммен шек-



172

телген тұлғалар. Жер қойнауын пайдалану құқығы мынадай жолмен 
туындайды: 

1. жер қойнауын пайдалану құқығын ұсыну; 
 2. жер қойнауын пайдалану құқығын беру; 
3. əмбебап құқық иелігі тəртібіндегі жер құқығын пайдалану 

құқығына көшу. 
Жер қойнауын пайдалану құқығын ұсыну дегеніміз мемлекеттің 

тікелей жер қойнауын пайдалану құқығын тұлғаға ұсынуы. 
Жер қойнауын пайдалану құқығын беру басқа жер қойнауын 
пайдаланушының жер қойнауын пайдалану құқығын тұлғаға беруін 
білдіреді. 

Əмбебап құқық мирасқорлығы тəртібіндегі жер қойнауын пай-
далану құқығына көшу заңды тұлғаны қайта құру кезінде құқық 
мирасқорлығында жер қойнауы құқығының туындауын білдіреді.

Барлауға, өндіруге, бірлескен барлау мен өндіруге, сондай-ақ бар-
лау мен (немесе) өндірумен байланысты жер асты ғимараттарының 
құрылысы мен пайдалануға жер қойнауын пайдалану құқығын 
ұсыну келісімшарт жасау жолымен жүргізіледі. Коммерциялық 
мақсаттағы жалпы таралған пайдалы қазбаларды өндіруге жер 
қойнауын пайдалану құқығын ұсыну облыстық атқарушы органмен 
келісімшарт жасау негізінде жүргізіледі. 

Пайдалы қазбалардың аздаған қорлары мен кен орнына 
жер қойнауын пайдалану құқығын ұсыну тəртібін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайды. 

Мемлекеттік сатып алулар туралы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жер қойнауын пайдалану мен қорғау жөніндегі 
жұмыс түрлері мемлекеттік органның əкімшілік актісі негізінде 
жүргізіледі. 

Өз мұқтаждары үшін жалпы таралған пайдалы қазбаларды өндіру 
мен жер асты суларына жер қойнауын пайдалану құқығын ұсыну жал-
пы таралған пайдалы қазбалар мен жер асты сулары орналасқан жер 
телімдерін бір уақытта жеке меншікке немесе келісімшарт негізінде 
туындайтын міндеттемелер бойынша бірлескен ынтымақтастықта 
болады. Жер қойнауын пайдалану бойынша жұмыс істеу үшін ол 
пайдалануға беріледі. Уақытша жер пайдалануға жер телімін ұсыну 
кезінде өз мұқтаждары үшін жалпы таралған пайдалы қазбаларды 
жəне жер асты суларын пайдаланудың шарттары уақытша жер пай-
далану туралы шартпен келісілуі тиіс. 

Жер пайдалану құқығы бірнеше жер қойнауын пайдаланушыға 
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ұсынылуы мүмкін. Осындай ұсынылу жағдайында осы жер 
қойнауын пайдаланушылар жер қойнауын пайдалану құқығының 
бірлескен иегерлері болып табылады. Осындай жер қойнауын 
пайдаланушылардың өзара құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ 
құзіретті органға қатысты құқықтары мен міндеттері келісімшартта 
айқындалады. Жер пайдалану құқығының бірлескен иегерлері 
келісімшарт негізінде туындайтын міндеттемелер бойынша бір-
лескен жауапкершілікте болады. 

Жер қойнауларының мемлекеттік геологиялық зерттеулерін 
өткізу үшін жер қойнауы бойынша келісімшарттың мынадай түрлері 
қолданылады: 

• барлау бойынша жұмыстарды өткізуге;
• бірлескен барлау мен өндіру бойынша жұмыстарды өткізуге;
• өндіру бойынша жұмыстарды өткізуге;
• барлаумен жəне (немесе) өндірумен байланысты емес жер асты 

ғимараттарының құрылысын пайдалануға.
Жұмыс бағдарламасымен қоса бірлескен барлау мен өндіруге 

келісімшарт бойынша өндіруді өткізу жағдайы мен тəртібі 
келісімшартта айқындалатын тəртіпке қосымша рəсімделеді. 

Жер қойнауын пайдаланатын үстеме пайдаға жəне ар-
найы төлемдерге салық төлеушілері техногендік минералдық 
құрылымдардан пайдалы қазбаларды алумен қоса Қазақстан 
Республикасындағы жер қойнауын пайдалану бойынша опера-
цияларды жүзеге асыратын заңды жəне жеке тұлғалар болып та-
былады. Жерді пайдалануға жасалған келісімшарт екі тараптың 
коммерциялық шарты болып табылады, яғни құзіретті орган 
тұлғасындағы Қазақстан Республикасының Үкіметі жəне жер 
қойнауын пайдаланушы, оның ішінде жер қойнауын пайдаланушы 
жəне халықаралық шарт болып табылмайды. Яғни, жер қойнауын 
пайдалану үшін белгіленетін салық режимі келісімшартты жасау 
күніне қолданылатын заңды жəне жеке тұлғалардың салық жəне 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуді реттейтін 
салық заңнамасының ережелеріне сəйкес келуі керек. Осындай жол-
мен келісімшарттың салық режиміне оған қол қою күні қолданылатын 
Қазақстан Республикасының салық заңнамасына қайшы келмейтін 
ережелер енгізіледі. Келісімшартқа қол қою күніне дейін салық са-
раптамасын өткізу күнінен бастап салық заңнамасының өзгерген 
жағдайында салық режимі қайтадан салық сараптамасын өткізумен 
осы өзгерістерге сəйкес өзгертілуге тиісті. Егер, бір келісімшарт 
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бойынша жер қойнауын пайдалануда белгіленген салық режимін 
бірнеше салық төлеушілер жүзеге асыратын болса олар келесі жол-
дармен салық төлейді: 

1. салық салу мақсатында салық төлеушінің осы келісімшарт 
шегінде жүзеге асырылатын қызметі бойынша жəне келісімшартта 
белгіленген барлық салықтар мен төлемдерді бірыңғай тұтас-
тандырылған есеппен төлеуге міндетті; 

2. келісімшартпен белгіленген салықтарға қосымша бір келісім-
шарт бойынша қызметін жүзеге асыратын резидент емес жер 
қойнауын пайдаланушыларға Қазақстан Республикасының Салық 
Кодексінің арнайы «Халықаралық салық салу» бөліміне сəйкес 
салық салынады. Келісімшартпен көзделген салық режиміне 
сəйкес салықтарды төлеу осы келісімшарттың шегінен шықпайтын 
қызмет бойынша салық міндеттемелерін төлеуден жер қойнауын 
төлеушілерді босатпайды. Міндетті салық сараптамасынан өткен 
жер қойнауын пайдалануға келісімшартпен белгіленген салық 
режимі келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдаланушының жəне 
Қазақстан Республикасының алғашқы экономикалық мүдделерінің 
қатынасы ретінде өзгерістерге алып келмейтін жəне келісімшарт 
тараптарының келісімі бойынша салық режиміне өзгерістер 
енгізілген жағдайлардан басқа осы келісімшарттың мерзімі 
аяқталғанға дейін өзгеріссіз қызмет етеді. Келісімшартпен көзделген 
салықтар жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің 
жекелеген түрлерін жою жағдайында жер қойнауын пайдаланушы 
белгіленген тəртіпте келісімшартқа тиісті өзгерістерді енгізуге дейін 
келісімшартпен белгіленген тəртіпте жəне мөлшерде оларды бюд-
жетке төлеуді жалғастырады.

Оларға қол қоюға дейін жер қойнауын пайдалануға келісім-
шарттарының барлығы Қазақстан Республикасының Үкіметі айқын-
дайтын тəртіппен жəне мерзімде міндетті салық сараптамасынан 
өтуі тиіс. 

Салық сараптамасы – салық режимін айқындау, оның ішінде 
Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасына 
сəйкес жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы төлемдері мен 
салықтарын белгілеу мақсатында өткізілетін, оған толықтырулар 
мен өзгерістер, келісімшарт жобасын талдау мен бағалауды енгізетін 
міндетті сараптама. 

Келісімшарттардың салық сараптамасын мынадай уəкілетті 
органдар өткізеді: 
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1. жалпы таралған пайдалы қазбалар мен жер асты сула-
рынан басқа пайдалы қазбалардың барлық түрлері бойынша 
келісімшарттарды Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Қазыналық саясат пен болжамдар департаменті; 

2. жалпы таралған пайдалы қазбалар мен жер асты сулары бой-
ынша келісімшарттарды кен орнының орналасқан жері бойынша 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қаржы министрлігінің облы-
старда, Астана мен Алматы қалалары бойынша салық қызметі ор-
гандары өткізеді. Салық сараптамасын сəйкес келтіру мақсатында 
уəкілетті органдардың өкілдері олармен келісімшарт жасау үшін 
жер қойнауын пайдаланушыларды айқындау кезінде тендерлік 
комиссияның жұмысына да, келісімшарттарды дайындау кезінде де 
қатысады. Бұл тəртіп бұрын жасалған келісімшарттарға енгізілетін 
өзгерістер мен толықтыруларға да жүреді.

Салық сараптамасының барысында уəкілетті органдар мынадай 
мəселелерді қарастырады: 

1. жер қойнауын пайдалану бойынша жасалған келісім шарт-
тарда салықтар жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдерді төлеу бойынша міндеттемелерді белгілеуді, оның 
ішінде: Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген 
салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді 
келісімшартта көрсетудің толықтығы, оларды есептеу мен 
төлеудің тəртібін, оның ішінде «Өнімді бөлу туралы» келісім шарт 
түрлерінің салық режимі мен жер қойнауын пайдаланушылардың 
арнайы төлемдер мен салықтарды есептеу мен төлеу тəртібін 
белгілеуді; 

2. Қазақстан Республикасының заңнамасына, салықтар жəне 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеудің тікелей 
жəне жанама əдістерінің келісімшарт жобаларының ережелеріне 
сəйкестігін. 

Жер қойнауын пайдаланушылармен келісілген салық сарап-
тамасының нəтижелері салық сараптамасынан өту туралы уəкілетті 
органдардың қорытындысына енгізіледі жəне бұл келісімшарттардың 
түпкілікті мəтіндеріне міндетті түрде енгізіледі.

Келісімшарттарда қарастырылған жағдайлардан басқа қызметті 
жүзеге асыру кезінде жер қойнауын пайдаланушылар Салық 
кодексімен белгіленген салықтар мен бюджетке төлемдердің барлық 
түрлерін төлейді. Бұл реттегі салықтар мен төлемдерді есептеу 
мен төлеу тəртібі Салық кодексінің тиісті бөлімінде айқындалған. 
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Жер қойнауын пайдаланушыларға, оның ішінде Салық кодексімен 
белгіленген əкімшілік ережелердің барлығы қолданылады. Салық 
заңнамасында бекітілген талаптарды бұзғаны үшін айыппұл санкци-
ялары анықталған бұзушылықтарды белгілеу сəтінде қолданылады.

Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу ерекшеліктері 
Салық кодексінде геологиялық барлау жəне геологиялық іздестіру 
жұмыстарында қосылған құн салығына байланысты салық 
салу тəртібінде сақталған. Мысалы, геологиялық барлау жəне 
геологиялық іздестіру жұмыстары бойынша айналымдар қосылған 
құн салығынан босатылады. Бұл жағдайда геологиялық барлау жəне 
геологиялық іздестіру жұмыстары деп əзірлеуге көмірсутегі мен 
минералдық шикізат кен орындарын іздестіруді, барлауды, бағалау 
мен дайындауды қамтамасыз ететін белгілі жұмыста қолданылатын 
өзара байланысты жиынтық істер түсіндіріледі. Геологиялық барлау 
жəне геологиялық іздестіру жұмыстарына мынадай жұмыстар жа-
тады: 

• жер қойнауының жағдайына мониторинг жүргізу, сейсмобол-
жау өткізу; 

• геологиялық, геофизиялық, гидрогеологиялық, инженерлік-
геологиялық, геоэкологиялық зерттеулердегі карталарды, схемалар-
ды суретке түсіру; 

• пайдалы қазбалардың болашағын айқындаудың жалпы алғанда 
республика аумағы бойынша геологиялық құрылымын зерттеу 
жұмыстары; 

• теңіздегі геологиялық-геофизикалық, ғылыми жəне тақырыптық 
зерттеулер; 

• пайдалы қазбалардың кен орындарын іздестіру мен барлау жəне 
оларды бағалау. 

Арнайы жəне қосымша жұмыстарға қоса геологиялық барлау 
жəне геологиялық іздестіру жұмыстарының нақты түрлерінің тізбесі, 
олардың көлемі мен құны жер қойнауы мен қоршаған ортаны қорғау 
талаптарына, геологиялық жұмыстар өндірісіне геологиялық-
əдістемелік талаптар, ғылыми-техникалық мүмкіндіктер, геоло-
гиялық нысанның ерекшеліктері мен зерттеу мақсатын ескере 
отырып əрбір геологиялық барлау жəне геологиялық-іздестіру 
(ғылыми-геологиялық) нысаны жер қойнауын пайдаланушының 
жобалық-сметалық құжаттамасымен (жұмыс бағдарламасымен) 
айқындалады. 

Орнату мен бағалау кезеңінде пайдалы қазбаларды өндіруге 
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геологиялық зерттеу, барлау жəне дайындық жұмыстарына жер 
қойнауын пайдаланушы жүргізген шығыстар, төленген жазыл-
малы бонус сомасы мен коммерциялық табылу бонусы жəне жер 
қойнауын пайдаланушының қалауы бойынша айқындалатын нор-
малар шегінде, бірақ 25 пайыз мөлшерінде амортизацияның шекті 
нормасынан жоғары пайдалы қазбаларды өндіруді бастау сəтінен 
амортизациялық аударымдар жылдық жиынтық кірістен шегеріледі

Салық жүйесінде табиғат ресурстарын, пайдалы қазбаларды, 
жер қойнауын пайдалануға байланысты бірқатар төлемдер бар, 
оларды шартты түрде салықтық сипаты бар табиғат ресурста-
ры үшін теленетін төлемдер ретінде бір топқа біріктіруіге бо-
лады. Оларға үстеме пайдаға салынатын салық, жер қойнауын 
пайдаланушылардың арнаулы төлемдері, пайдалы қазбаларды 
өндіру салығы, су үшін төленетін төлем, орманды пайдаланғаны 
үшін төлем (орман табысы) жəне басқалары жатады. Аталған 
төлемдер негізінен ренталық сипатта болады, өйткені олардың 
пайда болуы мен мөлшерлемелерінің шамасы шығарылатын жəне 
шаруашылық қызметте пайдаланатын материалды, шикізатты, 
минералдық ресурстарды алу, тұтыну, олардың сапасы табиғат 
факторларымен байланысты болады.

Қазақстан Республикасы заңнамасында айқындалған тəр тіп-
пен жасалған жер қойнауын пайдалануға арналған келісім шарттар 
шеңберінде жер койнауын пайдалану бойынша операцияларды 
жүргізген кезде жер қойнауын пайдаланушылар Салық кодексінде 
белгіленген барлық салықтарды жəне бюджетке төленетін басқа 
міндетті төлемдерді, ал жер қойнауын пайдаланушылардың 
төлемдері мен салықтарын – қосымша, жер койнауын пайдалану 
бойынша операциялар жүргізген кезде төлейді. Заңды жəне жеке 
тұлғалар, соның ішінде Қазақстан Республикасында жер койна-
уын пайдалану бойынша операцияларды, сонымен бірге мемле-
кет мен- шігіндегі техногендік минералдық құрылымдарды кай-
та өңдеуді жүзеге асыратын шетелдік тұлғалар жер қойнауын 
пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен салықтарын 
төлеушілер болып табылады. Жер қойнауын пайдаланушыларға 
белгіленген салық режимі жер койнауын пайдалануға Үкімет 
белгілеген тəртіппен жасалынған келісімшартта айқындалады.
Жер койнауын пайдаланушыларға салық салудың екі моделі 
белгіленген: бірінші модель жер койнауын пайдаланушының өнімді 
бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесін қоспағанда 
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Салық кодексінде көзделген салықтар мен басқа міндетті 
төлемдердің барлық түрлерін төлеуін көздейді; екінші моделъ 
жер қойнауын пайдаланушының өнімді бөлу бойынша Қазақстан 
Республикасының үлесін төлеуін (беруін), сондай-ақ салық 
заңнамасында көзделген салықтар мен басқа міндетті төлемдердің 
барлық түрлерін төлеуін көздейді, оларға шикі мұнай, газ конден-
сатына салынатын рента салығы, шикі мұнайға, газ конденсатына 
салынатын акциз, үстеме пайда салығы, жер салығы, мүлік салығы 
қосылмайды.

Кен орындарын (кен орындар тобын, кен орындарының бір 
бөлігін) рентабельдігі төмен, коюлығы жоғары, суланған, шағын 
дебетті жəне игерілген санатка жатқызу тəртібін, олардың тізбесі 
мен салық салу тəртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайды. Өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының 
үлесі, өнімді бөлу туралы келісімшарт бойынша қызметін жүзеге 
асырушы жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемі салық 
салудың екі моделіне сəйкес (келісімшарттардың негізгі түрлерін 
негізге ала отырып) жер қойнауын пайдалану келісімшарттарында 
айқындалатын жер койнауын пайдаланушылар үшін белгіленген 
салық режимінде жұмыс істей береді дегенді білдіреді. 2009 жылдан 
бергі жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен 
салықтары:

1) жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдерін;
а) қол қойылатын бонусты;
ə) коммерциялық табу бонусын;
б) тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемдерді;
2) пайдалы қазбаларды өндіру салығын;
3) үстеме пайда салығын қамтиды.
 

8.3 Бонустар

 Бонустар жер қойнауын пайдаланушының тіркелген төлемдері 
болып табылады. Жер койнауын пайдалануға арнап жасалған 
контракттың түрлері мен шарттарына қарай жер қойнауын пайда-
ланушы үшін бонустардың мынадай түрлері белгіленуі мүмкін: 
қол қойылатын бонус жəне коммерциялық табу бонусы. Қол 
қойылатын бонус жер қойнауын пайдаланушының келісімшарт 
ауқымында жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу үшін алған 
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біржолғы тіркелген төлемі болып табылады. Қол қойылатын бонус 
төлеушілері Қазақстан Республикасының жер қойнауы жəне жер 
қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сəйкес жер қойнауын 
пайдалану құқығын алу конкурсының жеңімпазы болған немесе жер 
койнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі тікелей келіссөздер 
негізінде жер койнауын пайдалану құқығын, сондай-ақ Қазакстан 
Республикасы заңнамасында белгіленген тəртіппен жер койнауын 
пайдалануға арналған мынадай келісімшарттардың бірін алған:

1. барлауға арналған келісімшартты;
2. пайдалы казындыларды өндіруге арналған келісімшартты жа-

саскан жеке немесе заңды тұлға болып табылады.
Қол койылатын бонустың бастапқы мөлшері жер қойнауын 

пайдалануға жасасқан əрбір келісімшарт үшін айлық есептік 
көрсеткіштің еселенген мөлшерлерінде жеке белгіленеді.

Жер қойнауын пайдалану құқығын алуға конкурс өткізілгенге 
дейінгі қол қойылатын бонустың бастапқы мөлшері құзырлы 
органның конкурстық комиссиясының шешімі бойынша ұлғайтылуы 
мүмкін.

Қол қойылатын бонустың бастапқыдан төмен емес сомадағы 
түпкілікті мөлшерін жер койнауын пайдалану құқығын алуға 
өткізілген конкурстың нəтижелері бойынша конкурстық 
комиссияның шешімі немесе жер койнауын пайдаланушымен тура 
келіссөздер жүргізу нəтижелері бойынша құзырлы орган белгілейді 
жəне ол жер койнауын пайдалануға арналған келісімшартқа 
кіргізіледі. Қол койылатын бонус бюджетке салық төлеушінің 
тұрғылықты орны бойынша мынандай мерзімдерде: белгіленген 
соманың елу пайызы - салық төлеушіні Қазақстан Республикасының 
жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасында 
белгіленген тəртіппен конкурс жеңімпазы деп жарияланған күннен 
бастап күнтізбелік отыз күн ішінде, қалған белгіленген елу пайы-
зы жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт күшіне енген 
күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей төленеді.
 Коммерциялық табу бонусын келісімшарт аумағындағы пайдалы ка-
зындыларды əрбір коммерциялық табу үшін, соның ішінде бастапқыда 
белгіленген алынатын пайдалы казындылар корларын ұлғайтуға 
алып келетін кен орындарына қосымша барлау жүргізу барысындағы 
шығындарды жер койнауын пайдаланушы төлейді. Коммерциялық 
табу бонусының салық салу нысаны пайдалы қазындылар 
қорларының нақты көлемі болып табылады. Коммерциялық табу 
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бонусының сомасы салық салу нысанының, салық базасы мен 
мөлшерлемелерінің негізінде айқындалады. Коммерциялық табу бо-
нусы салық базасының 0,1 пайыз мөлшерлемесі бойынша төленеді.
 Коммерциялық табу бонусын есептеу үшін салық базасы деп 
уəкiлеттiк берiлген мемлекеттiк орган бекiткен алынатын пайдалы 
қазбалар қорлары көлемiнiң құны саналады. 

 Коммерциялық табу бонусы бюджетке салық төлеушiнiң 
тұрғылықты орны бойынша:

 1) пайдалы қазбаларды өндiруге арналған келiсiм-шарт жасалған 
күннен бастап 90 күннен кешiктiрiлмей;

2) кен орындарына қосымша барлау жүргiзу барысында пай-
далы қазбалар табылған кезде Қазақстан Республикасының осы 
мақсаттарға уəкiлеттiк берiлген мемлекеттiк органы кен орнындағы 
қосымша алынатын пайдалы қазбалар қорларының көлемiн бекiткен 
күннен бастап 90 күннен кешiктiрiлмей; 

3) бiрiктiрiлген барлау мен өндiруге арналған келiсiм-шарт 
бойынша кен орнында алынатын пайдалы қазбалар қорларының 
көлемiн Қазақстан Республикасының осы мақсаттарға уəкiлеттiк 
берiлген мемлекеттiк органы бекiткен күннен бастап 90 күннен 
кешiктiрiлмей төленеді.

8.4 Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлем

Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлем жер қойнауын 
пайдалануға арналған келісімшарт жасасқанға дейін тиісті 
келісімшарт аумағын геологиялық зерттеу мен жайластыруға мем-
лекет шеккен жиынтық шығындарды өтеу бойынша жер қойнауын 
пайдаланушының тіркелген төлемдері тарихи шығындарды өтеу 
бойынша төлемі болып табылады. Бұл шығындардың сомасын 
Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тəртіппен осы 
мақсаттар үшін уəкілетті мемлекеттік орган есептейді жəне ол салық 
заңнамасының кағидаларына сəйкес бюджетке төленеді. Тарихи 
шығындар сомасының бір бөлігі (1,5%-дан 5%-ға дейінгі мөлшерде) 
мемлекет меншігіндегі геологиялық ақпаратты сатып алу төлемдері 
түрінде, калған бөлігі тарихи шығындарды өтеу бойынша төлем 
түрінде бюджетке төленуге жатады.
Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемді белгілеу тəртібі
 Келiсiм-шарт аумағын геологиялық зерттеуге жəне кен орын-

дарын барлауға мемлекет шеккен тарихи шығындар сомасын 
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Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
осы мақсаттар үшін уəкілетті мемлекеттік орган есептейді жəне ол 
ресми түрде бекітілген ережелеріне сəйкес бюджетке төленеді. 

Тарихи шығындар сомасының бір бөлігі Қазақстан Республи-
касының жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы 
заңнамасына сəйкес мемлекет меншігіндегі геологиялық ақпаратты 
сатып алу төлемдері түрінде бюджетке төленуге жатады.

Тарихи шығындар сомасының қалған бөлігі тарихи шығындарды 
өтеу бойынша төлемдер түрінде бюджетке төленуге жатады.

 Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемдi бюджетке төлеу 
жөнiндегi мiндеттеме жер қойнауын пайдаланушы мен жер қойнауын 
зерттеу жəне пайдалану жөнiндегi уəкiлеттi мемлекеттiк орган 
арасындағы құпиялылық туралы келiсiм жасалған күннен бастап, ал 
жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шарттардың талапта-
ры бойынша жасалуға тиiс болғанымен 2009 жылғы 1 қаңтардағы 
жағдай бойынша құпиялылық туралы тиiстi келiсiмдер жасалмаған 
жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шарттар бойынша, 2009 
жылдың 1 қаңтарына дейiн жасалған, өнiмдi бөлу туралы келiсiмдi 
қоса алғанда, тарихи шығындар мөлшерiн айқындайтын уəкiлеттi 
мемлекеттiк органмен құпиялылық туралы келiсiм жасалған күннен 
бастап туындайды.

8.5 Пайдалы қазындыларды өндіру салығы

Пайдалы қазындыларды өндіру салығы Қазакстан Респу бли-
касының аумағында өндірілетін минералдық шикізат, мұнай, же-
расты сулары жəне емдік балшықтың əрбір түрі бойынша ақшалай 
жеке төленетін салық.

Салықтың төлеушілері жер қойнауын пайдалануға арналып 
жасалған əрбір жекелеген келісімшарт шеңберінде техногендік 
минералдық құрлымдардан алынған пайдалы қазындыларды қоса 
алғанда, мұнайды, минералдық шикізатты, жерасты суларын жəне 
емдік балшықты өндіруді жүзеге асыратындар жер қойнауын пайда-
ланушылар болып табылады.

Жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңінде өндірген шикі 
мұнайдың, газ конденсаты мен табиғи газдың нақты көлемі пай-
далы қазындыларды өндіруге салық салу нысаны, ал бұл көлемнің 
құны салық базасы болып табылады. Құн өндірілген тауарлы шикі 
мұнайдың, газ конденсатының жəне табиғи газдың көлемі мен 
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салық кезеңіне есептелген өнімнің бірлігі үшін əлемдік бағаның 
көбейтіндісі ретінде айқындалады.

Өндірілген минералдық шикізаттың, мұнайдың жерас ты су-
лары мен емдік балшықтың барлық түрлері бойынша пайдалы 
қазындылары өндіру салығы жүргізілетін өндіру түріне қарамастан 
салық заңнамасында белгіленген мөлшерлемелер бойынша жəне 
тəртіппен төленеді.

Пайдалы қазындыларды өндіру салығын есептеу үшін жер койна-
уын пайдалануы Салық кодексінде келтірілген шəкілге сəйкес жер 
қойнауын пайдалануға арналған əрбір жекелеген келісімшарт бой-
ынша ағымдағы салық жылына арналған өндірудің жоспарланған 
көлеміне сəйкес келетін мөлшерлемені колданады. 

 Пайдалы казындыларды өндіру салығының құрамына: мұнайға 
арналған пайдалы қазыналарды өндіру салығы, кең таралған пайда-
лы қазындыларды коспағанда, минералдық шикізатқа пайдалы ка-
зындыларды өндіру салығы жəне кең таралған пайдалы казыналар 
жерасты суларына жəне емдік балшықтарға, пайдалы казындылар-
ды өндіру салығы енгізіледі. Шикі мұнайға пайдалы қазындыларды 
өндіру салығының мөлшерлемелері (газ кондесатын қоса алғанда) 
тіркелген тұлғанымда жылдық өндіру көлеміне қарай (10 
мөлшерлеме,өндіру ауқымы 250 мың тоннаға дейін жəне 10 млн.тон-
надан жоғары) 7%-дан 20%-ға дейінгі шəкіл бойынша белгіленеді. 
Қазақстан Республикасының ішкі нарығында шикі мұнай мен газ 
конденсатын өткізген жəне (немесе) берген, соның ішінде мемле-
кет атынан алушыға пайдалы қазындыларды өндіру салығын, экс-
портка рента салығын, роялтиді жəне Қазақстан Республикасының 
өнімді бөлу жөніндегі үлесін төлеу есебіне заттай нысанда берген 
немесе өзінің өндірістік мұқтаждықтарына пайдаланған жағдайда 
белгіленген мөлшерлемелерге 0,5 төмендетілген коэффициент 
қолданылады. 

Табиғи газға пайдалы қазындыларды өндіру салығының 
мөлшерлемесі 10%-ды құрайды. Ішкі нарықта табиғи газды өткізген 
кезде жылдық өндіру көлеміне қарай: 1,0 млрд. текше метрге дейін 
қоса алғанда – 0,5%, 2,0 млрд. текше метрге дейін – 1,0%, 2,0 млрд. 
текше метрден жоғары – 1,5% мөлшерлемелер бойынша төленеді. 
Минералдық шикізаттың құрамындағы пайдалы қазындылар 
босалқы қорларының нақты (физикалық) көлемі (айналыстан 
шыққын босалқы қорлардың салық салынатын көлемі) минералдық 
шикізатқа (қара, түсті жəне радиоактивті металдар кендері (руда-
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лары); металдар; құрамында металдары бар минералдық шикізат, 
сондай-ақ, сирек кездесетін металдар, шашыраңқы металдар, 
радиоактивті металдар, бейметалдар, қымбат бағалы тастар, жасан-
ды тастар, техникалық тастар) салық салу нысаны болып табылады.

Салық кезеңіндегі орташа биржалық бағаны немесе алғашқы 
қайта өңдеуден (байытудан) өткен минералдық шикізатты өткізуден 
безбенделген бағасын ала отырып, салық кезеңінде минералдық 
шикізаттың құрамында пайдаланылатын айналыстан шыққан 
қосалқы қорларының салық салынатын көлемінің құны пайдалы 
казындыларды өндіру салығын есептеу үшін салық базасы болып 
табылады. Мөлшерлемелер ауқымы тым кеңтас көмір мен жанғыш 
тақ-тастар үшін белгіленген нөл пайыздан уран үшін белгіленген 24 
пайызға дейін (ең жоғары). 

Жер қойнауын пайдаланушының салық кезеңінде өндірген кең 
таралған пайдалы казындылардың, жерасты сулары мен емдік 
балшықтың нақты көлемі – салық салу нысаны, оларды өткізуден 
безбенделген бағасын негізге ала отырып, осы көлем құны салық ба-
засы болып табылады.

Салықтың мөлшерлемелері 2,5%-дан 10,6%-ға дейінгі көлемде 
белгіленген.

Пайдалы қазындыларды өндіру салығы бойынша салық кезеңі 
күнтізбелік тоқсан болып табылады. Салық төлеуші салықтың 
есептелген сомасын орналаскан жері бойынша бюджетке салық 
кезеңінен кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей төлеуге міндетті. Жер 
қойнауын пайдаланушы пайдалы қазындыларды өндіру салығы 
жөніндегі мағлұмдаманы орналасқан жері бойынша салық органына 
салық кезеңінен кейінгі айдың 15-нен кешіктірмей береді. 

8.6 Жер қойнауын пайдаланушылардың 
үстеме пайда салығы

 
 Жер қойнауын пайдаланушылардың үстеме пайда салығы – са-

лыстырмалы жақсы табиғи жағдайлардағы қызметінен алынған 
немесе нарықтың салыстырмалы жағдайындағы шығарылған 
өнімді сатудан алынған косымша пайда үшін төленетін төлем, 
яғни белгіленген нормативтен тыс алынған табыс үшін төлем. Кең 
таралған пайдалы казындыларды, жерасты суларын жəне (немесе) 
емдік балшықты барлауға, барлау мен өндіруге немесе өндіруге, 
барлауға жəне өндіруге байланысты емес жерасты құрылыстарын 
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салуға жəне (немесе) пайдалануға арналған келісімшарттардың 
негізінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша жер қойнауын пай-
даланушылар үстеме пайда салығын төлеушілер болып табылады. 

Салық кодексіне сəйкес айқындалған үстеме пайда салығын 
есептеу мақсаты үшін жер қойнауын пайдаланушының шегерімдер 
сомасының 25%-на тең сомадан асатын салық кезеңі үшін жер 
қойнауын пайдалануға арналған əрбір жеке келісімшарт бойын-
ша жер қойнауын пайдаланушының таза табысының бір бөлігі 
үстеме пайда салығын салу нысаны болып табылады.

Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойын-
ша корпоративтік табыс салығы жер койнауын пайдалануға 
арналған əрбір жеке келісімшарт бойынша келісімшарттық 
қызмет бойынша салық кезеңі үшін Салық кодексінде белгіленген 
мөлшерлеменің жəне көзделген табыстар мен шығыстар сома-
ларына, сондай-ақ Салық кодексіне сəйкес ауыстырылатын жер 
қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша залалдар 
сомасына азайтылған, салық заңнамасында белгіленген тəртіппен 
жер қойнауын пайдалануға арналған осындай келісімшарт бой-
ынша есептелген салық салынатын табыстың көбейтіндісі 
ретінде айқындалады. Жер қойнауын пайдалануға арналған 
келісімшарт бойынша бейрезиденттің тұрақты мекемесінің таза 
табысына салықтың есеп айырысу сомасы салық кезеңінде салық 
заңнамасында белгіленген бейрезиденттің тұракты мекемесінің 
таза табысына салық мөлшерлемесінің жəне белгіленген тəртіппен 
жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша есеп-
телген бейрезиденттің тұрақты мекемесінің таза табысына салық 
салу нысанның көбейтіндісі ретінде айқындалады. 

Салық кезеңінде үстеме пайда салығын есептеу Кодексте 
белгіленген əрбір деңгей бойынша əрбір тиісті мөлшерлемені осын-
дай деңгейге жататын, кейіннен барлық деңгейлер бойынша үстеме 
пайда салығының есептелген сомаларына қоса отырып, үстеме пайда 
салығын салу нысанның əрбір бөлігіне колдану арқылы жүргізіледі. 
Таза табыс салық салынатын табыс пен корпоративтік табыс салығы 
арасындағы айырма ретінде айқындалады. Үстеме пайда салығының 
мөлшерлемелері өзгермелі шəкіл бойынша – 0%-дан 60%-ға дейін 
белгіленген (25%-дан кем емес немесе соған теңнен 70%-дан 
жоғарыға дейін, барлығы 7 мөлшерлеме).

Үстеме пайда салығы салық төлеушінің орналасқан жері бой-
ынша бюджетке салық кезеңінен кейінгі жылдың 15 сəуірінен 
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кешіктірілмей төленеді. Үстеме пайда салығы үшін 1 каңтардан 
бастап 31 желтоқсанға дейінгі күнтізбелік жыл салық кезеңі болып 
табылады. 
Өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесі 

тараптардың келісімімен анықталады, бұл келісімге сəйкес жер 
қойнауын пайдаланушыға ақылы негізде белгілі бір мерзімде жер 
қойнауын пайдалану бойынша операциялар өткізуге келісімшарт 
ауқымында құқық берілді. Өнімді бөлу бойынша Қазақстан 
Республикасының үлесін төлеушілер өнімді бөлу туралы 
келісімшарттар жасасқан жер қойнауын пайдаланушылар болып 
табылады. Өнімді бөлу бойынша үлес ақшалай немесе натуралдық 
түрде төленуі мүмкін. Өнімді бөлу бойынша үлес корпоративтік та-
быс салығын есептеу үшін жылдық жиынтық табысты анықтаған 
кезде шегеріледі. Өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасы 
үлесінің мағлұмдамасы жер қойнауын пайдаланушы тіркелген жері 
бойынша салық органына салық кезеңінен кейінгі айдың 20-сынан 
кешіктірмей табыс етіледі.

Өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесі 
Қазақстан Республикасы мен жер қойнауын пайдаланушы арасын-
да бөлуге жататын пайда түсіретін өнімнің жиынтық құны ретінде 
анықталады (жер қойнауын пайдаланушының пайда түсіретін 
өнімдегі үлесі шегеріледі). Пайда түсіретін өнімдегі жер қойнауын 
пайдаланушының үлесі төмендегі үш триггерлерге сəйкес келетін 
пайыздық мəнінің ең азы ретінде анықталады:

1. R-фактор (табыстылық көрсеткіштері) жер қойнауын 
пайдаланушының жоба бойынша қордаланған табыстарының 
қордаланған шығыстарға қатынасы;

2. мердігер рентабелділігінің ішкі нормасы (РІН) нақты таза 
дисконтталынған табыс өзінің нөлдік мəніне жететін дисконттау 
мөлшерлемесі;

3. Р-фактор (баға коэффициенті) – есеп кезеңіндегі жер қойнауын 
пайдаланушы табысының өндіру көлеміке катынасы.

Өнімді бөлу туралы келісімшарт бойынша қызметін жүзеге асыра-
тын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемін өнімді бөлу 
туралы келісімшарт жасасқан жер қойнауын пайдаланушылар төлейді.

Өнімді бөлу туралы контракт бойынша қызметін жүзеге асыра-
тын жер койнауын пайдаланушының косымша төлемін есептеудің 
тəртібі салық заңнамасында белгіленген. Өнімді бөлу туралы 
келісімшарт бойынша қызметін жүзеге асыратын жер қойнауын 
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пайдаланушының қосымша төлем бойынша күнтізбелік жыл са-
лық кезеңі болып табылады. Өнімді бөлу туралы контракт бой-
ынша кызметін жүзеге асыратын жер койнауын пайдаланушының 
қосымша төлемі мағлұмдаманы тапсыру мерзімі болғаннан кейін 15 
күннен кешіктірілмей төленеді. 

 Жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдерін есеп-
теуге мысал:

Барлауға келісімшарт бойынша жұмыстарды жүргізу барысында 
«А» компаниясы барлауға жалпы сомасы 70,155 млн теңгеге шығын 
жұмсады, олар:

20 мың теңге – барлау жұмыстарын жүргізу үшін негізгі 
қаражаттарды сатып алумен байланысты шығыстар:

50 мың теңге ағымдағы шығыстар,
100 мың теңге – жазылмалы бонус төлемі,
40 мың теңге – қызметкерлердің еңбекақысын төлеу қоры,
15 мың теңге – өндірістен тыс жəне өзге де шығыстар.
Компания барлау бойынша қызмет кезеңі үшін - тəжірибелік-

өнеркəсіптік партияны 90 мың теңге сатудан, депозит бойынша 
проценттерді банктің төлеуі түрінде 5 мың теңге сомасында кіріс 
алған, технологиялық жабдықты лизингке тапсырудан 80 мың теңге 
жəне келісімшарт аумағында геологиялық-барлау жұмыстарын 
өткізу үшін тартылған мердігерлердің ұй-жайларды жалға тапсыру-
ынан 100 мың теңге алынды.

70,155 млн-нан оларды одан кейінгі амортизация жəне табиғи 
ресурстарды өндіруге дайындық жұмыстары мен геологиялық 
зерттеуге жүргізілетін шығыстар сомасын айқындау кезінде мы-
налар шегеріледі:

пайдалы қазбалардың тəжірибелік-өнеркəсіптік партияларын са-
тудан алынған сома – 90 мың теңге,

мүлікті жалға тапсырудан алынған кіріс сомасы – 100 мың теңге,
жəне 69,965 млн теңге сома амортизацияланды.
Амортизацияланатын шығыстар сомасын есептеу кезінде 70,155 

млн теңге кірістер жалпы шығыс сомасынан шегерімге жатады:
•  пайыз түрінде алынған кірістер – 5000,0 мың теңге, олар 

Салық кодексіне сəйкес жылдық жиынтық кірістен алынып 
тастауға жатады;

•  лизингке технологиялық жабдықты тапсырудан алынған 
кірістер – 80,0 мың теңге, ол Салық кодексіне сəйкес жылдық 
жиынтық кірістен шегерімге жатады.
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Бұл табиғи ресурстарды геологиялық барлау, əзірлеу немесе 
пайдалануға құқығын алумен байланысты салық төлеуші шеккен 
материалдық емес активтерге, шығыстарға да қолданылады.

Бұдан басқа, аймақтардың əлеуметтік саласын дамытуға жəне 
қазақстандық кадрларды оқытуға жер қойнауын пайдаланушылар 
шеккен шығыстар жер қойнауын пайдалануға келісімшарттармен 
белгіленген сомалар шегінде шегерімге жатады.

Тарату қорына жер қойнауын пайдаланушы нақты жүргізген ауда-
рымдар келісімшартпен белгіленген мөлшерде ЖЖК-тен шегерімге 
жатады. Аталған аударымдар жыл сайын Коммерциялық өндіру 
басталғаннан кейін жүзеге асырылады жəне əзірлеу жоспарына мерзім 
сайын енгізілетін мүмкін болатын өзгерістерді ескеріп, əзірлеу жоспа-
рына сəйкес өндірудің қалған есептік мерзіміне кен орнын əзірлеудің оң 
практикасына сəйкес айқындалатын таратуға есептік шығыстар сома-
сын бөлу жолымен есептеледі. Егер тарату шығыстарының нақты шегі 
тарату қорына төленетін сомадан аз болса, тиісті қалдық жер қойнауын 
пайдаланушының ЖЖК-не енгізіледі.

Ұзақ мерзімді келісімшарттар бойынша шығыстар мен 
шегерімдер оларды нақты орындау бөлігінде əрбір салық кезеңінің 
ішінде ескеріледі;

Мысал:
Жер қойнауын пайдаланушы жыл сайын 300 млн теңге бойын-

ша 600 млн сомаға көмірсутегін жеткізуге 2 жылға сатып алушы-
мен келісімшарт жасады. Сатып алушының мекен-жайына өнімді 
бірінші жылы 270 млн теңгеге жəне екінші жылы 350 млн теңгеге 
нақты жіберді.

Бұл жағдайда, келісімшарт шартына қарамастан жер қойнауын 
пайдаланушы бірінші жыл үшін ЖЖК-ке 270 млн теңге екінші жыл 
үшін сəйкесінше 350 млн теңге енгізді.

Егер кез-келген жыл үшін мердігердің салық салынатын 
кірісі шығын алып келсе, онда Салық Кодексінің 124-бабына 
сəйкес мұндай шығын келесі жылға немесе жылдарға көшіріледі 
(«көшірілетін шығын»), алайда көшірудің мұндай кезеңі көшірілген 
шығындардың кез-келгені үшін жеті жылдан аспауы тиіс.
Үстеме пайдаға салық салу нысаны жиырма пайыздан 

жоғары пайданың ішкі нормасы (ПІН) алынған жер қойнауын 
пайдаланушының есепті кезең үшін əрбір жеке келісімшарт бойын-
ша жер қойнауын пайдаланушының таза табысының сомасы болып 
табылады.
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 ПІН мындай формула бойынша жер қойнауын пайдаланушының 
жылдық ақша ағымдарының инфляция индексіне түзетілген негізде 
есептеледі: 

ПІН= r1+ КТҚ(r1) х(r2-r1)
КТҚ(r2) – КТҚ(r1)
 
Онда, ПІН – пайданың ішкі нормасы – жүргізілген 

инвестициялардың өтімділік коэффициенті;
 КТҚ – келтірілген (ағымдағы) таза құн – дисконттаудың уақыты 

мен ставкасына, ақшасына, ақшалардың құн өзгерісіне түзетумен 
қолма-қол ақшаның ағымын ескеріп есептеп салынған инвестиция-
лары қайтару құнының есептік көрсеткіші;

 r1- дисконттау ставкасы (пайыздық ставка), оның кезінде КТҚ 
ең аз оң мəнге тең (КТҚ(r1));

 r2- дисконттау ставкасы (пайыздық ставка), оның кезінде КТҚ 
ең аз теріс мəнге тең (КТҚ(r2));

 Жер қойнауын пайдалануға келісімшарт жасаған компания 10 
жыл ішінде көмірсутегін өндіру мен Кен орнын əзірлеу бойынша 
қызметін жүзеге асырды. 

 Ақша ағымдарының есебінен кейін белгіленген формула бой-
ынша қызметтің екінші жылынан бастап инфляция индексіне ақша 
ағымдарын түзету жүргізіледі:

ААF(1) = - 600
AAF(2) = -240 = - 233
(1+0,03)

AAF(3) = 33,5 = 31,6
 (1+0,03) х (1+0,03)

AAF(10) = 574 =407,9
(1+0,03)х(1+0,03)х(1+0,04)х(1+0,04)х(1+0,04)х
(1+0,05)х(1+0,04)х(1+0,04)х(1+0,03)

 Ақша ағымдарын түзетуден кейін əрбір жыл үшін таза келтірілген 
құн (ТКҚ) есептеледі. Бұл ретте, есептеу егер қолма-қол ақшаның 
түзетілген жылдық ағымдарында есептелетін сомасында оң нəтиже 
жүргізілетінін ескеру қажет. Бұл мысалда 6 есепке алынған.

-600+(-233)+31,6+305,4+427+477,3 = 408,3
Алтыншы жыл үшін ТКҚ- ды есептейміз
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ТКҚ(11) = -600 + -233 + 31,6 + 305,4 + 427 + 477 
 (1+0,11) (1+0,11)2 (1+0,11)3 (1+0,11)4 (1+0,11)5 (1+0,11)6

= (-540,54)+(-180,1)+23,1+201,18+253,4+255,18 = 3,22 
ТКҚ(12) = -600 + -233 + 31,6 + 305,4 + 427 + 477,3 (1+0,12) (1+0,12)2 
(1+0,12)3 (1+0,12)4 (1+0,12)5 
(1+0,12)6 = (-535,7)+(-185,75)+22,5+194,1+242,3+241,8 = -20,75 

6 жыл үшін ПІН

ПІН) = 0,11+ 3,22 х (0,12-0,11) = 0,11+ 3,22 х 0,01+ 3,22- (-20,75) 23,97 = 11,13%

 Одан кейінгі жыл үшін де есеп осылай жүргізіледі.
 
 Студенттердің өз бетінше дайындалуына арналған сұрақтар:

1. Экспортқа салынатын рента салығының элементтеріне сипат-
тама. 

2. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойын-
ша бөлек салықтық есепке алуды жүргізудің негізгі принциптері.

3. Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдала ну-
шылардың төлемдеріне жəне салықтарына жалпы сипаттама. 

4. Жер қойнауын пайдаланушыларға қолданылатын салық 
режимінің тəртібі.

5. Жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы төлемдері мен 
салықтарының түрлері.

6. Бонустар қандай төлем?
7. Қол қойылатын бонусқа түсініктеме.
8. Коммерциялық бонусты қалай түсінесіз?
9. Қол қойылатын бонустың салық салу базасы.
10. Коммерциялық бонустың салық салу базасы.
11. Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлем туралы жалпы 

түсінік.
12. Пайдалы қазындыларды өндіру салығы туралы түсінік.
13. Жер қойнауын пайдаланушылардың үстеме пайда салығы де-

ген не?
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6-БӨЛІМ. АРНАЙЫ САНАТТАРДАҒЫ САЛЫҚ 
ТӨЛЕУШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН АРНАУЛЫ САЛЫҚ 

РЕЖИМДЕРІ
 

9-ТАРАУ. ШАҒЫН БИЗНЕС СУБЪЕКТІЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 
АРНАУЛЫ САЛЫҚ РЕЖИМІ (АСР) ШАРУА НЕМЕСЕ ФЕРМЕР 

ҚОЖАЛЫҚТАРЫ ҮШІН АРНАУЛЫ САЛЫҚ РЕЖИМІ
 

9.1. Шағын кəсіпкерлік қызметпен айналысатын тұлғаларға 
салық салудың теориялық негізі

 
 Дамыған елдер мен Қазақстан Республикасының нарықтық 

қатынастарға өту тəжірибесі көрсеткендей, өндірістің тұрақты да-
муы жəне экономикалық өсімнің жаңаруы экономикалық сектордағы 
бəсекеге қабілетті кəсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке 
тұлғалардың тез дамуы арқасында ғана жүзеге асады. Сол себепті 
мемлекеттің көмегі болашақ өңдірістік кəсіпкерлік қызметпен ай-
налысатын жеке тұлғалардың дамуына жəне жеке инвестицияның 
көркеюіне бағытталуы экономикалық тұрақтылық пен дамудың ба-
стамасы болып табылады.

Кəсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғаларға ерекше əсер 
ететін мемлекеттің салық саясаты. Ол тауар өндірісінің жəне қызмет 
көрсетудің дамуы арқасында ресурстардың орталықтандырылған 
қорын, əсірсе мемлекеттік бюджетті калыптастырушы міндетін 
атқарады. Нарықтық қатынаста салық саясаты шаруашылық 
формаларының ұтымдысын анықтап, олардың тиімділігін арттыруға 
жағдай жасауы керек.

Кəсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғаларды сипат-
таудың түрлі шарттары бар, мысалы, өндіріс көлемі, жұмыс 
істеушілердің саны, депозиттердің көлемі, негізгі өңдіріс 
қорларының актив бөлігінің өлшемі, кіріс мөлшері. Ең кең 
тараған шарттардың бірі жұмыс істеушілердің саны. Кейбіреулер 
жұмысшылар саны 100-ге дейін, тағы біреулері 50-ден 1000-ға 
дейін, үшіншілері 100-ден 1500-ге дейін жететін кəсіпорындарды 
шағын бизнес кəсіпорындары деп санауды ұсынуда.

Шағын кəсіпкерлікпен айналысатын жеке жəне заңды тұлғаларды 
дамыту Қазақстан Республикасының экономикалық саясатының 
негізгі бағыттарының бірі болып отыр. Жалпы 2000 жылдан бастап 
кəсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғалардың санының 
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артып келе жатқандығы байқалады. Мысалы, 2009 жылды 2005 
жылмен салыстырғанда, кəсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке 
тұлғалардың саны 1,5 есе артқан.

Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасының мəліметтері 
бойынша əлемдік экономикада шағын кəсіпорындардың саны 
барлық кəсіпорындардың жалпы санының 95%-нан асады. Олардың 
үлесі жұмыс істейтіндерінің 60%-нан астам бөлігін құрайды, ал 
олардың ЖІӨ-дегі үлесі 50%-ға дейін жетеді. Бұл – орташа əлемдік 
көрсеткіш. 

Ал Жапонияда, мысалы, шағын жəне орта кəсіпкерліктің үлесі 
компаниялардың жалпы санының 99,6%-ын, ЖІӨ-нің 55%-ын жəне 
өнеркəсіпте қызмет ететіндер санының 80%-ын құрайды. 

АҚШ-та ЖІӨ-нің 50%-дан артық бөлігі, инновациялардың жар-
тысынан астам бөлігі, ұлттық жұмыс күшінің 2/3-ден артық бөлігі 
шағын кəсіпкерлікте еңбек етеді.

Бүгінде Қазақстанда еңбекке жарамды белсенді тұрғындардың 
əрбір бесіншісі шағын жəне орта бизнесте еңбек етуде. Олардың ша-
мамен алғанда тең жартысы – жеке кəсіпкерлер. Ал барлық тіркелген 
кəсіпорындар мен кəсіпкерлердің 90%-дан артық бөлігі шағын жəне 
орта бизнес секторына тиесілі болып келеді. Бұл тұрғыда біз орташа 
əлемдік көрсеткіштермен бір деңгейде келеміз. 

Егер шағын жəне орта бизнестің ЖІӨ-де алатын үлесін салы-
стырар болсақ, Қазақстанда – бұл шамамен 16%. Ал, мысалы, 
Ұлыбританияда – 52%, Италияда – 55%, Германияда – 57%. 

Жапонияда заңды түрде белгіленген кəсіпорындар шарттары бар; 
өнеркəсіп, көлік жəне құрылыста – 300 адамнан көп емес, көтерме 
саудада - 100, бөлшек сауда жəне қызмет көрсету саласында - 50, 
олар осы шарттарына карай шағын жəне орта кəсіпорын дəрежесін 
ала алады. Сондай-ақ жарғылық капитал мөлшері де шектелген: 
өнеркəсіп, құрылыс жəне көлікте 770 мың доллардан жоғары емес, 
көтерме саудада – 230 мың доллар, қызмет көрсету саласында – 77 
мың доллар.

Қазақстаңда адам саны айтарлықтай аз кəсіпорындар шағын бо-
лып саналады. Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 8 сəуірдегі 
нөмірі 499- қаулысына сəйкес шағын кəсіпорындарға:

• өндірісте, құрылыста жəне шаруашылықта – 50 адамға дейін;
• сауда жəне тұрмыстық қызмет көрсетуде – 30 адамға дейін;
• көлік жəне байланыста — 25 адамға дейін;
• ғылыми қызметте — 20 адамға дейінгілер жатады.
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Жұмыс істеушілер саны 300 адамнан аспайтын кəсіпорыңдар 
орта бизнеске жатады. 

 Қазақстанның қазіргі заманғы экономикасы үшін шағын бизне-
сте, ауыл шаруашылығы жəне өндіріс салалары басымды салалар 
болып табылады. Сондықтан шаруашылық субьектілеріне тиімді, 
қарапайым жəне мақсатты салық жүйесін құру бірінші кезектегі 
қаржылық міндет болып табылады. Осы мақсатта салық кодексімен 
шағын бизнес субьектілері, ауыл шаруашылығы тауарларын 
өндірушілер үшін арнаулы салық режимдері белгіленді.

Арнаулы салық режимінің концептуалды негізі бірыңғай салықтың 
жеке теориясы болып табылады, бұл ойды XVII ғасырда У. Петти 
айтқан, XVIII ғасырда Ф. Кенэ концепциясында құрастырылып, XIX 
ғасырдың аяғында американдық экономист Г. Джорджпен дамыған. 
Бірыңғай салық концепциясы өзінің дамыған түрінде Қазақстан Ре-
спубликасында жəне Ресей Федерациясында қызметтің жекелеген 
түрлері үшін салық салудың жеңілдетілген түрінде жəне бірыңғай 
ауыл шаруашылық салығы түрінде ұйымдастырылған.

Кəсіпкерліктің пайда болуы мен дамуы экономиканың өркендей 
түсуіне əсер ететін бірден-бір факторлардың бірі. Қазақстан 
Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақстан 
өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында: Қазақстанның 
əлемдік бəсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру страте-
гиясы» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Шағын кəсіпкерлікті 
дамыту қоры халықтың кəсіпкерлік əлеуеті мен бастамашылығын 
іске асыруға тырысқан түрлі топтары үшін қаржы ресурстары 
мен сараптама жасаудың нақты қайнарына айналуға тиіс. Қордың 
өкілдік желісін кеңейту, өңірлердегі кəсіпкерлікті қолдауға 
бағытталған жұмысты күшейту қажет» делінген. Осыған байла-
нысты Қазақстанның жаһандық экономикалық үрдістерге сəйкес 
дамып келе жатқан ел болуын, əлемдегі жасалған жаңа мен озық 
атаулыны бойына сіңірген, дүниежүзілік шаруашылықтан шағын 
да болса өзіне лайық орнын иемденген əрі жаңа экономикалық 
жағдайларға жылдам бейімделуге қабілетті ел болуына байланысты 
мақсаттар мен бағдарламалар жүзеге асырылды. 

Ұсынылған бағыт Қазақстан экономикасын дамыту қағидаларына 
негізделген, ұзақ мерзімді басым мақсаттар мен оларды іске асыру 
стратегиялары Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауында: 
«Қазақстан экономикалық, əлеуметтік жəне саяси жедел жаңару 
жолында» айқындалды, онда Қазақстан экономикасын жетілдіру 
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жəне оған серпінді сипат беру, өзара байланысты мақсаттар кешенін 
шешу көзделді.

Кəсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғаларға салықтың 
салынуын мемлекеттік қолдауға көрсетуге, бизнестің дамуы 
үшін жəне оны ынталандыру үшін экономикалық жəне құқықтық 
жағдайлар жасауға, сонымен қоса оларға материалдық жəне 
қаржылық салымдарды жеңілдетілген түрде ұсыну жатады. Кəсіпкер 
тұрғысынан қарайтын болсақ, мемлекет оның көздеген мақсаттарға 
жетуіне (табыстың максималды болуы, инвестицияның тиімді бо-
луы, тəуекелдің азаюы, жекеменшігін қорғау жəне күту) жағдай жа-
сауы керек.

Мемлекет тарапынан кəсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке 
түлғалардың тауар шығарып сатуы, өндіріс құрып, өнім шығаруы 
жоғары бағаланады. Мысалы, қоғамдық жалпы жағдайдың өсуі, 
халықтың жұмыспен қамтылуы, ұлттық қауіпсіздікті нығайту жəне 
тағы басқалары сияқты, кəсіпкерлікті дамыту – қоғамдық маңызды 
мəселелерінің бірі.

Арнаулы салық режимі – бұл салық төлеушілердің кей категория-
ларына салықтың жеке түрлерін есептеу мен төлеудің оңайлатылған 
тəртібімен жүргізілетін бюджетпен есеп айырысудың ерекше түрі 
немесе арнаулы салық режимі – Салық кодексінде белгіленген 
салықтарды жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді 
төлеу жөніндегі барлық салық міндеттемелерін есептеу кезінде салық 
төлеуші қолданатын салық заңдары нормаларының жиынтығы.

 АСР-ін (қолданушылар):
- Шағын бизнес субъектілері;
- Шару қожалықтары;
- Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар;
- Кəсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлері. 
Шағын кəсіпкерлікпен айналысатын тұлғаларға арналған ар-

наулы салық режимінің тəртіптері
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5-сурет. Шағын кəсіпкерлерге арналған АСР-ді қолдану тəртібі

Шағын бизнес субъектілері əлеуметтік салықты жəне кор-
порациялық немесе жеке табыс салығын есептеу мен төлеудің 
оңайлатылған тəртібін белгілейді.

Шағын кəсіпкерлікпен айналысатын тұлғаларға арналған арнау-
лы салық режимі салықты есептеудің оңайлатылған тəртібі: патент, 
оңайлатылған декларация негізінде жүзеге асырылады. 

Салықты есептеудің оңайлатылған тəртібі салық салу нысанына 
белгіленген ставканы қолдану жолымен жүргізіледі. 

Салық салу нысаны болып ҚР аумағында жəне оның шегінен тыс 
жерлерде алынған табыстардың барлық түрлерінен тұратын салық 
кезеңі ішіндегі табыс табылады.

Шағын бизнес субъектілері салықтарды есептеу мен төлеудің, 
сондай-ақ олар бойынша салық есептілігін тапсырудың мынадай 
тəптіптерінің біреуін ғана дербес таңдауға құқылы:

1) Жалпыға бірдей белгіленген тəртіп;
2) Патент негізіндегі арнаулы салық режимі;
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3) Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі.
Салықтарды есептеу мен төлеудің жалпыға бірдей белгіленген 

тəртібіне ауысқан кезде, жалпыға бірдей белгіленген тəртіп екі жыл 
қолданылғаннан кейін ғана арнаулы салық режиміне қайта ауысуға 
болады.

Салықтарды есептеу мен төлеудің АСР қолдануға құқығы жоқтар:
− филиалдары, өкілдіктері бар заңды тұлғалар;
− заңды тұлғалардың еншілес ұйымдары жəне тəуелді 

акционерлік қоғамдар;
Салық режимдері екі топқа бөлінеді:
− Жалпы режим;
− Арнаулы салық режимі.
Жалпы салық режимі – салық төлеушілердің барлық санатта-

ры үшін белгіленген жəне барлық салық жəне басқа да бюджет-
ке төленетін өзге міндеттердің түрлерін есептеу мен төлеудің, 
сондай-ақ олар бойынша салық есептілігін берудің жалпы тəртібін 
қолдануды көздейтін тəртіп.

Арнаулы салық режимі – салық төлеушілердің жекелеген са-
наттары үшін белгіленетін жəне жекелеген салық түрлерін есеп-
теу мен төлеудің жəне жер телімдерін пайдаланғаны үшін ақы 
төлеудің, сондай-ақ олар бойынша салық есептілігін берудің 
оңайлатылған тəртібін қолдануды көздейтін бюджетпен есеп 
айырысудың ерекше түрі.

Арнаулы салық режимдерін қолданатын тұлғалар:
− Шағын бизнес субьектілері;
− Шаруа қожалықтары;
− Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар.
Арнаулы салық режимі жеке кəсіпкерлер үшін рəсімделеді. 
Арнаулы салық режимі шағын бизнес субьектілері үшін, төлем 

көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда, əлеуметтік салықты 
жəне корпорациялық немесе жеке табыс салығын есептеу мен 
төлеудің оңайлатылған тəртібін белгілейді. Салық кодексінің 61-ші, 
62-ші, 63-ші тарауы шағын бизнес субьектілері үшін арнайы салық 
режиміне арналған.

Төлем көзінен салық ұсталғанын растайтын құжаттар, бұрын 
салық салынған табыстарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
аумағында жəне оның шегінен тыс жерлерде алынған табыстардың 
барлық түрлерінен тұратын салық кезеңі ішіндегі табыс салығы 
салық салу нысаны болып табылады.
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Салық Кодексінің 163-бабына сəйкес жеке кəсіпкердің, мүлікті 
жалға беруден түскен табыстарды қоспағанда, төлем көзінен салық 
салынбайтын мүліктік табысы мен өзге де табыстары салық салу 
нысаны болып табылмайды.

Бюджетпен есеп айырысуды патент негізінде жүзеге асыратын 
жеке кəсіпкер үшін – күнтізбелік жыл, бюджетпен есеп айырысуды 
оңайлатылған декларация негізінде жүзеге асыратын шағын бизнес 
субьектісі үшін – тоқсан, салық кезеңі болып табылады.

Арнаулы салық режимін қолданатын шағын бизнес субьектілері 
кəсіпкерлік қызметтің бірнеше түрін жүзеге асырған жағдайда та-
быс қызметтің барлық түрлерін жүзеге асырудың жиынтығымен 
айқындалады.

Арнаулы салық режимін қолданатын жəне қосылған құн салығын 
төлеушілер болып табылатын шағын бизнес субьектілері үшін салық 
кезеңі ішінде қосылған құн салығының сомасы табысқа қосылмайды.

Арнаулы салық режимін төмендегі қызмет түрлерін жүргізетін 
заңды жəне жеке тұлғалар қолдана алмайды:

1) акцизделетін өнімді өндіретін;
2) консультациялық, қаржы, бухгалтерлік қызмет көрсететін;
3) мұнай өнімдерін өткізетін;
4) шыны ыдыстарды жинайтын жəне қабылдайтын;
5) жер қойнауын пайдаланатын;
6) лицензияланатын, төмендегі аталған қызмет түрлерін:
- медициналық, дəрігерлік қызметті, мал дəрігерлік саласындағы 

қызметтерді; мал дəрігерлік мақсаттағы препараттарды өндіру 
жəне өткізуді; мал дəрігерлік мақсаттарға арналған дəрі-дəрмек 
құралдарды, биологиялық препараттарды өткізуді; жануарлардан 
алынатын өнімдер мен шикізаттарға мал дəрігерлік-санитарлық 
сараптама жүргізуді; мал дəрігерлік емдеу-профилактикалық 
қызметтерін;

- тұрғын үй коммуналдық-тұрмыстық нысандарын газбен 
жабдықтау жөніндегі өндіру, жөндеу жəне құрылыс жұмыстарын;

- күзет, өрт сигналы мен өрт сөндіру автоматикасы құралдарын 
жобалауды, монтаждауды, жөнге келтіруді жəне оларға техникалық 
қызмет көрсетуді;

- өртке қарсы қолданылатын техниканы, жабдықтарды жəне 
өрттен қорғау құралдарын өндіруді;

- жолаушылар лифтілерін монтаждауды, жөндеуді жəне оларға 
техникалық қызмет көрсетуді;
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- автомобиль көлігімен халықаралық жолаушылар жəне жүк та-
сымалын;

- емдік препараттар дайындау мен сатуды;
- жобалау-іздестіру, сараптау, құрылыс-монтаждау жұмыстарын, 

құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру 
жөніндегі жұмыстарды;

- алкоголь өнімдерін бөлшек саудада сатуды жəне т.б.
Патент негiзiндегі арнаулы салық режимi
 Енді біз салықтың арнайы режимдеріне жататын патент негізінде 

жүргізілетін салық түріне тоқтала кетсек. 
Патент – арнаулы салық режимін қолдану құқығын куəландыратын 

құжат.
Патент негізінде қызметін жүзеге асыратын жеке кəсіпкер, 

оңайлатылған декларация негізінде қызметін жүзеге асыратын жеке 
кəсіпкер жəне заңды тұлға шағын бизнес субьектілері болып табы-
лады. 

Арнаулы салық режимiнің бір түрі – патент. Патент – бұл арна-
улы салық режимінің қолдану құқығын куəландыратын жəне бюд-
жетке салық сомасының төлегендігін растайтын құжат. Бюджетпен 
есеп айырысудың мұндай түрі бизнес тұрақты сипатта болатын ЖК 
үшін қарастырылған. 

Бюджетпен есеп айырысудың патент нысаны кəсіпкерлігі 
тұрақты сипаттағы жеке кəсіпкерлерге арналған. Патентті қолдану 
құқығын алу үшін шағын кəсіпкерлік субъектілері мынадай қажетті 
өлшемдерге жауап беруі тиіс: 

- жалдамалы қызметкерлердiң еңбегiн пайдаланбау, 
- жеке кəсiпкерлiк нысанындағы қызметтi жүзеге асырмау (заңды 

тұлғалар қолдана алмайды), 
- салық кезеңіндегі табысы тиісті қаржы жылына арналған 

республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі 
жалақының 200 еселенген мөлшерінен аспайтын дара кəсіпкерлер. 
Есеп айырысудың мұндай нысаны кішігірім айналымы бар бастау-
шы жеке кəсiпкерлерге ыңғайлы. 

Мысалы: өз кəсібімен дербес айналысатын аяқ киім жөндеу 
шеберінің орташа айлық табысы 30 мың теңгені, яғни орташа есеп-
пен жылына 360 мың теңгені (30 мың теңге х 12 ай = 360 мың теңге) 
құраса, осы режимді əбден қолдана алады. 

Жеке кəсiпкер патент алу үшiн кəсіпкерлiк қызметтi жүзеге 
асыратын жерi бойынша салық органына болжалданылатын та-
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бысын көрсете отырып, өтiнiш жəне Жеке кəсiпкердi мемлекеттiк 
тiркеу туралы куəлiктi табыс етедi. Бұл орайда патент лицензияның 
қолданылу мерзiмiнен аспайтын мерзiмге берiледi (егер қызметтің 
таңдалған түрі лицензиялауға жатса). Патенттің құнын есептеудi 
жеке кəсiпкер мəлiмделген кiрiстiң 2 процентi мөлшерiндегi став-
каны қолдану жолымен жүзеге асырады. Патенттің құны бюджет-
ке жеке табыс жəне əлеуметтiк салықтар түрінде бірдей үлестермен 
төленедi. 

Патенттің құны бюджетке мынадай түрде:
1) жеке табыс салығы – патент құнының ½ бөлігі мөлшерінде;
2) əлеуметтік салық – Қазақстан Республикасының міндетті 

сақтандыру туралы заңнамалық актісіне сəйкес Мемлекеттік 
əлеуметтік сақтандыру қорына есептелген əлеуметтік аударым-
дар сомасын алып тастағаннан кейінгі патент құнының ½ бөлігі 
мөлшерінде төленуге тиіс.  

 Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік ау-
дарымдар сомасы əлеуметтік салық сомасынан асып кеткен кезде, 
əлеуметтік салық сомасы нөлге тең болады.

1) Жеке кəсіпкерді іс-əрекетке қабілетсіз деп таныған жағдайды 
қоспағанда, патенттің күші жойылған мерзімге дейін кəсіпкерлік 
қызмет тоқтатылған кезде, салықтың енгізілген сомасы қайтарылуға 
жəне қайта есептеуге жатпайды.

2) Нақты табыс патент алған кезде мəлімделген табыстан асып 
кеткен жағдайда, салық төлеуші бес жұмыс күні ішінде асып кет-
кен соманы мəлімдейді жəне осы сомадан салық төлейді. Салық 
төлеушінің өтініші бойынша бұрын берілген патенттің орнына оған 
нақты табысы көрсетілген жаңа патент беріледі.

 Нақты табыс патент алған кезде мəлімделген табыстан төмен 
болған жағдайда, артық төленген патенттің құны салық төлеушінің 
өтініші бойынша салық органы жүргізген хронометраждық зерттеу-
ден кейін қайтарылады.

Патенттің құнына кірмеген басқа салықтар мен бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер жалпыға бірдей белгіленген 
тəртіппен есептеледі жəне төленеді (оның үстіне, кəсіпкер ҚҚС 
төлемейді). 

Мысал: Жеке кəсiпкердің болжамданылатын табысы 70 мың 
теңге болса, патент құны 1400 теңгені (70 мың теңге х 2%) құрайды. 
Патент құны жеке табыс салығына (700 тенге) жəне əлеуметтiк 
салыққа (700 теңге) тең бөлініп, бюджетке аударылады. 
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Салық органдары өтініш берілгеннен жəне бюджетке патенттің 
құны, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарна-
лары жəне Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік 
аударымдардың төленгенін растайтын құжаттар көрсетілгеннен 
кейін бір күн ішінде патент беруді жүргізеді. 

Салық кодексінде алынған нақты табысқа қарай ұлғайту, сондай-
ақ азайту жағына қарай патент құнын қайта есептеуге мүмкіндік 
беретін нормалар көзделген. 

Мəлiмделген табыстан асып кеткен жағдайда, салық төлеушi 
5 жұмыс күнi iшiнде асып кеткен соманы мəлiмдеп, осы сомадан 
салық төлеуi тиіс. 

Мысалы: Патент алған кезде кəсіпкердің табысының мəлiмделген 
сомасы 50 мың теңге еді, ал нақты табысы 80 мың теңге болды делік. 
Мұндай жағдайда ол 600 теңге (30 мың теңге х 2%), оның ішінде 
жеке табыс салығы – 300 теңге, əлеуметтiк салық түрінде – 300 теңге 
тең бөлініп, бюджетке төленуi керек. 

Патент алған кезде нақты табыс мəлiмделген табыстан аз 
болған жағдайда артық төленген сома салық төлеушінің өтінішінің 
негізінде салық органы жүргізген хронометраждық зерттеуден соң 
ғана қайтарылады. 

Патентті жеке кəсіпкердің қалауымен салық органы бір айға, сон-
дай-ақ бірнеше айға, бірақ бір жылдан аспайтын мерзімге бере алады. 

Сондай-ақ Салық төлеушiнiң мынаған назарын ерекше аудару 
қажет, осы режимде норма салынған, оған сəйкес патент негізінде 
бюджетпен есеп айырысатын кəсіпкер кəсiпкерлiк қызметiн уақытша 
тоқтата тұрған жағдайда қызметiн жүзеге асыратын орны бойынша 
салық органына кəсiпкерлiк қызметтi уақытша тоқтата тұру тура-
лы өтінішін ұсынуы тиіс (Салық кодексінің 74-бабы). Өйтпеген 
жағдайда мұндай өтініштің жоқ болуы салық органына бюджетпен 
есеп айырысуды жалпыға бірдей белгіленген режимде жүзеге асы-
рылады деп санауға құқық береді. 

- Белгілі бір арнаулы салық режимін қолдануға арналған патент 
нысанын уəкілетті мемлекеттік орган белгілейді.

- Патент жоғалған немесе бүлінген жағдайда салық төлеушінің 
өтініші бойынша дубликат беріледі. Салық төлеуші бүлінген 
патентті салық органына тапсыруға тиіс.

-  Жеке кəсіпкерлердің патент бланкілері қатаң есептік бланкілері 
болып табылады жəне ақша алынбай беріледі. Оларды басқа 
адамдарға беруге тыйым салынады.
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Шағын бизнес субьектілері болып табылатын жеке кəсіпкерлер 
де, заңды тұлғалар үшін де бюджетпен есеп айырысудың негізгі 
формасы, оңайлатылған декларацияның негізіндегі арнаулы салық 
режимі болып табылады. Мұндай форма жалдамалы жұмыскерлердің 
еңбегін пайдаланатын кəсіпкерлерге арналған. Салық төлеудің 
осындай режиміне өту үшін салық төлеуші тоқсан басталғанға дейін 
салық органына қызметін жүргізетін орны бойынша белгіленген 
қалыптағы өтінішті ұсынуға міндетті.

Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі
Шағын кəсіпкерлік субъектілері үшін оңайлатылған де-

кларация негiзiндегi арнаулы салық режимi бюджетпен есеп 
айырысудың негізгі нысаны болып табылады. Бұл нысан жалдама-
лы жұмыскерлердің еңбегін қолданатын кəсіпкерлерге арналған. 
Салық салудың осындай режиміне тоқсан басталғанға дейiн көшу 
үшiн салық төлеуші өз қызметiн жүзеге асыратын жерi бойынша 
салық органына белгiленген үлгімен өтiнiш беруi керек. 

Қызметiн бір елді мекен шегіндегі деген əртүрлi аумақтық-
əкiмшiлiк бiрлiктерде орналасқан бiрнеше нысандарда жүзеге 
асырған кезде, оған оңайлатылған декларация негiзiнде арнаулы 
салық режимiн қолдануға өтiнiш беру үшiн салық органына дербес 
анықтау құқығы беріледі. Оңайлатылған декларация негізіндегі ар-
наулы салық режимі төмендегілермен ерекшеленеді: 

- біріншіден, салық міндеттемелерін есептеу нақты алынған та-
быс бойынша тоқсан аяқталғанда жүргізіледі; 

- екіншіден, оңайлатылған декларация негiзiнде есептелетін 
салық шығындары есепке алынбай, бірыңғай ставка бойынша 
есептеледі. Яғни корпорациялық немесе жеке табыс жəне əлеуметтік 
салықтарды есептеу үшін шығындарды есепке алудың қажеті жоқ. 

Жаңадан құрылған заңды тұлғалар оңайлатылған деклара-
ция негізіндегі арнаулы салық режимін қолдануға мемлекеттік 
тіркелгенннен кейін он жұмыс күнінен кешіктірмей салық органына 
өтініш береді.

Оңайлатылған салық режимінде мынадай шарттарға сай келетін 
шағын бизнес субьектілері жұмыс істей алады:

1) дара кəсіпкерлер үшін:
дара кəсіпкерлердің өзін қоса алғанда, қызметкерлердің шекті 

орташа тізімдік саны салық кезеңі ішінде жиырма бес адам болса; 
салық кезеңі ішінде шекті табысы 10 мың теңгені құраса;

2) заңды тұлғалар үшін:
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қызметкерлердің шекті орташа тізімдік саны салық кезеңі 
ішінде елу адам болса; салық кезеңі ішінде шекті табысы 25 мың 
теңгені құраса, оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық 
режимін қолданады.

 Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін 
қолдану үшін салық төлеуші орналасқан жері бойынша салық орга-
нына салық кезеңі басталғанға дейін салықтық өтінішті табыс етеді.

Қайтадан құрылған заңды тұлғалар оңайлатылған декларация 
негізінде арнаулы салық режимін қолдануға арналған салықтық 
өтінішті заңды тұлға əділет органында мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін салық органына жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей табыс 
етеді.

Қайта құрылған дара кəсіпкерлер оңайлатылған декларация 
негізінде арнаулы салық режимін қолдануға арналған салықтық 
өтінішті дара кəсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап 
он жұмыс күнінен кешіктірмей табыс етеді.

Заңды тұлғаның немесе дара кəсіпкердің мемлекеттік тіркелген 
күні аталған салық төлеушілер үшін арнаулы салық режимін 
қолдануды бастау күні болып табылады.

Салықтарды оңайлатылған декларация негізінде есептеуді, салық 
салу нысанының есепті салық кезеңінде 3 пайыз мөлшеріндегі став-
каны қолдану арқылы дербес жүргізеді.

Мысалы, Жеке кəсiпкердiң тоқсандық табысы 2000 мың теңге 
болса, салықтың 3% ставкасын қолдану арқылы төмендегідей есеп 
қолданамыз; Табысы 2000 мың теңгеден 3% есебінде салық бола-
ды 60 мың тенге, Мұндай жағдайда ол 60 мың теңгені, оның ішінде 
жеке табыс салығы – 30 мың теңге, əлеуметтiк салық түрінде – 30 
мың теңге тең бөліп бюджетке төленуi керек.

Егер есепті кезеңнің қорытындылары бойынша қызметкерлердің ор-
таша айлық жалақысы тиісті қаржы жылына арналған республикалық 
бюджет туралы заңда белгіленген ең төмен жалақының дара 
кəсіпкерлерде кемінде 2 еселенген, заңды тұлғаларда кемінде 2,5 есе-
ленген мөлшерін құраса, салық кезеңі ішінде есептелген салық сома-
сы қызметкерлердің орташа тізімдік санын негізге ала отырып, əрбір 
қызметкер үшін салық сомасының 1,5 пайызы мөлшеріндегі сомаға 
азайтылу жағына қарай түзетілуге жатады.

Оңайлатылған декларация салық төлеушінің орналасқан жері 
бойынша салық органына есепті салық кезеңінен кейінгі екінші 
айдың 15-інен кешіктірілмей табыс етіледі.



202

Оңайлатылған декларация бойынша есептелген салықтарды бюд-
жетке төлеу жеке ( корпорациялық) табыс салығы мен əлеуметтік 
салық түрінде есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 25-інен 
кешіктірілмей жүргізіледі.

Салықтардың есептелген сомасы екіге теңдей бөлінеді жəне 
бюджетке корпорациялық (жеке) табыс жəне əлеуметтік табыс 
түрінде төленеді. Салық кодексінде сондай-ақ салық кезеңінде 
табыс пен санының шектік мөлшері асып кеткенде салықтарды 
есептеудің тəртібін реттейтін нормалар қарастырылған. Мəселен, 
табысы мен саны бойынша өлшемдерге сай келмеген жағдайда 
кəсіпкер есептiк тоқсаннан кейiнгi тоқсаннан бастап салық салудың 
жалпыға бiрдей белгiленген тəртiбiне көшедi деп белгіленген. 
Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін 
қолдануды тоқтату салық органының шешімі бойынша 
жүргізіледі.

Егер салық төлеуші оңайлатылған декларация негізінде арна-
улы салық режимін қолдануды өз еркімен тоқтату туралы шешім 
қабылдаса, аталған режимді тоқтатуды салық органы салықтық 
өтініш берілген айдан кейінгі айдан бастап жүргізеді.

Белгіленген шарттарға сай келмеген жағдайда, салықтық өті-
ніш сəйкессіздік туындаған кезден бастап күнтізбелік он күн 
ішінде табыс етіледі. Аталған жағдайда арнаулы салық режимін 
тоқтату сəйкессіздік туындаған айдан кейінгі айдан бастап 
жүргізіледі.

Салық органы салық төлеушінің осы режимді қолдану шартта-
рына сəйкессіздік фактісін анықтаған кезде, қабылданған шешім 
негізінде оның сəйкессіздік туындаған айдан кейінгі айдан бастап 
жалпыға бірдей белгіленген тəртіпке ауыстырылатыны туралы 
салық төлеуші хабардар етіледі.

Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік ауда-
рымдар сомасы əлеуметтік салық сомасынан асып түскен кезде, 
əлеуметтік салық сомасы нөлге тең болады.

Оңайлатылған декларацияда төлем көзінен ұсталатын жеке та-
быс салығының, міндетті зейнетақы жарналары мен əлеуметтік 
аударымдардың есептелген сомалары көрсетіледі.

Төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы, əлеуметтік ауда-
рымдар сомаларын төлеу, міндетті зейнетақы жарналарын аудару 
есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 25-нен кешіктірілмей 
жүргізіледі.
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9.2 Шаруа қожалықтарына арналған 
арнаулы салық режимі

Шаруа қожалықтарына арналған арнаулы салық режимі бірыңғай 
жер салығын төлеу негізінде бюджетпен есеп айырысудың айырықша 
тəртібін көздейді жəне акцизделетін өнімдерді өндіру, ұқсату жəне 
сату жөніндегі қызметті қоспағанда, ауыл шаруашылық өнімдерін 
өндіру, өзі өндірген ауыл шаруашылық өнімдерін ұқсату жəне оны 
өткізу жөніндегі шаруа қожалықтары қызметіне қолданылады.

Шаруа қожалықтары осы арнаулы салық режимін немесе салық 
салудың жалпыға бірдей белгіленген тəртібін дербес таңдауға 
құқылы.

Шаруа қожалықтары арнаулы салық режимін 20 ақпанға дейін 
таңдау керек, таңдап алынған арнаулы салық режимі салық кезеңі 
ішінде өзгертуге жатпайды.

20 ақпаннан кейін құрылған шаруа қожалықтары Жеке кəсіпкерді 
мемлекеттік тіркеу туралы куəлігін алған күні АСР қолдану 
құқығына өтініш береді. 

Күнтізбелік жыл бірыңғай жер салығы бойынша салық 
кезеңі болып табылады.

Шаруа қожалықтары салықтардың жəне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдердің мынадай түрлерін төлемейді:

- Қызметтен түскен шаруа қожалықтарының табысынан ЖТС-ты;
- Қосылған құн салығын;
- Жер салығын;
- Көлік құралдарына салынатын салықты;
- Жер телімін бағалау құны бірыңғай жер салығын есептеу үшін 

негіз болып табылады. 
Жер телімін айқындау ҚР жер заңдарында белгіленген тəртіппен 

жүргізіледі. 
Бірыңғай жер салығын есептеу жер телімін бағалау құнына 0,1% 

ставканы қолдану жолымен жүргізіледі.
Бірыңғай жер салығын төлеу жер телімі орналасқан жер бойын-

ша тиісті бюджетке екі мерзімде:
- Ағымдағы төлем ағымдағы салық кезеңінің 20 қазанынан 

кешіктірілмейтін мерзімде, жалпы сомасының 2
1  бөлігінен кем емес 

мөлшерде төленеді;
- Бірыңғай жер салығы бойынша түпкілікті есеп айырысу есепті 



204

кезеңнен кейінгі салық кезеңінің 20 наурызынан кешіктірілмейтін 
мерзімде жүргізіледі.

20 қазаннан кейін құрылған бірыңғай жер салығын төлеушілер 
есепті жылдан кейінгі жылдың 20 наурызынан кешіктірілмейтін 
мерзімде ағымдағы есепті кезең үшін төлеуге тиісті жалпы салық 
сомасын енгізеді. 

Шаруа қожалығы жер телімін басқа шаруа қожалығына жалға 
берген кезде тараптардың əрқайсысы осындай жер телімі бойын-
ша бірыңғай жер салығын жалға беру шартында көрсетілген жер 
телімінің нақты пайдаланылу кезеңін негізге ала отырып есептейді 
жəне төлейді.

Жер телімін жалға беруден алынған табыс бойынша шаруа 
қожалығы салықты жалпыға бірдей белгіленген тəртіппен есептейді 
жəне төлейді. Бұл орайда осындай жер телімі бойынша бірыңғай жер 
салығының төленген сомасы салық салынатын табыс айқындалған 
кезде шегерілуге тиіс.

Бірыңғай жер салығын төлеушілер жыл сайын ағымдағы салық 
кезеңінің 15 наурызынан кешіктірілмейтін мерзімде жер телімдері 
орналасқан жердегі салық органдарына өткен салық кезеңі үшін 
бірыңғай жер салығы мен əлеуметтік салық бойынша декларация 
тапсырады.

Бірыңғай жер салығын төлеуші осы арнаулы салық режимін 
қолданған бірінші жылдың 15 наурызынан кешіктірілмейтін 
мерзімде мынадай құжаттарды:

- Ағымдағы кезеңі үшін бірыңғай жер салығы бойынша ағымдағы 
төлем есебін;

- Нотариат немесе селолық атқарушы органдар куəландырған 
жер пайдалануға құқық беретін құжаттардың көшірмелерін;

- Жер қорларын басқару жөніндегі уəкілетті орган берген жер 
телімін бағалау құнын анықтайтын актінің нотариат немесе селолық 
атқарушы органдар куəландырған көшірмесін;

- əлеуметтік салық сомаларын есептеу үшін қажетті деректерді 
міндетті түрде көрсете отырып, қызметкерлерді алдағы салық 
кезеңінде жалдау туралы мəліметтерді табыс етеді.

Таратылған немесе қайта ұйымдастырылған кезде бірыңғай жер 
салығын төлеуші қызметті тоқтату немесе қайта ұйымдастыру тура-
лы өтінішті салық органына бергеннен кейін 15 күн мерзімде өткен 
салық кезеңі үшін декларация тапсыруға міндетті. 

Бірыңғай жер салығын төлеушілер шаруа қожалығының басшы-
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сы жəне мүшелерін қоса алғанда, əрбір қызметкер үшін АЕК-ң 20% 
ставкасы бойынша əлеуметтік салық сомасын ай сайын есептеп оты-
рады (мысалы, 2012 жыл бойынша 1 қызметкерге 1618 тг (1АЕК)
х20%=323,6 тг əлеуметтік салық).

Əлеуметтік салықтың есептелген сомасы Мемлекеттік əлеуметтік 
сақтандыру қорына есептелген əлеуметтік аударымдар сомасынан 
азайтылуы тиіс. 

Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына есептелген 
əлеуметтік аударымдар сомасы əлеуметтік салық сомасынан асып 
кеткен кезде əлеуметтік салық сомасы нөлге тең болады.

Төлем көзінен ұсталатын ЖТС есептеу жалпыға белгіленген 
тəртіп арқылы есептелінеді жəне жүреді. ЖЗҚ-на міндетті зейнетақы 
жарналарын есептеу ҚР зейнетақы заңдарында белгіленген тəртіппен 
жүргізіледі. 

Төлем көзінен ұсталатын ЖТС-ң, əлеуметтік салықтың, ЖЗҚ-
на міндетті зейнетақы жарналарының, Мемлекеттік əлеуметтік 
сақтандыру қорына əлеуметтік аударымдардың қоршаған ортаны 
ластағаны үшін төлемнің жəне жер бетіндегі көздерден су ресур-
старын пайдаланғаны үшін төлемақының есептелген сомасын төлеу 
көзделген мерзімдерде мынадай тəртіппен жүргізіледі:

- Ағымдағы салық кезеңінің 20 қазанынан кешіктірілмейтін 
мерзімде 1 қаңтардан 1 қазанға дейінгі кезең үшін есептелген сома 
төленеді;

- Есепті кезеңнен кейінгі салық кезеңінің 20 наурызынан 
кешіктірілмейтін мерзімде 1 қазаннан бастап 31 желтоқсаннан 
аралығындағы кезең үшін есептелген сома төленеді.

Төлем көзінен ұсталатын əлеуметтік салық пен ЖТС төлеу жер 
телімі орналасқан жер бойынша жүргізіледі. 

Бірыңғай жер салығын төлеушілер бірыңғай жер салығы бойын-
ша декларация табыс ету үшін белгіленген мерзімдерде:

Төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы бойынша есепті;
ЖЗҚ-на міндетті зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі есепті;
Жер бетіндегі көздерден су қорларын пайдаланғаны үшін 

төлемақы бойынша жəне қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақы 
бойынша декларацияны;

Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік аударым-
дар бойынша есепті табыс етеді .

Жер телімін бағалау құны бірыңғай жер салығын есептеу үшін 
салық салу нысаны болып табылады.
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Егістік бойынша бірыңғай жер салығын есептеу жер 
телімдерінің жиынтық бағалау құнына жер телімдерінің жиынтық 
ауданын негізге ала отырып, мынадай ставкаларды қолдану жо-
лымен жүргізіледі:

13-кесте. 

Бірыңғай жер салығын есептеудегі 
қолданылатын ставкалар

Рет
№

Жер телімдерінің алаңы
(гектар)

Салық ставкасы

1. 500-ге дейін 0,1%
2. 501-ден 1000-ға дейін 

қоса алғанда
500 гектардан бағалау құнының 0,1% 
+ 500 гектардан асатын гектарлардың 
бағалау құнының 0,2%-ы

3. 1000-нан 1500-ге дейін 
қоса алғанда

1000 гектардан бағалау құнының 0,2% 
+ 1000 гектардан асатын гектарлардың 
бағалау құнының 0,3%-ы

4. 1501-ден 3000-ға дейін 
қоса алғанда

1500 гектардан бағалау құнының 0,3% 
+ 1500 гектардан асатын гектарлардың 
бағалау құнының 0,4%-ы

5. 3000-нан жоғары 3000 гектардан бағалау құнының 0,4% 
+ 3000 гектардан асатын гектарлардың 
бағалау құнының 0,5%-ы

Дерек көзі: ҚР салық кодексі 2010 ж.

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.

Шаруа немесе фермер қожалықтары жер пайдалану құқығындағы 
бірыңғай жер салығын жер телімін пайдаланудың нақты кезеңі үшін 
есептейді.

Жер телімін пайдаланудың нақты кезеңі үшін жер телімін 
бағалаудың құны жер телімін бағалаудың құнын он екіге бөлу жəне 
жер телімін пайдаланудың нақты кезеңі айларының санына көбейту 
арқылы анықталады.
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Шаруа немесе фермер қожалықтары жер телімін басқа ша-
руа немесе фермер қожалығына жалға берген кезде тараптардың 
əрқайсысы бірыңғай жер салығын жер телімін пайдаланудың нақты 
кезеңі үшін есептейді.

Əлеуметтік салықты есептеу ерекшеліктері 
Бірыңғай жер салығын төлеушілер əрбір қызметкер, сондай-ақ 

шаруа немесе фермер қожалығының басшысы мен кəмелетке толған 
мүшелері үшін республикалық бюджет туралы заңда белгiленген 
жəне əлеуметтiк салықты есептеу жүргiзiлетiн айдың бiрiншi күнi 
қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 20 пайыз  ставка-
сы бойынша əлеуметтік салық сомасын ай сайын есептеп отырады. 
Шаруа немесе фермер қожалығының кəмелетке толған мүшелерінің 
əлеуметтік салықты есептеу мен төлеу жөніндегі міндеттемелері 
олар кəмелетке толған жылдан кейінгі күнтізбелік жылдың басынан 
бастап туындайды.

Əлеуметтік салықтың есептелген сомасы «Міндетті əлеуметтік 
сақтандыру туралы»  Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
есептелген əлеуметтік аударымдар сомасына азайтылуға жатады.

Əлеуметтік аударымдар сомасы əлеуметтік салық сомасынан 
асып түскен кезде, əлеуметтік салықтың сомасы нөлге тең болады.

Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдердің жекелеген түрлерін, əлеуметтік аударымдарды 
төлеу жəне міндетті зейнетақы жарналарын аудару мерзімдері 
төмендегідей:

  Бірыңғай жер салығын, əлеуметтік салықты, төлем көзінен 
ұсталатын жеке табыс салығын, жер бетіндегі көздердің су қорларын 
пайдаланғаны үшін төлемақыны, қоршаған ортаға эмиссия үшін 
төлемақыны, əлеуметтік аударымдарды төлеу, міндетті зейнетақы 
жарналарын аудару мынадай тəртіппен жүргізіледі:

 1) салық кезеңінің 1 қаңтарынан 1 қазанына дейін есептелген сома-
ны төлеу  ағымдағы салық кезеңінің 10 қарашасынан кешіктірілмей;

 2) салық кезеңінің 1 қазанынан 31 желтоқсанына дейін есептел-
ген соманы төлеу  есепті салық кезеңінен кейінгі салық кезеңінің 10 
сəуірінен кешіктірілмей жүргізіледі.

  Əлеуметтік салықты жəне төлем көзінен ұсталатын жеке та-
быс салығын төлеу жер телімдерінің орналасқан жері бойынша 
жүргізіледі.
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9.3 Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруші 
заңды тұлғаларға   арналған арнаулы салық режимі

Шаруа қожалықтарына арналған арнаулы салық режимі бірыңғай 
жер салығын төлеу негізінде бюджетпен есеп айырысудың айрықша 
тəртібін көздейді жəне акцизделетін өнімдерді өндіру (ұқсату жəне 
сату жөніндегі қызметті қоспағанда), ауыл шаруашылық өнімдерін 
өндіру (өзі өндірген ауыл шаруашылық өнімдерін ұқсату жəне 
сату жөніндегі қызметті қоспағанда), ауыл шаруашылық өнімдерін 
өндіру (шаруашылық өнімдерін ұқсату жəне сату жөніндегі қызметті 
қоспағанда), ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, өзі өндірген ауыл 
шаруашылық өнімдерін ұқсату жəне оны өткізу жөніндегі шаруа 
қожалықтары қызметіне қолданылады.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар мен 
селолық тұтыну кооперативтері Салық Кодексінде белгіленген ар-
наулы салық режимін немесе жалпыға бірдей белгіленген тəртіпті 
дербес таңдауға құқылы. 

Ауыл шаруашылығы өнімдерін 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 
телімдерін пайдаланғаны үшін төлемдерді, мүлік салығын, көлік 
құралдары салығын есептеудің ерекше тəртібін көздейді.

Арнаулы салық режимі: 
 ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалардың:
- жерді пайдалана отырып ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, 

өзі өндірген осы өнімді қайта өңдеу жəне өткізуіне;
- толық кезеңді (төлді өсіруден бастап) мал шаруашылығы 

мен құс шаруашылығының (оның ішінде, асыл тұқымды), ара 
шаруашылығының 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 
өткізуіне;

- шаруа немесе фермер  қожалықтары  – осы кооперативтердің 
мүшелері (пайшылары) өндірген ауыл шаруашылығы өнімдерін 
қайта өңдеу жəне осы  өнімдерді қайта өңдеу нəтижесінде алынған 
өнімдерді өткізу жөніндегі қызметіне қолданылады.
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 селолық тұтыну кооперативтеріне:
 1) мүшелері (пайшылары) тек шаруа немесе фермер қожалықтары 

болып табылатын;
 2) жиынтық жылдық табысының кемінде 90 пайызын Салық 

кодексінде аталған қызметті жүзеге асыру нəтижесінде  алуға жата-
тын (алынған) табыстар құрайтын селолық тұтыну кооперативтері 
жатады.

 3. Мыналардың:
 1) еншілес ұйымдары, құрылымдық бөлімшелері  бар заңды 

тұлғаның;  
 2) арнаулы салық режимін қолданатын басқа да заңды тұлғалардың 

аффилийрленген тұлғасы болып табылатын заңды тұлғаның;
 3) басқа заңды тұлғалардың қатысу үлесі 25 пайыздан асатын 

заңды тұлғаның;
 4) құрылтайшысы бір уақытта арнаулы салық режимін 

қолданатын басқа заңды тұлғаның құрылтайшысы болып табыла-
тын заңды тұлғаның;

 5) мүшелері (пайшылары) басқа селолық тұтыну кооперативтерінің 
мүшелері (пайшылары) болып табылатын селолық тұтыну 
кооперативтерінің арнаулы салық режимін қолдануға құқығы жоқ.

Көрсетілген мақсаттары үшін аффилийрленген тұлға болып: 
1) шешімдерді тікелей жəне (немесе) жанама айқындауға жəне 

(немесе) басқа заңды тұлға қабылдайтын шешімге, оның ішінде 
шартқа жəне (немесе) өзге мəмілеге байланысты, ықпал етуге 
құқығы бар заңды тұлға;

2) басқа заңды тұлғаға қатысты шешімдерді тікелей жəне (не-
месе) жанама айқындауға жəне (немесе) оның ішінде шартқа жəне 
(немесе) өзге мəмілеге байланысты ықпал етуге құқығы бар заңды 
тұлға танылады.

 4. Арнаулы салық режимі салық төлеушілердің акцизделетін 
өнімді өндіру, қайта өңдеу жəне өткізу жөніндегі қызметіне 
қолданылмайды.

Салық төлеушілер осы арнаулы салық режимі қолданылмайтын 
қызмет түрлерін жүзеге асырған кезде, кірістер мен шығыстардың, 
мүліктің есеп-қисабын бөлек жүргізуге жəне осы Кодексте 
белгіленген тəртіппен аталған қызмет түрлері бойынша тиісті салық 
жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеуді 
жəне төлеуді жүргізуге міндетті.

 Корпорациялық табыс салығын, қосылған құн салығын, əлеу-



210

меттік салықты, жер салығын, жер телімдерін пайдаланғаны үшін 
төлемақыны, мүлік салығын, көлік құралдары салығын есептеуге 
арналған салық кезеңі Салық кодексіне сəйкес айқындалады.

   Қолдану шарттары:
Салық төлеушi арнаулы салық режимiн қолдану үшiн орналасқан 

жерi бойынша салық органына салық өтінішін табыс етедi.
Салық өтiнiші арнаулы салық режимiн қолдануға арналған 

өтiнiште көрсетiлген жылдың алдындағы жылдың 10 желтоқсанынан 
кешiктiрiлмей табыс етiледi.

Аталған мерзiмде салықтық өтiнiштi табыс етпеуi салық 
төлеушiнiң бюджетпен есеп айырысуды жалпыға бiрдей белгiленген 
тəртiппен жүзеге асыруға келiсiмi болып есептеледi.

Таңдап алынған салық салу режимi күнтiзбелiк жыл iшiнде 
өзгертуге жатпайды.

Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрушi заңды тұлғалар салық 
өтiнiшімен бiр мезгiлде нотариат куəландырған немесе селолық 
(кенттiк) атқарушы органдар куəландырған жер телімдерiне құқық 
белгiлеу, сəйкестендiру құжаттарының көшiрмелерiн табыс етедi.

Көрсетiлген құжаттардағы деректер өзгерген кезде не басқа жер 
телімдерiне құқықтар туындаған кезде олар жаңадан табыс етiледi.

Жаңадан құрылған салық төлеушiлер арнаулы салық режимiн 
қолдану үшiн əдiлет органында мемлекеттiк тiркелген кезден бастап 
күнтiзбелiк отыз күн iшiнде салық өтiнiшін табыс етедi.

Осы арнаулы салық режимi қолданылмайтын қызмет түрлерiн 
жүзеге асыратын ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрушi заңды 
тұлғалар ағымдағы күнтiзбелiк жылдың 1 қаңтарынан кейiн жер 
телімiне құқық туындаған жағдайда арнаулы салық режимiн 
қолдану құқығына салық өтiнiшін салық органына осы жер телімiнiң 
орналасқан жерi бойынша тiркеу есебiне қойылған кезден бастап 
күнтiзбелiк отыз күн iшiнде табыс етедi.

 Жекелеген салық түрлерін жəне жер телімдерін пайдаланғаны 
үшін төлемақыны есептеу ерекшелігі :

Жалпыға бірдей белгіленген тəртіппен есептелген корпорациялық 
табыс салығының, қосылған құн салығының, əлеуметтік салықтың, 
жер салығының, жер телімдерін пайдаланғаны үшін төлемақының, 
мүлік салығының, көлік құралдары салығының сомалары 70 пайызға 
азайтылуға жатады.

Көзделген корпорациялық табыс салығының сомасын азай-
ту Салық Кодексіне сəйкес айқындалатын корпорациялық табыс 
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салығы бойынша аванстық төлемдердің сомаларын есептеу кезінде 
де қолданылады.

 Көрсетілген салықтар мен жер телімдерін пайдаланғаны үшін 
төлемақыны төлеу жəне олар бойынша салық есептілігін табыс ету 
жалпыға бірдей белгіленген тəртіппен жүргізіледі.

 Студенттер өз бетінше дайындалуға арналған сұрақтар:
1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар мен 

селолық тұтыну кооперативтерінің арнаулы салық режимін қолдану 
шарттары. 

2. Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі: 
мазмұны, қолдану шарттары жəне төлеу мерзімі.

3. Патент негізіндегі арнаулы салық режимі: қолдану тəртібі.
4. Патент құнына кіретін салықтарды есептеу мен төлеу 

ерекшеліктері. 
5. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық 

режимінің экономикалық мəні. 
6. Ауыл шаруашылығы саласын дамытуды қолдау мақсатындағы 

мемлекеттік саясатты жүргізудегі арнаулы салық режимінің рөлі. 
7. Бірыңғай жер салығы негізінде АСР құрылуының ерекшеліктері. 
8. Бірыңғай жер салығы бойынша салық есептілігі.



212

7-БӨЛІМ. БЮДЖЕТКЕ ТӨЛЕНЕТІН БАСҚА ДА 
МІНДЕТТІ ТӨЛЕМДЕР

10-тарау . Алымдар, төлемдер жəне мемлекеттік баж

1.1 Алымдар, төлемақылар

 Алымдар – қандай да бір мемлекеттік жəне жеке тұлғаға мем-
лекеттен қандай да бір құқық беретін біржолғы төлем. Қазақстанда 
қазіргі кезде мынадай алымдардың түрлері бар. 

 
14-кесте.

Алымдардың түрлері жəне олардың сипаты

№ Алым түрі Қысқаша сипаттамасы
1. Заңды тұлғаларды 

мемлекеттік тіркеуге 
салынатын алым.

- заңды тұлғалар мен олардың 
филиалдарының қызметін тоқтату немесе 
құруды мемлекеттік тіркеуден алынады.

2. Жеке кəсіпкерлерді 
мемлекеттік тіркеуден 
алым.

- ҚР аумағында заңды тұлға құрмай-ақ 
жеке кəсіпкер ретінде кəсіпкерлік қызметті 
жүзеге асыратын жеке тұлғаларды 
мемлекеттік тіркеу кезінде алынады.

3. Жылжымайтын мүлік 
пен онымен жасала-
тын келісімшартты 
мемлекеттік тіркеуден 
салынатын алым.

- жылжымайтын мүлік пен онымен жаса-
латын келісімшарт құқығын тіркеген кезде 
алынады.

4. Радиоэлектронды 
құралдар мен жоғарғы 
жиілікті жабдықтарды 
мемлекеттік тіркеуден 
алынатын алым.

- радиоэлектрондық жəне жоғары жиілікті 
жабдықтарды тіркеген кезде алынады.

5. Механикалық көлік 
құралдары мен 
тіркемелерді тіркеуден 
алынатын салық.

- механикалық көлік құралдары мен 
тіркемелерді мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу) кезінде алынады.

6. Кеменің немесе жасалып 
жатқан кеменің ипотека-
сын мемлекеттік тіркеу 
үшін алым.

Кеменің немесе жасалып жатқан кеменің 
ипотекасын мемлекеттік тіркеу үшін 
алынады.
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7. Азаматтық əуе кемелерін 
мемлекеттік тіркегені 
үшін алым.

Азаматтық əуе кемелерін мемлекеттік 
тіркеген (қайта тіркеген) кезде алынатын 
алым.

8. Дəрі-дəрмек құралдарын 
мемлекеттік тіркегені 
үшін алынатын алым.

Қолдануға рұқсат етілген дəрі-дəрмек құрал-
дарын мемлекеттік тіркегені үшін, сондай-ақ 
мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттың 
дубликатын берген кезде алынады.

9. Автокөлік құралдарының 
ҚР-ның аумағы бойынша 
жүргені үшін алым.

ҚР аумағы бойынша автокөлік 
құралдарының жүргені үшін алынады.

10 Аукциондардан алынатын 
алым.

Аукциондардан мүлікті сату кезінде 
алынады. 

11 Жекелеген қызмет түрле-
рімен айналысу құқықығы 
үшін лицензиялық алым.

ҚР заңдарына сəйкес, лицензиялануға 
тиісті белгілі бір қызмет түрімен айна-
лысуға лицензия беру кезінде алынады. 

12 Телевизия жəне радио ха-
барларын тарату ұйымда-
рына радиожиілік спектрін 
пайдалануға рұқсат беріл-
гені үшін алым

Байланыс саласындағы уəкілетті орган 
ҚР-ның телевизия жəне радио хабарларын 
тарату ұйымдарына радиожиілік спектрін 
пайдалануға рұқсат берген кезде алынады

Ал 2002-2003 жылдарда енгізілген өзгерістерге сəйкес, 
Консулдық жəне Елтаңбалық алым алынып тасталды. 

ҚР Конституциясына сəйкес, салықтар секілді алымдарды, 
Парламент немесе Конституциямен қарастырылған жағдайда ҚР 
Президентті бекітуге хақылы. 

Алымдардың өзгеше ерекшелігі сонда, оларды төлеуші 
мемлекеттік органның көрсеткен қызметіне байланысты төлейді. 
Сөйте тұра, алым сомасы ҚР Үкіметі бекіткен ставка бойынша 
есептеледі жəне бюджетке тіркелген орны бойынша енгізіледі. 
Оларды төлеу тіркеген органға қажетті құжаттарды өткізгенге 
дейін жүргізіледі. Төленген сома қайтарылмайды (алымды 
төлеген тұлға, тіркеуші органға құжаттарын өткізгенге дейін 
тіркеуден бас тартпаса). Мемлекетпен қарым-қатынасқа түсу, 
заңды тұлға үшін де, жеке тұлға үшін де мəжбүрлі сипатқа ие 
емес. Өйткені, алым төлеуге себеп болған жағдаймен мемлекетке 
өтініш берудің өзі ерікті. Бұдан өзге алымға қатысты байланыста 
да бір жақты сипатта.

Алым заңды тұлғалардың немесе олардың филиалдарының 
қызметін жүзеге асыра бастағанда немесе тоқтатқандағы, 
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мемлекеттік тіркеуден өткізгенде, сонымен қатар, олар мемлекеттік 
тіркеу туралы куəліктің көшірмесін алғанда жиналады.

Алымды шаруа қожалықтары, 1,2,3 топтағы мүгедектер, соны-
мен қатар заңды тұлға құрмай-ақ кəсіпкерлік қызметпен айналысып 
жүрген оралмандардан өзге жеке кəсіпкерді мемлекеттік тіркеуден 
өткізгені үшін жеке тұлға төлейді. 

Алым банктер немесе банктік операциялардың жеке түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдар арқылы бюджетке аудару жолымен жүзеге асады 
немесе құзырлы органның арнайы пункттерінде қатаң есепті бланктер 
негізінде қолма-қол ақша төлеу арқылы жүзеге асады.

Қолма-қол ақша үшін енгізілген Қатаң есептілік бланктерінің 
формасы жəне алым сомасын бюджетке төлеу тəртібі, құзырлы 
мемлекеттік органдардың келісімімен ҚР Қаржы министрілігі 
бекітеді. 

Аукционда сатылуға қойылған мүліктері үшін, аукционға 
мүлік қойған заңды жəне жеке тұлғалар аукцион алымдарының 
төлеушілері болып табылады. Алым сомасын төлеушілер өз алдына 
жеке, салым нысанына ставка қолдану арқылы есептейді. 

Орындау құжаттары бойынша, орындау өндірісі органдары 
жүзеге асырған аукцион бойынша алымды есептеген кезде, орында-
ушы санкциямен бюджетке аударатын салым нысанының сомасына 
өзгерістер енгізіледі. 

Алымдарды төлеу аукционды өткізгеннен кейін он бес күнтізбелік 
күннен кешіктірілмей төленеді. Төлемақы – негізінде азаматтық-
құқықтық қатынастар жатқан қайтарылатын эквивалентті төлем. 
Мұнда мемлекет азаматтық құқық субъектісі ретінде жүреді. 
Төлемақының ерекшелігі сонда, ол түрлі жергілікті органдармен 
бекітіледі. Қазіргі кезде Қазақстанда мынадай төлемақы түрлері бар. 

Жер телімдерін пайдаланғаны үшін төлемақы. Бұл мемлекеттің 
жер телімдерін пайдалануға уақытша бергені үшін алынады;

Жер үсті көздерінің су қорларын пайдаланғаны үшін төлемақы. 
Бұл жер үсті көздерінен суды ала отырып немесе оны алмай, арнау-
лы су пайдаланудың барлық түрлері үшін алынады;

Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақы. Бұл ҚР-ның заң 
актілерінде белгіленген арнайы табиғат пайдалану тəртібімен ҚР 
аумағында қызметін жүзеге асырғаны үшін алынады;

Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемақы. Бұл табиғи 
еркін жағдайда мекендейтін жануарларды табиғи ортадан айырғаны 
үшін алынады;
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Орманды пайдаланғаны үшін төлемақы. Бұл ағаш дайындағаны, 
шайыр жəне ағаш шырындарын дайындағаны жəне басқа да орман 
қорларын қолданғаны үшін алынады;

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін 
төлемақы. Бұл ҚР-ның ерекше қорғалатын табиғи аумақтарын 
ғылыми, мəдени-ағарту, оқыту, туристік декреациялық жəне 
шектеулі шаруашылық мақсаттарда пайдаланғаны үшін алынады;

Радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемақы. Бұл радио-
жиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемақы байланыс саласындағы 
уəкілетті орган бөлген радиожиілік номиналдары үшін алынады;

Қалааралық немесе халықаралық телефон байланысын бергені 
үшін төлемақы. Бұл ортақ пайдаланылатын телекоммуникация 
желісінде қалааралық жəне халықаралық телефон байланысын беру 
құқығы үшін алынады;

Сыртқы көрнекті жарнамалар орналастырғаны үшін төлемақы. 
Бұл жалпы пайдаланудағы автомобиль жодарының бөлінген 
белдеуінде жəне ҚР-ның аумағындағы елді мекендерде плакаттар, 
стенділер, жарық түсіретін табло, билбордтар, тарснпаранттар, афи-
шалар түрінде сыртқы жарнамалар нысандарын орналастыруға жəне 
басқа да тұрақты жарнамалар орналастыру нысандарына құқық 
үшін алынады.

Төлемақыны есептеу құзырлы органдардың есептеуі негізінде 
өкілетті огандар арқылы жүзеге асырылады. Төлемақының түр-
леріне қарай, базалық төлемақыны ҚР Үкіметі бекітеді. Сөйте 
тұра жергілікті органдарға төлемақының жеке түрлерінің көлемін 
ұлғайту құқығы берілген. Мысалы, жылдық ставкалардың негізінде 
бекітілген рұқсат етілген құжаттардың техникалық көрсеткіштеріне 
сəйкес байланыс саласында төлемақы радиобайланыстың түрі мен 
радиожиілік спектрін қолдану аумағына байланысты болады. 

Ерекше қорғалатын табиғат аймақтарына төлемақылардың 
төлемін қолдану тек қана төлемді бекіту туралы құжаттардың негі-
зінде ғана іске асырылады. Төленген төлемақы қайта қайтарылмайды. 

Салық төлеуші салық заңдарына сəйкес мемлекет алдында 
туындаған міндеттемесіне сəйкес салық органына тіркеу есебіне 
тұруға; салық салу нысандары мен салық салуға байланысты ны-
сандарды айқындауға, салық жəне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдерді есептеуге, салық есептілігін жасауға, оны 
белгіленген мерзімде табыс етуге, салық жəне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдерді төлеуге міндетті.
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Мемлекет салық қызметі органы арқылы салық төлеушіден - 
оның салық міндеттемелерін толық көлемінде орындауын талап 
етуге, ал орындалмаған жағдайда оларды қамтамасыз ету жөніндегі 
тəсілдерді көзделген тəртіппен мəжбүрлеп орындату шараларын 
қолдануға құқылы.

 

 

Жоғарыдағы Қазақстан Республикасының даму кезеңдері 
көрсеткендей, салық жүйесінің даму кезеңі бір орында, өзгеріссіз 
тұрып қалуы мүмкін емес. Ел экономикасының дамуы, нарықтық 
қатынастарға көшу жолында қалыптасатын іс-тəжірибелер, эконо-
микасы дамыған елдердің тəжірибелерін талдап-жинақтау барысын-
да салық жүйесі де өзгеріп, дамып, бара-бара жақсара түсуі тиіс. 
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1.2 Мемлекеттік баж 

Мемлекеттiк баж – уəкiлдiк берiлген мемлекеттiк органдардың 
немесе лауазымды адамдардың заңдық мəнi бар iс-қимылдар 
жасағаны үшiн жəне (немесе) құжаттарды бергенi үшiн алынатын 
мiндеттi төлем. 

Заңдық мəнi бар iс-қимылдар жасау жəне (немесе) құжаттар беру 
жөнiнде мемлекет уəкiлдiк берген органдарға немесе лауазымды 
адамдарға өтiнiш жасайтын жеке жəне заңды тұлғалар мемлекеттiк 
баж төлеушілер болып табылады. 

Мемлекеттік баж:
1) сотқа берілетін талап арыздардан, ерекше жүргізілетін істер 

бойынша арыздардан (шағымдардан), апелляциялық шағымдардан, 
атқару парағының дубликатын беру туралы мəселе бойынша сот 
ұйғарымына жеке шағымдардан, сот бұйрығын шығару туралы 
өтініштерден, сондай-ақ соттың аралық соттардың, шетел сотта-
ры мен арбитраждарының шешімдері бойынша орындау парағын, 
құжаттардың көшірмелерін (дубликаттарын) бергені үшін; 

 2) нотариаттық iс-қимылдар жасағаны үшiн, сондай-ақ нотари-
ат куəландырған құжаттар көшiрмелерiн (дубликаттарын) бергенi 
үшiн; 

 3) азаматтық хал актiлерiн тiркегенi үшiн, сондай-ақ азаматтарға 
азаматтық хал актiлерiн тiркеу туралы куəлiктердi жəне азаматтық 
хал актiлерi жазбаларын өзгертуге, толықтыруға жəне қалпына 
келтiруге байланысты куəлiктердi қайтадан бергенi үшiн; 

 4) шетелге баруға жəне Қазақстан Республикасына басқа мемле-
кеттерден адамдарды шақыруға құқық беретiн құжаттарды ресiм-
дегенi үшiн, сондай-ақ осы құжаттарға өзгерiстер енгiзгенi үшiн; 

 5) шетелдiктердiң төлқұжаттарына немесе оларды ауыстыратын 
құжаттарына Қазақстан Республикасынан кету жəне Қазақстан Ре-
спубликасына келу құқығына виза бергенi үшiн; 

 6) Қазақстан Республикасының азаматтығын алу, Қазақстан 
Республикасының азаматтығын қалпына келтiру жəне Қазақстан 
Республикасының азаматтығын тоқтату туралы құжаттарды 
ресiмдегенi үшін; 

 7) тұрғылықты жерiн тiркегенi үшiн; 
 8) аңшылық құқығына рұқсат бергенi үшiн;  
 9) жеке басты куəландыратын құжаттарды бергені үшін; 
 10) қаруды жəне оның оқтарын сақтауға немесе сақтау мен алып 
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жүруге, тасымалдауға, Қазақстан Республикасының аумағына əкелуге 
жəне Қазақстан Республикасынан əкетуге рұқсат бергенi үшiн; 

 11) жеке жəне заңды тұлғалар азаматтық, қызметтiк қарудың 
(аңшылық суық қаруды, белгi беретiн қаруды, ұңғысыз атыс 
қаруын, механикалық шашыратқыштарды, аэрозольдi жəне көзден 
жас ағызатын немесе тiтiркендiретiн заттар толтырылған басқа 
құрылғыларды, ату қуаты 7,5 Дж-дан аспайтын жəне калибрi қоса 
алғанда 4,5 миллиметрге дейiнгi пневматикалық қаруды қоспағанда) 
əрбiр бiрлiгiн тiркегенi жəне қайта тiркегенi үшiн; 

12) Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шартқа 
сəйкес Қазақстан Республикасында жасалған, ресми құжаттарға 
Қазақстан Республикасының Үкіметі уəкілеттік берген мемлекеттік 
органдардың апостиль қойғаны үшін; 

13) жүргізуші куəлігін, тракторшы-машинистiң куəлiгiн, 
механикалық көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті, 
мемлекеттік нөмір белгілерін бергені үшін;

14) зияткерлік меншік саласындағы уəкілетті органның заңды 
мəні бар іс-əрекеттерді жасағаны үшін алынады.

 Мемлекеттiк баждың тiркелген проценттiк ставкалары Қазақстан 
Республикасының заң актiсiмен мемлекеттiк баж төлеу күнiне 
белгiленген айлық есептiк көрсеткiш мөлшерi негiзге алына отырып 
есептеледi. 

Мемлекеттік баж ставкалары
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Сотқа берiлетiн талап арыздардан, ерекше жүргiзiлетiн iстер бой-
ынша арыздардан (шағымдардан), аппелляциялық шағымдардан, 
сот бұйрығын шығару туралы, аппелляциялық шағымға қосылу ту-
ралы өтініштерден, сондай-ақ соттың құжаттардың көшiрмелерiн 
(дубликаттарын) бергенi үшiн мынадай мөлшерде мемлекеттiк баж 
алынады: 

 1) мүлiктiк сипаттағы талап арыздардан: 
жеке тұлғалар үшiн талап қою сомасының 1 пайызы; 
заңды тұлғалар үшiн талап қою сомасының 3 пайызы; 
 2) мемлекеттiк органдардың жəне олардың лауазымды 

адамдарының жеке тұлғалардың құқықтарына нұқсан келтiретiн 
заңсыз iс-əрекетiне шағымдардан – 30 пайыз; 

 3) мемлекеттiк органдардың жəне олардың лауазымды 
адамдарының заңды тұлғалардың құқықтарына нұқсан келтiретiн 
заңсыз iс-əрекетiне шағымдардан – 500 пайыз; 

 4) салық тексеруi актiлерi бойынша хабарламаларға дауласу ту-
ралы талап арыздардан: 

- жеке кəсiпкерлер мен шаруа (фермер) қожалықтары үшiн ха-
барламада көрсетiлген салық пен бюджетке төленетiн басқа да 
мiндеттi төлемдер (өсiмпұлдарды қоса алғанда) даулы соманың 
0,1 пайызы; 

заңды тұлғалар үшiн - хабарламада көрсетiлген салық пен бюд-
жетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер (өсiмпұлдарды қоса 
алғанда) даулы соманың 1 пайызы; 

 5) некенi бұзу туралы талап арыздардан – 30 пайыз. 
 6) белгiленген тəртіппен хабар-ошарсыз кеттi деп немесе жүйке 

ауруы немесе ақыл-есiнiң кемдiгi салдарынан iс-əрекетке қабiлетсiз 
деп танылған адамдармен, не үш жылдан астам мерзiмге бас 
бостандығынан айыруға сотталған адамдармен неке бұзу кезiнде 
мүлiктi бөлу туралы талап арыздардан; 

 7) тұрғын үй-жайларды жалға алу туралы шартты өзгерткенi не-
месе бұзғаны туралы, мұраға қабылдау мерзiмiн ұзарту туралы, тый-
ым салынған мүлiктi босату туралы талап арыздардан жəне мүлiктiк 
емес сипаттағы немесе бағалауға жатпайтын басқа да талап арыз-
дардан 50 пайыз; 

 8) ерекше жүргiзiлетiн iстер бойынша арыздардан (шағымдардан) 
50 пайыз; 

8-1) аралық соттар шешiмдерiн, төрелiктiң шешiмдерiн жою ту-
ралы өтiнiштерден: 
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жеке тұлғалар үшiн талап арыз сомасының 1 пайызы; 
заңды тұлғалар үшiн талап арыз сомасының 3 пайызы; 
 9) сот шешiмiне жасалған апелляциялық шағымдардан - мүлiктiк 

емес сипаттағы талап арызды берген кездегi алынатын мемлекеттiк 
баж мөлшерiнен 50 пайыз, ал мүлiктiк сипаттағы даулар бойынша 
- арыз берушi дауға салып отырған сома негiзге алына отырып есеп-
телген мемлекеттiк баж мөлшерiнен; 

9-1) сот бұйрығын шығару туралы өтініштерден осы баптың 
1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген мемлекеттік баж 
ставкасының 50 пайызы; 

 10) атқару парағының көшірмесін (дубликатын) беру туралы 
мəселе бойынша сот ұйғарымына жеке шағымдардан, сондай-ақ 
аралық соттардың, шетел соттары мен арбитраждарының шешімдері 
бойынша орындау парағын бергені үшін – 500 пайыз; 

 11) сот шешiмдерiнен, үкiмдерiнен, ұйғарымдарынан, соттың 
өзге де қаулыларынан көшiрмелердi (дубликаттарды), сондай-ақ 
iске қатысатын тараптар мен басқа да адамдардың өтiнiшi бойынша 
соттар берген iстiң басқа да құжаттарының көшiрмелерiн қайталап 
бергенi үшiн əрбiр құжатқа 10 пайыз жəне, одан басқа, əрбiр 
дайындалған бет үшiн – 3 пайыз; 

 12) заңды тұлғаларды банкрот деп тану туралы арыздардан – 500 
пайыз. 

 Мүлiктiк сипаттағы жəне мүлiктiк емес сипаттағы талаптар 
қоса көрсетiлген талап арыздар үшiн мүлiктiк сипаттағы талап 
арыздар мен мүлiктiк емес сипаттағы талап арыздарға белгiленген 
мемлекеттiк баж бiр мезгiлде алынады. 

Нотариаттық iс-əрекеттер жасағаны үшiн, сондай-ақ құ-
жаттардың нотариатта куəландырылған көшiрмелерiн бергенi 
үшiн мемлекеттiк баж мынадай мөлшерлерде алынады: 

 1) қалалық жерлердегi жылжымайтын мүлiктi (жер телімдерiн, 
тұрғын үйлердi, пəтерлердi, саяжайларды, гараждарды, құрылыстар 
мен өзге де жылжымайтын мүлiктi) иелiктен айыру туралы шарттар-
ды куəландырғаны үшiн алынатын баж: 

- егер тараптардың бiрi заңды тұлға болса –1000 пайыз; 
 құны 30 айлық есептiк көрсеткiшке дейiн: 

- балаларына, жұбайына, ата-анасына, туған аға-iнiлерi, апа-
қарындастары мен сiңлiлерiне, немерелерiне – 100 пайыз; 

- басқа адамдарға – 300 пайыз; 
құны 30 айлық есептiк көрсеткiштен жоғары: 
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  балаларына, жұбайына, ата-анасына, туған аға-iнiлерi, апа-
қарын дастары мен сiңлiлерiне, немерелерiне – 500 пайыз; 
 басқа адамдарға – 700 пайыз; егер мəміле жылжымайтын 

мүлікті ипотекалық тұрғын үй заемы бойынша алынған қаражат 
есебінен сатып алу мақсатында жасалатын болса 200 пайыз; 

 2) ауылдық жерлердегi жылжымайтын мүлiктi (жер телімдерiн, 
тұрғын үйлердi, пəтерлердi, саяжайларды, гараждарды, ғимараттар 
мен өзге де жылжымайтын мүлiктi) иелiктен айыру туралы шарттар-
ды куəландырғаны үшiн алынатын баж: 

- егер тараптардың бiрi заңды тұлға болса – 100 пайыз; 
- балаларына, жұбайына, ата-анасына, туған аға-iнілерi, апа-

қарындастары мен сiңлiлерiне, немерелерiне – 50 пайыз; 
- басқа адамдарға – 70 пайыз; 
 3) автомотокөлiк құралдарын иелiктен айыру туралы шарттарды 

куəландырғаны үшiн алынатын баж: 
- егер тараптардың бiрi заңды тұлға болса – 700 пайыз; 
- балаларына, жұбайына, ата-анасына, туған аға-iнiлерi, апа-

қарындастары мен сiңлiлерiне, немерелерiне – 200 пайыз; 
- басқа адамдарға – 500 пайыз; 
 4) жалға беру, қарыз (ипотекалық тұрғын үй заемын қоспағанда), 

кепiлақы, лизинг, мердiгерлiк, неке келiсiм-шарттары, ортақ 
меншiктегi мүлiк бөлiсi, мұрагерлiк мүлiктi бөлу, алименттердi 
төлеу жөнiндегi келiсiмдердi, құрылтай шарттарын куəландырғаны 
үшiн алынатын баж – 500 пайыз; 

4-1) ипотекалық тұрғын үй заемы шарттарын куəландырғаны 
үшiн алынатын баж – 200 пайыз; 

 5) өсиетхаттарды куəландырғаны үшiн алынатын баж – 100 пайыз; 
 6) мұрагерлiкке құқық туралы куəлiктi беру үшiн берiлген əр 

куəлiкке алынатын баж – 100 пайыз; 
 7) ерлi-зайыптылардың ортақ мүлкiндегi үлеске жəне бiрлескен 

ортақ меншiк құқығындағы мүлкi бар өзге адамдардың меншiк 
құқығы туралы куəлiктi беру үшiн алынатын баж – 100 пайыз; 

 8) мүлiктi пайдалану мен иелену құқығы туралы сенiмхаттарды 
куəландырғаны үшiн алынатын баж – 50 пайыз; 

 9) сату құқығынсыз автокөлiк құралдарын пайдалану жəне 
басқару құқығына сенiмхаттарды куəландырғаны үшiн алынатын 
баж – 100 пайыз; 

 10) автокөлiк құралдарын сатуға, сыйға тартуға айырбастауға 
сенiмхаттарды куəландырғаны үшiн алынатын баж – 200 пайыз; 
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 11) өзге сенiмхаттарды куəландырғаны үшiн алынатын баж: 
жеке тұлғаларға – 10 пайыз; 
заңды тұлғаларға – 50 пайыз; 
 12) мұраға қалдырылған мүлiктi қорғау жөнiнде шаралар 

қолданғаны үшiн алынатын баж – 100 пайыз; 
 13) теңiздiк наразылық бiлдiргенi үшiн алынатын баж – 50 пайыз; 
 14) құжаттардың көшiрмесi мен құжаттардың үзiндi көшiрмесiнің 

растығын куəландырғаны үшiн (əр бетiне) алынатын баж: 
жеке тұлғаларға – 5 пайыз; 
заңды тұлғаларға – 10 пайыз; 
 15) құжаттардағы қойылған қолдың, сондай-ақ құжаттардың бiр 

тiлден басқа тiлге аудармасының дұрыстығын куəландырғаны үшiн 
(əр құжатқа) алынатын баж: 

жеке тұлғаларға – 3 пайыз; 
заңды тұлғаларға – 10 пайыз; 
 16) жеке жəне заңды тұлғалардың басқа жеке жəне заңды 

тұлғаларға өтiнiштерiн бергенi үшiн алынатын баж – 20 пайыз; 
 17) құжаттардың нотариат куəландырған көшiрмелерiн бергенi 

үшiн алынатын баж – 20 пайыз; 
 18) нөмірлерді (дубликаттарды) бергенi үшiн алынатын баж – 

100 пайыз; 
 19) банктерде шоттар ашқан кезде қойылған қолдың растығын 

куəландырғаны үшiн (əр құжатқа) алынатын баж: 
- жеке тұлғаларға – 10 пайыз; 
- заңды тұлғаларға – 50 пайыз; 
 20) жылжымайтын мүліктің кепiл шарттарын, ипотекалық тұрғын 

үй заемдары бойынша талап етілетін құқықтарды жəне ипотекалық 
куəліктерді куəландырғаны үшiн – 200 пайыз; өзге де кепiл шартта-
рын куəландырғаны үшiн алынатын баж – 700 пайыз; 

 21) вексель наразылығын жасағаны үшiн жəне чектiң төленбегенiн 
куəландырғаны үшiн алынатын баж – 50 пайыз; 

 22) құжаттарды жəне бағалы қағаздарды сақтағаны үшiн əр айға 
алынатын баж – 10 пайыз; 

 23) кепiлгерлiк пен кепiлдiк шарттарын куəландырғаны үшiн 
алынатын баж – 50 пайыз; 

 24) Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнде көзделген 
басқа нотариаттық əрекеттердi жасағаны үшiн алынатын баж – 20 
пайыз.

 Азаматтық хал актiлерiн тiркегенi үшiн, азаматтарға азаматтық 
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хал актiлерiн тiркеу туралы куəлiктердi, сондай-ақ туу, неке, некенi 
бұзу, өлiм туралы актiлердiң жазбаларын өзгертуге, толықтыруға, 
түзету мен қалпына келтiруге байланысты куəлiктердi қайталап 
бергенi үшiн мемлекеттiк баж мынадай мөлшерлерде алынады: 

  2) некеге тұруды тiркегенi үшiн – 30 пайыз; 
 3) некенi бұзуды тiркегенi үшiн: 
- кəмелетке толмаған балалары жоқ ерлi-зайыптылардың өзара 

келiсiмi бойынша – 200 пайыз; 
- сот шешiмi негiзiнде – 150 пайыз (ерлi-зайыптылардың бiреуiнен 

немесе екеуiнен); 
- белгіленген тəртiппен хабар-ошарсыз кеттi деп немесе жүйке 

ауруы немесе ақыл-есiнің кемдiгi салдарынан əрекетке қабiлетсiз 
деп танылған адамдармен не қылмыс жасағаны үшiн үш жылдан 
астам мерзiмге бас бостандығынан айыруға сотталған адамдармен 
сот шешiмi негiзiнде 10 пайыз; 

 4) тегiн, атын немесе əкесiнiң атын, ұлтын жəне жынысын 
өзгерткенiн тiркегенi үшiн – 10 пайыз; 

осы негiзде берiлген жұбайының, балаларының əрбiр құжаты 
үшiн – 10 пайыз; 

 5) туу, неке, некенi бұзу, қайтыс болу туралы актiлер жазбаларын 
өзгертуге, толықтыруға, түзету мен қалпына келтiруге байланысты 
куəлiктердi бергенi үшiн – 10 пайыз; 

 6) азаматтық хал актiлерiн тiркегенi туралы куəлiктердi қайталап 
бергенi үшiн – 100 пайыз; 

 7) шетел азаматтарының ұл бала асырап (қыз бала асырап) 
алғанын тiркегенi үшiн – 200 пайыз. 

 Қайтыс болуды тiркеу, сондай-ақ азаматтық хал актiлерiн тiркеу 
кезiнде жiберiлген қателерге байланысты куəлiктер беру мемлекеттiк 
баж алынбай жүргiзiледi.

 Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға, Қазақстан 
Республикасының азаматтығын қалпына келтiруге немесе Қазақстан 
Республикасының азаматтығын тоқтатуға, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасына келуге немесе шетелге шығуға байланысты iс-
əрекеттер жасағаны үшiн мынадай мөлшерде: 

 1) шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға мыналарға құқық 
беретiн виза бергенi немесе ұзартқаны үшiн: 

Қазақстан Республикасынан кетуге – 50 пайыз; 
Қазақстан Республикасына келуге жəне Қазақстан Республика-

сынан кетуге – 100 пайыз; 
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 2) шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға шекараны көп 
мəрте кесiп өту құқығына виза бергенi үшiн – 200 пайыз; 

 3) Қазақстан Республикасы азаматтарының, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдiктер мен 
азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасынан кетуге 
жəне Қазақстан Республикасына келуге құқық беретiн құжаттарына 
өзгерiстер енгiзгенi үшiн – 100 пайыз; 

 4) Қазақстан Республикасының азаматтарына, шетелдiктер 
мен азаматтығы жоқ адамдарға шетелден шақыру келгенi туралы 
құжаттар бергенi үшiн əрбiр шақырылған адамға 50 пайыз; 

 5) Қазақстан Республикасының азаматтығын алу, Қазақстан 
Республикасының азаматтығын қалпына келтiру, Қазақстан Рес-
публикасының азаматтығын тоқтату туралы құжаттарды ресiмдегенi 
үшiн – 100 пайыз; 

 6) Қазақстан Республикасына шақыру туралы жоғалған не 
бүлiнген құжаттарды ауыстырып бергенi үшiн мемлекеттiк баж алы-
нады.

 Зияткерлік меншік саласындағы уəкілетті органның заңды мəні 
бар іс-əрекеттер жасағаны үшін мынадай мөлшерде:

1) алдын ала патент, патент, куəлік бергені үшін – 100 пайыз;
2) жалпыға белгілі тауар таңбасына сертификат бергені үшін – 

100 пайыз;
3) өнеркəсіптік меншік нысандарын пайдалануға байланысты 

басқаға беру, кепіл шарттарын, лицензиялық, сублицензиялық 
шарттарды тіркегені үшін – 150 пайыз;

4) патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттағаны үшін – 
1500 пайыз;

5) патенттік сенім білдірілген өкілдерді тіркеу туралы куəлік 
бергені үшін – 100 пайыз мемлекеттік баж алынады.

   Басқа да iс-əрекеттер жасағаны үшiн: 
1) тұрғылықты жерiн тiркегенi үшiн – 10 пайыз; 
 2) аң аулау құқығына рұқсат бергенi үшiн – 10 пайыз; 
 2-1) сирек кездесетiн жəне құрып кету қаупi төнген жануарлар мен 

бекiре балықтарының түрлерiн, сондай-ақ олардың бөлiктерi мен дери-
ваттарын əкелуге жəне əкетуге рұқсат бергенi үшiн – 200 пайыз; 

 3) мыналарды бергенi үшiн: 
- Қазақстан Республикасы азаматының паспорты, азаматтығы 

жоқ адамның куəлігі – 400 пайыз; 
- Қазақстан Республикасы азаматының жеке куəлігi, шетелдіктің 
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Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат, уақытша жеке 
куəлігі – 20 пайыз; 

 4) мыналарды бергенi үшiн: 
• заңды тұлғаларға: 
- азаматтық, қызметтiк қаруды жəне оның патрондарын əкелуге 

рұқсат – 200 пайыз; 
- азаматтық, қызметтiк қаруды жəне оның патрондарын əкетуге 

рұқсат – 200 пайыз; 
- азаматтық, қызметтiк қаруды жəне оның патрондарын сақтауға 

рұқсат – 100 пайыз; 
- азаматтық, қызметтiк қаруды жəне оның патрондарын сақтау 

мен алып жүруге рұқсат – 100 пайыз; 
- азаматтық, қызметтiк қаруды жəне оның патрондарын 

тасымалдауға рұқсат – 200 пайыз; 
- азаматтық, қызметтiк қаруды жəне оның патрондарын 

комиссиялық сатуға жолдама – 100 пайыз; 
• жеке тұлғаларға: 
- азаматтық қаруды жəне оның патрондарын əкелуге рұқсат – 50 

пайыз; 
- азаматтық қаруды жəне оның патрондарын əкетуге рұқсат – 50 

пайыз; 
- азаматтық қаруды жəне оның патрондарын сатып алуға рұқсат 

– 50 пайыз; 
- азаматтық қаруды жəне оның патрондарын сақтауға рұқсат – 50 

пайыз; азаматтық қаруды жəне оның патрондарын сақтау мен алып 
жүруге рұқсат – 50 пайыз; 

- азаматтық қаруды жəне оның патрондарын тасымалдауға рұқсат 
– 10 пайыз; 

- азаматтық қаруды жəне оның патрондарын комиссиялық сатуға 
жолдама – 50 пайыз; 

 5) жеке жəне заңды тұлғалар азаматтық, қызметтiк қарудың 
(аңшылық суық қаруды, белгi беретiн қаруды, ұңғысыз атыс 
қаруын, механикалық шашыратқыштарды, аэрозольдi жəне көзден 
жас ағызатын немесе тiтiркендiретiн заттар толтырылған басқа 
құрылғыларды, ату қуаты 7,5 Дж-дан аспайтын жəне калибрi қоса 
алғанда 4,5 миллиметрге дейiнгi пневматикалық қаруды қоспағанда) 
əрбiр бiрлiгiн тiркегенi жəне қайта тiркегенi үшiн – 10 пайыз; 

 6) жеке басты куəландыратын құжаттарға өзгерiстер енгiзгенi 
үшiн – 10 пайыз; 
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 7) Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға 
сəйкес Қазақстан Республикасында жасалған ресми құжаттарға 
Қазақстан Республикасының Үкiметi уəкiлеттiк берген мемлекеттiк 
органдар апостиль қойғаны үшін – 20 пайыз; 

 8) мыналар үшін: 
- жүргізушінің куəлiгін бергені үшін – 125 пайыз; 
- көлік құралдарының мемлекеттiк тiркелгенi туралы куəліктi 

бергені үшін - 125 пайыз; 
- автомобильге мемлекеттік тіркеудің нөмір таңбасын бергені 

үшін 280 пайыз; 
- мотокөлікке, автомобиль тіркемесіне мемлекеттiк тiркеудің 

нөмір таңбасын бергені үшін – 140 пайыз; 
- көлік құралын айдап əкелгені үшiн мемлекеттік тіркеудің нөмір 

(транзиттік) таңбасын бергені үшін – 35 пайыз; 
 9) мыналарды бергенi үшiн: 
- тракторшы-машинист куəлiгi – 50 пайыз; 
- тракторларға, олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн 

шассилер мен механизмдердi, арнайы жабдықпен монтаждалған 
тiркемелердi қоса алғанда, оларға тiркемелердi, өздiгiнен жүретiн 
ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк жəне жол-құрылыс машинала-
ры мен механизмдерге мемлекеттiк тiркеу нөмiрiнiң белгiсi – 100 
пайыз; 

- тракторларды, олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн 
шассилер мен механизмдердi, арнайы жабдықпен монтаждалған 
тiркемелердi қоса алғанда, оларға тiркемелердi, өздiгiнен жүретiн 
ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк жəне жол-құрылыс маши-
налары мен механизмдердi мемлекеттiк тiркеу үшiн техникалық 
паспортқа – 50 пайыз мөлшерiнде мемлекеттiк баж алынады.

Мемлекеттік баж төлеуден босату.
Соттарда: 
 1) талапкерлер – еңбекке ақы төлеу сомаларын өндiрiп алу тура-

лы талап қоюлар жəне еңбек қызметiне байланысты басқа да талап-
тар бойынша; 

 2) талапкерлер – авторлық құқықтан, сондай-ақ жаңалық ашуға, 
өнертабысқа, рационализаторлық ұсынысқа жəне өнеркəсiптiк 
үлгiлерге құқықтардан туындайтын талап қоюлар бойынша; 

 3) талапкерлер – алименттердi өндiрiп алу туралы талап қоюлар 
бойынша; 

 4) талапкерлер – мертiгуге немесе денсаулығына зақым 
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келтiрiлуге, сондай-ақ асыраушысының қайтыс болуына байланы-
сты келтiрiлген зиянның орнын толтыру туралы талап қоюлар бой-
ынша; 

 5) талапкерлер – қылмыспен келтiрiлген материалдық залалдың 
орнын толтыру туралы талап қоюлар бойынша; 

 6) жеке адамдар – некенi бұзу туралы iстер бойынша апелляциялық 
шағымдар бойынша; 

 7) iске қатысы жоқ адамдардан басқа жеке жəне заңды тұлғалар 
– оларға қылмыстық iстерге жəне алимент бойынша iстерге байла-
нысты құжаттар бергенi үшiн; 

 8) талапкерлер – Қазақстан Республикасының табиғат қорғау 
заңдарын бұзу арқылы мемлекетке келтiрiлген залалды өтеу 
қаражатын мемлекет кiрiсiне өндiрiп алу туралы талап қоюлар бой-
ынша; 

 9) бiлiктi еңбек қызметкерлерiн жəне бiлiктiлiгi көтерiңкi 
деңгейдегi жұмысшы кадрларын дайындауды қамтамасыз ететiн 
кəсiптiк мектептер мен кəсiптiк лицейлер – оқу орындарын өз бетiмен 
тастап кеткен немесе олардан шығарылған оқушыларды күтіп-
қарауға мемлекет шығарған шығындарды өндiрiп алу жөнiндегi та-
лап қоюлар бойынша; 

 10) жеке тұлғалар – қылмыспен келтiрiлген материалдық залалды 
өндiрiп алудың дұрыстығына дау айтылатын қылмыстық iстер бой-
ынша апелляциялық шағымдардан; 

 11) заңдарда көзделген жағдайларда басқа тұлғалардың неме-
се мемлекеттiң құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерiн 
қорғауға сотқа арыз жазып жүгiнген жеке жəне заңды тұлғалар; 

 11-1) Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сəйкес 
бюджеттiк несиелердi, сондай-ақ мемлекеттiк жəне мемлекет 
кепiлдiк берген қарыздарды қайтару жөнiнде талап қойып, сотқа 
жүгiнген сенiм бiлдiрiлген өкiл (агент); 

 12) талапкерлер – Ұлы Отан соғысына қатысушылар жəне оларға 
теңестiрiлген адамдар, I жəне II топтағы мүгедектер барлық iстер 
мен құжаттар бойынша; 

 13) талапкерлер – оралмандар (репатрианттар) Қазақстан 
Республикасының азаматтығын алуға байланысты барлық iстер мен 
құжаттар бойынша; 

 14) жеке жəне заңды тұлғалар – сотқа мынадай арыздарды бергенi 
үшін: 

- іс жүргiзудi қысқарту туралы сот ұйғарымының күшiн жою не-
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месе соттың iс жүргiзудi қысқарту туралы мəлiмдемесiн қарамай 
қалдыру немесе арызды қарамай қалдыру туралы; 

- шешiмнiң орындалуын кейiнге қалдыру немесе мерзiмiн ұзарту 
туралы; 

- шешiмдi орындаудың əдiсi мен тəртiбiн өзгерту туралы; 
- талап қоюларды қамтамасыз ету немесе қамтамасыз етудiң бiр 

түрiн басқаларымен ауыстыру туралы; 
- жаңадан ашылған мəн-жайлар бойынша соттың шешiмдерiн, 

ұйғарымдарын немесе қаулыларын қайта қарау туралы; 
- сот ұйғарымдарымен салынған айыппұлдарды қосу немесе 

азайту туралы; 
- өткiзiп алған мерзiмдi қалпына келтiру туралы сот шешiмдерiнің 

орындалуын керi бұрып атқару туралы; 
- апелляциялық шағымға қосылу туралы; 
сондай-ақ: 
- сот орындаушыларының iс-əрекеттерiне; 
- соттардың айыппұлдарды қосудан немесе азайтудан бас тарту 

туралы ұйғарымдарына жеке шағымдар; 
- сот ұйғарымдарына басқа да жеке шағымдар; 
- əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша қаулыларға 

шағымдар; 
- соттың сырттай шешiмiнiң күшiн жою туралы; 
 15) прокуратура органдары – барлық талап қоюлар бойынша; 
 16) мемлекеттiк мекемелер – үшiншi тұлғалардың мүдделерiн 

қорғайтын жағдайларды қоспағанда, өздерiнiң құзыретiне кiретiн 
мəселелер бойынша талап қойған жəне сот шешiмiне шағым жасаған 
кезде; 

 17) мүгедектердiң қоғамдық ұйымдары – өздерiнiң құзыретiне 
кiретiн мəселелер бойынша талап қоюларды берген кезiнде; 

 18) сақтандырушылар мен сақтанушылар – мiндеттi сақтандыру 
шарттарынан туындайтын талап қоюлар бойынша; 

 19) талапкерлер мен жауапкерлер – азаматқа заңсыз сотталу, 
бұлтартпау шарасы ретiнде күзетпен қамауға алуға заңсыз тарту 
не тұтқынға алу немесе түзеу жұмыстары түрiнде заңсыз əкiмшiлiк 
жазаға тарту арқылы келтiрiлген залалды өтеуге байланысты даулар 
бойынша; 

 20) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi, оның филиалда-
ры мен өкiлдiктерi – өз құзыретiне кiретiн мəселелер бойынша талап 
қоюларды берген кезде; 
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 20-1) қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу жəне 
қадағалау жөнiндегi уəкiлеттi мемлекеттiк орган – өз құзыретiне 
кiретiн мəселелер бойынша талап-арыздар берген кезде; 

 21) ерiксiз таратылатын қаржы ұйымдарының тарату комиссия-
лары – берешектi өндiрiп алу туралы жəне таратылатын банктердің 
борышкерлерiн банкрот деп тану туралы талап қоюлар бойынша; 

22) Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сəйкес мемлекеттiк 
инвестициялық саясатты iске асыруға уəкiлеттi банктер: 

- бюджет қаражаты есебiнен қайтарымды негiзде берiлген кре-
диттер бойынша берешектердi өндiрiп алу туралы; 

- мүлікті өндіріп алу туралы; 
- борышкерлердiң сыртқы мемлекеттiк жəне мемлекет кепiлдiк 

берген қарыздар, сондай-ақ бюджет қаражаты есебiнен берiлген 
қарыздар бойынша мiндеттемелердi орындамауына байланысты 
олардың банкроттығы туралы;

23) конкурстық басқарушы – банкроттық туралы заңда 
көзделген өз құзыретiнің шегiнде конкурстық iс жүргiзу 
мүддесiмен талап қоюды беру кезiнде, талап қойған кезде 
мемлекеттiк баж төлеуден босатылады.

 Нотариаттық iс-қимылдар жасаған кезде мыналар: 
 1) жеке тұлғалар – өздерiнің, мемлекет пайдасына мүлiктi сыйға 

тартатын өсиеттерiн, шарттарын куəландырғаны үшiн; 
 2) мемлекеттiк мекемелер – оларға мемлекеттің мұраға құқығы 

туралы куəлiктердi (куəлiктердiң көшірмелерін) бергенi үшiн, 
сондай-ақ осы куəлiктердi (куəлiктердiң көшірмелерін) алу үшiн 
қажеттi барлық құжаттар үшiн; 

 3) жеке адамдар – оларға мұраға құқық туралы куəлiктер берiлгенi 
үшін: 

- Қазақстан Республикасын қорғау кезiнде, өзге де мемлекеттiк 
немесе қоғамдық мiндеттердi орындауға байланысты не адам өмiрiн 
құтқарып қалу, мемлекеттiк меншiктi жəне құқықтық тəртiптi 
қорғау жөнiндегi Қазақстан Республикасы азаматының борышын 
орындауға байланысты қаза тапқан адамдардың мүлкi; 

- егер мұрагер мұра қалдырушы қайтыс болған күнде мұра 
қал дырушымен кемiнде үш жыл тұрған болса жəне ол қайтыс 
болғаннан кейiн де осы үйде (пəтерде) тұруын жалғастырып жатса, 
тұрғын үйi (пəтерi) немесе тұрғын үй-құрылыс кооперативiндегi 
пайы; 

- сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерi, мем-
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лекеттiк заемдардың облигациялары, еңбекке төленетiн ақы, 
авторлық құқық сомалары, авторлық қаламақы жəне ашқан жаңа-
лықтары, өнертабыстары мен өнеркəсiптiк үлгiлерi үшiн сыйақы со-
малары; 

- ақталған азаматтардың мүлкi; 
 4) Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен оларға теңестiрiлген 

адамдар, I жəне II топтардағы мүгедектер – барлық нотариаттық iс-
əрекеттер бойынша; 

 5) оралмандар (репатрианттар) – Қазақстан Республикасының 
азаматтығын алуға байланысты барлық нотариаттық iс-əрекеттерi 
бойынша; 

 6) Қазақстан Республикасының Ұлттық банкi, оның филиал-
дары мен өкiлдiктерi – өз құзыретiне кiретiн мəселелер бойынша 
нотариаттық iс-əрекеттер жасау үшiн өтiнiш берген кезiнде; 

 6-1) қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу жəне 
қадағалау жөнiндегi уəкiлеттi мемлекеттiк орган – өз құзыретiне 
кiретiн мəселелер бойынша нотариаттық iс-əрекеттер жасауға 
өтiнiш жасаған кезде; 

 7) «Ардақты Ана» атағы берiлген, «Алтын алқа», «Күмiс 
алқа» алқаларымен марапатталған көп балалы аналар – барлық 
нотариаттық iс-əрекеттер бойынша; 

 8) заңдарда белгiленген тəртіппен қорғаншылық тағайындалған 
созылмалы жүйке ауруымен ауыратын жеке адамдар – өздерiнiң 
мүлiкке мұрагерлiгi туралы куəлiктер алғаны үшiн; 

 9) «Қазақстан мүгедектерiнiң ерiктi қоғамы» одағы (ҚМЕҚ), 
Қазақ саңыраулар қоғамы (ҚСҚ), Қазақ зағиптар қоғамы (ҚЗҚ), 
сондай-ақ олардың өндiрiстiк кəсiпорындары барлық нотариалдық 
iс-əрекет бойынша мемлекеттiк баж төлеуден босатылады.

 Азаматтық хал актiлерiн тiркеу кезiнде мыналар: 
 1) Ұлы Отан соғысына қатысушылар, барлық топтардағы 

мүгедектер, қорғаншылар (қамқоршылар), мемлекеттiк жəне 
қоғамдық ұйымдар – тууы туралы куəлiктер тiркелгенi жəне 
қайталап берілгенi үшін; 

 2) жеке адамдар – азаматтық хал актiлерiн тiркеу кезiнде 
жiберiлген қателерге байланысты туу, қайтыс болу туралы, əкелiктi 
анықтау, ұл бала асырап алу (қыз бала асырап алу) туралы актiлер 
жазбалары өзгертілген, толықтырылған жəне түзетiлген кезде 
өздеріне куəлiктер бергенi үшiн; 

 3) жеке адамдар – ақталған туыстарының қайтыс болуы туралы 
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оларға бұрын берiлген куəлiктер қайталап немесе алмастырылып 
берiлгенi үшiн; 

 4) жеке адамдар – бала асырап алу мен əкелiктi анықтауға бай-
ланысты актiлер жазбаларына өзгерiстер, толықтырулар енгiзiлгенi 
үшiн мемлекеттiк баж төлеуден босатылады.

 Мыналар: 
- жаппай қуғын-сүргiндер, күштеп ұжымдастыру кезеңдерiнде, 

өзге де имандылыққа жат саяси акциялар салдарынан Қазақстан 
Республикасының аумағынан кетуге мəжбүр болған адамдар жəне 
олардың ұрпақтары Қазақстан Республикасының азаматтығын 
қалпына келтiру туралы өздерi тiлек бiлдiрген жағдайда; 

- оралмандар Қазақстан Республикасының азаматтығын 
қабылдаған кезде мемлекеттiк баж төлеуден босатылады. 

Аталған мемлекеттiк баж төлеуден босату бiр рет берiледi.
 Қазақстан Республикасынан кету жөнiндегi iстер бойынша мы-

налар: 
1) Кеңес Одағының Батырлары мен Социалистiк Еңбек Ерлерi, 

Даңқ орденiнiң үш дəрежесiмен жəне Еңбек даңқы орденiнiң 
үш дəрежесiмен, «Алтын Қыран», «Халық қаhарманы», «Отан» 
ордендерiмен марапатталған адамдар, Ұлы Отан соғысының 
қатысушылары мен мүгедектерi жəне соларға теңестiрiлген басқа да 
мүгедектер, бала кезiнен мүгедектер, І топтағы мүгедек жəне оны 
ертiп жүретiн адам, сондай-ақ ІІ топтағы мүгедектер, Чернобыль 
апатының салдарынан зардап шеккен азаматтар; 

 2) азаматтық, отбасылық жəне қылмыстық iстер бойынша 
құқықтық көмек көрсету туралы шарттарға сəйкес басқа мем-
лекеттердiң соттарына азаматтық жəне қылмыстық iстер бойынша 
тараптар, куəлер жəне сарапшылар ретiнде шақырылған жеке адам-
дар - оларға шетелге кетуге құжаттар берiлгенi үшiн мемлекеттiк 
баж төлеуден босатылады. 

Қазақстан Республикасына келу жөнiндегi iстер бойынша орал-
мандар олардың төлқұжаттарына немесе солардың орнына берілетін 
құжаттарына Қазақстан Республикасына келуге рұқсат берілетін 
виза берілген кезде мемлекеттiк баж төлеуден босатылады.

 Зияткерлік меншік саласындағы уəкілетті орган заңдық мəні бар 
іс-əрекеттер жасаған кезде:

1) қарттар мен мүгедектерге арналған интернат-үйлерде тұратын 
қарттар мен мүгедектер;

2) мектеп-интернаттардың, кəсіптік мектептер мен кəсіптік 
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лицейлердің мемлекет толық қамсыздандыратын жəне жатақ хана-
ларда тұратын оқушылары;

3) оралмандар (репатрианттар) – Қазақстан Республикасының 
азаматтығын алғанға дейін;

4) Кеңес Одағының Батырлары, Социалистік Еңбек Ерлері, үш 
дəрежелі Даңқ жəне үш дəрежелі Еңбек Даңқы, «Алтын Қыран», 
«Халық қаhарманы», «Отан» ордендерімен марапатталған адам-
дар, «Ардақты ана» атағын алған, «Алтын алқа», «Күміс алқа» 
алқаларымен марапатталған көп балалы аналар;

5) Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес оларға 
теңестірілген адамдар, бала кезінен мүгедектер, І жəне II топтағы 
мүгедектер, Чернобыль апаты салдарынан зардап шеккен азаматтар 
мемлекеттік баж төлеуден босатылады.

   Тұрғылықты жерiн тiркегенi үшiн мыналар: 
1) қарттар мен мүгедектерге арналған интернат-үйлерде тұратын 

қарттар мен мүгедектер; 
 2) мектеп-интернаттардың, кəсiптiк мектептер мен кəсiптiк 

лицейлердiң мемлекет толық қамсыздандыратын жəне жатақ-
ханаларда тұратын оқушылары; 

 3) оралмандар (репатрианттар) – Қазақстан Республикасының 
азаматтығын алғанға дейiн; 

4) Кеңес Одағының Батырлары, Социалистік Еңбек Ерлері, үш 
дəрежелі Даңқ жəне үш дəрежелі Еңбек Даңқы, «Алтын қыран», 
«Халық қаһарманы», «Отан» ордендерімен наградталған адам-
дар, «Ардақты ана» атағын алған, «Алтын алқа», «Күміс алқа» 
алқаларымен марапатталған көп балалы аналар; 

5) Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен оның мүгедектері 
жəне Қазақстан Республикасының заң актілеріне сəйкес оларға 
теңестірілген адамдар; бала кезінен мүгедектер; І жəне ІІ топтағы 
мүгедектер; Чернобыль апатының салдарынан зардап шеккен аза-
маттар мемлекеттік баж төлеуден босатылады. 

 Аң аулау құқығына рұқсат бергенi үшiн: аңшылар, қорықшылар 
мен штаттағы аңшылар – оларға аң аулау құқығына рұқсаттар 
берiлгенi немесе ұзартылғаны үшiн мемлекеттiк баж төлеуден бо-
сатылады. 

 Мыналардан: 
 3) қылмыстық iсте азаматтық талап қоюды табыс ету кезiнде; 
 4) Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктері мен 
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консулдық мекемелері арқылы апостильдеуге түсетін құжаттарға 
апостиль қою кезінде; 

 5) Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктері 
мен консулдық мекемелері арқылы өтініш жасаған азаматтарға 
азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайта куəліктер берілгені 
үшін мемлекеттік баж алынбайды. 

 Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен жеке 
куəліктері, сондай-ақ, шетел азаматының Қазақстан Республика-
сында тұруына ықтиярхат жəне азаматтығы жоқ адамның куəлiктерi 
берілгені үшін: Кеңес Одағының Батырлары, Социалистік Еңбек 
Ерлері, үш дəрежелі Даңқ жəне үш дəрежелі Еңбек даңқы, «Алтын 
Қыран», «Халық қаһарманы», «Отан» ордендерімен марапатталған 
адамдар, «Ардақты ана» атағын алған, «Алтын алқа», «Күміс 
алқа» алқаларымен марапатталған көп балалы аналар, Ұлы Отан 
соғысына қатысушылар мен оның мүгедектері жəне Қазақстан 
Республикасының заң актілеріне сəйкес оларға теңестірілген адам-
дар, бала кезінен мүгедектер, І жəне ІІ топтағы мүгедектер, қарттарға 
арналған интернат-үйлерде тұратын қарттар, мемлекеттiң толық 
қарамағындағы жəне балалар үйлерi мен интернат ұйымдарында 
тұратын жетiм балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балалар, Чернобыль апатының салдарынан зардап шеккен азаматтар 
мемлекеттік баж төлеуден босатылады. 

Мемлекеттік бажды төлеу тəртібі
Мемлекеттiк баж қолма-қол ақшамен, банктер немесе банк 

операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар 
арқылы аудару жолымен төленедi. 

 Мемлекеттiк баж: 
1) сот қарайтын iстер бойынша – тиiстi арыздар (шағымдар) не-

месе апелляциялық шағымдар, сот бұйрығын шығару туралы өтініш 
бергенге дейiн, сондай-ақ сот құжаттардың көшiрмелерiн берген 
кезде; 

 2) нотариаттық iс-əрекеттердi орындағаны үшiн, сондай-ақ 
құжаттардың көшiрмелерiн, дубликаттарын бергенi үшiн – жасалған 
нотариалдық іс-əрекетті тіркеген кезде; 

 3) азаматтық хал актiлерiн мемлекеттiк тiркегенi үшiн, тиiстi 
арыздар берген кезде азаматтық хал актiлерiнiң жазбаларына 
түзетулер мен өзгерістер енгiзгенi үшiн, сондай-ақ куəлiктер мен 
анықтамаларды қайтадан бергенi үшiн - оларды берген кезде; 

 4) кəмелетке толмаған балалары жоқ ерлi-зайыптылардың өзара 
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келiсiмi бойынша некенi бұзуды мемлекеттiк тiркегенi үшiн – 
актiлердi тiркеген кезде; 

 5) азаматтардың тұрғылықты жерiн тiркегенi үшiн – тиiстi 
құжаттарды бергенге дейiн; 

 6) Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен 
жеке куəліктерін, азаматтығы жоқ адамның куəліктерін, сондай-ақ 
шетел азаматының Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат 
бергені үшін – тиісті құжаттарды бергенге дейін; 

6-1) жүргізуші куəлiктерін, тракторшы-машинист куəлiктерiн, 
механикалық көлік құралдарының мемлекеттiк тiркелгенi туралы 
куəлiктерiн, мемлекеттік тіркеудің нөмір таңбаларын бергені үшін 
тиісті құжаттарды жəне мемлекеттік тіркеудің нөмір таңбаларын 
бергенге дейін; 

 7) аң аулау құқығына рұқсат бергенi үшiн – тиiстi құжаттарды 
бергенге дейiн; 

 7-1) сирек кездесетiн жəне құрып кету қаупi төнген жануарлар 
мен бекiре балықтардың түрлерiн, сондай-ақ олардың бөлiктерi мен 
дериваттарын əкелуге жəне əкетуге рұқсаттар бергенi үшiн – тиiстi 
құжаттарды бергенге дейiн; 

 8) қаруды жəне оның патрондарын сақтауға немесе сақтау мен 
алып жүруге, тасымалдауға, Қазақстан Республикасының аумағына 
əкелуге жəне Қазақстан Республикасынан əкетуге рұқсаттар бергенi 
үшiн – тиiстi құжаттарды бергенге дейiн; 

 9) жеке жəне заңды тұлғалар азаматтық, қызметтiк қарудың 
(аңшылық суық қаруды, белгi беретiн қаруды, ұңғысыз атыс 
қаруын, механикалық шашыратқыштарды, аэрозольдi жəне көзден 
жас ағызатын немесе тiтiркендiретiн заттар толтырылған басқа 
құрылғыларды, ату қуаты 7,5 Дж-дан аспайтын жəне калибрi 4,5 
миллиметрге дейiнгi пневматикалық қаруды қоспағанда) əрбiр 
бiрлiгiн тiркегенi жəне қайта тiркегенi үшiн – тиiстi құжаттарды бер-
генге дейiн; 

 10) Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға неме-
се Қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтатуға, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасынан кетуге жəне Қазақстан Республикасына 
келуге байланысты iстер бойынша – тиiстi құжаттарды алғанға дейiн; 

 11) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен 
нотариустарынан шығатын ресми құжаттарға Қазақстан Рес-
публикасының Үкiметi уəкiлеттiк берген мемлекеттiк органдар апо-
стиль қою үшін – апостиль қойғанға дейін; 
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 12) зияткерлік меншік саласындағы уəкілетті органның ал-
дын ала патенттер, куəліктер, сертификаттар беруге, шарттарды 
тіркеуге, патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттауға жəне 
тіркеуге байланысты заңдық мəні бар іс-əрекеттер жасағаны үшін 
тиісті құжаттар берілгенге дейін төленеді.

 Мемлекеттiк баж соған уəкiлеттік берілген мемлекеттiк 
органдардың немесе лауазымды адамдардың заңдық мəнi бар іс-
əрекеттер жасаған жəне (немесе) құжаттарды берген жері бойынша 
есепке алынады.

 Төленген мемлекеттiк баж: 
1) баж талапкер өз талаптарын азайтатын жағдайларды қоспағанда, 

осы Кодекс бойынша талап етiлгеннен көбiрек мөлшерде енгiзiлген; 
 2) арыздар (шағымдар) қайтарылған немесе оны қабылдаудан бас 

тартылған, сондай-ақ нотариустар немесе осыған уəкiлеттi адамдар 
нотариаттық iс-əрекеттердi жасаудан бас тартқан; 

 3) iс жүргiзу тоқтатылған немесе, егер iс соттың қарауына жат-
пайтын болса, сондай-ақ талапкер осы iстер санаты үшiн белгiленген 
дауды алдын ала шешудiң тəртiбiн сақтамаған не талап қоюды 
əрекетке қабiлетсiз адам табыс еткен жағдайда талап қою қараусыз 
қалдырылған; 

 4) мемлекеттiк бажды төлеген адамдар заңдық маңызы бар iс-
əрекеттердi жасаудан немесе осы заңдық маңызы бар iс-əрекеттердiң 
жасаған органға жүгiнгенге дейiн құжатты алудан бас тартқан; 

 5) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген өзге 
де жағдайларда iшiнара немесе толық қайтарылуға тиiс. 

 Салық органы мемлекеттiк бажды қайтару үшiн негiз болып та-
былатын тиiстi органның құжатын, сондай-ақ мемлекеттiк баждың 
төленгенiн растайтын құжатты салық төлеушiден алғаннан кейiн, егер 
аталған құжаттар салық органына мемлекеттiк баж сомасы бюджет-
ке есептелген күннен бастап бiр жылдық мерзiм өткенге дейiн табыс 
етiлген болса, төленген мемлекеттiк бажды қайтару туралы өтiнiштi 
қарайды. Қайтару салық төлеушiнiң банк шотына жүргiзiледi.

1.3 Консулдық алым

Консулдық алым – Қазақстан Республикасының дипломатиялық 
өкiлдiктерi мен консулдық мекемелерiнiң консулдық iс-əрекеттер 
жасағаны жəне заңдық маңызы бар құжаттарды бергенi үшiн 
Қазақстан Республикасының азаматтары мен заңды тұлғаларынан, 
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сондай-ақ шетел азаматтарынан жəне азаматтығы жоқ адамдардан, 
шетелдiк заңды тұлғалардан алатын мемлекеттiк баж түрi.

 Өз мүдделерi үшiн консулдық iс-əрекеттер жасалып, заңдық 
маңызы бар құжаттар берiлетiн Қазақстан Республикасының аза-
маттары мен заңды тұлғалары, сондай-ақ шетел азаматтары мен 
азаматтығы жоқ адамдар, шетелдiк заңды тұлғалар консулдық алым 
төлеушiлер болып табылады.

 Консулдық алым мынадай консулдық іс-əрекеттер жасағаны 
үшін алынады:

-  Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжатын ресімдеу;
-  Қазақстан Республикасының визаларын беру;
-  Қазақстан Республикасына қайта оралу куəлігін беру;
-  шетелде болу мəселелері бойынша Қазақстан Республикасы 

азаматтарының өтініштерін ресімдеу;
-  шетелге тұрақты тұруға кететін Қазақстан Республикасының 

азаматтарын жəне шетелдіктерге ұл бала асырап алуға (қыз бала 
асырап алуға) берілген балаларды – Қазақстан Республикасының 
азаматтарын консулдық есепке қою;

-  Қазақстан Республикасының азаматтығы мəселелері жөніндегі 
құжаттарды ресімдеу;

-  азаматтық хал актілерін тіркеу;
-  құжаттарды талап ету;
-  құжаттарды заңдастыру, сондай-ақ апостильдеу үшін құжат-

тарды қабылдау жəне одан əрі өткізу;
-  нотариаттық іс-əрекеттер жасау;
-  консулдық мекемеде өсиет қағазын, құжаттар салынған 

пакетті (өсиеттен басқа), ақшаны, бағалы қағаздарды жəне басқа да 
құндылықтарды (мұрагерліктен басқа) сақтау;

-  көпшілік сауда-саттықта тауарлар немесе өзге де мүлік сату;
-  алты айға дейінгі мерзімге мүлікті немесе ақша сомаларын 

тиесілігі бойынша беру үшін депозитке қабылдау;
-  заңды тұлғалардың мекен-жайына дипломатиялық почта 

арқылы құжаттар жіберу;
-  кемені шетелден сатып алған жағдайда Қазақстан Респуб-

ликасының Мемлекеттік Туын көтеріп жүзу құқығына куəлік беру, 
Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қазақстан Ре-
спубликасы қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттарда 
көзделген Қазақстан Республикасының кемелеріне қатысты декла-
рациялар мен басқа да құжаттар толтыру жəне куəландыру;
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-  заңдық мəні бар өзге де құжаттар (анықтамалар) беру.
Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін консулдық 

алымның ең төменгі жəне барынша жоғары базалық мөл-
шерлері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 
айлық есептік көрсеткіш негізге алына отырып белгіленеді.
 Қазақстан Республикасының Сыртқы істер Министрлігі консулдық 
алымдардың базалық мөлшерлемелері шегінде шетелдік мекемелер 
үшін нақты мөлшерлеменің мөлшерін белгілеуге құқылы.

Консулдық алым консулдық іс-əрекеттер жасалғанға дейін 
төленеді Мөлшерлемесі АҚШ долларымен белгіленген консулдық 
алымдарды Қазақстан Республикасы аумағында төлеу Ұлттық банк 
алымды төлеу сəтіне белгілеген ресми бағам бойынша теңгемен 
жүргізіледі. Заңды жəне жеке тұлғалардың алымдары, баждары 
жəне өзге төлемдері бойынша төлеушілердің жеке санаттарына 
да, сонымен бірге белгілі бір іс-əрекет жасалған кезде де əр алу-
ан жеңілдіктер белгіленген. Жеңілдіктер бұл төлемдерді төлеуден 
ішінара немесе толық босату түрінде белгіленеді.

Студенттердің өз бетінше дайындалуына арналған сұрақтар:
1. Қазақстан Республикасындағы алымдардың түрлеріне жалпы 

сипаттама.
2. Төлемдердің салықтардан айырмашылығы жəне қолдану 

ерекшеліктері.
3.  Мемлекеттік баждың қолдану ерекшеліктері.
4. Консулдық алым дегеніміз не?
5. Консулдық алым қандай консулдық іс-əрекеттер жасалғаны 

үшін алынады?
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8-БӨЛІМ. АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТАРДЫҢ 
АУМАҚТАРЫНДАҒЫ САЛЫҚ САЛУ

11-ТАРАУ. АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АУМАҚТАРДЫҢ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ, МƏНІ, МАҚСАТЫ

 11.1 Арнайы экономикалық аумақтардың экономикалық 
маңыздылығы, мəні, мақсаты

 Əлемдік шаруашылықта арнайы экономикалық аймақтардың 
пайда болуы əлемдік экономиканың ғаламдану процесімен бай-
ланысты жаңа экономикалық көзқарастар мен тенденцияларды 
қалыптастырды. 

 Нарықтық экономиканың қалыптасуы мен дамуы экономикада 
оффшорлық орталықтардың пайда болуына əкелді. 1970 жылдары 
оффшорлық аумақтарға шетелдік капитал салымдары 6,7 млрд. дол-
ларды құраса,  1983 жылы олар  50 млрд. долларға жетті жəне осы 
жағдайда АҚШ капитал салымдарының жалпы көлемі бүкіл əлемде 
227 млрд. долларды құрады. Айта кету керек, бұл жерде  1970 
жылы АҚШ-тың типтік трансұлттық компаниясы елден тыс жалпы 
пайданың 10-20 пайызы көлемінде табыс тапты, ал бұл көрсеткіш 
1995 жылы шетелдік филиалдар есебінен 50 пайызға дейін жетті. 

Дүниежүзілік экономикалық бағыттың либералдануына, 
сөйтіп қарым-қатынастардың жаһандануына байланысты арнайы 
экономикалық аймақтар құру идеясы əлемнің дамыған жəне дамушы 
елдерінде кең таралып отыр. Шетел тəжірибесі көрсетіп отырғандай, 
өндірісті əртараптандыру, жұмыспен қамту, экономикалық, ғылыми-
техникалық даму мақсаттарындағы АҚШ-тың – “Силикон-Веллс”, 
Ирландияның – “Шеннон”, Бразилияның – “Манаус”, ҚХР-ның шет 
аумақтарындағы жəне РФ-ның “Липецк” арнайы экономикалық 
аймақтары дамуы жағынан артта қалған өңірлерде құрылған.

Экономиканы əртараптандыру, жоғары технологиялық жəне 
экспортқа бағытталған өнімдер шығару, инвестиция тарту, жаңа 
өнімдер түрлерін игеру мақсатында Президент Жарлығымен 2002 
жылғы 26 сəуірде Маңғыстау облысында “Ақтау теңіз порты” ар-
найы экономикалық аймағы құрылып, ол 2015 жылға дейін қызмет 
етуге тиіс болатын.

Қазақстан Республикасы тəуелсіз мемлекет ретінде 20 жылдан 
бері халықаралық экономикалық бірлестік жетегінде бола оты-
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рып, сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу аясындағы 
интеграциялық процестерден шет қала алмады, яғни оффшорлық 
бизнес тетіктерінің бір бөлігі отандық заңдылықтарда көрініс 
тапты.

Оффшорлық белгілерді қарастырмастан бұрын оффшорлық 
белгілері бар оффшорлық қызмет субъектілеріне сипаттама берейік.

Оффшорлық қызмет субъектілері – арнайы аумақтық бірлестік 
заңдылықтарына сəйкес құрылған салық салудың жеңілдетілген 
режиміне негізделген жəне ұйымдастыру-құқықтық міндеттемелерді 
орындаудың жеңілдетілген режиміне сай қызмет ететін тұлғалар, 
бұлар – көбінесе корпоративтік құрылымдағы заңды тұлғалар.  
Сəйкесінше салық салудың жеңілдетілген режимі «резидент емес» 
немесе басқаша жеңілдік статустарына сай шетел корпорация-
сы аумағында шаруашылық қызметін шектеп жүргізуімен сипат-
талады. Ұйымдастыру-құқықтық міндеттемелерді орындаудың 
жеңіл детілген режимі тіркеу, басқару, валюталық бақылау жəне 
оффшорлық қызмет субъектісінің есептілігімен сипатталады.

Оффшорлық қызмет түсінігіне ең жақын мазмұндағы сəйкестік 
отандық тəжірибеде Арнайы экономикалық аймақтар арқылы 
қарастырылады.

Арнайы экономикалық аймақтардың пайда болуы туралы идея-
лар ағылшындық П. Халла мен С. Хоуль, сондай-ақ американдық 
С. Бутлер есімдерімен байланысты, олар əртүрлі дағдарысты 
жағдайларға мемлекеттің араласуы ірі өнеркəсіптік орталықтарды 
экономикалық тұрғыда əлсіреуден сақтай алмайды деген пікірді 
жақтаған. Олар экономикалық жəне саяси əсер етудің дəстүрлі 
шаралары ретінде осы аумақтарда қызмет етуші кəсіпкерлерге 
жеңілдіктер қарастырады. Классикалық оффшорлық аумақтардағы 
бірінші қадам салық жеңілдіктерін беру жəне ел аумағында əрекет 
ететін басқа да əкімшілік-валюталық шектеулерді алу болды.

Əлемдік тарихқа үңілетін болсақ, индустрияландыру қарқынын 
арттыру арқылы дамыған елдердің қатарына қосылған Азияның 
«төрт жолбарысының» тəжірибесін мысалға алуға болады. Мыса-
лы, Сингапур. Қолында ешқандай қоры жоқ қала-мемлекет үздік 
логистикалық, өндірістік базасының жəне күшті индустриялық 
аймақтарының арқасында аз ғана уақыттың ішінде əлемдік экономи-
ка көшбасшыларының біріне айналды. Осы ел экспортқа тауарлар 
шығаратын аймақ-аймақтарды дамытумен алға озды. Экспорттық 
өндірісті дұрыстап ұйымдастыру мақсатымен Сингапур үкіметі 
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бірқатар аудандарды «өнеркəсіптік кəсіпорындар құруға толығымен 
жабдықталған аумақтар» деп жариялады. 

Мұндай аумақтар АҚШ, Оңтүстік Корея, Қытай жəне Біріккен 
Араб Əмірліктерінде де бар. 1970 жылдың 1 қаңтарында əлемде 
алғашқылардың бірі болып, Оңтүстік Корея еркін экономикалық 
аймақ құру туралы заң қабылдады. Ондағы мақсат - шетелден ин-
вестициялар тарту, экспорттық əлеуетті ұлғайтуды ынталанды-
ру, жаңа жұмыс орындарын ашу, өнеркəсіптік технологияларды 
жетілдіру, сөйтіп, түптің түбінде елдің экономикалық дамуын же-
делдету. «Еркін экономикалық аймақ құру туралы» заңның аясында 
Оңтүстік Кореяның артта қалған аудандарында еркін экономикалық 
аймақ құрылды. Кейіннен, бұл аймақ «азиялық ғажайыптың» 
көшбасшыларының біріне айналды. Сонымен қатар индустриялан-
дыру тəжірибесінде технопарктерді дамыту да елеулі орын алады.

 АҚШ-тағы сияқты Еуропада да ғылыми парктерді жаппай дамы-
ту 1980 жылдарда басталды. Ғылыми парк дегеніміз не? Ең алды-
мен ғылыми паркте шағын фирмалар орналасатын ғимарат болуы 
шарт. Өйткені сол ғимараттағы ұжымдық қызметтерді пайдалана-
тын шағын жəне орта деңгейдегі компаниялар қалыптасатын жағдай 
тууы тиіс. Мұндай ғылыми парктер Бразилияда, Үндістанда, Малай-
зияда, сондай-ақ Шығыс Еуропада, Қытай мен ТМД-да құрыла ба-
стады. Қазіргі кезде əлемде 400-ге жуық ғылыми парктер бар. 

1990 жылы Қазақстанда аймақтық инфрақұрылымдар ұйым-
дастырыла бастады, мұның басты себебі, экономикалық қаты-
настарды əкімшілік басқару принциптерінен нарықтық қатынастарға 
көшу болды, осы бағытта жасалған маңызды қадам – Еркін 
экономикалық аймақтарды өұру болды.

Қазақстандағы алғашқы Еркін экономикалық аймақтар 1991 жылы 
пайда болды: Жезқазған облысындағы Жəйрем-Атасу, Талдықорған 
облысындағы Жаркент, Алакөл жəне “Талдықорғанвнештранс” 
кəсіпорны, Қостанай облысындағы Лисаков қаласында жəне Ал-
маты қаласындағы “Атакент” еркін сауда аймақтары. Сондай-
ақ, бірнеше облыс (Атырау, Шығыс Қазақстан, Қарағанды жəне 
Маңғыстау) ЕЭА болып жарияланды. Алайда алғашқы тəжірибе 
қызмет етудің құқықтық жəне ұйымдық тетігінің жетілдірілмеуі 
салдарынан көзделген мақсатқа жетпеді, оларға қаржылық, салық 
жəне басқа мəселелерді шешуде қажетті деңгейде дербестік 
берілмеді. Қазақстан Республикасы Президентінің заңдық күші бар 
1996 жылғы 26 қаңтардағы “Қазақстан Республикасындағы арнау-
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лы экономикалық аймақтар туралы” Жарлығымен Қазақстанда тағы 
да 4 экспорттық-өндірістік тұрпаттағы ЕЭА құрылды: Лисаков ЕЭА 
(Қостанай облысы, Лисаков қаласы); Қызылорда ЕЭА (Қызылорда 
қаласы); Ақмола ЕЭА (Астана қаласы) жəне Жəйрем-Атасу ЕЭА 
(Қарағанды облысында). ЕЭА-ны тек аймақтық проблема ретінде 
қарастыру олардың ел экономикасын дамытудағы рөлін жете 
бағаламауға əкеліп соқтырды. 

Əлемдік тəжірибе дұрыс құрылған ЕЭА-лар өндірістің дағдарыс 
пен құлдыраудан шығудың, шетелдік жəне отандық инвестициялар-
ды тарту арқылы экономиканы тұрақтандырудағы тиімді жолдардың 
бірі екенін көрсетеді. Ондай аймақтарда кедендік жəне салық 
салудың, қаржыландырудың, баға мен валюта бағамының ерекше 
тəртібі мен тетіктерін орнату əжептəуір қаржылық, материалдық, 
техникалық жəне еңбек ресурстарын іске қосады. Нəтижесінде 
экономикалық əлеует тезірек дамиды, валюталық түсімдер 
көбейеді, ішкі рынок бəсекелестік қабілеті бар тауарлармен жəне 
қызметтермен байи түседі, экспорт өседі.

Еркін экономикалық аймақтарды жасау мақсаты – өндірістің 
бəсекеге қабілетін көтеру, тауар жəне қызмет экспортының, ше-
тел инвестицияларының валюталық ағымын өсіру, импорттық 
өнімді алу шығындарын қысқарту, жаңа техника жəне технология 
негізінде мемлекеттік, коммерциялық жəне шетел капиталдарын 
біріктіріп, қазіргі заманғы іскерлік, үй-шаруашылық, құқық жəне 
қаржы инфрақұрылымының даму деңгейінде жаңа өнімдердің жəне 
қызметтердің өндірісін меңгеруді тездету.

Қазақстан Республикасының 2003 – 2015 жылдарға арналған 
индустриялық-инновациялық даму стратегиясын жүзеге асыруды 
əрі қарай ынталандыру мақсатында Салық кодексінде фискалды 
мүдделермен қатар арнайы экономикалық аймақтардың аумағында 
қызметін жүзеге асыратын ұйымдарға салық салудың ерекше 
режимін орнату арқылы экономиканың басым бағыттарын дамыту-
ды ынталандыру тетіктері сақталған.

Осылайша, бүгінгі күні арнайы экономикалық аймақтардың 
аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйымдарға салық салудың 
жеке режимі орнатылған («Морпорт Ақтау» АЭА, «Ақпараттық тех-
нологиялар паркі» АЭА, «Бурабай» АЭА, «Атырау-Мұнайхимиялық 
паркі» АЭА, «Оңтүстік»АЭА). Салық салудың ерекше режимі 
АЭА-ң қызмет ету кезеңінде қолданылады.

Қызметін арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында 
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жүзеге асыратын ұйымдар деп, бір мезгілде мынадай талаптарға сай 
келетін заңды тұлғалар танылады:

1) арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарындағы салық 
органдарында тіркеу есебінде тұрған;

2) арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарынан тысқары 
жерлерде құрылымдық бөлімшелері жоқ;

3) арнайы экономикалық аймақ құру мақсатына сай келетін мы-
надай қызмет түрлерінің:

- Бағдарламалық қамтамасыз етілімді, дерекқорларды жəне 
аппараттық құралдарды жобалаудың, əзірлеудің, енгізудің, 
тəжиребелік өндірудің жəне өндірудің;

- Ақпараттық технологиялар саласында жобаларды жасау мен 
енгізу бойынша ғылыми-зерттеу жəне тəжиребелік-конструкторлық 
жұмыстарды жүргізудің;

- Мəтіндерді өңдеуге арналған машиналарды, көшіру-көбейту 
жабдықтарын, жөнелту машиналарын, калькуляторларды, таңбалау 
машиналарын, билет-кассалық машиналарды жасаудың, басқа да 
кеңсе машиналары мен жабдықтарын, электронды есептеу маши-
наларын жəне ақпаратты өңдеуге арналған өзге де жабдықтарды 
жасаудың;

- Электр жəне радиоэлементтерді, таратушы аппаратураны, ды-
быс пен бейнені қабылдауға, жазуға жəне шығаруға арналған аппа-
ратураны жасаудың;

- Тұрмыстық электр аспаптарын жасаудың;
- Киімнен басқа, дайын тоқыма бұйымдарын шығарудың;
- Трикотаж бұйымдардың шығарудың;
- Тоқыма материалдарынан киім шығарудың;
- Жібек маталар мен солардың негізінде жасалатын бұйымдар 

шығарудың;
- Мата емес тоқыма материалдары мен солардан жасалған 

бұйымдар шығарудың;
- Кілемдер, кілем бұйымдары мен гобелендер шығарудың;
- Мақта целлюлозасы мен одан туынды өнімдер шығарудың;
- Мақта шикізатынан жоғары сапалы кағаз шығарудың;
- Теріден жасалған бұйымдар шығарудың;
- Химия өнеркəсібінің;
- Резеңке жəне пластмасса бұйымдарын жасаудың;
- Өзге де металл емес минералды өнімдерді өндірудің;
- Металлургия өнеркəсібінің;
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- Дайын металл бұйымдарын жасаудың;
- Машиналар мен жабдықтарды жасаудың;
- Мұнай-химия өнімдерін, сондай-ақ ілеспе, аралас өндіріс пен 

технологиялар өнімдерін шығарудың;
- туристік қызметтер көрсетудің өзіндік тауар өндірісін 

(жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден алуға жататын 
(алынған) табыстары жылдық жиынтық табысының кемінде 90 пай-
ызын құрайтын заңды тұлғалар.

Жоғарыда көрсетілген тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің) тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайды.

Өз кезегінде, қызметін арнайы экономикалық аймақтардың 
аумақтарында жүзеге асыратын ұйымдарға:

- Жер койнауын пайдаланушылар;
- Акцизделетін тауарларды өндіретін ұйымдар;
- Арнаулы салық режимдерін қолданатын ұйымдар;
- Преференцияларды қолданған ұйымдар жатпайды.
Салық заңына сəйкес алынған (алынуға жататын) табыстарды осы 

баптың көрсетілген қызмет түрлерінен алынған табыстарға жатқызу 
арнайы экономикалық аймақтың аумағында құрылған атқарушы 
органның немесе арнайы экономикалық аймақ əкімшілігінің 
уəкілетті органымен келісім бойынша тиісті өнеркəсіп саласын 
басқару мəселелері жөніндегі уəкілетті орган белгілеген тəртіппен 
жəне нысанда берілген растауының негізінде жүзеге асырылады.

11.2 Арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарындағы 
салықтарды есептеу, төлеу тəртібі.

Қызметін салық кодексіне сəйкес, арнайы экономикалық 
аймақтардың аумақтарында жүзеге асыратын ұйымдардың 
салықтарды есептеуі 151-баптың 2 жəне 3-тармақтарында көзделген 
ерекшеліктер ескеріле отырып, ҚР Салық Кодексінде белгіленген 
тəртіппен жүргізіледі.

Бюджетке төлеуге жататын корпоративтік табыс салығының со-
масын айқындау кезінде есептелген корпоративтік табыс салығының 
сомасы 100 пайызға азайтылады.

Салық кодексінің 151-бабының 2-тармағында көзделген салық 
сомасын азайту корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық 
төлемдер сомаларын есептеу кезінде де қолданылады.
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Арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында орналасқан 
жəне Салық кодексін 150-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында 
көрсетілген келесі қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде пайдалы-
натын салық салу нысандары бойынша :

- бағдарламалық қамтамасыз етілімді, дерекқорларды жəне 
аппараттық құралдарды жобалаудың, əзірлеудің, енгізудің, 
тəжірибелік өндірудің жəне өндірудің;

- жасанды иммундық жəне нейрондық жүйелер негізінде жаңа 
ақпараттық технологияларды жасаудың;

- ақпараттық технологиялар саласында жобаларды жасау мен 
енгізу бойынша ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық 
жұмыстарды жүргізудің;

- мəтіндерді өңдеуге арналған машиналарды, көшіру-көбейту 
жабдықтарын, жөнелту машиналарын, калькуляторларды, кассалық 
аппараттарды, таңбалау машиналарын, билет-кассалық машина-
ларды жасаудың, басқа да кеңсе машиналары мен жабдықтарын, 
электрондық есептеу машиналарын жəне ақпаратты өңдеуге 
арналған өзге де жабдықтарды жасаудың;

- электр- жəне радиоэлементтерді, таратушы аппаратураны, ды-
быс пен бейнені қабылдауға, жазуға жəне шығаруға арналған аппа-
ратураны жасаудың;

- тұрмыстық электр аспаптарын жасаудың;
- киімнен басқа, дайын тоқыма бұйымдарын шығарудың;
- трикотаж бұйымдарын шығарудың;
- тоқыма материалдарынан киім шығарудың;
- жібек маталар мен солардың негізінде жасалатын бұйымдар 

шығарудың;
- мата емес тоқыма материалдар мен солардан жасалған бұйымдар 

шығарудың;
- кілемдер, кілем бұйымдары мен гобелендер шығарудың;
- мақта целлюлозасы мен одан туынды өнімдер шығарудың;
- мақта шикізатынан жоғары сапалы қағаз шығарудың;
- теріден жасалған бұйымдар шығарудың;
- химия өнеркəсібінің;
- резеңке жəне пластмасса бұйымдарын жасаудың;
- өзге де металл емес минералдық өнімдерді өндірудің;
- металлургия өнеркəсібінің;
- дайын металл бұйымдарын жасаудың;
- машиналар мен жабдықтарды жасаудың; 
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- электр жабдықтары, оның iшiнде электр-жарық берушi 
жабдықтар өндiрiсiнiң;

- жарық берушi аспаптар үшiн шыны компоненттер өндiрiсiнiң;
- тамақ өнiмдерi өндiрiсiнiң;
- ағаш массасы жəне целлюлозалар, қағаз бен картон өндiрiсiнiң;
- жиһаз жасаудың;
- автокөлiк құралдары, трейлерлер мен жартылай тiркемелер 

жасаудың;
- темiр жол локомотивтерiн жəне қозғалмалы құрам жасаудың;
- əуе жəне ғарыш ұшу аппараттарын жасаудың;
- негiзгi фармацевтикалық өнiмдер мен препараттар өндiрiсiнiң;
- мұнай-химия өнімдерін, сондай-ақ ілеспе, сабақтас өндіріс пен 

технологиялар өнімдерін шығарудың;
- туристік қызметтер көрсетудің өзіндік тауар өндірісін 

(жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден алуға жататын 
(алынған) табыстары жылдық жиынтық табысының кемінде 90 
процентін құрайтын заңды тұлғалар нөлдік ставканы қолданады.

Жер салығын есептеу кезінде тиісті ставкаларға 0 коэффициенті;
Мүлік салығын есептеу кезінде салық салу нысандарының 

жылдық орташа құнына 0 проценттік ставка қолданылады.
Арнайы экономикалық аймақтарда қызметтердің түрлері іске асы-

рылуы үшін арналған жобалық-смета құжаттарына сəйкес əкімшілік 
жəне өндірістік мақсаттағы нысандарды іске қосу жəне құрылыс 
процессінде толығымен қолданылатын арнайы экономикалық 
аймақтардағы тауарларды өткізуге қосылатын құн салығы нөлдік 
ставкамен салынады.

Студенттердің өз бетінше дайындалуына арналған тест 
сұрақтары

1. Салықтар: 
А. Салықтар – мемлекетпен біржақты тəртіппен заң жүзінде 

бекітілген, белгілі бір мөлшерде алынатын, қайтарымсыз жəне 
өтеусіз сипатта болатын бюджетке төленетін міндетті төлемдер

Б. Салықтар – бюджетке түсетін міндетті төлемдер
В. Салықтар – мемлекеттің ақша қорларын құрайтын негізгі 

қаражат көзі 
С. Салықтар – мемлекет қайтарымсыз түрде бекіткен төлемдер түрі
Е . Салықтар – экономиканы реттеуші құрал
2. Салық салудың бұл қағидасы салық төлеу бойынша салық 
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міндеттемесі оның орындалуының жəне тоқтатылуының барлық 
негіздері мен тəртібінің ҚР-ның салық заңнамасында белгіленуін 
білдіреді жəне сонда айқындалады:

А. Салықтарды бекіткендегі заңдылықтың сақталу принципі 
Б. Салық кодексінің айқындылық қағидасы
С. Салық салудың максималдылық принципі
В. Салық салудың тепе-теңдік принципі
Е. Шындық принципі

3. Қазақстан Республикасында салық салу жалпыға бірдей жəне 
міндетті болып табылады деп қандай қағидатта айтылған?

А. Салық салудың үнемді принципі
Б. Салық салудың заңды қағидасы
С. Салық салудың əділдік қағидасы
В. Салық салудың қолайлы қағидасы
Е. салық салудың анықталу қағидасы
 
4. Салық салудың келесі принципіне сəйкес əрбір тұлға үшін 

салық салу жалпыға бірдей жəне міндетті болуы қажет.
А. Үнемділік принципі
В. Анықталу принципі
С. Қолайлылық принципі
Б. Əділдік принципі
Е. Тиімділік принципі

5. Салық салу мəселелерін реттейтін нормативтік құқықтық 
актілер ресми басылымдықтарда міндетті түрде жариялануға жата-
тын қандай принцип?

А. Жариялылық принципі
В. Өлшемділік принципі
С. Қолайлылық принципі
Б. Шындық принципі
Е. Анықтылық принципі

6. Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетіндегі 
салықтардың үлес салмағы қандай? 

 А. 50%
 В. 80%
 С. 90%
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 Е. 100%
 Б. 70%

7. Бұл салықтар – тауарлар мен қызметтердің бағасы арқылы 
алынады:

 А. Нақты салықтар
 В. Тікелей салықтар
 С. Жанама салықтар
 Е. Жеке салықтар
 Б. Жалпы салықтар

8. Бұл салықтар жекелеген тұлғаның немесе компанияның 
табысының немесе капиталының мөлшерінің негізінде алынады:

А. Нақты салықтар
В. Тікелей салықтар
С. Жалпы салықтар
Е. Жанама салықтар
Б. Арнайы салықтар

9. Салық салу принципіне  қандай  принциптер  жатқызылмайды?
А. Үздіксіздік принципі
В. Жариялылық принципі
С. Міндетті принципі
Е. Біртұтастық принципі
Б. Айқындылық принципі

10. Салық нысанының экономикалық белгілеуі бойынша ерек-
шеленуі:

 А. Тікелей жəне жанама салық
Б. Жалпы жəне арнайы салық
В. Нақты жəне жеке салық
С. Табысқа жəне тұтынуға салық
Е. Мемлекеттік жəне жергілікті салық

11. Салықтарды алудың келесі тəсілі салықты есептеу мен алу 
табыс келтіру нормалары көрсетілген салық алынатын нысандарды 
тіркеу негізінде жүзеге асырылады:

 А. Куəлік негізінде
Б. Нормативті



248

В. Декларация бойынша
С. Патент негізінде
Е. Кадастрлық

12. Салық салудың келесі тəсілінде салық төлеуші табыс 
мөлшерін, қажетті жеңілдіктерді, шегерімдерді көрсетеді жəне 
салық сомасын есептейді:

А. Патент негізінде
Б. Салық төлеушінің декларациясы бойынша
В. Кадастрлық
С. Табыс алу көзінен
Е. Куəлік негізінде

13. Табыс көздерінен алынатын салықтар
 А. Резидент заңды тұлғадан алынатын жеке табыс салығы
Б. Резидент еместерден алынатын табыс салығы
В. Корпоративтік табыс салығы
С. Филиалдар, құрылымдық бөлімшелерден алынатын салық
Е. Ауылшаруашылық өнімдерін өткізуден түскен табыстардан 

алынатын табыс салығы

14. Салық кəсіпкерлік қызметтің түрлеріне қандай тəсілмен 
рұқсат беру негізінде төленеді?

А. Патент негізінде
В. Кадастрлық
Б. Төлем көзінен салық ұстау
С. Декларация жəне патент бойынша 
Е. Шегеруді анықтау көзінен

15. Салық ауыртпалығын көтеретін тұлғалар, салық төлеушілер, 
яғни мемлекеттің жеке жəне заңды тұлғалары:

А. Салық тасымалдаушылары
Б. Салық субъектісі
В. Салық объектісі
С. Салық көзі
Е. Салық алу бірлігі

16. Салық объектісінің өлшем бірлігі:
А. Салық тасымалдаушысы
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Б. Салық ставкасы
В. Салық нысаны
С. Салық субъектісі
Е. Салық салу бірлігі

17. Бұл ставкалар табыс мөлшеріне қарамастан салық алу 
бірлігіне абсолютті жиынтықпен бекітіледі:

А. Жоғарылатылған ставка
Б. Пайыздық ставка
В. тең ставка
С. Тұрлаулы ставка
Е. Төмендетілген ставка

18. Салық алудан толығымен босатылатын салық нысанының ең 
аз бөлігі қалай аталады?

А. Салықтық өсу
Б. Салық алынбайтын минимум
В. Салықтық сынақ
С. Салық жеңілдікткері
Е. Преференциялар

19. Салық бойынша заңмен бекітілген жеңілдік берілетін уақыт 
мерзімі:

А. Салық алу кезеңі
Б. Салық кезеңі
В. Жеңілдік кезеңі
С. Салық мерзімі
Е. Төлем мерзімі

20. Салықтардың атқаратын қызметтері:
А. Жекелендіру қызметі
Б. Ақпараттандыру қызметі
В. Бақылау қызметі
С. Реттеушілік қызметі
Е. Басқару қызметі

21. Бұл қызмет (функциясы) арқылы мемлекеттік бюджеттік кіріс 
бөлімі құрылып, салықтардың қоғамдық міндеті артады:

А. Əкімшілік қызметі
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Б. Фискалдық қызметі
В. Ішкі өнімдерді реттеу қызметі
С. Басқару қызметі
Е. Бюджетті реттеу қызметі

22. Бағаға енетін жəне сатып алғанда төлейтін тауарлардың 
салықтар түрі:

А. Акциздер
Б. Мемлекеттік баж салығы
В. жер салығы
С. Мүлік салығы
Е. Əлеуметтік салық

23. Арнайы ерекшеліктеріне байланысты монополиялық 
жоғары бағасы мен тұрақты сұраныс күші бар тауар өндірушілері 
төлейді:

А. Жер салығы
Б. Қоылған құн салығы
В. Акциздер
С. Əлеуметтік салық
Е. Мүлік салығы

24. Уəкiлетті мемлекеттiк органдардың немесе лауазымды 
адамдардың заңдық мəнi бар iс-əрекеттер жасағаны үшiн жəне (не-
месе) құжаттарды бергенi үшiн алынатын мiндеттi төлем

А. Баж салығы
Б. Қосылған құн салығы
В. Төлем
С. Мемлекеттік баж салығы
Е. Тұтыну салығы

25. Салықтардан қашу себептері болуы мүмкін:
А. Салық салудың əділдігі
Б. Елеулі салық ауыртпалығының болмауы
В. Салық заңының айқындылығының жоқтығы
С. Субъектілердің саналы түрде алдын-ала салық мөлшерін 

төлемеуге ұмтылуы
Е. Салық қызметін дұрыс ұйымдастырмау
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26. Қандай салықтар бойынша салықтардан қашу неге байланысты?
А. Тікелей салыққа
Б. Жанама салыққа
В. Жеке салыққа
С. Əлеуметтік салыққа
Е. Жалпы салыққа

27. Табыстарға салық салу бойынша жалтаруға тəн сипаттама 
болып табылатын жағдай:

А. Табыс мөлшерін төмендетіп көрсету
Б. Салық қызметтеріне өзгертілген мəліметтерді беру
В. Салық заңын сақтамау
С. Салық бақылауын ұйымдастырудағы кемшіліктер
Е. Көлеңкелі экономикаға өту

28. Бюджет табыстарын қалыптастырудың тұрақты көзі ретінде 
қаржылардың түсу түрі:

А. Жанама салық
Б. Реттеуші салық
В. Тұтынуға салық
С. Табысқа салық
Е. Бекітілген салық

29. Мемлекеттің өзі бекіткен салық салу ережелері мен прин-
циптерін бұзуы:

А. Салық ауыртпалығы
Б. Салық тетігінің бұзылуы
В. Салық тəртібінің бұзылуы
С. Салық жеңілдіктері
Е. Салық режимі

30. Салық жиналуының жалпы мөлшерінің бірлескен ұлттық 
өнімге қатынасы ретінде анықталатын көрсеткіш:

А. Салық тəртібін бұзу
Б. Салық ауыртпалығы
В. Салық жүгі
С. Салық шексіздігі
Е. Салық тетігі
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31. Түрлі субъектілер табысының бір бөлшегі мемлекет пайда-
сына өтеді. Бұл қызметтің іс-əрекетінің көлемі ішкі жалпы өнімді 
салықтардың алатын үлес салмағы арқылы анықтайды.

А. Бақылау
Б. Қазыналық
В. Қайта бөлу
С. Ынталандырушы
Е. Түсіруші

32. Əлеуметтік салықтың нысаны болып табылады:
А. Жұмыс беруші төлейтін табыстар
Б. Кəсіп орын табысы
В. Материалдық шегеру
С. Таза табыс
Е. Жинақтау қоры

33. Нарықтық экономика мен мемлекеттің салық саясатының 
негізгі мақсаты қандай?

А. Нарықтық экономиканың қалыптасу кезеңінде салық 
саясатының негізгі бағыты немесе салық саясатының басты мақсаты 
– салық жүйесін құру жəне оның тиімді қызмет етуіне мүмкіншілік 
беретін салық тетігін іске асыру

Б. Тиісті норматив актілерін қабылдау
В. Мемлекттің қаржы ресурстарын қайта үйлестіру
С. Экономика реттегіші ретіндегі салықты пайдалану

34. Олар қайтарымды сипатқа ие мемлекеттің шартты жəне 
уақытша табыстары ретінде қатысады:

А. Гранттар
Б. Салықтар
В. Шығындар
С. Қаржылар 
Е. Заемдар

35. Мемлекеттің салықтық əрекеті процесінде пайда бола-
тын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың 
жиынтығы: 

А. Салық режимі
Б. Салық құқығы
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В. Салық тетігі
С. Салық жүйесі
Е. Салық бақылауы

36. Корпоративтік табыс салығы бойынша төлем көзінен салық 
салынатын табыстардың түрлеріне жататындар:

А. Экспортқа өткізуден түскен табыс
Б. Дивиденттер
В. Туынды бағалы қағаздарды сатудан түскен табыс
С. Жарғылық капиталға салым ретінде алынған мүліктің құны
Е. Эмитенттің шығарған акцияларды орналастырудан алған ақша 

сомасы

37. Салықтың материалдық белгісі болып табылады:
А. Салық төлеушінің белгілі бір соманы мемлекетке міндетті 

түрде беруі
Б. Қоғамдық жиынтық өнімді мемлекетке бөліп беру
В. Салық төлеу кезінде меншік формасы ауысады
С. Құқыққа сəйкестік мəні ақша айыру салық қаржы төлеуі
Е. Салық төлеу қайтарымсыз ақшаны өндіріп алуді білдіреді

38. Бекітілген салық қандай салық міндеттемесін туғызады:
А. Экономикалық
Б. Материалдық
В. Аңды
С. Қаржылық
Е. Ақшалай

39. Салық – бұл кім белгілеген төлем болып саналады?
А. Мемлекет
Б. Салық төлеушінің ерікті төлемі
В. Салық комитетінің есебімен төлейтін төлем
С. Салық агентінің есептеуімен төлейтін төлем
Е. Уəкілетті органдар

40. Заңды іс-əрекеттерді жасау үшін жəне уəкілетті мемлекеттік 
ұйымдардың құжаттарын беру үшін қандай төлем алынады?

А. Мемлекеттік баж
Б. Мемлекттік алым
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В. Салық
С. Төлем
Е. Міндетті аударым

41. Анықталған құқықтық мəртебені бергені үшін біржолғы 
төленетін төлем

А. Айыппұл
Б. Төлем
В. Салық
С. Баж
Е. Алым
 
42. Белгілі бір қызметті жүзеге асыру құқығын бергені үшін алы-

натын біржолғы төлем:
А. төлем
Б. алым
В. салық
С. Баж
Е. айыппұл

43. Ағымдағы салық кезеңі үшін ҚР-да тұрақты болатын жеке 
тұлға деп танылу үшін жеке тұлға кемінде ҚР-да неше күн болуы 
тиіс: 

А. 30
Б. 180
В. 90
С. 183
Е. 7

44. Корпоративтік табыс салығының аванстық төлемдерінің 
төлеу мерзімдері

А. Ай сайын, айдың 20-на дейін
Б. Тоқсан сайын
В. Ай сайын, айдың 25-не дейін
С. Əр тоқсанның 15 дейін
Е. Бір жылда бір рет 31 желтоқсанға дейін

45. Салық элементтері
А. Салық төлеу мерзімі мен тəртібі
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Б. Салық объектісінің материалды түрі:
В. Заңды дəйек пайда болған заңмен салық міндеттері 

келіседі
С. Салық пəнінің сандық мəні
Е. Салық пəнінің сапалық мəні

46. Салық пəнінде салық салу мөлшерінің бірлігін көрсететін 
көрсеткіш қалай аталады?

А. Салық жеңілдіктері
Б. Бірлік
В. Бірлік
С. Салық қысымы
Е. Салық базасы

47. Төлем көзінен салық салынатын табыстарға жатады
А. Мүліктік табыс
Б. Жұмыскердің табысы
В. Дара кəсіпкердің табысы
С. Адвокаттардың табысы
Е. Нотариустардың табысы

48. Салықтардың қай белгісіне қарай салықтар тікелей жəне жа-
нама болып бөлінеді?

А. Экономикалық ерекшелігне байланысты
Б. Қолдануына қарай
В. Салық салу ортасына қарай
С. Салық салу нысанына байланысты
Е. Салық салу нысанын бағалау дəрежесіне қарай

49. Салық салынатын табыстың өсуіне байланысты ұдайы өсіп 
отыратын салық ставкалары:

А. Жанама салық
Б. Үйлесімді салық
В. Кеммелі салық
С. Тікелей салық
Е. Үдемелі салық ставкасы

50. Салық төлеушінің белгілі бір салық нысанынан төлейтін 
салық сомасы салықтың қай элементі?
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А. Салық төлеу мерзімі
Б. Салық жеңілдіктері
В. Салық төлемі
С. Салық нысаны
Е. Салық субъектісі

51. Салық ауыртпалығын көтеретін тұлғалар, салық төлеушілер, 
яғни мемлекеттің жеке жəне заңды тұлғалары:

A. Салық тасымалдаушылары
Б. Салық субъекті
В. Салық нысаны
С. Салық көзі
Е. Салық алу бірлігі

52. Бұл ставкалар табыс мөлшеріне қарамастан салық алу 
бірлігіне абсолютті жиынтықпен бекітіледі:

А. Жоғарылатылған ставка
Б. Пайыздық ставка
В. Тең ставка
С. Тұрлаулы ставка
Е. Төмендетілген ставка

53. Қандай салықтардың түрі жергілікті бюджеттің кірістер 
құрамына кіреді?

А. Корпоративтік табыс салығы
Б. Қосылған құн салығы
В. Экспортқа рента салығы
С. Импортталатын тауарларға салынатын акциздер
Е. Əлеуметтік салық

54. Белгілі бір қызметті жүзеге асыру құқығын бергені үшін алы-
натын төлем:

А. Төлем
Б. Айыппұл
В. Салық
С. Баж 
Е. Алым

55. Капиталға салынатын салықтар түрі:
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А. Жеке табыс салығы
Б. Мүлік салығы
В. Экспортқа рента салығы
С. Корпоративтік табыс салығы
Е. Əлеуметтік салық

56. Жіктелу белгісіне қарай салықтар тікелей жəне жанама болып 
бөлінеді:

А. Қолдануына қарай
Б. Экономикалық ерекшелігіне байланысты
В. Салық салу ортасына қарай
С. Салық салу нысанына байланысты
Е. Салық салу нысанын бағалау дəрежесіне қарай

57. Салық салу кезеңінің үшінші кезеңі қандай жылдар 
аралығында?

А. 1990-1992 жж.
Б. 1989-1999 жж.
В. 1999-2002 жж.
С. 2003-2008 жж.
Е. 1999 – 2001 жж

58. Салық салудың мəселелерін реттейтін нормативтік құқықтық 
актілер ресми басылымдарда міндетті түрде жариялануға тиіс, бұл 
қандай принцип?

А. Салық заңдарының жариялығы принципі
Б. Салық салудың əділдігі принципі
В. Салық жүйесінің біртұтастығы
С. Салық салудың айқындылығы принципі
Е. Салық салудың міндеттілігі принципі

59. Кəсіпкерлік қызметте шегерімдердің жылдық жиынтық табы-
стан асып түсуі:

А. Аванс
Б. Табыс
В. Залал
С. Зиян
Е. Пайда
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60. Негізгі өндіріс құралы жер болып табылатын салық төлеу-
шілерге корпоративтік табыс салығы қандай пайыздық мөлшерде 
есептеледі?

А. 16%
Б. 10%
В. 15%
С. 20%
Е. 30%

61. Жекеше адвокаттар мен нотариустардың табыстарының та-
быс салығын есептеу ставкасы?

А. 16%
Б. 10%
В. 15%
С. 20%
Е. 30%

62. Заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысына аталған табыс 
түрлерінің қандай түрі кіреді? 

 А. Дивиденттер
 Б. Шегерімдер
 В. Бағамдық оң айырма
 С. Күмəндік міндеттемелер бойынша түсетін табыстар
 Е. Мүлікті жалға беруден түскен табыстар

63. Тауар өндіру, жұмыс орындау немесе қызмет көрсетумен 
олардың айналымы процесінде қосылған құн өсімінің бір бөлігі 
бюджетке аударылады. Бұл қандай салық?

А. Акциз салығы
Б. Жеке табыс салығы
В. Қосылған құн салығы
С. Корпорациялық табыс салығы
Е. Көлік құралдарына салынатын салық

64. ҚҚС-да салық салынатын айналымға не жатады? 
А. Тауар экспорты
Б. Тауарға алмастыру
В. Тауар сату, тиеу
С. Барлық жауап дұрыс
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Е. Тауарды тегін беру

65. Заңға сəйкес салық төлеушіні салық төлеуден біртіндеп не-
месе босататын салықтың қандай элементі? 

А. Салық жеңілдіктері
Б. Салық төлеу мерзімі
В. Салық субъектісі
С. Салық нысаны
Е. Салық режим.

66. Тауарларға салынатын салықтар 
 А. Жеке табыс салығы
 Б. Қосылған құн салығы
 В. Корпоративтік табыс салығы
 С. Акциздер
 Е. Бонустар

67. Мүлік салығы бойынша салық салу нысандары:
А. Жеке тұлғалар
Б. Негізгі құралдар, материалдық емес активтер
В. Материалдық емес активтер
С. Салық мөлшерлемелері
Е. Материалдық активтер

68. Қазақстан Республикасындағы Салық жүйесі туралы Заң 
тəуелсіз салық жүйесін құрудың ең алғашқы бастамасы болып қай 
жылы қабылданды? 

 А. 1992 жылдың 25 наурызда
 Б. 1990 жылдың 27 желтоқсанында 
 В. 1991 жылдың 14 ақпанында 
 С. 1991 жылдың 25 желтоқсанында
 Е. 1991 жылдың 15 желтоқсанында

69. Еліміздің салық жүйесінің дамуын неше кезеңге бөліп 
қарастыруға болады?

А. Үш
Б. Бес
В. Екі
С. Төрт



260

Е. Алты

70. Экономикалық белгiсiне қарай салықтар қалай жіктеледі?
 А. Табысқа, меншікке салынатын салық жəне тұтынуға салына-

тын салықтар
 Б. Арнайы салықтар
 В. Нақтылы салықтар
 С. Дербес салықтар
 Е. Тұтынуға салынатын салықтар

71. Көлік құралдарының ішінде салықтан босатылатын көліктер
А. Лизингке алынған көлік
Б. Жалға алынған көлік
С. Барлық ауылшаруашылық машиналары
Д. Жүк көтергіштігі 40 тонна жəне одан асатын карьерлік авто-

самосвалдар
Е. Құрылымдық бөлімшелердің көлік құралы

72. Қазақстан аумағында өндірілген жəне Қазақстан аумағына 
импортталатын тауарларға салынатын жанама салық түрі:

А. Мүлік салығы
Б. Қосылған құн салығы
В. Акциздер
С. Əлеуметтік салық 
Е. Экспортқа рента салығы

73. 1992 жылдың 1 қаңтарынан енгізілген жанама салықтардың 
ішіндегі ең маңыздысы? 

 А. Экспортқа рента салығы
 Б. Акциздер
 В. Мүлік салығы
 С. Əлеуметтік салық
 Е. Қосылған құн салығы

74. Заңды тұлғалардың ағымдағы мүлік салығын төлеу мерзімдері:
 А. 25 ақпан, 25 мамыр, 25 тамыз, 25 қараша
 Б. 20 ақпан, 20 мамыр, 20 тамыз, 20 қараша
 В. 15 қаңтар, 15 сəуір, 15 шілде, 15 қыркүйек
 С. 01 қаңтар, 01 сəуір, 01 шілде, 01 қазан
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 Е. 10 ақпан, 10 мамыр, 10 тамыз, 10 қазан

75. 2006 жылы ҚҚС 16 пайыз болса, 2007 – 2008 жылдары 13 
пайыз шамасында, ал жаңа Салық кодексі қабылданғаннан кейін, 
салықтың бұл түрінің ставкасы 2009 жылдан бастап қанша пайыз 
болып белгіленді?

 А. 11 %
 Б. 14 %
 В. 18 %
 С. 12%
 Е. 10 %

76. Егер, айналым мөлшері күнтізбелік жыл ішінде ең аз айналым 
мөлшерінен асып кетсе заңды тұлға, жеке кəсіпкер міндетті түрде 
тіркеу есебіне тұру қажет, оның ең аз айналым мөлшері қандай

А. 15000 АЕК
Б. 25000 АЕК
В. 20000 АЕК
С. 30000 АЕК
Е. 35000 АЕК

77. Салық базасының 0,5 пайыздық мөлшерлемесі бойынша 
мүлік салығын мына салық төлеушілер есептейді:

А. Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін 
қолданатын заңды тұлғалар

 Б. Діни бірлестіктер
 В. Коммерциялық емес ұйымдар
 С. Кітапханалар
 Е. Ғылыми зерттеу институттары

78. Салық төлеушi тұтынушы ретiнде тауар немесе қызмет 
ақысын төлеген кезде өзiнiң шығынынан төлейдi, бұл қандай салық 
түрі болып табылады?

 А. Тiкелей салық
 Б. Табысқа салынатын салық жəне тұтынуға салынатын салық
 В. Тұтынуға салынатын салық
 С. Дербес салықтар
 Е. Арнайы салықтар
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79. Төменде аталған жер нысандары салық салу нысаны болып 
табылмайды

 А. Жалға берілетін үйлерді күтіп-ұстау үшін сатып алынған жер 
телімдері

 Б. Бау-бақшаға арналған жер
 В. Саяжай
 С. Консервациядағы жер
 Е. Жалға берілген жер телімі

80. Жергілікті бюджетке төменгі салықтарың қай түрі аударылады? 
 А. Əлеуметтік салық
 Б. Корпоративтік салық
 В. Қосылған құн салығы
 С. Экспортқа рента салығы
 Е. Акциздер

81. Қазақстан Республикасының 1991 жылдың 25 желтоқсанында 
қабылданған ҚР Салық жүйесі туралы Заң бойынша ҚР-да алғаш 
рет неше салықтың түрі қызмет етті? 

 А. 21
 Б. 33
 В. 13
 С. 19
 Е. 42

82. Салық бір түрі əлеуметтік салықтың ставкасы қанша пайыз?
А. 15 %
Б. 10 %
В. 5 %
С. 25 %
Е. 11 %

83. Əлеуметтік салық қай жылы енгізілді? 
 А. 1992 жылы
 Б. 1997 жылы
 В. 1994 жылы
 С. 1999 жылы;
 Е. 2001 жылы
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84. Республикалық бюджетке 100 пайыз төменгі салықтардың 
қай түрі аударылады? 

 А. Корпоративтік салық
 Б. Жеке табыс салығы
 В. Меншікке салынатын салық
 С. Көлік салығы
 Е. Əлеуметтік салық

85. Салықтарға келесі қызметтер тəн:
А. Реттеу, қайта бөлу, фискалды
Б. Бақылау, реттеу, бөлу
В. Фискалды, бақылау, ынталаңдыру
С. Қайта бөлу, фискалды, ынталаңдыру
Е. Экономикалық жəне бөлу

86. Қаржылық қатынастардың белгілі бір бөлігі болып табыла-
тын салықтық қатынастар төмендегідей кезеңде пайда болған:

А. Ұдайы өндірістік процесстегі өндіріс
Б. Ұдайы өндірістік процесстегі бөлу
В. Ұдайы өндірістік процесстегі тұтыну
С. Ұдайы өндірістік процесстегі айырбас
Е. Ұдайы өндірістік процесстегі айырбас пен бөлу кезеңінде

87. Патент дегеніміз:
А. Қолма-қол ақшалай қаражаттармен жұмыс істейтін жəне ай-

налымы шектеулі, сондай-ақ ондағы жұмыс істейтін жұмысшылар 
саны шектеулі болатын заңды жəне жеке тұлғаларға арналған салық 
салудың оңайлатылған режимін белгілейтін құжат.

Б. Табыс салығын салудың оңайлатылған режимін қолдануды 
белгілейтін құжат.

В. Салық төлеушілердің кейбір санаттарына салық салудың 
оңайлатылған режимін қолдануды белгілейтін құжат.

С. Тек қана шаруа қожалықтарына салық салудың оңайлатылған 
режимін қолдануды белгілейтін құжат.

Е. Салық төлеушілердің барлық санаттарына оңайлатылған салық 
салу режимін белгілейтін құжат.

88. Негізгі салық элементтеріне мыналар жатады:
А. Салық жеңілдіктері
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Б. Салық базасы, салық ставкасы
В. Салық салу бірлігі, алу əдісі
С. Барлық жауаптар дұрыс
Е. Салық субъектісі, салық нысаны

89. Төлем көзінен салық салынбайтын табыстар бойынша жеке 
табыс салығы:

А. Төлем айынан кейінгі айдың 25-нен кешіктірмей
Б. Жеке табыс салығы бойынша декларация табыс ету үшін 

белгіленген мерзімнен кейін жиырма күнтізбелік күннен ке-
шіктірмей

В. Табыс алған айдан кейінгі айдың 25-нен кешіктірмей
С. Жеке табыс салығы бойынша декларация табыс ету үшін 

белгіленген мерзімнен кейін он күнтізбелік күннен кешіктірмей
Е. Жеке табыс салығы бойынша декларация табыс ету үшін 

белгіленген мерзімнен кейін он жұмыс күннен кешіктірмей

90. көлік құралы салығының ставкасы:
А. Пайыздық көлемде көлік құралының қуатынан
Б. Пайызда көлік құралының құнына
В. Түзету коэффициенттері ескеріле отырып, айлық есептік 

көрсеткіштің еселенуімен немесе пайызында
С. Көлік құралы құнына еселенген шекте белгіленеді
Е. Салық төлеуші салық салу нысандарына, əрбір көлік құралы 

бойынша Салық кодексінде бекітілген ставкаларды негізге ала оты-
рып дербес есептейді

91. Жеңіл автомобильдерге көлік салығын есептеген кезде двига-
тель көлемі жоғарылаған сайын қолданылатын тетік: 

А. Түрлі коэффициенттер қолданылады
Б. 5000 текше см-ден асқанда үш есе ұлғайтылады
В. 1500 текше см ұлғайту коэффициенті қолданылмайды
С. 100 текше см асып кетуінен бастап, əрбір бірлік үшін 7 теңгеге 

ұлғайтылады
Е. Үш айлық есептік көрсеткіш ставкасы бойынша салық салына-

тын двигателінің көлемі 1500 текше см-ден жоғары..........4000 текше 
см қоса алғанда, аталған көлемнен асып түскен əрбір бірлік үшін 7 
теңгеге ұлғайтылады
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92. Қосылған құн салығы салынбайтын айналым болып: 
 А. Бартерлік операциялар
 Б. Өткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылатын 
 В. Кəсіпорынды тұтастай мүліктік кешен ретінде сатудан ай-

налым
 С. Өткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылмайтын
 Е. Мүлікті қаржы лизингісіне берудегі

93. Жердің қандай санаттары салық салуға жатады: 
 А. Орман қорының жерлері
 Б. Ерекше қорғалатын жерлер
 В. Су қорының жерлері
 С. Запастағы жерлер
 Е. Елді мекенді жерлер

94. Жерге салық салу қағидалары: 
А. Жер салығының мөлшері шаруашылық қызметтің нəтижелеріне 

байланысты
Б. Жер салығының негізі жер телімінің нарықтық құны болып та-

былады
В. Жер салығының негізі жер телімінің бағалау құны болып та-

былады
С. Жер салығының мөлшері жер телімінің сапасына, орналасқан 

орнына байланысты
Е. Жер салығының мөлшері қаржылық нəтижелерге байланысты

95. Салықтарды жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдерді төлеу жөніндегі барлық салық міндеттемелерін есептеу 
кезінде салық төлеуші қолданатын салық заңдары нормаларының 
жиынтығы: 

А. Салық тұтқалары
Б. Салық режимі
В. Салық агенті
С. Салық жүйесі
Е. Салық нысаны

96. Қандай төлеушілер салықты есептегенде, тиісті ставкаға 0,1 
коэффициентті қолданады?

А. Мемлекеттік мекемелер
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Б. Ауылшаруашылығындағы мекемелер 
В. Шаруа қожалықтары
С. Зейнеткерлер
Е. Коммерциялық емес ұйымдар

97. Біріңғай жер салығын төлеушілер болып саналады
 А. Жеке тұлғалар
 Б. Жеке кəсіпкерлер
 В. Арнайы салық режимін қолданылатын шаруа, фермерлік 

қожалықтар
 С. Ауылшаруашылық мекемелері
 Е. Заңды тұлғалар

98. Біріңғай жер салығын төлеушілер төменде аталған салық-
тардың қандай түрін есептейді, төлейді?

 А. Жеке табыс салығын 
 Б. Қосылған құн салығын 
 В. Мүлік салығын
 С. Көлік құралдар салығын
 Е. Əлеуметтік салықты

99. Тіркелген салық нысаны болып танылады:
А. Тотализатор кассасы
Б. Букмекер кеңсесінің кассасы
В. Бильярд үстелі
С. Казино
Е. Спорттық кешендер

100. Ойын бизнес салығын төлеушілер:
 А. Дара кəсіпкерлер
Б. Ойын автоматтарының қызметінен табыс алатын заңды 

тұлғалар
 В. Картинг қызметін көрсетушілер
 С. Боулингпен айналысатын тұлғалар
 Е. Бильярд залдары

101. Арнаулы салық режимі қандай кəсіп түрінде қолданылады?
 А. Күзет қызметін атқаруда
 Б. Акциз өнімдерін өндіруде
 В. Мұнай өнімдерін өткізуде
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 С. Жер қойнауын пайдалануда
 Е. Шыны ыдыстарды жинауда жəне қабылдауда

102. Салықтан босатылатын нысанының ең төменгі бөлігі:
А. Салық салынбайтын минимум
Б. Салықтық ауыртпалық
В. Салықтық оклад
С. Салық салынатын салық квотасы
Е. Салық салынатын минимум

103. Салықтар келесі қасиеттері бойынша жіктеледі:
А. Нақтылығына байланысты
Б. Реттеушілікпен байланысты
В. Қолданылуына байланысты
С. Салық салатын органдарға байланысты
Е. Нысанның экономикалық белгісіне байланысты.

104. Салық салу нысаны мен мемлекет жəне салық төлеушілер 
арасындағы қатынасқа байланысты салықтар былай бөлінеді:

 А. Тікелей жəне жанама деп
 Б. Жалпы мемлекеттік жəне жергілікті салықтар деп
 В. Жалпы жəне арнайы салықтар деп
 С. Шынайы жəне жеке деп
 Е. Реттелетін жəне бекітілген деп

105. Жанама салықтардың төлеушілері болып саналады:
 А. Тауарды тұтынушылар (жұмыс, қызмет)
 Б. Тауар өндірушілер (жұмыс, қызмет)
 В. Тауарларды өндірушілер мен тұтынушылар (жұмыс, қызмет)
 С. Тауар сатушылар (жұмыс, қызмет)
 Е. Тауарларды өндірушілер мен сатушылар (жұмыс, қызмет)

106. Акцизделетін тауарлар тізбесіне кіреді: 
 А. Спирт
 Б. Темір
 В. Көмір
 С. Тұз
 Е. Шыны ыдыстарды жинау.
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107. Жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы салықтары мен 
төлемдеріне жатпайтындар:

 А. Экспортталатын шикі мұнайға салынатын ренталық салық 
 Б. Үстеме пайдаға салық
 В. Бонустар
 С. Өнімді бөлу бойынша ҚР үлесі
 Е. Экспортқа рента салығы

108. Қол қойылатын бонус:
А. Жер қойнауын пайдалануға құқық алу үшін бір жолғы 

төленетін тұрақты төлем
Б. Экономикалық жағынан тиімді нақты бір аймақ шегінде белгілі 

бір пайдалы қазбаның түрі
В. Нақты өндіріліп алынған алғашқы дайын өнім немесе пайдалы 

қазбаның көлемі
С. Экономикалық жағынан тиімді нақты бір аймақ шегіндегі 

белгілі бір пайдалы қазбаның түрі
Е. Жер қойнауын пайдаланушылардың қосымша пайдасынан 

алынатын рента.

109. Коммерциялық табу бонусы:
А. Пайдалы қазбаларды өндiруге арналған келiсiм-шарттар 

шеңберiнде төленетін төлем
Б. Жер қойнауын пайдалануға құқық алу үшін төленетін біржолғы 

төлем
В. Экономикалық жағынан тиімді нақты бір аймақ шегіндегі 

белгілі бір пайдалы қазбаның түрі
С. Нақты өндіріліп алынған алғашқы дайын өнім немесе пайдалы 

қазбаның көлемі
Е. Жер қойнауын пайдаланушылардың қосымша пайдасынан 

алынатын рента

110. Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық 
режимін қолданатын жеке кəсіпкердің шекті табысы 10000,0 мың 
теңгені құрайтын болса, қандай салық ставкасы қолданылады:

 А. Табыс сомасынан 3%
 Б. Табыс сомасынан 4%
 В. Табыс сомасынан 5%
 С. Табыс сомасынан 2%
Е. Табыс сомасынан 6%
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ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР МЕН АТАУЛАР

ҚР ҚМ - Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі
АҚШ - Америка Құрама Штаттары

% - пайыз
Млрд - миллиард
Млн - миллион
ҚР - Қазақстан Республикасы

м2, ш.м. - шаршы метр
т.б. - тағы басқа
ҚҚС - қосылған құн салығы
ЖІӨ - Жалпы ішкі өнім
т.с.с. - тағы сол сияқты
АЕК − - Айлық есептік көрсеткіш
БЕС - Бухгалтерлік есеп стандарты

КТС - Корпоративтік табыс салығы
ЭБДҰ - Экономикалық Бірлестік жəне Даму Ұйымы 
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ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ ТҮСІНДІРМЕ СӨЗДІК

Аванстық төлем – заңды тұлғалар материалдық игілік, 
атқарылған жұмыс жəне көрсетілген жұмыс үшін алдағы 
төленетін төлем есебінен берілетін ақшылый сома. Заңды тұлғалар 
корпорациялық табыс салығы бойынша əр тоқсан сайын аванстық 
төлем декларациясын тапсырып отырады.

Аддетивті – қосу жолымен алынатын шама.
Айыппұл – екі жақтың бірінің шарт бойынша міндеттемелерді 

бұзғаны үшін төленетін төлем, тұрақсыздық айыбының бір түрі, 
оның мақсаты – шарт тəртібін нығайту жəне зардап шеккен жақтың 
шығынын өтеу.

Акциздер – акцизделетін тауарларға жəне қызметтің акцизделетін 
түріне салынатын, олардың бағасына қосылатын жəне сатып алушы 
төлейтін жанама салықтардың бірі.

Алымдар – мемлекеттік уəкілетті мемлекеттік органдар тара-
пынан өздеріне өтінуші тұлғаларға қатысты белгілі бір көрсетілген 
тиісті қызметтер мен берілген құқықтар немесе арнайы рұқсаттар 
үшін сол заңды немесе жылжымайтын тұлғалардан алынатын 
мақсатты эквивалентті əрі міндетті төлемдер.

Арнаулы салық режимi – салық төлеушiлердің жекелеген са-
наттары үшiн белгiленетiн жəне жекелеген салық түрлерiн есептеу 
мен төлеудiң жəне жер телімдерiн пайдаланғаны үшiн ақы төлеудiң, 
сондай-ақ олар бойынша салық есептiлiгiн берудiң оңайлатылған 
тəртiбiн қолдануды көздейтiн бюджетпен есеп айырысудың ерекше 
тəртiбi.

Баж – арнайы мамандырылған уəкілетті органдар тарапынан 
өздеріне өтінуші-келуші тұлғаларға қатысты жасалған заңдық 
маңызы бар белгілі бір іс-қимылдар жəне берілген ресми құжаттар 
үшін сол заңды немесе жылжымайтын тұлғалардан алынатын 
эквивалентті, міндетті ақшалай төлем. 

Бағалы қағаздар – акциялар, борыштық бағалы қағаздар, туын-
ды бағалы қағаздар жəне Қазақстан Республикасының заңдарына 
сəйкес бағалы қағаздар деп танылған мүлiктiк құқықтың өзге де ны-
сандары.

Басқа да мiндеттi төлемдер – бюджетке белгiлi бiр мөлшерде 
жіберілетін мiндеттi ақша аударымдары (алымдар, баждар, 
төлемақылар мен төлемдер).

Бересi - есептелген жəне мерзiмiнде төленбеген салықтар жəне 
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бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер сомасы.
Бонус – жер қойнауын пайдаланушының тіркелген төлемдері.
Борыштық бағалы қағаздар – заем қатынастарын 

куəландыратын қаржы құралдары. Борыштық бағалы қағаздарға 
мемлекеттiк бағалы қағаздар, облигациялар жəне Қазақстан 
Республикасының заңдарына сəйкес борыштық бағалы қағаздар деп 
танылған басқа да бағалы қағаздар жатады.

Борыштық бағалы қағаздар бойынша дисконт – борыштық 
бағалы қағаздардың номиналдық құны мен бастапқы орналастыры-
лу (купон есепке алынбаған) құны немесе оларды сатып алу (купон 
есепке алынбаған) құны арасындағы айырма. 

Валюта айырбастаудың нарықтық бағамы – қазақстандық 
қор биржасының негiзгі сессиясында қалыптасқан жəне Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлiгi Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкiмен бiрлесiп белгiлеген тəртiппен анықталған теңгенiң 
шетел валютасына орташа салыстырмалы биржалық бағамы; 
теңгенiң қазақстандық қор биржасында сауда-саттық жүргiзiлмейтiн 
шетел валютасына бағамы Қазақстан Республикасының Қаржы 
министрлiгi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен бiрлесiп 
белгiлейтiн тəртiппен кросс-бағамдар пайдаланыла отырып 
есептеледi.

Грант – мемлекеттер, мемлекеттердің үкіметтері, халықаралық 
жəне мемлкеттік ұйымдар, қайырымдылық қызметі жəне 
халықаралық сипатта боатын жəне Қазақстан еспубликасының 
Конституциясына қайшы келмейтін, мемлекеттік органдардың 
қорытындылары бойынша ҚР Үкіметі белгілейтін тізбеге енгізілетін 
шетелдік үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар мен қорлар – ҚР-на, 
ҚР-ң Үкіметіне, заңды тұлғаларға, сондай-ақ жеке адамдарға белгілі 
бір мақсаттарға жету үшін өтеусіз негізде беретін мүлік.

Дивидендтер – акциялар бойынша төленуге тиiстi табыс; қордың 
басқарушы компаниясы пайларды сатып алған кезде пайлар бойын-
ша табыстарды қоспағанда, пайлық инвестициялық қордың пайлары 
бойынша төленуге тиiстi табыс; заңды тұлға өз құрылтайшылары, 
қатысушылары арасында бөлетiн таза табыстың бiр бөлiгi; заңды 
тұлғаны тарату кезiнде, сондай-ақ құрылтайшының, қатысушының 
заңды тұлғаға қатысу үлесiн алып қойған кезде, құрылтайшының, 
қатысушының жарғылық капиталға салым ретiнде енгiзген мүлкiн 
қоспағанда, мүлiктi бөлуден түсетiн табыстар.

Есептеу əдiсi – салық есебiнің əдiсi, оған сəйкес табыстар мен 
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шығыстарды төлеу уақытына қарамастан жұмыстарды орындау, 
қызметтер көрсету, тауарларды өткiзу жəне мүлікті кірiске алу 
мақсатымен тиеп жiберу кезiнен бастап есептеледi.

Жалпы мемлекеттік салықтық жоспарлаудың мақсаты 
– бюджетті жалпы мемлекеттік орталықта салық төлеушілердің 
салықтарын жалпы қаржы қорлардың ішінде анықтау.

Жалпы салық саясаты бюджеттік – қаржылық жəне ақша-
несиелік саясатпен қосыла отырып, қаржы саясатының құрамдас 
бөлігі болып табылады.

Жер қойнауын пайдаланушылар – Қазақстан Республикасының 
аумағында, мұнай операцияларын қоса алғанда, жер қойнауын пай-
далану жөнiндегi операцияларды Қазақстан Республикасының заң 
актілерiне сəйкес жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалар.

Жеке кəсiпкер – заңды тұлға құрмай кəсiпкерлiк қызметiн жүзеге 
асыратын резидент немесе резидент емес жеке тұлға.

Жинақ – кəсіпорын немесе жеке тұлғалар банктерге жəне жинақ 
мекемелеріне салған, əдетте, талап ету мерзімі көрсетілмеген 
ақшалай қаражаттар. 

Залал – түзетілген жылдық жиынтық табыстан шегерімдердің 
асып түсуі.

Заңды тұлғаның құрылымдық бөлiмшесi – филиал, өкiлдiк.
Инжинирингтiк қызметтер көрсету – инженерлiк-кон-

сультациялық қызметтер көрсету, зерттеу, жобалау-конструк торлық, 
есептеу-талдау сипатындағы жұмыстар, жобалар дың техникалық-
экономикалық негiздемелерiн даярлау, өндiрiстi ұйымдастыру 
жəне басқару, өнімдердi сату саласындағы ұсынымдарды əзiрлеу.

Кадастр – салық салынуға тиіс адамдардың тізімі, тиісті ны-
сандарды ұдайы бақылау жолымен мезгіл-мезгіл қарастыратын 
жүйеленген мəліметтер жинағы.

Капитал – тұтыну заттарының көлеміне қарай шектелген ақша 
қаражаты.

Кемімелі салық – салық мөлшері табыс өскен сайын кеміп оты-
рады.

Қаржы – шаруашылық дербестік жəне шешім қабылдаудағы 
жауапкершілік.

Қайырымдылық көмек – жеке тұлғаларға əлеуметтiк қол-
дау көрсету мақсатында коммерциялық ұйымдарға, сондай-ақ 
қызметiн əлеуметтiк салада жүзеге асыратын ұйымдарға жарғылық 
қызметтерiн қолдау мақсатында өтеусiз негiзде берiлетiн мүлiк.
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Қатысу үлесi – жеке жəне заңды тұлғалардың бiрлесiп құратын 
ұйымдарға, консорциумдарға, акционерлiк қоғамдарды жəне 
инвестициялық пай қорларын қоспағанда, өз мүлкiмен қатысу үлесi; 
мемлекеттiк қызметшiлердi қоспағанда, акционерлiк қоғамның ди-
ректорлар кеңесiнiң мүшесi.

Қор – мемлекеттің, кəсіпорынның немесе тұлғаның əлде бір 
мақсатқа арналған ақша қаражаты немесе материалдық құндылықтар.

Құмар ойын мен ойын-сауыққа салынатын салық – пайда 
алу мақсатында ұйымдастырылатын құмар ойын мен ойын-сауыққа, 
тотализаторға, спорт жарысының нəтижесіне, ойын автоматтары 
мен казиноға салынатын акциздік алымның немесе салықтық ны-
саны.

Қызметкер – жұмыс берушiмен еңбек қатынастарында тұратын 
жəне жеке еңбек (ұжымдық) шарты бойынша тiкелей жұмыс 
атқаратын жеке адам;

Лизинг – мамандандырылған қаржы компанияларының 
делдалдық етуімен машиналар, жабдықтар, жылжымайтын мүліктер 
жəне негізгі капиталдың басқа да элементтерін сатып алуға қаржы 
бөлудің ерекше түрі.

Мемлекеттік өкілетті орган – бұл мемлекет атынан жəне оның 
қызығушылығындағы салық қызметтерін іске асыратын Қазақстан 
Республикасының орталық орындаушы органы, басты мақсаты – 
келісімді жалақы салығының бөлігінің жинағы, мемлекет алдын-
да салық міндеттерін орындауды салық бақылауының іске асыруы 
жəне осы міндеттерді салық төлеушілердің орындауын қамтамасыз 
етуіне шаралар қолдану.

Негiзгi құралдар – өндiрiсте пайдалануға тауарларды (жұмыс-
тарды, қызмет көрсетулердi) беруге, жалға беруге жəне (немесе) 
əкiмшiлiк мақсаттарға арналған, қызмет ету мерзiмi бiр жылдан 
астам материалдық активтер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
бухгалтерлiк есепке алу жəне қаржылық есептiлiк туралы 
заңнамасында жəне халықаралық қаржылық есептiлiк стандартта-
рында айқындалған инвестициялық жылжымайтын мүлiк. 

«Нон бис ин идем» – белгілі бір нысанға екі мəрте салық салы-
нуы мүмкіндігін болдырмайтын ереже. Корпорацияның дивидентіне 
экономикалық қос салық салу əсерін бəсеңдету немесе одан құтылу 
əрекеті осы ережені қолданудың мысалы бола алады.

Нормативтік салық жеңілдігі – төлеушінің нақты жұмсаған 
шығындарымен байланысты емес, бірақ оның жылжымай-
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тын жағдайларына (отбасы жағдайы, асыраудағылар, жасы, 
денсаулығы, табыс көзі) берілетін жеңілдік. Нормативтік салық 
жеңілдігі шегеріс түрінде де, салық несиесі түрінде де беріледі. 
Шегеріс салық салынатын табыстан жасалады, ал салық несиесі 
төленуге тиіс салықтық нақты сомасын азайтады.

Откупщиктер – XVII-XIX ғасырлардағы салық жинау мін-
деттемесі жүктелген «қоғамдастықтар» немесе адамдар тобы.

Патент  –  арнаулы салық режимін қолдану құқығын куəлан-
дыратын жəне салық сомаларының бюджетке төленетінін растай-
тын құжат.

Пирамидалық салық – термин кəсіпкер қызметкерлерге жала-
қыны «салық салмай» төлейді деген мағынаны білдіреді. Қызметкер 
алатын жалақыға кейін табыс салығы салынуға тиіс емес. Кəсіптен 
төленген жалақының жалпы сомасын ескеріп, бюджеттің алдында 
есеп береді.

Преференция – артықшылық, жеңілдік, мəселен, елдер арасын-
дағы сауданы кеңейту мақсатымен халықаралық келісім бойынша 
берілетін сауда жеңілдігі.

Резервтік қор – заңды тұлғалардың белгілі бір мақсатқа арналған 
ақша қаражаты немесе материалдық құндылықтарды сақтауы үшін 
ащқан сақтық қоры.

Рента – алушыдан кəсіпкерлік қызметті талап етпейтін капитал-
дан, мүліктер жəне жерден ұдайы алынып отыратын табыс; көптеген 
капиталистік елдерде – меншік иесінің мемлекеттік заем облигация-
лары бойынша алатын табыс.

Салық агентi – Салық кодексіне сəйкес төлем көзiнен 
ұсталатын салықтарды есептеу, ұстау жəне аудару жөнiндегi 
мiндет жүктелген жеке кəсiпкер, жеке нотариус, адвокат, заңды 
тұлға, оның iшiнде қызметiн Қазақстан Республикасында тұрақты 
мекеме, филиал, өкiлдiк арқылы жүзеге асыратын резидент емес 
заңды тұлға.

Салық базасы – салық салу нысанымен салық салуға байла-
нысты нысанның құн, физикалық немесе өзге де сипаттамалары, 
олардың негізінде бюджетке төленуге тиіс салық жəне басқа да 
міндетті төлемдер сомасы айқындалады.

Салықтық бақылау – салықтық бақылау тексерулерді жүзеге 
асыруға арналған уəкілетті мемлекеттік органдар мен салық 
органдарының жүйесін тиісті құқық реттерін, салықтық бақылаудың 
нысандары мен түрлерін, сондай-ақ салықтық тексерулерді 
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ұйымдастыру жəне жүргізу тəртібін айқындайтын салықтық 
құқықтың жалпы бөлімінің институты болып табылады.

Салық берешегi – берешек сома, сондай-ақ өсiмпұлдар мен 
айыппұлдардың төленбеген сомалары;

Салық есептілігі – дегеніміз салық төлеуші, салық агенті салық 
органдарына табыс ететін, салық міндеттемелерін есептеу туралы 
ақпараты бар құжат.

Салық жеңілдіктері – заңға сəйкес салық төлеушіні біртіндеп 
немесе салық төлеуден толық босату.

Салықтар жүйесі – концептуалдық өзара байланысты жəне же-
дел даму үстіндегі, көпкомпонентті жəне көпқызметті салықтық 
құрылым.

Салық заңнамасы – салықты жəне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдерді белгілеу, енгізу жəне есептеу мен 
төлеу тəртібі жөніндегі, сондай-ақ мемлекет пен салық төлеуші 
арасындағы салық міндеттемелерін орындауға байланысты билік 
қатынастарын реттейтін заңнамалық, нормативтік-құқықтық 
келісімдер.

Салық каникулы – жеңілдік кезеңі, бұл кезең ішінде 
жаңадан құрылған кəсіпорындар салық төлемейді. Даму-
шы елдерде өнеркəсіпті жəне оның салаларын дамыту жəне 
əртараптандыру мақсатымен беріледі жəне бірнеше жылдар 
бойына қолданылады.

Салық кестесі – салық салынатын табысқа қарай төленуге тиіс 
соманы есептеу үшін салық ставкаларының кестелері қолданылады. 
Кестелер əр-түрлі болады: олар салықтың əрбір түрі үшін салық 
ставкаларын айқындайды, табыс сатыларға бөлінеді, олардың 
əрқайсысы өзара сай келеді, табыстың кейбір түрлеріне салық есеп-
теу үшін формулалар жиыны қолданылады.

Салық конвенциясы – республиканың басқа мемлекеттермен 
екі рет салық салуды болдырмау үшін келісімшартқа отыруын рас-
тайтын құжат.

Салық көзі – салық салынатын табыс. Салық салынатын та-
быс жалдық жиынтық табыс пен шегерімдердің айырмасы ретінде 
анықталады.

Салық құпиясы – салық төлеушінің қаржы-шаруашылық 
қызметі туралы салық органдарының алған кез-келген мəліметті бо-
лып табылады.

Салық мағлұмдамасы – өздерінің бұрынғы алған табыста-
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ры жəне соларға қатысы бар барлық жңілдіктері туралы салық 
төлеушінің ресми мəлімдемесі.

Салық менеджменті – нарықтық экономиканы басқарудың жал-
пы жүйесінің бір бөлігі, яғни жалпы менеджменттің бір бөлігі.

Салық менеджментi  –  бұл макро жəне микродеңгейдегi са-
лық табыстары жəне салық шығындарының ғылыми қисынды 
нарықтық формалары мен əдiстердiң қолданылуы жəне басқарудың 
төңiрегiндегi шешiм қабылдауы, мемлекеттiк жəне салық ағында-
рының бiрлескен басқару жүйесі жолы.

Салық менеджментінің негізінде экономиканы айналымға алу-
мен байланысты болса, ал екінші жағынан адамдарды басқаруды 
атқаратын қызметтің маңызды түрі.

 «Салық менеджменті» ұғымында қаржы менеджментінің салық 
бөлімін салу қажет, кəсіпорын деңгейіндегідей, мемлекеттің қаржы 
шаруашылығының деңгейінде де. 

Салық менеджментінің макродеңгейі – мемлекеттік салықтық 
менеджмент.

Салық менеджментінің мақсаты жəне тиімділігі, макро жəне 
микро деңгейдегі салық ағымдарының қозғалысы ұйым жəне салық 
процессінің қызметі арқылы қамтамасыз етіледі. 

Салық менеджментінің микродеңгейі – кəсіпорынның салық 
менеджменті немесе бірлескен салықтық менеджмент.

Салық менеджментінің принциптері – басқару нысанының 
күрделілігі; басқарудың көптеген қызметтерінің айналымы.

Салық менеджментінің нысаны – салық ағымдары, салықпен 
өзінің қызметін орындау қорытындысында қозғалысын аяқтау, со-
нымен қатар макро-микродеңгейдегі салық процесстері. 

Салық менеджментінің субъектісі – заң шығарушы жəне орын-
даушы уəкілет ретіндегі мемлекет, сонымен қатар салық төлеуші 
заңды тұлғалар.

Салық тетігі – мемлекет заң шығарушылық жолмен белгілейтін 
салық салу ережелерінің жиынтығы. Салық тетігі салық төлейтін 
адамдарды, салық салынатын табыс, мүлік, тауарларды айқындайды.

Салық міндеттемесі – салық төлеушінің салық заңнамасына 
сəйкес мемлекет алдында туындаған міндеттемесі, оған сəйкес салық 
төлеуші салық органында тіркеу есебіне тұруға, салық салу нысана-
дары мен салық салуға байланысты нысандарды анықтауға, салық 
жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеуге 
жəне төлеуге, салық есептемесін жасауға, оны белгіленген мерзімде 
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тапсыруға міндетті. Егер салық заңнамасында өзгеше белгіленбесе, 
салық төлеуші салық міндеттемесін дербес орындайды.

Салық нысаны – заң жүзінде айқындалған салық салуға негіз 
болатын табыс, мүлік, қызмет көрсету, ақшалай операциялар жəне 
т.б. көптеген тауарлық-материалдық игіліктер.

Салық оклады – салық төлеушінің белгілі бір нысанынан 
төлейтін салық сомасы.

Салық өлшем бірлігі – есептеу үшін берілген салық нысанынан 
төленетін салық сомасы.

Салық пұл – субъектінің бір нысаннан төлейтін салық сомасы.
Салық режимi – Салық Кодексінде белгiленген салықтарды 

жəне бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеу 
жөнiндегi барлық салық мiндеттемелерiн есептеу кезiнде салық 
төлеушi қолданатын салық заңдары нормаларының жиынтығы.

Салықтық реттеу – салық тетігінің икемді элементтерінің бірі. 
Салықтарды реттеу – салық салудың жалпы деңгейін төмендету 

немесе көтеру есебінен бюджетке алу нормасын өзгерту арқылы 
өндірісті дамытуға мемлекеттің жанама ықпал жасау шараларының 
жиынтығы.

Салықтық реттеудің əдістері – ғылыми негізделген 
концепцияның құрылымдық элементі жəне ел парламенті бекітетін 
кезде орындауға міндетті заңдастырылған норма.

Салық санкциялары – салық салу туралы қолданылып жүрген 
заңнаманы сақтамайтын салық төлеушілер мен лауазымды адамдарға 
салық органдарының мемлекеттік экономикалық жəне əкімшілік 
жолмен ықпал ету құралы. Оларға алуан түрлі айыппұлдар жатады.

Салық саясаты – салық салу саясатындағы ресми салық саяса-
ты, ол салық салудың айқындамалық ерекшеліктерін, оларды жүзеге 
асырудың басты принциптерін, мақсаты мен міндеттерін, шартта-
ры мен əдістерін, тиісті ақпараттық жəне заң шығарушылық базаны 
айқындайды.

Салық ставкасы –  бір өлшем бірлігінен алынатын салық 
мөлшері.

Салық сараптамасы – салық режимін айқындау, оның ішінде 
Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасына 
сəйкес жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы төлемдері мен 
салықтарын белгілеу мақсатында өткізілетін, оған толықтырулар 
мен өзгерістер, келісімшарт жобасын талдау мен бағалауды енгізетін 
міндетті сараптама.
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Салық төлеуші – салықтарды жəне бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдерді төлеуші тұлға. Салық төлеуші салық 
міндеттемесін уақытылы жəне толық көлемде атқаруға; салық 
қызметі органдарының анықталған салық заңнамасының бұзылуын 
жою туралы заңды талаптарын орындауға; салық есептемесі мен 
құжаттарды Салық кодексінде көзделген тəртіппен табыс ету-
ге; салық заңнамасына сəйкес сауда операциялары немесе қызмет 
көрсету кезінде фискалдық жады бар бақылау-кассалық машина-
ларын міндетті түрде қолдана отырып жəне тұтынушының қолына 
бақылау чегін бере отырып, тұтынушылармен қолма-қол ақшалай, 
төлемдік банк карточкалары, чектер арқылы жүзеге асырылатын 
ақшалай есептесуді жүргізуге міндетті тұлға т.б.

Салық төлеушiнiң электрондық құжаты – белгiленген 
электрондық форматта берiлген, ол қабылданып жəне бiрдейлiгi 
расталғаннан кейiн салық төлеушiнiң электрондық цифрлық 
қолтаңбасымен куəландырылған электрондық құжат.

Салық төлеушiнiң электрондық цифрлық қолтаңбасы – 
электрондық цифрлық қолтаңба құралдарынан жасалған жəне 
электрондық құжаттың дұрыстығын, оның салық төлеушiге 
тиесiлiгiн жəне мазмұнының өзгермейтiнiн растайтын электрондық 
цифрлық нышандардың реттiлiгi.

Санды салықтар – нақты шығындарды жабудағы қажеттіліктер 
үшін емес, салық төлеушінің мүмкіндіктеріне қарай салық төлеу. 
Бұл салықтар салық төлеушінің мүліктік жағдайын тікелей немесе 
жанама түрде есепке алады.

Сыйақы – несиелер үшiн; қаржы лизингi бойынша Қазақстан 
Республикасының қаржы лизингiнiң мəселелерiн реттейтiн заң 
актiлерiне сəйкес сыйақы түрiнде берiлген (алынған) мүлiк үшiн; са-
лымдар (депозиттер) бойынша; жинақтаушы сақтандыру шарттары 
бойынша; борыштық бағалы қағаздар бойынша төлемдер – дисконт 
не купон (бастапқы орналастыру құнынан жəне (немесе) сатып алу 
құнынан дисконтты не сыйлықақыны ескере отырып); вексель бой-
ынша төлемдер.

Сыртқы экономикалық қызметтiң тауар номенклатурасы – 
тауар классификациясының тауарларды сипаттау мен олардың ко-
дын белгiлеудiң үйлестiрiлген жүйесiне негiзделген кодтары жүйесi.

Тексеру актісі – шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
шаруашылық қаржы қызметін тексеру нəтижелерін ресімдейтін рес-
ми құжат.
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Туынды бағалы қағаздар – осы туынды бағалы қағаздардың 
базалық активiне қатысты құқықты куəландыратын бағалы қағаздар. 
Туынды бағалы қағаздарға опциондар, своптар, форвардтар, фью-
черстер, депозитарийлiк қолхаттар, варранттар жəне Қазақстан 
Республикасының заңдарына сəйкес туынды бағалы қағаздар деп 
танылған басқа да бағалы қағаздар. Тауарлардың стандартталған 
партиялары, бағалы қағаздар, валюта жəне қаржы құралдары 
базалық активтер болуы мүмкiн;

Тұлға – жеке тұлға жəне заңды тұлға; жеке тұлға - Қазақстан 
Республикасының азаматы, шет мемлекеттің азаматы, азаматтығы 
жоқ адам; заңды тұлға – Қазақстан Республикасының немесе шет 
мемлекеттiң заңдарына сəйкес құрылған ұйым (шетелдiк заңды 
тұлға). Шет мемлекеттің заңдарына сəйкес құрылған компания, 
ұйым немесе басқа да корпорациялық құралым осы Кодекстiң 
мақсаттары үшiн олар құрылған шет мемлекеттің заңды тұлғасы 
мəртебесiне ие ме, жоқ па соған қарамастан дербес заңды тұлғалар 
ретiнде қарастырылады. 

Тұрақты салық мөлшерлемесі – табыс көзіне қарамастан салық 
салу бірлігіне абсолюттік сомада белгілену.

Уəкiлеттi мемлекеттiк орган – мемлекет алдындағы салық 
мiндеттемелерiнiң орындалуына салық бақылауын қамтамасыз 
ететiн Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органы. 

Уəкiлеттi органдар – бюджетке төленетiн мiндеттi төлемдердi 
есептеудi жəне (немесе) жинауды жүзеге асыруға Қазақстан 
Республикасының Yкiметi уəкiлеттiк берген салық органдарын 
қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк

Ұтыстар – конкурстарда, жарыстарда (олимпиадаларда), фести-
вальдерде, лотереялар бойынша, салымдар мен борыштық бағалы 
қағаздар бойынша ойындарды қоса, ұтыс ойындары бойынша салық 
төлеушiлер алатын заттай жəне ақшалай түрдегi табыстардың кез-
келген түр, сондай-ақ құмар ойында жəне (немесе) бəс тігуде алына-
тын мүліктік пайда түріндегі табыстар.

Ізгілік көмек – халықтың өмiрi мен тұрмыс жағдайларын 
жақсарту үшiн, сондай-ақ əскери, экологиялық, табиғи жəне 
техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу жəне 
оларды жою үшiн шетелдерден жəне халықаралық ұйымдардан 
жiберiлген азық-түлiк, халық тұтынатын тауарлар, техника, құрал-
жарақтар, жабдықтар, медициналық құралдар жəне дəрi-дəрмектер, 
өзге де заттар түрiнде Қазақстан Республикасына өтеусiз берiлетiн, 
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Қазақстан Республикасының Үкiметi уəкiлеттi ұйымдар арқылы 
бөлетiн мүлiк.

Шегерім – шегерімге жатпайтын шығыстарды қоспағанда, 
салық төлеушінің жылдық жиынтық табыс алуымен байланысты 
шығыстары.

Шот-фактура – қосылған құн салығын төлейтін барлық 
төлеушілер үшін міндетті құжат. 

 Қосылған құн салығын төлеуші тауарларды, жұмыстарды, қызмет 
көрсетулерді өткізу бойынша айналымдарды жүзеге асырған кезде, 
аталған тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді алушыға 
шот-фактураны жазып беруге міндетті.

 Шот-фактурада төлеуші қосылған құн салығын көрсетуге тиіс:
 1) қосылған құн салығы салынатын айналымдар бойынша – 

қосылған құн салығының сомасын;
 2) қосылған құн салығынан босатылған айналымдар бойынша 

«ҚҚС-сыз» белгісін.
 Егер өнім беруші қосылған құн салығын төлеуші болмаса, 

берілетін шот-фактура «ҚҚС-сыз» деген белгімен жазып береді.
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