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КІРІСПЕ

Үсынылып отырған «Салық салу негіздері» оку кұралы 
«каржы» мамандығы бойынша білім алып жаткан студенттер мен 
мағистранттарға жэне салык салу ісіне кызығушылык таныта- 
тын көпшілік оқырманға ұсынылып отыр. Онда салықтардың 
экономикалык мэні, мазмұпы, қажеттілігі мен аткаратын кызметі, 
салық салуды ұйымдастыру және оны іске асыруды жан-жақты 
ашып көрсету мақсат етілген.

Қазақстан Республикасының салық жүйесі қазіргі кезде өзінің 
қалыптасып, одан эрі даму кезеңінде. Сондыктан салық жүйесінің 
үдайы өзгеріп, жетіліп отыруы заман талабы. Осыған байланы- 
сты оқу қүралында еліміздің салық жүйесіне 1991 жылдан 2011 
жылдары аралығында енгізілген өзгерістер мен толыктырулар 
ескерілген. Оку күралының бірінші тарауында салыктардың 
мазмүны, мэні, қызметі, қажеттілігі баяндалған. Салық салудың 
негізгі қағидалары, салық механизмі мен оның күрамы, салық 
жүйесі жэне оны басқару ісі ашып көрсетілген.

Екінші тарауда Қазакстанда заңды жэне жеке түлғалардың 
табысына салынатын салықтар айтылып, олардың кызмет ету 
механизмдері берілген.

Үшінші тарауда еліміздің салык жүйесіндегі жанама салық- 
тардың түрлері, оларды төлеушілер мен салық салу объектісін 
анықтау үсынылған. Жанама салықтарды есептеу жэне бюджетке 
аудару механизмі қарастырылған.

Төртінші тарауда меншікке салынатын салыктар: жер салығы, 
мүлік салығы, көлік кұралдары салығы талданған.

Бесінші тарауда Қазақстан Республикасында жер қойнауын 
пайдаланушыларға салық салудың тэртібі көрсетілген. Бонустар, 
роялти, үстем пайда салығына түсініктеме берілген.
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Алтыншы тарауда экспортталатын шикі мұнайға, газ конден- 
сатына салынатын ренталық салықты есептеу тэртібі ұсынылған.

Жетінші тарауда кәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлерімен 
айналысатын заңды және жеке түлғалардың сальщ төлеу тэртібі, 
шағын бизнес субъектілеріне салык салу, ауыл шаруашылы 
өнімдерін өндірушілірге салық салуды іске асыру механизмі 
қарастырылған.

Оқу қүралының сегізінші тарауында салықтық экімшілікті 
үйымдастыру жэне жүргізу ісі зерделенген.

Студенттер мен магистранттарға салык жэне салық салу 
тәжірибесін тереңірек білуге, курстың жэне бітіру жүмыстарын 
орындауға, семинарлар мен конференңияларда салық салудан 
баяндама жасауға, салық ісін үйымдастырудың іс-тэжірибесімен 
жан-жақгы танысуға үсынылып отырған оқу қүралының көмегі 
тиеді деп сенім білдіреміз.



1-тарау

САЛЫҚТАР ЖӘНЕ САЛЫҚ САЛУДЫ 
ҮЙЫМДАСТЫРУ

1.1 . Салықтардын экономикалық мәні мен мазмүнм

Салыктар дегеніміз -  мемлекеттік бюджетке заңды жэне жеке 
тұлғалардан белгілі бір мөлшерде жэне мерзімде түсетін міндетті 
төлемдер.

Салықтар -  шаруашылық жүргізуші субъектілердің, жеке 
түлғалардың мемлекет пен екі арадағы мемлекеттік орталықтан- 
дырылған қаржы коздерін күруға байланысты туындайтын қар- 
жылық қатынастарды сипаттайтын экономикалық категория.

Салықтардың экономикалық мэні мынада:
біріншіден, салықтар, шаруашылық жүргізуші субъектілер 

мен халық табысының қалыптасуындағы қаржылық қатынастар- 
дың бір бөлігін көрсетеді;

екіншіден, шаруашылык жүргізуші субъектілер мен халық 
табысының белгілі бір мөлшерін мемлекет үлесіне жинақгап, 
жиынтықтаудың қаржылық қатынастарын реттейді.

Салықтар мемлекеттің қүрылуымен бірге пайда болады жэне 
мемлекеттің өмір сүруі мен дамуының негізгі қаржылық көзі 
болып табылады. Мемлекет қүрылымының озгеруі, өркендеуі 
қашан да болса оның салық жүйесінің қайта қүрылуымен, 
жаңаруымен бірге қалыптасады. Әрбір мемлекетке озінің ішкі 
және сыртқы саясатын жүргізу үшін белгілі бір мөлшерде қаржы 
көздері қажет. Уақыт өте келе салықтың әдістері мен тэсілдері 
мемлекеттің қажеттілігі мен сұраныстарына қарай өзгерді,
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іріктелді, әлеумеп ік жоиомикалық үрдісте салықтың рөлі мен 
қызметтері кеңейді. Салық салудың әдістері мен тэсілдерін үш 
үлкен кезеңге болуге болады.

Бірінші кезеңдс коие дүииедеи орта ғасырға дейін мемлекет- 
тің қаржылық аппараты болмаған. Ол тек жалпы қаражатты ғана 
анықтады.

Екінші кезеңде -  (ХУІ-ХІХ ғасырдың басы) әлемде мем- 
лекеттік мекемелер желісі қалыптаса бастады. Мемлекет қыз- 
меттің бір бөлігін өзіне алды: алымның квотасын орнатты, 
салықтарды жинау үрдісін бақылауда ұстады.

Үшінші кезең -  салық салу жэне оны бекітумен байланысты 
барлық қызметтерді мемлекет өз қолына жинақтады. Аймақтық 
билік органдары мемлекеттің көмекшісі рөлін орындады.

Мемлекеттік үйымның бастапкы даму сатыларында салық 
салудың алғашқы нысаны ретінде қүрбандық аталады. Бірақ 
мүны ерікті нысанда орын алды деп атауға келеді. Қүрбандық 
шалу жазылмаған заң түрінде, яғни мәжбүрлі төлем не алым 
сипатында болды. Сонымен бірге алымның пайыздық нысаны 
нақты бекітілді.

Салықтар -  мемлекет қаржысының тұракты қайнар көзі.
Мемлекет салықтарды экономиканы дамыту, түрақтандыру 

барысында қуатты экономикалық тетік ретінде пайдаланады.
Мемлекеттің экономикаға араласу дэрежесі, яғни мемлекеттік 

реттеу, қоғам дамуының эрбір кезеңіндегі шешілетін нақты 
мақсаттары мен міндеттеріне байланысты. Бұл реттеудің қай 
түрін болмасын, экономикалык қатынастарды салық саясатының 
көмегімен бөлу жэне қайта бөлу құрайды. Осы арқылы мемле- 
кет экономика дамуының ңиклдік ауытқуларын жеңілдетеді, 
инфляцияға қарсы күрес жүргізеді, өндірістік жэне элеуметтік 
инфракұрылымды дамытады жэне әлеуметтік қақтығыстарды 
жеңілдетеді. Мемлекет салық саясатын жүргізу барысында 
рентабелділік, қоғамдык көзкарас пен қажеттілік сиякты крите- 
рийлерге өктемдік жасайды.

Салықтың экономикалық мазмүны олардың негізгі функция- 
ларымен сипатталады. Салықтың ең негізгі функциясы болып
-  фискалдық саналады. Бұл функция салықтардың табиғаты- 
мен бірге пайда болған, яғни мемлекеттің қалтасын (бюджетті)
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толтыру үшін, кәсіпорындар мен азаматтардың ақшалай табы- 
сының бір бөлігін эквивалентсіз, мәжбүрлеп алу негізінде тол- 
тыру. Салықтың осы функциясының аркасында мемлекеттің 
акшалай коры пайда болады жэне мемлекет омір сүруі мен эрі 
қарай қызметін атқаруы үшін материалдық жағдайлар жасай- 
ды. Фискалдық функция мемлекеттің экономиканы реттеудегі 
рөлін арттырудың объективті алғышарттарын қүрастырады. Ал 
бүл өз кезегінде, салықтың экономикалық функңиясына сэйкес- 
тендіріледі.

Салық теориясы -  қаржы ғылымдарының арасында бүрыннан 
дамып келе жатқан ғылым. Салықтың жеке дара пэн ретінде қа- 
лыптасуы XIX ғасырдан бастау алады. Салық салудың тәжірибесі 
мемлекеттің салыққа деген қажеттілігінің әсерінен туындады.

Мемлекет қызмет етуінің эртүрлі салаларындағы қоғамның 
мүдделерін білдіреді, тиісті саяси-экономикалық, қаржы, элеу- 
меттік, демографиялық жэне тағы басқаларды эзірлейді жэне 
жүзеге асырады. Әлеуметтік-экономикалық үдерістердегі мемле- 
кеттік реттеу субъектісі мен объектісінің озара эрекет ету қүралы 
ретінде қаржы-несие жэне бага механизмін қолданады.

Экономикалық санат ретінде салықтар туралы ғылыми түжы- 
рымдардың қалыптасуына, салық салудың тәжірибесін жетіл- 
діруге негізделген мемлекет пен азаматтардың арақатынасын- 
дағы салық нысандары туралы ұсыныстар негіз болды. Ежелгі 
философтар (Ксенофонт, Аристотель) мемлекеттің кіріс көздерін 
жеңілген халықтарға салынатын салықтармен шектемей, оларды 
гүрлендіруді ұсынды.

Ортағасырлық схоласттар жэне рухани қайта туудың фи- 
лософтары (Ф. Аквинский, XIII ғ . ) теологиялық, философиялық 
жэне заң шығармаларындағы қаржы танымдылығында тек қана 
төтенше жағдайларда гана мемлекетке көмек ретінде азаматтарға 
салық салуды енгізуді ұсынды.

Сауда капитализмінің пайда болуы мен қалыптасуы қаржы 
шаруашылығының кажеттілігіне қарай мемлекеттік табыс пен 
шығыстың бөлінуіне (Ж. Боден), теория мен практиканың өзара 
байланысына, салықтың мемлекеттің уақытша табыс көзінен 
түрақты табыс көзіне айналуына негіз болды.

Меркантелистер XVII ғасырда (Д. Локк, Т. Гоббс мемлекеттік
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қызмет ретіндегі салықтың біліктілігімен қатар, тікелей немесе 
жанама салықтардың қайсысы қажет екендігі туралы мэселе- 
лерді қарастырды. Салық төлеушілердің көзқарасы мен салық 
салу объектісі (жер, мүлік) туралы үтымды ұсыныстар айтты. 
Ал физиократтар (Ф. Кенэ, 1694-1774; О. Мирабо, А. Тюрго) 
XVIII ғасырдың екінші жартысында алғаш рет салық салудың 
эділдігі, салықтарды аудару, табыс көзі туралы мәселелерді 
зерделеді. ¥ зақ  уақыт бойы экономикада салықтың рөлі туралы 
классикалык козқарас үстемдік етті.

Салық тауар өндірісімен, коғамның топтарға бөлінуімен бірге 
пайда болды. К. Маркстің айтуы бойынша «Мемлекет өмір сүруі- 
нің негізі салықта жатыр». Капиталистік қатынастардың қалып- 
тасуы мен дамуы барысында салықтың мэні арта бастады: әскер 
мен флотты үстауға, дайын өнімді өткізу мен шикізат нарығын 
қамтамасыз етуге, қазынаға қосымша қаражаттар қажет болды.

Салыктың мэні болып міндетті жарна ретінде жалпы ішкі өнім 
нақты құнының бір бөлігін қоғам пайдасына қарай мемлекеттің 
өз игілігіне алуы танылады. Жарнаны жалпы өнім өндірісінің 
негізгі қатысушылары қамтамасыз етеді:

- нақты табыс алатын, материалдық жэне материалдық емес 
игіліктерді өз еңбегімен қалыптастыратын жұмысшылар;

- шаруашылық субъектілер, капитал иегерлері, кэсіпкер тұл- 
ғалар.

Салық төлемдері, баждар мен өзге де міндетті төлемдер 
мемлекеттің қаржылық ресурсын қалыптастырады. Салықтың 
экономикалық мазмұны бір жағынан, шаруашылық жүргізуші 
субъектілер мен азаматтардың өзара қарым-қатынасы, ал екінші 
жағынан, мемлекет -  мемлекеттік табысты қалыптастыру түрінде 
сипатталады.

Макроэкономикалық деңгейде салықтың мазмұны өз қыз- 
метін жүзеге асыру барысындағы мемлекеттің жалпы ішкі өнім 
өндірісіндегі үлесін көрсетеді, сонымен катар элеуметтік бағ- 
дарламаларды қаржыландыруркономиканың, аймақтың жеке- 
леген салаларын колдауға бағытталған экономикалық бағдар- 
ламаларды, элеуметтік салада қызмет ететін -  денсаулық сақтау, 
білім беру, басқарма, қүқыктык тэртіпті қорғау органдарын, 
әскерлерді үстау барысында сипатталады.



XX ғасырдың бірінші жартысында дүниежүзілік қаржы ғы- 
лымында экономикалық саясаттың ең қуатты қүралы ретінде, 
салық салудың реттеу функңиясын пайдалану қажеттілігі пайда 
болды. Бүл көзкарастар А. И. Буковеңк, П. П. Гензел, И. М. Ку- 
лишер, В. Н. Твердохлебовтың «Шетел мемлекеттерінің салығы» 
(1926) атты монографиясында, П. В. Микеладзенің «Шетел 
мемлекеттеріндегі салық салу жүктемесі» (1928) атты кітабында, 
К. Ф. Шмелевтың «Салық салудың жүктемелік мәселелері» 
(1928), А. А. Тривустың «Салық-экономикалық саясаттың күралы 
ретінде» (1925), В. В. Дитманның «Салықты аудару» (1930) атты 
еңбектерінде толық сипатталған.

Салық функңиясы -  бүл оның касиеттерін корсететін тэсілі, 
яғни осы экономикалық категорияның қоғамдық міндеттемесін 
қалай жүзеге асыратынын бейнелейтін салық мэнінің көрінісі. 
Барлық салық функңияларының мақсаты бір -  ол, мемлекеттің 
салық жүйесінің жэне олардың бюджет саясатының тиімділігін 
анықтауы.

Салықтың реттеуші функңиясы, олардың үдайы ондіріс 
проңесінің серпініне жэне көлеміне ықпал етуімен ерекшелінеді. 
Салықтың озгеруі тауар (жүмыс, қызмет) үсынысы мен 
сүранысының, сондай-ақ инвестиңия мен жинақты арттыруына 
немесе қысқартуына экеліп соғады. Сонымен қатар салықтың 
еңбек белсенділігін, ресурстар жинағын, инноваңияны, қоршаған 
ортаны қорғау үшін экономикалық жағдайлар туғызады немесе 
керісінше жояды. Сондықтан да салық салу -  мемлекеттің на- 
рықтық шаруашылыққа араласуының анағүрлым белсенді кү- 
ралы. Ол экономикалык осуді, элеуметтік қүрылымдарды жыл- 
дамдатуға немесе баяулатуға қабілетті.

Салықтың ынталандырушы функңиясы, экономиканың жеке 
субъектілеріне салық салудың ерекше тэртібін (жеңілдетілген 
жэне қарапайымдатылған) қолдануымен байланысты. Жалпыға 
бірдей қойылған салық ставкасын төмендету, салық салына- 
тын базаны ығыстыруды, салық төлемдерінің мерзімін үзар- 
туды (қысқартуды) енгізуді, бюджетті-салықтық несиені 
үсынуды, салықтың бірнеше түрін бірыңғай міндетті жарнаға 
шоғырландыруды жэне басқа да үқсас шараларды пайдалану 
арқылы мемлекеттің салық салуды басқару органдарының, нақты
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кәсіпорындар мен азаматтардың иелігіне косымша акшалай ко- 
рын ұсынады. Бұл ресурстар, шаруашылық субъектілері мен жеке 
тұлғалардың өндірісті ұйымдастырудағы қаржы мүмкіншілігін 
жэне игіліктерді түтынуын арттырады. Салық салудың жеңілдік- 
тері мен қарапайымдылығы мемлекеттің экономикалық жэне 
элеуметтік артықшылықтарды қолдау эдісі болып табылады.

Осыдан жүздеген жылдан астам бүрынғы ғалым-экономис- 
тердің айтуы бойынша, мемлекеттің салық саясатының фис- 
калдық, реттеуші, ынталандырушы функңияларымен катар, 
түрактандырғыш функңиясы да қолданыла бастады, яғни салық 
үлттық рыноктың түрақты қызмет етуінің материалдық негізі 
жэне әрекет етуші коғамдык-саяси кұрылымның колдаушысы 
ретінде қарастырылды. Мэселен, АҚШ-та соғыстан кейінгі жыл- 
дары салықтарға, экономикалық циклді тұрақтандырғыш рөлі 
ұсынылды. Елдің экономикалық жағдайына байланысты, бас- 
қару құрылымдары, салықты төмендете отырып, мемлекет сұ- 
ранысын ынталандыруға, экономикалық өсу қарқынын артты- 
руға, кәсіпкерлерді инвестицияға карай итермелеуге, ал салықгы 
арттыра отырып инфляцияны элсіретуге, экономикалык циклді 
тұрақтандыруға тырысты. Мұның бэрі кәсіпкерлерді өндірістің 
анағүрлым жетілдірілген түріне немесе шаруашылық ұйымдарын 
ондіргіш формаларына қарай бағыттауы үшін, қаржы ғалымдары 
мемлекеттен, белгілі салалардағы нақты жетістіктерге қол 
жеткізген тұлғалар мен фирмалар үшін салық жеңілдіктерін 
беруін өтінуді іске асырды.

Осылайша, арада біраз уақыт өткеннен соң, салык салудың 
тұрақтандырғыш функциясы салық жүйесінің халықтың эл-ауқа- 
ты нашар дамыған топтары үшін, оларды әлеуметтік қорғай- 
тын кепілдік рөлін, яғни қоғамның әлеуметтік түрақтылығын 
қамтамасыз ететін жаңа қызмет атқара бастады.

Қоғамның элеуметтік жағдайы төмен топтары үшін жеңілдік 
жиынтығын ұсынумен қатар, элеуметтік корғау функциясын 
жэне азаматтардың табысына салық салудың үдемелі эдісін пай- 
далануға байланысты салықтың әлеуметтік теңестіру функңия- 
сының қызмет етуі кажет.

Қазіргі мемлекеттердің барлығында дерлік, азаматтарды 
экономикалық қиыншылықтан қорғауды қамтамасыз ететін
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олеуметтік қолдау жүйееі бар. Әлеуметтік қолдау дегеніміз -  қо- 
гамның табысы аз мүшелеріне, қаржылай көмек ретінде көрсе- 
іілетін үкімет бағдарламасы. Оларға жұмыссыздык бойынша 
жлрдем ақы, қарттар мен мүгедектерге берілетін зейнетақы жэне 
ол-ауқаты нашар отбасыларына берілетін әлеуметтік көмектер 
мен элеумет-тік сақтандырудың басқа да түрлері жатады. Осын- 
дай бағдарламаларға мемлекеттің тегін медиңиналық кызмет 
көрсетуі, тегін пэтер беруі, сондай-ақ табысы аз отбасыларына 
олеуметтік қызметтер көрсетуі жэне т.б. жатады. Әлеуметтік қор- 
гау бағдарламасының мэні қоғамдағы табысты қайта бөлумен 
іске асады. Осылардың негізінде біреулерден салық өндіріліп 
алынып, екінші біреулеріне жэрдем акы ретінде беріледі. Қазіргі 
қогамның әлеуметтік түрақтылығын қамтамасыз ететін салық 
қүралдарының негізгісі болып: жүмысты үсынушылар мен жал- 
данып жүмыс істеушілердің әлеуметтік салығы жэне жеке түл- 
і алардың табыс салығы бойынша салық жеңілдігінің жүйесі жа- 
тады.

Салықты кайта бөлу функциясының мэні шаруашылықтың 
ортүрлі субъектілерінің табыс болігін, мемлекет пайдасына 
қайта болуінде. Бүл функцияның әрекет ету көлемі ЖІО-дегі 
салықтардың көлемімен анықталады.

XX ғасырдың аяғында мемлекеттің нарықтық экономи- 
каны реттеу механизмі, салықтардың теориялық зерттеулер- 
де бүрын соңды болмаған сапалық жаңа функциясын тапты. 
Салық салудың реттеуші функциясының бір бағытының корінісі, 
дэлірек айтқанда, сыртқы сауданы жэне сыртқы экономикалық 
қатынастарды реттеуі салық салудың жаңа интеграциялық функ- 
ңиясына түрленді. Оның пайда болуы дүниежүзілік шаруашылык- 
і ы дамытудың, яғни үлттық экономика мен шаруашылық омірді 
жан-жақты интернационализациялау арасындағы өзара байла- 
нысты нығайту процесінің ерекшелігімен сипатталды. Салық 
мсмлекет үшін өңірлік, шаруашылық жэне саяси көзқарастармен 
байланысқан, біртүтас экономикалық кеңістікті қалыптастыру 
күралдарының бірі болып қалды.

Мемлекеттің шаруашылық өмірінің өзара байланысының өсуі 
мен интернационализациялау процесініц ең жаркын көрінісі бо- 
лып ЕО ішіндегі экономикалык интеграция, яғни экономика мен
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саясаттың еуропалык оңірлср үшін де, жалпы дүниежүзі үшін де 
маңызды факторы болып саналды. ЕО-тың мүшелес елдерінің 
үлттық салық жүйелерін сэйкестендіру мен үйлестіру саяса- 
ты ЕО-тың ішкі интеграңиялық процесін қамтамасыз етудің ең 
қуатты күралы болды.

Салық салудың интеграңиялық функңиясы үлттық салық сая- 
сатын өңдеу кезінде басқа елдердің салық климатының жағдайын, 
көршілес мемлекеттермен қолданылатын салық ставкалары, шет 
мемлекеттерде салық реформаларын жүргізудің болашақтағы 
бағыты мен тәжірибесі сияқты факторларды ескеруді қажет етеді.

Салық, сондай-ақ экономиканың жағдайын тексеретін бақы- 
лау функңиясын да атқарады. Бюджетке салықтардың түспеуі 
(уақытында келіп түспеген ақшалай төлемдер мен олардың 
жиналмаған сомасының есеп айырысу колеміне қарсылығы) 
өндірісті үйымдастыру мен басқаруға, тауар айналымының қа- 
лыптасуына, ақша-несие жүйесіне, эсіресе, әлеуметтік саясатты 
жүргізуге күрделі кедергісін тигізеді. Өндірістің шағын көлемі 
мен рентабелсіздігі, өніммен жабдықтау қиыншылығы, кэсіп- 
орындар арасында ақшалай есеп айырысудың бүзылуы, жүмыс- 
пен қамту мен инвестиңияның қүлдырауы, төмен дэрежелі жала- 
қы мен әлеуметтік жэрдемақылар -  міне, осындай экономикалық 
факторлар, бюджетке келіп түсетін салық көлемін томендетеді. 
Мүның нәтижесі белгілі -  мемлекеттің салықгы жинауының 
түрақтылығы мен артуы, ең алдымен, іскерлік белсенділікті да- 
мытумен, өндіріс тиімділігін арттыруымен жэне халықгың эл- 
ауқатын көтерумен тікелей байланысты. Қазынаның салықтық 
көздерін, салық төлеушілердің мүлкіне, табысына (пайдасына), 
шаруашылық айналымына салық талаптарын қатаңдату жолы 
арқылы емес, керісінше, бүларды дамыту үшін жағдайлар туғызу 
негізінде нығайтуы қажет.

Салық салудың бақылау функңиясының арқасында салық 
механизмінің тиімділігі бағаланады, қаржы ресурстарының 
қозғалысын бақылау қамтамасыз етіледі, салық жүйесі мен 
бюджеттік саясатқа өзгерістер енгізу қажеттілігі анықталады. 
Бюджетті-салықтық, яғни фискалдық қатынастардың бақылау 
функңиясы тек бөлу функциясының эрекет ету жағдайында 
ғана көрінеді. Осылайша, бүл екі функция шектелген бірлікте
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фискалдық қатынастар мен бюджеттік саясаттың тиімділігін 
анықтайды.

Салыктың кұндык категория ретінде қаржы категориясының 
жиынтығынан ерекшеленетін, өзіндік айрықша белгілері мен 
козғалысының озіндік түрлері бар.

Салықтың озіндік ерекшелігі болып, олардың монополиялык 
сипаты есептеледі. Салық салу жағынан мемлекеттің бәсекелесі 
жоқ жэне болуы да мүмкін емес.

Салық жүйесін анағүрлым тиімді пайдалану үшін салықтың 
мэнін, орнын жэне рәлін дүрыс түсіну кажеттілігінің маңызы 
зор. Өткен уақыттағы ғалымдардың қаржы жайлы еңбектерін 
зерттей отырып, олардың салыктарға деген козқарастарының 
қаншалықты зиялы жэне орынды екеніне козіміз жетеді. Осыған 
байланысты АҚШ-тың эйгілі саяси қызметкері Б. Франклин 
(1706-1790): «Әрбір адам өлуге жэне салық толеуге міндетті», - 
деп айтып кеткен болатын.

1.2. Салық механизмі және салык салу кағидалары

Нарықтық экономиканың қалыптасу кезеңінде салық салу сая- 
сатының негізгі бағыты -  салық жүйесін қүру жэне оның тиімді 
кызмет етуіне мүмкіншілік беретін салық механизмін іске асыру.

Салық механизмі салық теориялары ауқымында үйымдасты- 
рушылық-экономикалық категория ретінде қарастырылып, со- 
нымен қатар объективті түрде ондіріс жасалған үлттық табыстың 
болігін қоғамдастыру арқылы қайта таратушы қатынастардың 
басқаруына кажетті проңесс. Бүл проңесте күрастырылатын 
барлық катынастар сферасына қарай:

1. Салықтық жоспарлау;
2. Салықтық реттеу;
3. Салықтық бақылау сиякты үш ішкі жүйені шектеуге болады.
Салықтық механизм салықтық күкыкка, салык салуды бас-

қарудың негіздеріне сүйене отырып, салықтық қатынастарды 
рсгтеуге мүмкіндік береді.

Қандай да бір салықты қалыптастыру кезінде колданыла- 
гын накты салықтық тэртіп салык заңдарының баптарына ғана 
емес, сондай-ақ оларға қатысты басып шығарылатын нүсқалық
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көрсетілімдерге байланысты. Бұл механизм қызметтің ұйымдық- 
кұқықтык нысандарына, төлеушінің мэртебесіне: заңды немесе 
жекетұлғаға байланысты бөлінеді. Салыктык өндіріске салықтық 
үрдіске қатысатын тараптардың қүқықтары мен міндеттерінің 
толықтылығымен шартталатын ерекшеліктер тэн.

Салықтық тактика салықтық механизмнің функционалды 
мазмұнын анықтаумен қатар, қоғамдық өмірдің барлық барысы- 
на тікелей эсер етеді. Оңтайлы салықтық механизмді қабылдауы 
жүйелі салықты таңдауды, оларды бюджетке есептеудің жэне 
төлеудің сэйкес нормалары мен ережелерімен қамтамасыз етілуін 
білдіреді. Салықтық жеңілдіктер мен санкциялардың қүрамы да 
маңызды. Олар салыктық реттеудің кұрамалык бөлігі -  салықтық 
бақылау сияқты салықтық реттеудің бастапқы негізі ретінде орын 
алады.

«Салық санатының» ішкі әлеуетінің практикасында іске 
асырудың экономика-құқықтық тэсілі ретінде қалыптасатын са- 
лықтық механизм ұдайы өндірісті мақсаттарына қызмет етеді, 
жалпы мемлекеттік, корпоративті жэне жеке экономикалық 
мүдделер арасында тепе-теңдікке жетуге себін тигізеді. Функ- 
ционалдық қатынаста салықтық механизм элементтерінің эре- 
кеттері екі қосалқы: фискалды жэне реттеуші жүйемен шектел- 
ген. Олардың арасында тепе-теңдікті сақтау оңтайлы салықтық 
мехагизмді құру туралы айтуға мүмкіндік береді.

Салықтық механизм -  бұл салықтық құқық қатынастары 
(салықтық жоспарлау) субъектілерінің жоспарлы, накты орын- 
далған, болжамдық салық міндеттерін бағалауын, белгіленуін, 
ынталандырушы сипаты ретінде мемлекет бюджетінің орындау 
барысында ағымдағы араласудың ғылыми -  негізделген шара- 
лардың қабылдануын (салықтық реттеу) жэне салық заңының 
(салықтық бақылау) нормаларының бүзылуы кезінде эсер ету 
шараларының санкцияларын аныктайтын, мемлекеттің заң акті- 
лерінің барлык арсеналдарының айрыкша құқықтық норма- 
ларымен регламенттелетін, өзара әрекет ететін үш қаржылық- 
бюджеттік саланың кешені.

Салық салудың әдістері мен жолдары, салық салудың негізгі 
қағидалары салық салуды үйымдастыру салық механизміне жа- 
тады.
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Қандай да бір механизмнің кұрамында бірнеше тетіктер мен 
)лементтер болады. Сол сиякты салык механизмі де белгілі бір 
еалық элементтерінен тұрады.

Салық салу элементтеріне:
- субъект;
- объект;
- салық көзі;
- салық ставкасы;
- салық өлшем бірлігі;
- салық оклады;
- салық жеңілдіктері;
- салық төлеу мерзімі мен тэртібі;
- салық төлеушінің жэне салык кызметі органдарының кұ- 

қықтары мен міндеттері;
- салық төлеуін бақылау;
- салықтық жазалау шаралары жатады.
Осы элементтерге жеке-жеке токталатын болсақ:
Салық төлеуші (субъект) -  салықты жэне бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдерді толеу жоніндегі заңды міндеті бар 
і үлга.

Қазақстанда салық толеушілер:
- резидент жэне резидент емес заңды тұлғалар;
- Қазақстан Республнкасының азаматтары, шетел азаматтары 

жзне азаматтығы жоқ адамдар болып жіктеледі.
Салық объектісі -  заң жүзінде негізделген салық салуға негіз 

болатын табыс, мүлік, қызмет көрсету, ақшалай операциялар 
жоііс т. б. көптеген тауарлық-материалдық игіліктер.

Салық козі -  салық салынатын табыс. Салық салынатын 
іабыс жылдық жиынтық табыс пен шегерімдердің айырмасы 
ретінде анықталады.

Салық ставкасы -  бір өлшем бірлігінен алынатын салық мөл- 
шері. Ставкалар түрақты немесе пайыз нысанында белгіленеді.

I Іайыздық салық ставкасы прогрессивтік, регресснвтік жэне 
мроиорционалдық (тұрақты) болып бөлінеді.

I Ірогрессивтік ставкалар салык салынатын табыстың өсуіне 
сойкес ұлғайып отырады.

ІІропорционалды ставкалар керісінше, салық салынатын
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табыстың мөлшеріне байланыссыз тұракгы пайызбен тағайын- 
далады.

Регрессивті салық ставкасы -  салық салынатын табыс мөлше- 
рінің өсуіне қарай салық ставкасының төмендеуі.

Тұракты салық ставкасы салық объектісінің көлемінен тэуел- 
сіз бірыңғай сома түрінде белгіленеді.

Салық олшем бірлігі -  есептеу үшін берілген салық 
объектісінің өлшем бірлігі.

Салық оклады -  салық төлеушінің белгілі бір объектісінен 
төлейтін салық сомасы.

Салық жеңілдіктері -  заңға сэйкес салық төлеушіні біртіндеп 
немесе салық төлеуден түгел босату. Салық жеңілдіктеріне 
салықтан толык босатылатын, салык салынбайтын минимум, 
шегерістер, салық ставкасын томендету, салық төлеу мерзімін 
үзарту, т. б. жатады. Заманауи мемлекетте жеңілдіктің:

- салық салудан объектінің минималды белгілі бір бөлігін бо- 
сатуды қарастыратын салық салынбайтын минимум;

- есептелген табыс сомасынан жеңілдіктерді алып тастауды 
карастыру (мысалы, асырауындағылар мен мүгедектер үшін жэне 
т. б. ) немесе салық салынатын табыс қүрамына енгізілмейтін 
белгілі бір сома мөлшерін белгілеу;

- жекелеген салық субъектілері мен салық төлеуші санаттары 
үшін салық ставкаларын томендету;

- бюджетке төленетін салық сомалары шегінде өзара тиімді 
негізде атқарушы билік органдарының кәсіпорындарға салық 
жеңілдігі, шегерім, салық несиесі түрінде берілетін мақсатты 
салық жеңілдіктері;

- жекелеген түлғалар немесе салық толеушілер санатын салық 
төлеуден толық босату сияқты түрлері бектіледі.

Преференциялар инвестиңиялық жэне инноваңиялық 
шығындарды қаржыландыру үшін максатты салык жеңілдіктері 
мен инвестиңиялық салық несиесі түрінде белгіленеді.

Салық несиесі, басқаша сөзбен айтқанда, салық төлеу мер- 
зімін үзарту, кез келген несие сияқты, қайтарымдылық пен ақы- 
лық негізінде кэсіпорын мен салық органы арасында жасалған 
тиісті келісімшарт негізінде рәсімделеді. Жекелеген жағдайда 
мемлекет салықтар бойынша бересін есептен (недоимка) шыға- 
руды қолдануы мүмкін.
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Жеңілдік кезеңі заң бойынша бекітілген салық уақытын 
білдіреді.

Мемлекет салық салу кезеңіне байланысты: күн сайынғы, он 
күндік, тоқсандық, жылдық сияқты төлеу мерзімін бектіеді.. Мем- 
иекеттік қаржы ресурстарының қалыпты күрылуын қамтамасыз 
ету үшін ағымдағы (аванстық) төлемдер енгізіледі, бүл салық 
салу кезеңі ішінде бекітіледі. Салық салу кезеңінің соңында есеп- 
іелген жэне ағымдағы төлемдер сомасын салыстыру арқылы са- 
пықтарды қайта есептеу жүргізіледі. Қайта есептеу нэтижесінде 
скі жағдай туындауы мүмкін: бересі, бюджет алдындағы салық 
юлеушінің қарызын білдіреді жэне артық төлеу, салық төлеуші 
алдындағы мемлекеттің қарызын білдіреді.

Салық толеуші шегерімдерді жылдық жиынтық табыс алу- 
меп байланысты шығыстарды растайтын қүжаттары болған кезде 
жүрі ізеді.

Салықты толеу мерзімі -  салықтар мен басқа да міндетті 
юлемдердің бюджетке төлену уақыты.

Салық төлеу тэртібі белгіленген мерзімде салықты төлеген 
кезде алдымен бюджетке қандай салықтар төлеу керек екенін, 
>ііііи төлеу кезіндегі белгілі бір дәйектілікті белгілейді.

Салық толеушілердің қүқығы: 
қолданылып жүрген салық жэне бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдер туралы, салық заңдарындағы озгерістер ту- 
ралы салық қызметі органдарынан ақпарат алу;

салық қатынастары мәселелері бойынша өз мүдделерін 
қорғау жэне оны өзі не өз өкілі арқылы білдіру;

-  салық бақылауы нәтижелерін алу;
салық бақылау нэтижелері бойынша салық жэне бюджет- 

ке төленетін басқа да міндетті толемдерді есептеу мен толеу жо- 
нінде салық қызметі органдарына түсіндірме табыс ету;

-  жеке шотынан салық міндеттемелерінің орындалуы бойын- 
іиа бюджетпен есеп айырысудың жай-күйі туралы көшірме алу;

-  Салық Кодексінде жэне Қазақстан Республикасының бас- 
ка да заң актілерінде белгіленген тэртіппен салықтық тексеру 
актілері бойынша хабарламаға жэне салық қызметі органдары 
лауазымды адамдарының әрекетіне (эрекетсіздігіне) шағым жа-
саУ’ Д.А. Қонаев
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-  салық құпиясының сақталуын талап ету;
-  еалық салуға қатысы жоқ ақпарат пен құжаттарды табыс 

етпеу.
Салық төлеушінің міндеттері:
-  салық міндеттемелерін дер кезінде жэне толық көлемінде 

орындау;
-  салық қызметі органдарының анықталған салық заңдарын 

бұзушылыктарды жою туралы заңды талаптарын орындау, сон- 
дай-ақ қызметтік міндеттерін атқаруы кезіндегі заңды қызметіне 
кедергі жасамау;

-  нұскама негізінде салық қызметі органдары лауазымды 
адамдарының салық салу объектісі жэне салык салумен бай- 
ланысты объект болып табылатын мүлікті тексеруіне жол беру;

-  салық есептілігі мен құжаттарды заңға сәйкес тэртіппен та- 
быс ету;

-  сауда операцияларын жасаған немесе қызметтер көрсеткен 
кезде тұтынушылармен ақшалай есеп айырысуды фискалдық 
жады бар бакылау-касса машиналарын міндетті түрде пайдалана 
жэне түтынушының қолына бақылау чегін бере отырып жүргізу.

Салықты төлеуді бақылау -  салық заңдарының орындалуын, 
мемлекетке түсетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді 
есептеу дүрыстығын жэне олардың уақтылы толену мэселелері 
бойынша заңды жэне жеке түлғаларды тексеру. Салықты төлеуді 
басқаруды тек қана салық қызметі органдары жүзеге асырады.

Салық салу қағидалары:
Салық механизмінің қызметі белгілі қағидаларға сүйеніп іске 

асырылады. Қазақстан Республикасының Салық Кодексі салық 
ісін мынадай қағидаларға негізделіп жүргізілуін талап етеді:

-  міндеттілік қағидасы бойынша салық төлеуші салықтық 
міндетін толық жэне белгіленген мерзімде орындауы тиіс;

-  нақтылық қағидасы бойынша Қазақстан Республикасында- 
ғы бюджетке төленетін төлемдер мен салықтар нақты болуы тиіс;

-  эділеттілік қағидасы бойынша Қазақстан Республикасында 
салық салу жалпыға бірдей жэне міндетті болады, жеке түрдегі 
жеңілдік жасауға рүқсат етілмейді;

-  біртүтастылық қағидасы бойынша Қазақстан Республикасы 
аумағында жалпыға бірдей салық жүйесі қолданылады;
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жариялылык қағидасы бойынша салықты реттеуші норма- 
і ивгік құқықтық кесімдер ресми басылымдарда жарық көреді;

Салық ісін тиімді ұйымдастыру мақсатында салықтарды 
Оелі ілі топтарға бөліп жіктейміз.

Салықтарды мынадай ерекшелік белгілері бойынша:
1. Салық салу объектісіне байланысты;
2. Қолдануына қарай;
3. Салық салу органына байланысты;
4. Экономикалық ерекшелігіне байланысты;
5. Салық салу объектісін бағалау дэрежесіне қарай жіктейміз.
Салық салу объектісіне қарай салықтар тікелей жэне жанама

га іыктар болып жіктеледі.
Тікелей салықтар тікелей табысқа немесе мүлікке салынады.
Тікелей салықтарға: 

корпорациялық табыс салығы; 
жеке табыс салығы; 
жср салығы;
көлік құралдарына салынатын салық жэне т. б жатады.

Жанама салықтарды тұтынушы төлейді. Тауар немесе қызмет 
багасына алдын ала салық енгізілгендіктен, іс жүзінде оны бюд- 
же і ке сатушы аударады. Жанама салықтарға: 

қосылған кұнға салынатын салық; 
акциздер жатады.

Ііюджетке түскен соң қолданылатын белгісіне қарай салықтар 
жалпы жэне арнайы болып жіктеледі.

Жалпы салықтар бюджетке түскен соң, жалпы мақсатта 
жүмсалады. Оған корпорациялык табыс салығы, қосылған құнға 
салынатын салық жэне т. б кіреді.

Лрнайы салықтар бюджетке түскен соң, алдын ала белғіленғен 
иііқі ы шараларға, мысалы, көлік қүралдарына салынатын салық 
жол қорын құруға жұмсалады.

Салық салу орғанына байланысты салықтар жалпы мемле- 
ксітік жэне жергілікті болып болінсе, экономикалық белгісіне 
карай табысқа салынатын салық жэне түтынуға салынатын салық 
Гюлып жіктеледі.

'1'абысқа салынатын салықтар салық толеушінің кез келген 
салық салынатын объектісінен түсетін табысынан алынады.
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Олардың санатына: табыс садығы, пайдаға салынатын салық 
кіреді.

Тұтынуға салынатын салықты салық төлеуші тауар немесе 
қызмет кұнын төлеғен кезде төлейді. Оған қосылған кұнға салы- 
натын салық пен акцнздер жатады.

Салық салу объектісін бағалау дэрежесіне қарай салықтар 
нақтылы жэне дербес болып бөлінеді.

Нақтылы салықтар салық толеушінің салық салынатын 
объектісінің сыртқы белғісіне қарай салынады. Оған жер салығы, 
мүлік салығы жатады.

Дербес салықтар салық төлеушінің салық салынатын 
объектісінен алатын табыс мөлшеріне байланысты салынады. 
Оған корпорациялық табыс салығы, жеке табыс салығы жатады.

Қазақстан Республикасының жалпы салық жүйесі тікелей 
жэне жанама салықтардың қосындысынан тұрады. Тікелей 
салықтар салық төлеушілердің табысына немесе меншіғіне 
тікелей қойылады. Біздің елімізде оларға: жер салығы, мүлік 
салығы, табыс салығы жэне т. б. жатады. Ал жанама салықтар -  
тауар бағасына немесе көрсетілетін қызметтер тарифіне үстеме 
ретінде қойылып, тұтынушылармен төленеді. Тікелей салық салу 
кезінде ақшалай қатынастар мемлекет пен салықты төлеушілер 
арасында пайда болса, ал жанама салықтарда -  салық субъектісі 
болып мемлекет пен толеуші (тауарды немесе қызметтерді 
тұтынушы) арасында делдалдық қызмет атқаратын тауарды 
(қызметті) сатушылар саналады.

Тікелей салықтар, сондай-ақ нақты жэне өзіндік болып 
жіктеледі. Нақты салықтар мүліктің жеке түрінен төленсе, ал 
өзіндік салықтар заңды немесе жеке тұлғалардың табыс көзінен 
немесе декларация бойынша өндіріліп алынады. Мұнымен қатар, 
тікелей салықтардың бір түрі тек заңды түлғалармен төленсе, 
екіншілері -  тек жеке тұлғалармен, ал үшіншісі -  эрі заңды эрі 
жеке тұлғалармен төленеді.

Жанама салықтар да сипаты жағынан сан қырлы. Олардың 
құрамына жеке (тауардың ерекше түрлері мен топтары бойынша) 
жэне әмбебапты акциздер кіреді.

Салықтың алғашқы жіктелуі XVII ғасырдың бастапқы кезінде 
салықтарды жер иелерінің табысына (жер салығы -  тікелей 
салық, басқалары -  жанама) салу негізінде құрылды. Бере келе
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А ( 'мит ондіріс факторларына (жер, еңбек, капитал) сүйене оты- 
I>і.і11, жер иелерінің табысын капиталдан жэне еңбектен түсетін 
пібысгар деп толықтырып, сәйкесінше тікелей салықтар қата- 
рі.ііш да екі -  капитал иесінің кәсіпкерлік пайдасына жэне жалда- 
мшіы жүмысшының жалақысына салынатын салықтарды енгізді. 
Жаиама салықтар жайлы А. Смит: «бүл шығынмен байланысты 
пиіыктар болғандықтан, осылайынша түтынушыларға беріледі», 

дсп айтып кеткен.
Ііарлық салықтар ҚР-ның салық заңдылығы мен Консти- 

іутциясының талаптарына сәйкес Парламентпен жэне кейбір
* .п ціііларда Елбасымен белгіленеді.

А. И. Худяков пен Г. М. Бродскийдің «Салық салу теориясы» 
.імы еңбегінде салықтарды пайдалану сипатына байланысты 
-к.іііііы жэне арнайы (мақсатты) салықтар деп жіктейді. Салық 
гаііу жүйесінде кейбір салықтар бюджетке келіп түскен соң, 
бніджеттің басқа да кірістерімен араласып, жалпы кажеттілік- 
іеріе жүмсалады, яғни бүл -  жалпы бағыттағы (абстракциялы) 
пілыктар. Ал енді кейбір салықтар нақты бір шараларды қар- 
-м.ілаидыру үшін қолданылады, яғни бүл арнайы салықтар. 
Млселен бүған элеуметтік салықтарды жатқызуға болады. Қазіргі 
кг іде арнайы салықгар (бүрын бюджеттен тыс қорларға аудары- 
іііі і.ііі) бюджетте ерекшеленіп көрсетіледі. Айта кету керек, көп 
-мігдайларда арнайы салықтар бюджеттен тыс арнайы қорлардың 
і ибыс көзі ретінде бекітіледі.

')коиомикалық эдебиеттерде арнайы салықтар туралы эртүр- 
ііі иікірлер қарастырылған. Мәселен, С.Г. Пепеляев өзінің ең- 
Гісктеріиде осы арнайы салықтардың жақсы жақтарына былай 
і ииаттама береді: біріншіден, психологиялық көзқарас бойынша 
і ішық төлеушілер мүндай салықты бар ынталарымен төлер 
сді; екіншіден, салықтардың мақсатты сипаттамасы белгілі бір 
(максатты) шығындарды жүзеге асыру қажеттілігімен айқын- 
далады.

Ііарлық салықтардың бюджетке өз жолдамалары бар, яғни 
оларды дүрыс есептеу, төлем мерзімі жэне т. б., сондай-ақ бересіні 
(мезгілінде төленбеген салық) өндіріп алу да мемлекеттің ортақ 
м.пметімен камтамасыз етіледі. Салықтың бірнеше белгілері 
Оойынша жіктелуінің толық сипаттамасын келесі суреттен көре 
ішасыздар (1-кесте).
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Са.іыктын жіктелуі
1-кесте

Белгісі Салык түрі Қыскаша сипаттамасы

Салықтарды
пайдалану
сипаттамасына
байланысты

Жалпы Салықтардың бю дж еттің басқа  
кірістерімен араласып ж ұмсалуы .

Максатты Нақты шараларды пайдалану үш ін  
қолданылады.

Салық
төлеуш і мен
мемлекеттің
өзара
қатынасы
бойы нш а

Тікелей Салық төлеуш ілердің  табысына 
нем есе  м енш ігіне тікелей койылады.

Ж анама Тауар бағасына нем есе көрсетілетін  
қызметтер тарифіне үстем е ретінде  
қойылып, тұтынуш ылармен төленеді.

Салықтарды  
өндір іп  алу 
органдарына  
байланысты

Республикалык М емлекет табысы болы п саналатын 
салықтар.

Ж ергілікті Жергілікті бю дж еттің  табыс көзі 
болып саналатын салықтар.

Салықтарды
төлеу
формасына
байланысты

Ақшалай Акшалай ф ормада төленетін салықтар.

Натуралды Жер қойнауын пайдалануш ылардың  
келісім інде бекітілген, кен өнім дерін ің  
үлесі ретінде салықтар.

Субъекті
бойы нш а

Заңды тұлғалар Субъектісі болы п заңды түлгалар, 
резидент ж эн е резидент ем ес, тұракты  
м екем елердің корпорациялык салығы.

Жеке тұлғалар Жеке тұлғалармен төленетін жеке  
салыктар.

О бъектілердің
экономикалык
белгілері
бойы нш а

Табыска
салынатын

Кез келген салык субъектісінің  
табысынан алынатын салықтар.

Тұты нуға
салынатын

Тауарлар мен қы зметгерді тұты ш  аны 
үш ін төленетін шығын салыктар.

Бюджеттік  
реттеу кұралы 
ретінде

Бектітілген Бю джеттің белгілі түрінің табыс 
көзі ретінде заңға сәйкес бекітілген  
салыктар.

Реттеуш і Жыл сайынғы бекітетін бю дж ет  
пр оңесін де жоғарғы бю дж еттен  
төменгі бю дж етке оны теңестіру  
максатында берілетін  салыктар.
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Кестеніц жалгасы
( ііііык салу  
оЛі.екгісін 
Оін іілау 
ир сж ссін е  

ОіІІІЛІПІЫСТЫ

Кадастрлік Салыктарды есептеу  ж әне өндіріп  
алу салык объектілерінің т ізім дем есі 
негізінде, оларды ң накты табыстарын 
есепке алмай, көрсетілген табыс  
нормасымен ж үзеге асырылады.

Декларация
бойы нш а

Салық төлеуш і табы с көлемін, кажетті 
ж еңілдіктері мен ш егерімдерін  
көрсетеді ж ән е салык сомасы н  
есептейді.

Табысты алу 
көзінде

Табысты алган ж ерде салық төлеуш і 
жүмы с істейтін занды түлганың  
бухгалтерімен сол ж ерде есептеліп , 
төленеді.

Патент
негізінде

Кэсіпкерлік қызметтің эртүрлі қызмет 
түріне патент енгізуінде.

( 'алықты жіктеудің жэне бір белгісі болып, олардың эконо- 
микага тікелей немесе жанама әсер етуі саналады. Осы белгілері 
ОоІІынша салық төлемдерінің жалпы жиынтығынан: баға 
курылымын, ондіріс шығынын, инвестиңияны жэне жұмыспен 
кимтуды реттейтін салықтар ерекшеленеді. Салықтардың 
чи ніомикалықжіктелуінің осы түрі, эрбір салықтың шаруашылық 
кі.і «меттеріне жан-жақты эсер ететіндіктен, шартты сипаттамада 
Гіоиады жэне экономикалық қатынастардың барлық салаларына 
/іч іі 111ы эсерін тигізеді. Қандай да бір салық түрінің, экономикалық 
кубылыстың нақты бір түріне жатқызуы кезінде, оның үстемдік 
.чч-рі сскеріледі.

1.3. Салық жүйесі: даму кезеңдері, салык салуды үйым- 
дастыру

Қа шқстандағы нарық экономикасына көшу барысында эко- 
иомикалық реформалар жүргізгенде мемлекет алдына салық 
жүііосі арқылы тиімді жэне оңтайлы салық қатынастарын құру 
мосслесі орын алды.

Салық жүйесін мемлекет пен заңды жэне жеке түлғалар ара- 
сындағы қаржы катынастары жэне осы қатынасты анықтайтын
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салықгар, салык механизмі, яғни салық салу әдістері мен тэсіл- 
дері, жолдары, салық заңдары мен салыққа қатысты кесімдердің, 
салық қызметі органдарының жиынтығы құрайды.

Салық жүйесі мемлекет қаржы көздерін жасаудың ең негізгі 
қүралы болуымен қатар ел экономикасын қайта қүруға, өндірістің 
үлғайып дамуына жэне саяси элеуметгік шаралардың толығымен 
іске асуына мүмкіндік туғызады. Еліміздің салық жүйесінің да- 
муып 4 кезеңге бөліп қарастыруға болады.

-  1 -кезең (1992-1995 ж .) -  жаңа салық жүйесі базисінің, салық 
кезезінің өңделуі жэне іске қосылуы;

-  2-кезең (1996-1998 ж. ) -  нарықтык экономика талаптарына 
сай келетін салық жүйесін қүруды аяқтау;

-  3-кезең (1998-2000 ж. ) -  барлық қағидалардың ескерілуі 
арқылы салық жүйесіне өзгерістер мен толықтыруларды енгізу, 
салық жүйесін одан эрі жетілдіру;

-  4-кезең (2001-2002 ж. ) -  Жаңа Салық Кодексі қабылданып, 
іске қосылды.

Қазақстан Республикасының 1991 жылдың 25 желтоқсанында 
қабылданған Қазақстан Республикасындағы Салық жүйесі тура- 
лы Заң тәуелсіз салық жүйесін қүрудың ең алғашқы бастамасы 
болып табылды. Бүл еліміздің экономикасын реформалаудағы 
күрделі жүмыстардың бірі болып саналады. Осы кезеңдерде елде 
көптеген өзгерістер болды жэне экономиканың дамуына көптеген 
қүбылыстар, атап айтқанда, меншіктің көптеген түрлерінің да- 
муы, шаруашылық жүргізуші субъектілер мен мемлекет арасын- 
дағы қатынастардың қүқықтық негізде жүргізілуі жэне т. б. 
кұбылыстар іске аса бастады.

Осы Заң бойынша алғаш рет Қазақстан Республикасында 42 
салықтың түрі қызмет етті жэне олар:

-  жалпы мемлекеттік салықтар -  (10);
-  міндетті түрде төленетін жергілікті салықтар мен алымдар 

- ( Ц ) ;
-  жергілікті салықтар мен алымдардың -  (18) түрі болып 3 

топқа бөлінеді.
Бұл салықтардың негізін табыс салығы, пайдаға салынатын 

салық, қосылған құнға салынатын салық, акңиз салыгы, жер 
салығы жэне т. б. салықтар құрады.
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Лиі піііқы салық жүйесінің көптеген кемшіліктері де болды. 
\ і >ні аіі і қанда, басқа елдерге карағанда біздің салық жүйеміздің 
і іііі.іі іа и ан ғылыми жэне практикалық тәжірибелерінің 
•м і ь і пксі чдігі, салық түрлерінің көптігі, халықаралық салық салу 
і' іп іідіішірының назардан тыс қалуы, айналымды анықтаудың 
міі.інді.ігы, дэлелсіз берілген жеңілдіктердің көптігі, т. б. Осыдан 
и іні імііміздің салық жүйесін реформалаудың қажеттігі туын- 
ін іі.і Қа іақстан үкіметі 1992 жылдың басында салық жүйесін 

м иті н і үрде реформалаудың конңепңиясын қабылдады.
1995 жылга дейін салықжүйесін жетілдіру бойынша біршама 

ііпі|щіііф жүзеге асырылды, бірақ бүл жүйелі түрде жүргізілмеді, 
ін і і іінсн қолданыстағы экономикалық жағдайға «бейімделуге» 
іни і.і і гилды жэне үнемі озгертіліп отырды.

Ойтсс де, нарықтық қатынастардың одан эрі қарай дамуы,
.... . эртүрлі жаңа нысандарының пайда болуы,
І ііііікліаи экономикасына шетелдік инвестиңиялардың кеңі-
.....  шртылуы басқарудың экімшілік жоспарлы эдісі кезінде
іиі п.ініасқан салық жүйесінің жекелеген түстарының тиімсіз- 
нмсріп ашық көрсетті, бүл өз кезегінде салық салу саласын 
іуПпсйлі озгертуге эрі оны халықаралық стандартқа сәйкестен- 
111»у кажеттігін туындатты.

Лгалмыш конңепңияны іске асырудағы негізгі кезең болып 
I гі і.ікч ган Республикасы Президентінің 24. 04. 95 ж. қабылдаған 
"і ініық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
іурішы» Заң күші бар Жарлығы табылады. Ол 1995 жылдың 1 
іііпідесінен бастап іске қосылды, нэтижесінде бүрын қызмет ет- 
и'іі 42 салық түрінің орнына 11 салықтар мен алымдар қызмет 
ічіч ін болды. Бүл кезеңінде үлттық салық жүйесінің дамуы мен 
міиі.пггасуы макроэкономикалық тұрақтандыруға жету, эконо- 
мика субъектілерінің белсенді қаржы-шаруашылық қызметтері 
үіііні қолайлы жағдай жасау, салық базасының өсуі жэне әлеу- 
мгііік мэселелерді шешуғе мүмкіндік беруімен сипатталады. 
Микрожономикалық тұрақтылық орта мерзімді мақсатқа ба- 
і і.п галган жэне салық бюджет механизмдері аркылы кайта болі- 
ні' і іп қаражаттар арқылы жағдайы нашар салык төлеушілер 
ирпсында қаражаттарды бөлу жолымен өндірістік коммерция- 
н.ік қызметтің дамуын ынталандырады. Бұл Салық Заңдылығы
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бойынша еліміздің салық жүйесі нарықтық қатынастар талабына 
біршама бейімделіп, халықаралық тәжірибеге мейлінше жақын- 
датылды.

1999 жылы салық жүйесі 5 рет күрделі өзгерістерге үшырады. 
Осыған орай 2000 жылы 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Ре- 
спубликасында 17 түрлі салықтар мен алымдар қызмет етті. 
4-кезеңде, яғни2001 жылдың 12 маусымында Жаңа Салық Кодексі 
қабылданып, 2002 жылдың 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. Бүл кезеңде жалпы ішкі өнім, жалпы 
үлттық өнім, жалпы үлттық табыс тэрізді макроэкономикалық 
көрсеткіштердің өсуін сипаттайтын экономикалық өсудің баста- 
луымен байланысты. Осы кезеңде мемлекеттік бюджетке түсетін 
салық түсімдерінің санын арттыратын салық базасы үлғаюының 
объективтік үдерісі басталды. Өзгермелі салық қатынастары 
салықтық реттеуді үйымдастыру мен мемлекеттік бюджетті 
қүрудың жаңа қағидаларына өтудің қажеттігін анықтады.

2001 жылдан бастап республикада салыстырмалы түрде ірі 
салық төлеушілердің мониторингі енгізілді. Мониторинг қаржы 
есептерінің оңделген электронды нысандарын жинақтаумен, 
салық міндеттемелері, салық есептілігі, сатып алу жэне өткізу 
кітаптары негізінде жүзеге асырылды. Ірі салық төлеушілер 
мониторингін енгізу нэтижесінде осы санатқа жататын толеуші- 
лерден түсетін салықтар молшері өсті жэне олардың бюджеттегі 
орны жоғарылады. Сонымен, ірі салық төлеушілердің бюджеттегі 
салық үлесі 2001 жылы 33%-дан 2005 жылы 52%-ға дейін ості.

Салықтарды жинауды көбейтудің келесі жолы трансфертті 
баға қүруды бақылау болды. Әлемдік тэжірибеге сүйене оты- 
рып, ҚР-ның «Трансфертті бағаларды қолданудағы мемлекеттік 
бақылау туралы» заңы жэне оған сәйкес норматнвті актілер 
қабылданды. Осы заңға сэйкес қолданбалы бағаның нарық 
бағасынан 10% ауытқуына рүқсат етіледі, ал басқа жағдайда 
салық толеушінің табысы сүраныс негізінде жинақталатын 
бағалар негізінде есептеледі. Осы заң күшіне енгеннен бастап, 
әлемдік қарым-қатынас операңияларындағы трансфертті бағалар
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һүридыпа тексерістер жүргізілді, сонымен катар мұнай жэне 
моіи л идардың орташа экспорттаушы бағаларымен айтарлықтай 
мрожсде жақын екендігі байқалды. 1995 жылдың 1 шілдесінен 

Гніг і іін 2002 жылға дейін Қазақстан Республикасында бұған дейін 
ічілдамыста болған барлық актілерді бір Заңға біріктірген ҚР-ның 
"( іі лықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
іуралы» Заңы қолданылды.

Дегенмен, 1995 жылдың шілдесінен бастап жүргізілген салық 
І'< і|іормасымен қатар орын алған Қазақстан экономикасындағы 
нигрісіер салық жүйесін одан эрі өзгерту қажеттігін негіздеді. 
» іііідықтан2001 жылдыңшілдеайында2002жылдың 1 қаңтарынан 
Оіісіші қолданысқа кірген «Қазақстан Республнкасының Салық 
мідсксі» енгізілді. Салық кодексі бүрынғы салықтық заңна- 
міілирында қалыптасқан экономикалық негізді сактап қалды 
іһ.іііс салық жүйесі туралы барлық жағдайларды біріктіретін 
іімілгыз кодталған қүжат болып табылды. Мүнда салық қүқық 
іміі ымасындағы барлық қатысушылардың міндеттері мен 
і укықтары нақты анықталған жэне салық міндеттерін орын- 
лаү үдсрісі регламенттелген, салық бақылауының жүзеге асу 
і рсжсдері қүрылған, салықтар жэне басқа да бюджетке төленетін 
міндсіті толемдер тізімі, сонымен катар барлык салық жүйесінің 
і і.і імсті үшін қажетті маңызды түсініктер жэне қүралдар 
инықгалған.

Горгінші кезеңде, яғни 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
і ч і лдаиысқа енгізілген жаңа салық кодексінің енгізілуімен байла- 
ін.ігі ы эрі ол:

- олеуметтік экономикалык мэселелер мен оларды шешу үшін 
іплі.ік қүралдарының заңды рэсімделуі жэне нақты экономи- 
ічілық анықталуы;

ж о н о м и к а н ы ң  ш икізат  е м е с  сал асы  ү ш ін  сал ы к ауырт-  
іііілыі ып т о м ен д ет у ;

экіміиілік кедергілерді азайту;
- салықтық экімшіліктендіру тиімділігін арттыру сияқты си- 

іиіі іарға ие.
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында мынадай салықтар 

мгн міндетті толемдер кызмет атқарады: 
корпораңиялық табыс салығы;
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- жеке табыс салыгы;
- косылган құн салығы;
- акциздер;
- жер койнауын пайдаланушылардың салықтары мен арнайы 

төлемдері;
- әлеуметтік салық;
- жер салығы;
- көлік кұралдары салығы;
- мүлік салығы.
Алымдар:
- заңды түлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін алым;
- жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркеғені үшін алым;
- жылжымайтын мүлікке құкықтарды жэне олармен жасалған 

мәмілелерді мемлекеттік тіркегені үшін алым;
- жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркегені үшін алым;
- радиоэлектрондық кұралдары жэне жоғары жиеліктегі 

қүрылғыларды мемлекеттік тіркегені үшін алым;
- механикалық колік құралдары мен тіркемелерді мемлекеттік 

тіркегені үшін алым;
- теңіз, өзен кемелері мен шағын көлемді кемелерді мемле- 

кеттік тіркегені үшін алым;
- кемені немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын мем- 

лекеттік тіркеу үшін алым;
- азаматтық эуе кемелерін мемлекеттік тіркегені үшін алым;
- дәрі-дэрмек құралдарын мемлекеттік тіркегені үшін алым;
- автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасы аумағы 

бойынша жүргені үшін алым;
- аукциондардан алынатын алым;
- жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицен- 

зиялық алымы;
- телевизия жэне радио хабарларын тарату ұйымдарына ра- 

диожиілік спектрін пайдалануға рұқсат беру үшін алым.
- жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы;
- жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін 

төлемакы;
- коршаған ортаны ластағаны үшін төлемакы;
- жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемақы;
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орманды пайдаланғаны үшін төлемакы; 
срскше қорғалатын табиғи аймақтарды пайдаланғаны үшін 

і и ичіакы;
ридиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемақы; 
ксме жүретін су жолдарын пайдаланғаны үшін төлемакы; 
сыртқы (корнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін төлемакы; 
кала аралық жэне (немесе) халықаралық телефон байланы- 

і і.і н бері ені үшін төлемақы; 
мемлекеттік баж; 
коисульдық алым; 
ксдсн төлемдері.

Қа іакстан Республикасы салық жүйесін баскару Қазақстан 
ІЧчиубликасы Конституциясы бойынша Президентке, Парла- 
мги і кг, үкіметке, Қаржы министрліғіне жүктеледі.

( 'илык кызметі орғаны Қазақстан Республикасы Қаржы ми- 
іінгіріііі і Салық комитетінен жэне облыс, Астана, Алматы қала- 
нмры, аудандар мен қалалар бойынша салық комитеттерінен 
і уриды.

Қаржы министрліғінің салық комитеті салықтар жэне бюд- 
і » і кг голенетін басқа да міндетті төлемдердің толық эрі уақтылы 
іуі уінс мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ететін жэне салық 
і.і.і імггі органдарын басқаратын орталық атқарушы орган болып 
і пПылады. Салық қызметі органдарына салық жэне бюджетке 
ннігііггііі басқа да міндетті төлемдердің толық түсуін, міндетті 
ігііиетақы жарналарының толық жэне дер кезінде аударылуын 
і<іім іамасыз ету жөніндегі, сондай-ақ салық төлеушілердің салық 
мін ігггемелерінің орындалуына салық бақылауын жүзеге асыру 
імпіііідегі міндеттер жүктеледі. Салық органдары тиісті жоғары 
і урі ап салық қызметі органдарына төменнен жоғары қарай тіке- 
игІІ (нігынады жэне жергілікті атқарушы органдарға жатпайды.

Уокілетті мемлекеттік орган салык органдарына басшылык 
і іі< ауді.і жүзеге асырады.

( 'алық органдарының бірінші басшыларын кызметке уәкілет- 
11 мсмлскеттік органның бірінші басшысы тағайындайды.

( 'алық кызметі органдарының негізгі қүкықтары:
Салық Кодексіне сэйкес кесімдік-күкықтык актілерді жасау 

і .ніг бгкіту;
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- өз өкілеттігі ауқымында салық міндеттемелерінің туындауы, 
аткарылуы жэне тоқтатылуына байланысты түсініктеме беру;

- салыктык бақылауды жүргізу;
Қазақстан Республикасы заңнамасында бекітілген талаптар- 

ды сабактай отырып, салык төлеушінің салык міндеттемесімен 
байланысты ақша қаражаттарының қүжаттарын, бухгалтерлік 
кітаптарды, есептерді, сметаларды, қолма-кол акшаны, бағалы 
қағаздарды, есеп айырысуларды, деклараңияларды жэне өзге де 
қүжаттарды тексеру;

- Салық төлеушіден есептелген жэне төленген салық жэне 
бюджетке толенетін басқа да міндетті төлемдер туралы, жинақ- 
таушы зейнетакы қорына жасалатын міндетті зейнетақы жар- 
налары туралы қүжаттарды талап ету;

- салықтық тексеру барысында салық заңдылықтарын 
бүзушылықтарды растайтын қүжаттарды тэркілеу;

- Қазақстан Республикасы үкіметі бекіткен тізбе бойынша 
салық төлеушіден электрондық қүжаттарды алу;

- банктерден жэне банктік операңиялардың жекелеген түр- 
лерін жүзеге асыратын үйымдардан салық төлеушінің банк шот- 
тарының нөмірін, ондағы ақша қозғалысы мен калдық туралы 
мэліметтер алу, т. б.

Салық қызметі органдарының міндеттері:
- салык төлеушінің қүқықтарын сақтау;
- мемлекет мүддесін корғау;
- салық толеушілердің салық міндеттемелерін дүрыс орын- 

дауын жэне жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы 
жарналарын толық эрі уақтылы аударуын бақылау;

- салық төлеушілердің, салық салу объектілерінің жэне 
төленетін басқа да міндетті төлемдердің есебін жүрғізу;

- салық тексерулерін нүскама бойынша жүргізу;
- салық қүпиясын сақтау;
- салық заңнамасын бүзған салык төлеушілерге экімшілік ша- 

раларын қолдану;
- мемлекет меншігіне айналған мүліктерді есепке алу, сақтау, 

бағалау, өткізу жэне оны өткізуден түскен түсімнің бюджетке 
толық эрі уақтылы түсуін бақылау, т. б.

Салық салу ісін үйымдастыруда жэне іске асыруда негізгі
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у міііс іы  аудан бойынша салық комитеттері ж үргізеді десек  
и|>і і.ік болмайды.

Дудаи бойынша салык комитеті: 
силық гөлеушілермен жұмыс істеу; 
силық аудиті; 
сріксіз өндіру; 
қуқықтық қамтамасыз ету; 
ү і і і.і мдастыру-бақылау;
ңқиаратпен қамтамасыз ету жэне есеп сияқты болімдерден  

і' \ риладі.і.
I 11ді эрбір болімнің негізгі қызметтерін қыскаша көрсетсек, 

иіі иімсіідегідей.
( 'ііііық телсушілсрмен жүмыс істеу бөлімінің негізгі қызметі: 

силық төлеушілердің есебін  жүргізу; 
силық гөлеушілерге тіркеу нөмірін беру; 
салык төлеушілерге салық заңнамаларын түсіндіру; 
сссп қүжаттарын, деклараңияларды кабылдау, олардың дү- 

рі.н жасалғанын камералдық тексеру; 
ішгснт беру, т. б.

( 'и лықтық аудит бөлімінің негізгі қызметі: 
күжіггтық тексерулер жүргізу;
клсіпорындардың жабылуына байланысты тексеру жүргізу; 
сіілық комитетіне түскен арыздарды, өтініштерді тексеру; 
хрономстраждық зерттеу жүргізу арқылы патент күнының 

лүрысгыгын тексеру, т. б.
( ллықтарды еріксіз ондіру бөлімінің негізгі қызметі;
- силық төлеушілердің бюджетке толенбеген карыздарын 

ііііі.ік гиу, талдау;
- салық гөлеушінің есеп шотынан салықты өндіріп алу тура- 

и.і үкім іпыгару;
- силықтан қарызы бар салық төлеушілердің банктегі шотта- 

рі.ш гскссру;
силык төлеушілердің мүліктерін тэркілеу; 
аукңион үйымдастырып тэркіленген мүлікті сатып, бюджет- 

ко силықты түсіру;
жскслеген салық төлеушілерде фискальдық жады бар бақы- 

іиу кисса аппараттардың бар-жоғын, дүрыс жүмыс жасауын тек- 
* сру, г. б.
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Құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің негізгі кызметі:
- салық комитетін Заңдармен, нұскаулыктармен, өзге де заңна- 

малық кесімдермен қамтамасыз ету;
- сотгарда, кұқықтық коргау органдарында салык комитетінің 

мүддесін коргау, т. б.
¥йымдастыру-бақылау қызметінің болімінің негізгі қызметі:
- Салық комитетінің іс жосиарын жасау жэне оны іске асыру;
- 2-Н есебін жинақтап, жасау;
- жогаргы органдарга мэліметтер беру;
- мәліметтер алмасу, т. б.
Ақпаратпен қамтамасыз ету жэне есеп бөлімінің негізгі 

қызметі:
- бюджетке түскен салықтардың есебін жүргізу;
- салық толеушілердің жеке шотын ашу жэне жүргізу;
- 1-Н есебін жинақтап, жасау;
- болжама мәліметгердің орындалу есебін түрақты жүргізу, т. б.

Бақылау сұрактары.
1. Салықтың аныктамасын беріңіз.
2. Салыктар м ен алымдардың айырмашылығы неде?
3. Салыктың экономикалык м энін көрсетіңіз.
4. Салык салуды ң негізгі кағидалары кандай?
5. Салык механизм і, салыктар ж үйесі, салық салу ж үйесі деген ді калай 

түсінесіз?
6. Қ азақстанда салық салуды ж үзеге асыратын мекемелерді атаңыз.
7. Салык органдарының негізгі м індеттері м ен кұкыктарын атаңыз.
8. Салык төлеуш інің м індеттері мен кұкыктарын атаңыз.
9. Қазақстанда салық салу ісін  зерттейтін кандай ғалымдарды білесіз?

1.4. Салық саясаты: түрлері, мақсаты және міндеттері

Нарықтық экономика мемлекеттің басқару проңестері мен 
реттеуін жоюуын білдірмейді. Мэселенің мэні бүл проңестер 
шаруашылық жүргізуші субъектінің өндірістік-қаржы қызметіне 
тікелей араласулары кажет екендігінде. Мемлекет нарықтық 
механизмнің қызмет етуі мен осы механизмнің комегі арқылы, 
соның бірі салық болып табылатын, энономикалық проңесстерді 
реттейтін кажетті шарттарды жасауы кажет.
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імжомикалық даму жағдайы шамамен бірдей эр елде эко- 
нпмиіиіны мемлекеттік реттеу дэрежесі эртүрлі. Мемлекеттік 
іичісудіц сц үлкен әсері Швецияда орын алады, ал кішірек 
і Ч>< ікоде мемлекеттік реттеу Германия, Жапония жэне АҚШ- 
пі прі.іп алады. Салық экономиканы мемлекеттік реттеудің ең 
мнііыіды элементтерінің бірі, сонымен қатар ол экономикаға 
ч гр ггудің қаржылық-экономикалық жүйесінің күрамдас болігі 
інніып габылады. Елдің салық жүйесін қүру арқылы, мемлекет 
мны ыіржы саясатының белгілі бір мақсатына пайдалануына ты- 
1>ыі піынын айтып өтуге болады. Ол осымен байланысты салық 
і ині агыпа қатысты дербес бағыт болады.

< алі.ік саясаты  мемлекеттің экономикалық саясатының бір 
і і о і і і і  і Салық негізін, мөлшерлемесін, жеңілдіктерін жэне шеге- 
|іІмдерін озгерту жолымен іске асырылады. Салық саясаты эко- 
іһімнкпга мемлекеттің араласуы нәтижесінде мемлекеттік бюд- 
'мчіі калыптастырады жэне жалпыүлттық өнімнің (Ж ¥Ө) 
п\ м.імымен, экономиканыңжеке секторларынасалыкшараларын 
іннідапу дэрежесімен айқындалады. Мэселен, жеңілдіктер мен 
шгігрімдердің болмашы көлемімен үштастырылатын кең ауқым-
11.11 ішық негізі салық салудың біркелкі мөлшерде болуын қамта- 

мік і.гі етін, экономиканың жекеше секторына ресурстарды орна- 
ии и.іру үдерісіне мемлекеттің араласуы ауқымын томендетеді.

ҚІ’-да салық саясатын жүргізудегі басты мақсат -  отандық 
інупр ондірушілерді мемлекет тарапынан қолдау, мемлекеттің 
Ііиііі жономикалық дамуына ықпал ететін саясат жасау, жеке сек- 
іор іцрдың жедел дамуына жағдай жасау, шетел инвестиңиясын 
і ііргуда кедергілердің алдын алу, яғни мемлекет пен салық төлеу- 
мп ігрдің талап-тілегін ортақтастыру. Экономикалық негізделген 
і 1111 ы қ саясаты қаржыны салық жүйесі арқылы орталықтандыруды 
оңгіійдандыру мақсатын коздейді. Батыс экономистері салық са- 
нгигыіі бөлек алып жэне салықтардың іс-эрекетін мемлекеттің 
іін.п ыстарының жағдайын зерттеп білмей карастырмайды. Оны 
і іим.іқтардың, ең алдымен, мемлекеттің өз функциялары мен 
міпдсттерін шешуге қызмет етуін қамтамасыз ететіндігімен 
гүгіпдіреді. Жоғары дамыған нарықтық қатынастар жағдайында 
і іпіық саясатын мемлекет өндіріс қүрылымын озгерту, аумақты 
шомомикалық дамыту, халықтың табыстылық деңгейін котеру 
мнкгатында үлттық табысты қайта бөлу үшін пайдаланады.
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Салық саясаты мемлекеттің қаржы қажеттіліктерін жаб- 
дықтау мақсаттарындағы елдің салық жүйенің калыптасуы мен 
мемлекеттің экономикалық, каржы жэне заңға сүйенген өл- 
шемдерінің, қоғамның жеке элеуметтік топтары, сонымен қатар 
қаржы корын кайта бөлісудің есебінен ел экономикасының 
дамуының жиынтығы болып табылады. Мемлекет бүл қызметте 
салыққа тэн функңияларға арқа сүйейді жэне белсенді салық сая- 
сатын өткізу үшін бүл функңияларды қолданады.

Мемлекеттің экономикалық дамуы кезеңінде маңызды сана- 
латын экономикалық жағдайы мен максатына байланысты, салық 
саясатын жүзеғе асырушы эртүрлі эдістер қолданылады. Эко- 
номикалық саясаттың қүрама бөліғі бола түра, ол мемлекеттің 
экономикалық саясатының эдістері мен түрлеріне арка сүйейді.

Салық саясаты эдістерінің бірі максималды салықтар саяса- 
ты болып табылады. Бүл жағдайда мемлекет халықтан барынша 
көптеп қаржылық ресурстарды алу мақсатында жоғары салық 
мөлшерлемесін енғізеді, салык жеңілдіктерін азайтып, коптеғен 
салык түрлерін енғізеді жэне де бүндай саясаттың зардабы қандай 
болатынына коп мэн бере бермейді. Әлбетте, салық саясатының 
бүл эдісі салык толеушінің жэне коғамның экономикалык да- 
муына ешқандай үміт бермейді. Мүндай саясат мемлекет үшін 
төтенше жағдайға, экономикалық дағдарысқа жэне соғысқа алып 
келеді. Максималды салықтар саясатын жүрғізуде экономикалық, 
әлеуметтік жэне саяси алғышарттар бүл уақытта болмайды, 
бүндай саясат салдары кенет келеңіз келесідей окиғаларға экеп 
соқтырады.

Біріншіден, салық төлеушілерде салықтардың төлемінен 
кейін іс жүзінде үлғаймалы үдайы өндіріске мүмкін қаржы ре- 
сурстер қалмайды. Елдің экономикасы жылдан жылға қаржы 
дағдарысына үшырап, барлық өндіріс салаларындағы өсу 
қарқындары қүлдырайды.

Екіншіден, кең масштабта мемлекетке тиесілі салық са- 
лудан түсетін каржы қүралдардың жартысы мемлекеттік бюд- 
жетке түспей, жаппай салықтық жасырушылық орын алады. 
Салықтардың салық орғанында есепке алуда түрған эрбір үшінші 
ресми салық төлеушісі салықты тіптен, төлемейді, ал екіншісі 
заңмен белғіленғен мөлшерден аз төлейді, тек қана алтыдан бір
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(•«• ііі і гшіа салық төлеуді азаматтық борышым деп қабылдап 
і• ■ іі.ік колсмде төлейді.

Үіііііишден, «көлеңкелі экономика» жаппай сипат алып, 
•рі үриі багалаулар бойынша өндіріс деңгейі 25 пайыздан 40 

іін ііі.і н а жетеді. Бірақ салықтан жалтарынған қаржы ресурстары 
Һ <иү иидс ондірістің дамуына жұмсамай, олар шетелдің банкте- 
| і| ігігі і пкптарына аударылып басқа мемлекеттің экономикасына 
"күмі.іс істейді».

Ьүл 1998 жылы тамызда кенеттен болған қатал қаржы дағ- 
мі|іі.!Сі.піың, кейінірек салық саясаты мен нарықтық экономиканы 

гн и гііді қолдану арқылы экономиканы дамытудың мемлекеттік 
I" і іоуінің, соның ішінде салыкты өзгертудің маңызды себепте- 
|і|||ІҢ оірі болды.

< алық саясатына эсер етудің басқа формасы экономикалық 
ііпму сиисаты болып табылады. Мемлекет осы жағдайда кэсіп- 
іі« |ніс*р үшін салық прессін элсіретеді, элеуметтік бағдарлама- 
іиріи сң алдымен, өз шығындарын қысқартады. Осы саясаттың 

мііһпіі ы атауында көрініп түрғандай, капиталды басты кеңейту- 
мімі қимтамасыз ететіндей етіп инвестиңиялық белсенділікті
i.итілапдыруы болып табылады. Мүндай саясат экономикалық 
іиі ііі|)ысқа өтуге қауіп төндіретін экономикалык тоқырау бо- 
іііііі.ін дсп жатқанда жүзеге асырылады. Салық саясатының үқ-

• ні одістері «Рейганомика» атауын алған жэне XX ғасырдың 
НІІ .и.ілдарының басында АҚШ-та қолданылған. Салык саясатын 
ііі \ |и і іуде оның субъектілері салық төлеушілердің экономикалық 
мүцдслсріне эсер ете отырып, салық төлеушілердің өздері үшін 
іиімці олардың шаруашылығының шарттарын күра алады.

( 'илық саясатының белгілі мөлшерде нэтижелілігі, оның 
іи 11 инс мемлекет қандай қағидаларды енғізетіндігіне тэуелді бо- 
ін п.і ( 'алықтық жүйені қүрастырудың негізғі қағидалары: 

іікелей жэне жанама салыктардың арақатынасы; 
салык салуда озық қойылымды қолдануы жэне оларың озық-

ii.п і.іның деңгейі немесе үйлесімділік койылымының басымды- 
н.іі ы;

салық салудың дискреттілігі мен үздіксіздігі; 
салық жеңілдіктерінің колдануындағы кеңдік, оның сипаты 

іһ.піо мақсаттары;
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-  шегерімдер, жеңілдіктер жүйесінің қолданылуы жэне оның 
мақсатты бағытталғандығы;

-  табыстың түріне салық салудың жэне салық төлеушілердің 
біркелкі деңгейі;

-  салық базасын қүрудың әдістері.
Көрсетілген қағидаттарды қолдана отырып, мемлекет эконо- 

миканың түрақты даму шартында тауарларды, қызметтерді өн- 
діру көлемін кеңейтуге, инвестиңиялық белсенділікке, эконо- 
миканың дамуындағы сапалы көрсеткіштерге жағдай жасайды. 
Қағидаларды қолданудың арқасында салық салудың қүрылымдық 
жэне әлеуметтік багыттылығы жүзеге асырылады. Дағдарыстық 
жағдай кезеңінде салық саясатын көрсетілген қағидаттар арқылы 
қолдану, экономиканың дағдарыстан шығу есебін шешуге 
мүмкіндік туғызады.

Салық саясатының жүзеге асыруының эдістері мемле- 
кет көрсетілген саясатты жүргізуде үмтылатын мақсатқа бай- 
ланысты. Қазіргі әлемдік тәжірибеде: салық төлеушіге салық 
ауыртпашылығын өзгерту, салық салудың бір түрін немесе тэсілін 
басқасымен алмастыру, салык преференңиялары мен жеңілдік- 
терін енгізу немесе алып тастау, салық қойылымының дифферен- 
ңиалды жүйесін енгізу сияқты эдістер кеңінен қолданылады.

Салық саясатының мақсаттары бір жағдаймен қатып калған 
жэне жылжымайтын болып табылмайды. Олар елдегі экономи- 
калық жэне әлеуметтік жағдаяттар болып табылған ең маңызды 
факторлардың бір қатарының әлеуметтік-саяси күштердің қо- 
ғамындағы эсерімен қалыптасады. Қазіргі жағдайда нарықтық 
экономикасы дамыған мемлекет салық саясатын:

-  мемлекеттің шаруашылық қызметті шектеуге немесе ынта- 
ландыруға, сонымен катар қоғамдық қайта бөлуге бағытталған 
экономиканы реттеуге қатысуы;

-  Үкіметтің барлық деңгейлерінің экономикалық жэне элеу- 
меттік саясатын жүргізу үшін, сонымен бірге оны атқарушы тиісті 
үкімет органдары мен оларға жүктелген басқару функңиясын 
орындауы үшін жеткілікті қаржы ресурстарынмен қамтамасыз ету;

-  мемлекеттік саясатты табысты реттеуді қамтамасыз етуі 
сияқты маңызды мақсаттарға жету үшін жүзеге асырады.

Салық саясатын жүргізуде экономиканы мемлекеттік реттеу-
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іііі! кцгі.ісуы: салық қойылымы, салық жеңілдігі, салық базасы  
'і< чіс гагы басқа салық құралдарының көмегімен ж үзеге асады. 
і\ Ігм искет салық қүралдарын қолдануда тікелей эдістермен қатар, 
ііиіііима одістерді де  қолданады.

1’г п е у  жэне ынталандырудың проңесстеріне тікелей эсер
■ і м г мысал толық немесе жартылай салықтан босатуды салық 
ііч мшдіктері немесе преференңияларын қолдану арқылы болып 
іиііыішды. Базасы табыс пен пайда болып табылатын, бөлек са- 
>іыі> іарды төлеуден толықтай босату, жаңа экономика салалары  
іи мгге жүмыс салаларының дамуы үшін, елдің аз меңгерілген не- 
мі 1 1 ‘ колайсыз өлкелерінде пнвестиңияларды ынталандыру үшін, 
і и і іп  ідей мемлекет қолданады. Бүндай салықтан босату тек 
міііи үиі-бес жылга қолданылады. 90-жылдардың бірінші жарты- 
і ы 11 ціг >кономикалық реформаларда ресейлік салық тәж ірибесінде
......підік инвестициялардың тікелей елге қүйылуға мүмкіндік
іуіыштын шетелдік капиталы бар бірлескен кэсіпорындардың 
ііиіі ііі салығынан екі жыл ішінде толык босату карастырылды. 
I н у іа к мерзім шағын кәсіпорындар жеңілдіктерінде болды, олар
i. 'і щорынның қүрылғанынан бастап алғашқы екі жылға жэне 
Гіірі ііідсн қалған екінші жылдарда табысқа салынатын салықтан 
іп іы м а й  босатылды. Ресейлік салық заңын мүндай емес  
і н іі.ік тр ды ң  келісімшарт ағымында нақтылы уақытының өзімен  
М ЫІІІИ І.ПІ бағыты инвестициялық салык қарыз салықтан босату- 
и.і форманы бюджет емес, нақты салық төлеушінің мэліметінің  

п11ін > і иция да ескереді.
Жііртылай салық босауының толық салық босауынан айыр- 

міііііі.іпыі ы экономиканың мемлекеттік реттеуінің колданыла-
ii.іи формаларынын таңдаушылық ж эне иілгіштігін қамтамасыз 
г ігми кэсіпкерлік табыстың белгілі бөлігі үш ін салық жеңілдік- 
п | ііііщ жүйесі болды. Салық жеңілдігі жэне преференциялардың
...... і ы гүрлері тағы басқалар еркін эртүрлі резервтегі, инвести-
іііиі іі.ік гағы басқа қорларды салық салудан туындайтын мүндай
• ц11 іік ережелерге қарсы жеделдетілген амортизация, кішірейген 
і|і уіікі.пта экономикалық, қаржы ж эне салық тетіктері немесе  

і іі іыкгыц төлеуін дифференциалдалган салық мөлшері, кейінге 
мі ідыру жэне мерзім үзарту жеке алғанда осы жағдайда қолда- 
НЫіЩДЫ.
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Үкімет органдары үшін қажетгі қаржы ресурстардың барлық 
деңгейін қүраудагы мақсатқа жетуі федералды, аймақтық жэне 
жергілікті салықтары жалпымемлекеттік заң жүйесін қүру жолы- 
мен қамтамасыз етіледі. Экономикалық дамыған елдердің көпшілі- 
гінде аймақтарға жэне муниңипалитеттерге жалпыфедералдық са- 
лықтарға үстеме орнатуға қүқықтың берілуі кеңінен қолданылады.

Табысты реттеуді мемлекеттік саясатының жүргізілуі салық 
механизмі арқылы, салық мөлшерлемесі және салык жеңілдіктері 
сиякты салық қүралдарының көмегімен камтамасыз етіледі. 
Табыстарды реттеудің төңірегіндегі мемлекеттік саясатының 
жүзеге асырылуындағы маңызды кұрал салық мөлшері болып 
табылады. Ол салық базасы немесе ақшалай бағалауы салықтың 
шамасы болып табылған оның бөлігінің пайызы анықтайды. 
Мемлекет салық заңының барлык массивын озгертпей, тек салық 
қойылымдарына түзетулер енгізу арқылы, салықтық реттеуді 
жүзеге асырады. Салық саясатын өткізудің маңызды эффектісі 
жеке олкелерде, жеке салалар үшін салық толеушілердің кейбір 
категориялары салық молшерлеріне дифференңиаңия есебінен 
жүзеге асады. Салық мөлшерлемесі қаржы заңының мобилділігі, 
мемлекетке табысты реттеудің саясатындағы басымдылықтардың 
ауысымын жылдам жэне тиімді іске асыруға мүмкіндік береді.

Мемлекеттік саясаты жүзеге асыруы үшін салык мөлшерінің 
маңызды рөлі салық қойылымдарының: пропорционал, озық 
жэне регрессивтік түрлерін қолдануынан түрады. Әсіресе, ерек- 
ше орынды прогрессивтік жэне регрессивтік қойылымдар алады, 
олардың көмегімен салық толеушілердің эртүрлі категориядағы 
табыстарының деңгейі реттеліп кана коймай сонымен катар 
бюджеттің эр деңгейіндегі түсімдері күралады.

Салық мөлшерлемесі арқасында орталықтандырылған бір- 
түтас салық жүйесі, салық мөлшерлемелерін жүйелі түрде 
қамтамасыз ету жэне экономикалық конъютураға сэйкес салық 
саясатын жүргізу арқылы икемді болып келеді.

Салық саясатын іске асыруда тиімді қүрал болып салық 
мөлшерлемесімен қатар салық жеңілдігіде жатады. Бүл эрбір 
талапқа сәйкес келетін жеке жэне заңды түлғаның салық салудан 
толық немесе жартылай босатуымен байланысты.

Белсенді салық саясатын жүргізуге, заңмен бекітілген,
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и іі іпксрлік кызметтің түрлері мен формаларына сәйкес, көптеген 
ііі ніс лргүрлі салық жеңілдігін бөлуде эсерін тигізеді. Олар нақ- 
и.піі.і жономика салаларына, кәсіпкерліктің түрлеріне жағдай 
■һіііимауға, кэсіпкерлікті дамытудағы мемлекеттің мүдделілігі 
і мн- оііы дайын жағдай жасауға болатында немесе кез келген 
і іи /ііійда орната алатындығынан қиын жүйелеу салық салудың 
іуііисжүзілік тәжірибесі қолданылатын салык жеңілдіктері.

I ц алдымен, салык жеңілдіғін мемлекет салық төлеушілерғе 
і̂ ыііп отырып, эртүрлі экономикалык проңестерге салық 

|н і іоуішісінің эсерін іске қосады. Кез келген мемлекеттегі 
ііптіілдіктердің беруінің форма жэне әдістері үнемі өзгереді.
• іі іі.іқ жсңілдіктерінің: жеке элеуметтік топтар, кейінге қалдыру 
мимссс төлеу мерзімін үзарту, салықтан босату, шығындар, 
Иіінрсйгсн салық молшерінің қолдануы, қызметтің нақтылы 
іу|н исмссе табыстың (толық немесе жартылай) салықтан бо-
• інуы. салық өндіру, пайда жэне табыс немесе басқа объектінің 
ііі н.ік нсмесе жартылай босауы жэне тағы басқалар өте типті 
ині іині.ілатын формаларына жату керек.

( 'алыстырмалы дербестіғі бола түра, салық саясаты 
і іиі.ікіардың ғылыми теориясына сүйенуі керек. Теориясыз ол 
і 'ікірмбеден қол үзген сынау жэне қателік эдісімен көптеген 
і \ і ініксіздікке әкеп соқтырады.

() і кезегінде салықтардың теориясы аралық сол экономика- 
ім.ні дамуына мемлекеттің күшеюі, оның функңияларының ке- 
інмоі жэне оның экономикалық даму эсерінің беріктігі қалып- 
........ іруды белгілі бір өлшемде жетілдірді.

Ү іақ уақыт салықтармен сәйкестігінде мемлекеттің табы- 
і шрі.ін толықтырудың таза тергеуші рөлі берілетін классикалық 
і ін і.ік салу теория басым болды.

ІСиассикалык салык салу теориясының негізін салушы 
Д ( 'мит болып табылады. Бүдан екі жүз жыл бүрын жарық кор- 
і' и о іінің «Табиғиттың жэне халықтың баю себептерінің зерт- 
юуі» итты моноғрафиясында А. Смит салық жүйесіне анықтама 
гісрш, оның қүрылуына қажетті шарттарды жасап жэне салық 
і іі іудың: бір қалыптылық, айқындық, салық төлеудің оңтайлы-
іі.н і.і мсн салық экімшілігінің арзаншылығы сияқты төрт негізгі 

і іііидасын үсынды. А. Смиттің ілімінің ізін жалғастырушы
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тұлғалар, батыстың сол уақыттағы атақты экономистері Д. Ри- 
кардо, Дж. Милля жэне тағы басқалары болды. Сол жылдардағы 
барлық теориялық пікірлер мен ғылыми айтыстар тек қана 
мемлекеттік қазынаны толықтыруға жэне теңдік пен эділдік 
қағидаларына негізделді. Үқсас теориялық рөлдің дәйектемесі 
жэне салықтардың орыны белғілі экономикалық қатынастарды 
күрделендірудің жүз жылдықтарында жэне он жылдықтарында 
өзғере алмады, сонымен қатар мемлекеттің реттейтін рөлін 
күшейту қажеттіліғі осымен сабақтас. Дамыған нарықтық эконо- 
микасы бар елдердің салық саясатын қүрастырудағы өте маңызды 
рөл себебінен, экономикалық ойлардың арасында: кейнстік жэне 
неоклассикалық сияқты екі негізғі бағыт пен салық өндірудің 
жаңа ғылыми теориялары пайда болды.

Кейнстік салық салу теориясының негізін салушы ағылшын 
экономисті Дж. Кейнс болып табылады, сонымен қатар ол 
«Жұмысбастылық, пайыз жэне ақшаның жалпы теориясың атты 
кітапбында осы салық салудың негізгі қағидаларын баяндаған. Өз 
еңбегінде Дж. Кейнс нарықтық экономиканы реттеу процестеріне 
мемлекеттің араласуы қажеттілігін айтқан.

Дж. Кейнстің тұжырымдамасы бойынша экономика дамуы- 
ның жоғары қарқындары нарық сыйымдылығының кеңейтілуіне 
жэне жаппай тұтынудағы оған қатысты үлкеюіне негізделуі керек. 
Мемлекеттің кірісуі тиімді сұраныс табысының сызығы бойынша 
іске асады. Үлттық байлықтың негізі жинақтауда деп ойлаған ба- 
стамашылдарынан Дж. Кейнстің айырмашылығы, ол мақсаттарға 
жетудің маңызды рөлін негіздеді. Оның теориясы бойынша, 
экономикалық өсу жеткілікті жинақтардың бар болуына тәуелді 
болады, бірақ тек қана толық жұмыспен қамту шарттарында. 
Олар пассивті табыс көзі осы жағдайда болып табылып жэне 
инвестиңиялық көз ретінде қолданбайтындығынан, жеткілікті 
жинактардың бар болуы тіпті, баска жағдайда өндірістің өсуіне 
кепілдік бермейді. Кейнс бойынша, бұл процестерді реттеуге 
арналған маңызды рол салықтарға беріледі. Жинақтар экономи- 
калық өсу генераторы болу үшін оларды салықтар арқылы алуы 
жэне инвестициялар үшін бюджет жүйесі арқылы ресурстарды 
қолдануы керек.

Кейнсианшылық бастамашыларының постулаттары бойынша
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і іі іі.ік салуга жоғары жэне прогрессивті салык мөлшерлемесі ке- 
Iн іі сксіідігін негіздеген. Оның пікірі бойынша, озық салықтық 
ікуііс іпінестициялардың төңіректеріндегі тэуекел шешімдерінің
........іидануы үшін өндіруші жагдай жасауы керек. Бүдан басқа,
і имгіі салықтар мемлекеттік қазынаға түсімдерді азайтады жэне 
ініһ і'ол ікономикалық орнықсыздықтарды шиеленістіреді.

( 'аііып келгенде, салықтар Дж. Кейнстің теорияларына сэйкес
• н мищ.пды рол мемлекеттік реттеу жүйесінде орындалуы керек. 
ііііік  силықтар экономикалық белсенділіктерге жағдай жасай- 
и.і ікономикадағы тепе-теңдіктерге «Иілгіштіктің кірістірілген 
и 11 к і грі» бола түра ықпал етеді.

Д/к. Кейнстің экономикалык теориясы үлкен қолданбалы 
міинс ис болды. Оны жеке алғанда жиырмасыншы XX ғасыр- 
н.ііі Пірінші жартысында ағылшын үкіметі, эсіресе, бірінші 
ң ішгжүзілік соғыстың алдында қолданды.

Дж. Мут, А. Лаффер, Дж. Гилдер, Р. Лукас және тағыда 
Піігкіі кейнсшілдік теорияның негізін қалаушыларға нарықтық 
іһмномиканы мемлекеттің реттеуін басқаша қарастыратын
......  иіссикалықүлгінің негізін салушылар қарама-қайшы пікірде.
I»у і ісория бойынша мемлекет нарықтық еркін бэсекелестік 
ніііі.ііиі кедергі келтіретін қиындықтарды ығыстыруы керек, со- 
ін.імгіі қагар бүл теория авторларының пікірінше нарық озін- 
міі п.іргган реттеушіліктің көмегінсіз басқара алады жэне бас- 
ініруііі жэне экономикалық теңдікке қол жеткізуі тиіс. Сайып 
һгіііспдс, бүл теорияның кейнсшілдік үлгіден айырмашылығы 
іһмпомикалық процестерді реттеуде мемлекеттің пассивті рөлді 
ніһііруііінда. Осы теорияға сэйкес салық саясаты қүрылуға 
і і ііг  Салықтар аз болуы керек жэне корпорацияларға салык 
'Һннлдіктері қарастырылуы қажет. Басқа жағдайда, биік салық 
ііуі.іріпалығы кэсіпкерліктің белсенділігін баяулатып жэне 
*иі ііріг гік қорлардың жаңартуы салдарынан инвестициялық 
і іміі ііі іың корпорацияларымен өткізу бөгелтіліп, экономикадағы 
кул/ц.ірау басталады. Нарықта ең төменгі салық салу саясаты 
иі іілдына дамытудың жоғары қарқындарымен қамтамасыз етіп 
і иіг сойкесінше, салық базасының түбегейлі кеңейтуі, сонымен 

Оірі г мсмлекеттің табыстары, ең төменгі салық молшерлері жэне 
миһгнмал салық жеңілдіктерін де үлкейтуге мүмкіндік береді.
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2-тарау

ТАБЫСҚА САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАР

2.1. Корпорациялық табыс салығы

Корпорациялық табыс салығы заңды тұлғалардың табысына 
салынатын жалпы мемлекеттік тікелей салық.

Салық төлеушілер -  Қазақстан Республикасының ұлттық 
Банкі мен мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, Қазақстан Рес- 
публикасының резидент заңды тұлғалары. сондай-ақ Қазақстан 
Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызмет жасайтын не- 
месе Қазақстан Республикасындағы көздерден табыс алатын ре- 
зидент емес заңды тұлғалар.

Салык салу объектісі:
-  салық салынатын табыс;
-  төлем көзінен салык салынатын табыс,
-  Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме аркы- 

лы жұзеғе асыратын резидент емес заңды тұлғаның таза табысы.
Салық салынатын табыс деғеніміз -  жылдық жиынтық табыс 

пен заңға сәйкес алынатын шеғерістердің айырмасы.
Жылдық жиынтық табыс: Жылдык жиынтық табысқа салық 

төлеуші табыстарының барлық түрлері, соның ішінде:
-  тауарларды (жұмыстарды, қызметтер көрсетуді) откізуден 

тұсетін табыс;
-  үйлерді, ғимараттарды, құрылыстарды, сондай-ақ амортиза- 

циялауға жатпайтын активтерді өткізу кезіндегі кұн осімінен 
түсетін табыс;

-  міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыстар;
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күмөнді міндеттемелер бойынша түсетін табыстар; 
мүиікті жалға беруден түсетін табыстар;
Қи іақстан Республикасының заңдарымен провизиялар жа- 

і і п рүқсат етілген банктер мен банк операцияларының жекеле- 
і >*н і үриерін жүзеге асыратын үйымдар жасаған провизиялардың 
мнііиіорііі азайтудан түсетін табыстар;

(иірышты талап етуден, басқа біреуден түсетін табыстар; 
к.н шкерлік кызметті шектеуге немесе тоқтауға келісім үшін 

н н іііі пм габыстар;
шыгып қалған тіркелген активтер қүнының ішкі топтың қүн 

іііі іііін і.іішн  асып түсуінен алынатын табыстар;
кеи орындарын игеру зардаптарын жою жөніндегі нақты 

іиыі ысіир сомасынан кен орындарын игеру зардаптарын жою 
і«• •)и.ііііі ііударылған соманың асып түсуінен алынатын табыстар;

оргиқ үлестік меншіктен түсетін табысты бөлу кезеңінде 
п іі.ініі і ып табыстар;

(Іүрып негізсіз үсталып, бюджеттен кайтарылған айыппүл- 
ін|і ін імиүлдар жэне санкциялардың басқа да түрлері;

бүрын жүргізілген шегерістер бойынша алынған отемақы-
шір.

огсусіз алынған мүлік, орындалған жүмыстар, көрсетілген 
і і і імс і гср;

ііішіідсндтер;
ш іа габысты бөлген кезде алынған жэне эрбір қүрылтай- 

иіі.иімң, қагысушының қатысу үлесін сақтай отырып, резидент 
іиіі іі.і гүлганың жарғылық қорын үлғайтуға бағытталган табыс; 

і ыііақылар;
(ііи амдық оң айырма;
ү і ысгар;
роялтн;
лиеуметтік сала объектілерін пайдалану кезінде алынған 

і ііі н.іг і ардың шығыстардан артығы қамтылады.
і іііг ііл ы  қағаздарды жэне қатысу үлесін откізу кезіндегі күн 

и г ім і і іс :

борыштык бағалы қағаздарды қоспағанда, бағалы қағаздар 
ііч»ие қагысу үлесі бойынша -  откізу қүны мен иемденіп алу 
і и т )  қүны арасындағы оң айырма;
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-  борыштық бағалы қағаздар бойынша -  өткізу күніндегі дис- 
конт амортизациясы жэне (немесе) сыйлыкакы ескерілген, өткізу 
қүны мен иемденіп алу кұны арасындағы купон есепке алынбаған 
оң айырма жатады.

Қүны шегерімге жатқызылған, инвестициялық жоба шеңбе- 
рінде пайдалануға берілген тіркелген активтерді өткізу кезінде 
қүн өсімі өткізу қүны мөлшерінде айқындалады.

Міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыстарға:
-  салық төлеуші таратылған жағдайда тарату балансы бекітіл- 

ген сәтте кредитор талап етпеген міндеттемелерді қоса алғанда, 
салық төлеушінің міндеттемелерін оның кредиторының есептен 
шығаруы;

-  күмэнді деп танылған міндеттемелерді коспағанда, Қазақ- 
стан Республикасының заң актілерінде белгіленген талап қою 
мерзімінің өтуіне байланысты міндеттемелерді ееептен шығару;

-  сот шешімі бойынша міндеттемелерді есептен шығару жа- 
тады.

Жеке топты қүрайтын шығыстарды түзететін табыстардың 
мөлшері салық кезеңінде жүмсалған шығыетар ескеріле отырып, 
салық кезеңінің басында соңғысының мөлшерінен асып түссе, 
артық мөлшері жылдық жиынтық табысқа жатқызылуға тиіс. Бүл 
топтың мөлшері салық кезеңінің соңында нолге тең болады.

Міндеттемлерді есептен шығару нэтижесінде алынған табыс 
сомасы есептен шығарылған кредиторлық берешек сомасына тең 
болады.

Иемденіп алынған тауарлар (жүмыстар, қызмет көрсетулер) 
бойынша, сондай-ақ қызметкерлерге есептелетін табыстар мен 
басқа да төлемдер бойынша туындаған жэне туындаған кезінен 
бастап үш жыл ішінде қанағаттандырылмаған міндеттемелер 
күмэнді деп танылады жэне кредиторлық берешек туындаған 
кезде кабылданған ставка бойынша бюджетпен өзара есеп айы- 
рысуда қалпына келтірілуге тиіс қосылған қүн салығын қос- 
пағанда, салық төлеушінің жылдық жиынтық табысына қосылуға 
тиіс.

Ішкі топтан шығып қалған тіркелген активердің қүны салық 
кезеңінің басында ішкі топтың қүн балансынан асып түссе, салық 
кезеңінде келіп түскен тіркелген активтер қүны есепке алына
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111 і,і|м.ііі, аргық мөлшері жылдық жиынтық табысқа енгізілуге 
Iіііі < >і і.і ішкі топтын кұн балансы салык кезеңінің аягына карай 
іи• 'іі і юцболады.

Імчі органдарын игеру салдарын жою жөніндегі накты 
111 і іі і.и іар аталган қорға жасалған аударымдардан томен болса, 
ііін.ірми жер қойнауын пайдаланушының жылдық жиынтық табы-
■  ..... ..  гііледі.

/Кор қойнауын пайдаланушы тиісті мемлекеттік уэкілетті 
ирі .щ искі гкен кен орындарын игеру салдарын жою бағдарлама- 
і «.ін иі козделген кезеңде, кен орындарын игеру салдарын жою 
Фоінпдсгі жұмысты жүргізбеген жағдайда шегерімдерге жатқы- 
н.і іііііі, кен орындарын игеру салдарын жою қорына (резервтік 
і пр) аударымдар сомалары олар жүргізілуге тиіс салық кезеңінің 
іііі.і і імк жиынтық табысына енгізіледі.

I >ү рі.ш жасалған шегерімдер бойынша өтем түрінде алынған 
і' іріиорге:

бүрын шегерімдерге жатқызылған жэне кейінгі салык кезең- 
и ріііііе отелген, күмэнді деп танылған талаптардың сомалары;

мемлскеттік бюджет қаражатынан шығындарды жабуға ар- 
іініі іиіі.іпган сомалар;

Гіүрыи шегерімдерге жаткызылған шығыстарды (залалдар- 
щ.і) оісу бойынша алынған басқа да өтемдер жатады.

( пкгандыру үйымының сақтанушыға іс-эрекет аяқталғаннан 
м ппі ііомссе жинақтаушы емес, сақтандыру шартын мерзімінен
• • V рі.і11 гоқтатқан кезде қайтаруға тиіс (қайтарылатын) жэне сақ- 
Iннуіііы бұрын шегерімдерге жатқызған сақтандыру сыйақыла- 
рі.іиі.щ сомасы олар шегерімдерге жатқызған салық кезеңінің 
ті.ііідық жиынтық табысына жатқызылады.

( 'алық толеуші өтеусіз алган кез келген мүлік, сондай-ақ 
ф умі.іетар мен қызмет көрсетулер оның табысы болып табылады. 

Ііірақ:
жаргылык капиталға салым ретінде алынған мүлік;
мемлекеттік бюджет қаражатынан алынған субсидиялар; 
жеке түлғалардың салымдарын (депозиттерін) міндетті 

\ і і.імдық кепілдендіруді (сақтандыруды) жүзеге асыратын үйым- 
іи.иі банктерден алған міндетті қосымша жэне төтенше жарна- 
інрыііың сомасы;
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-  сақтандыру төлемдерін кепілдендіру қоры алған сақтанды- 
ру ұйымдарының міндетті жэне төтенше жарналарының сомасы;

-  жеке тұлғалардын салымдарын (депозиттерін) міндетті 
ұжымдық кепілдендіруді (сақтандыруды) жұзеге асыратын ұйым 
жэне сақтандыру төлемдерін кепілдендіру коры өтелген салым- 
дар (депозиттер) жэне төленген кепілдік эрі отемдік төлемдер 
бойынша олардың талаптарын қанағаттандыру тәртібімен алған 
ақшаларының сомалары табыс ретінде қаралмайды.

Жылдық жиынтық табысқа мынадай түзетулер енгізіліп та- 
быстар түрлері жылдық жиынтық табыстан алынып тасталады: 1

-  Қазақстан Республикасында бұрын төлем көзінен салық 
салынған табыс;

-  Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғасынан 
алынған дивидендтер;

-  эмитент оз акцпяларын орналастыру кезінде алған олардың 
құнының номиналдық құнынан асып кетуі жэне өз акцияларын 
өткізу кезіндегі құн өсімі;

-  қор биржасының «А» жэне «В» ресми тізімдерінде тұрған 
акциялар мен облигацияларды өткізу кезінде кұн өсімінен 
алынған табыс;

-  мемлекеттік бағалы қағаздармен жасалған операциялардан 
түскен табыстар;

-  табиғи жэне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар 
туындаған ретте ізгілік көмек түрінде алынған жэне мақсатты 
түрде пайдаланылған мүліктің құны;

-  мемлекеттік кәсіпорынның Қазақстан Республикасы үкі- 
метінің шешімі негізінде мемлекеттік орган немесе мемлекеттік 
кэсіпорыннан отеусіз негізде алған негізгі құрал жабдықтарының 
кұны;

-  Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы заңдарына сәйкес алынған жэне жеке зейнетақы шотта- 
рына жіберілген инвестициялық табыстар;

-  Қазакстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтан- 
дыру туралы заңдарына сәйкес алынған жэне Мемлекеттік әлеу- 
меттік сақтандыру қорының активтерін ұлғайтуға жіберілген 
инвестициялық табыстар;

-  Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы
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ыіі ні|>і.ііш сойкес пайлық жэне акционерлік инвестициялык кор- 
інр ічіі іодиандағы шоттарға алған жэне соларда болатын ин-
и .. іінцім імктабыстар;

щ іп іабысты бөлген кезде алынған жэне эрбір кұрылтай- 
іііі.іііыи, катысушының қатысу үлесін сақтай отырып, резидент
.... .... і үіігапың жарғылық қорын үлғайтуға бағытталған табыс.

Шс-грістер
< н іі.іК төлеуші шегерімді жылдық жиынтық табыс алумен 

іінЦіінііысты шығыстары болса, оларды растайтын қүжаттарын 
інч і н і' ала отырып жүргізеді. Шегерімдер нақты жүргізілген 
. 'і іі.іі кс іеңінде алынып тасталуы тиіс. Енді негізгі шегерімдер 
іу|іІШ' іокіалып өтейік.

Қі«і імсгтік іссапарлар кезіндегі шегерімге жататын өтемдерге: 
Проііь үшін шығыстар ақысын қоса алғаида, іссапарға бара-

11 ім /і.орге жегуге жэне қайтуға нақты шыққан шығыстар;
бронь үшін шығыстар акысын қоса алғанда, түрғын үй- 

•імііі п.і жалдауға нақты шыққан шығыстар;
Қігіақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде ісса- 

іінрдіі Гюлған кезде Қазақстан Республикасының үкіметі белгі- 
і. ім гн нормалар шегінде төленетін тэуліктік ақы жатады.

( ііиық төлеушінің өзара ынтымақтастык орнату немесе оны
і .. і ніну мақсатындаакционерлер жиналысын өткізуге, сондай-ақ 
пі|ігк іорлар кеңесінің, тексеру комиссиясының отырысына кел- 

и и ічііысушыларды қабылдауға жэне оларға кызмет көрсетуге, 
I •• і мм қабылдауды өткізу, оларды көлікпен қамтамасыз ету, 
і*г'іігго і кезінде тамақтануға арналған шығыстар, сондай-ақ 
> IIі.ім ппатында түрмайтын аудармашылардың қызметіне ақы 
ін ігу жоніндегі жүмсаған шығыстары өкілдік шығыстарға жата-
и.і і ..ііо Қазақстан Республикасының үкіметі белгілеген норма- 
шр іпгі інде шегерімге жатқызылады.

I іішкеттер, бос уақытта ойын-сауық немесе демалыстар үйым- 
11н іыруга жүмсалған шығыстар окілдік шығыстарға жатпайды 
і чи шсгерілмейді.

( і.ійақылар бойынша шегерімдерге өзара байланысты тарап- 
іир нрасындағы кредит (қарыз) шарты бойынша түрақсыздық 
нііі.іОы (айыппүл, өсімпұл);өзара байланысты тарапқа кепілдік 
\ иіііі іолсмақы кіреді.
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Сыйақыны шегеру мынадай формула бойынша есептелетін 
сома шегінде жүргізіледі:

(А+Д)+(ЖК/МС)*(ШК)*(Б+В+Г),

мұнда:
А-Б, В, Г, Д көрсеткіштеріне енгізілген соманы қоспаганді 

айқындалған сыйақы сомасы;
Б-Д көрсеткішіне енгізілген соманы қоспағанда, өзара байла 

нысты тарапқа толенетін сыйақы сомасы;
В-Б көрсеткішіне енгізілген соманы қоспағанда, жеңілдікті 

салық салынатын мемлекетте тіркелген тұлғаларға төленетіі 
сыйақы сомасы;

Г-В көрсеткішіне енгізілген соманы коспағанда, кепілдіктер* 
ді, кепілгерлікті немесе қамтамасыз етудің өзге нысанын орын- 
даган жағдайда депозитке немесе қамтамасыз етілген кепілдікке, 
кепілгерлікке немесе өзара байланысты тараптардың қамтамасыз 
етуінің өзге нысанына берілген карыздар бойынша тэуелсіз 
тарапқа төленетін сыйақы сомасы;

Д - Қазақстан Республикасында құрылған кредиттік серіктес- 
тік беретін кредиттер (карыздар) үшін сыйақы сомасы;

ШК - шекті коэффиңиент;
ЖК - жеке капиталдың орташа жылдық сомасы;
МС - міндеттемелердің орташа жылдық сомасы.
А, Б, В, Г, Д сомаларын есептеу кезінде қүрылысқа алынған жэ- 

не кұрылыс кезеңіне есепке жазылған сыйақылар алып тасталады.
Жеке капиталдың орташа жылдьщ сомасы есепті салық кезе- 

ңінің эрбір айының соңындағы жеке капиталдың орташа ариф- 
метикалық сомасына тең. Жеке капиталдың орташа жылдық 
сомасының теріс мэні осы баптың мақсаты үшін нөлге тең деп 
танылады;

Шегерімге жатқызылуға тиісті кредиттер (заемдар) бойынша 
сыйақының ең жоғарғы сомасы:

-  резидент заңды тұлғаға төленетін жэне шегерімге жатқы- 
зылуға тиісті сыйақы сомасы осы толем көзінен салық салынатын 
сыйақы сомасы мен төлем көзінен табыс салығы ставкасыныц 
20 пайыз мөлшеріндегі корпораңиялық табыс салығының став- 
касына қатынасы ретінде есептелген сомамен шектеледі.

48



Кишксган Республикасы ұлттык Банкінің кайта каржылан-
іі.ціу синікасы жэне Лондон банкаралық рыногының ставкасы 
Іиіиііі11 іі, борыштык бағалы қағаздарды, мүлікті, сондай-ак кре- 
іи і і іінм) беруді ресімдеу кезінде қолданылады.

( н щ.ік гөлеуші бүрын табыс деп танылған міндеттемелерді 
ірі іпі борушіге төлеген жағдайда, жүргізілген төлемнің ша- 
мні і.іп іа шсгсрім жасауға жол беріледі. Мүндай шегерім төлем
...... . н іііі сішық кезеңінде табыстарғажатқызылған шамашегінде
I \ рі I «Ілоді.

I үм.ніді галаптар -  Қазақстан Республикасының резидент 
інніи.1 і ү н алары мен жеке кәсіпкерлерге, сондай-ақ түрақты ме- 
н мі нрм.ілы Қазақстан Республикасында қызметті жүзеге асыра- 
і і.ііі рг індентемес заңды түлғаларғатауарлар, өткізу, жүмыстарды 
прі.іп іиу, кызметтер корсету нәтижесінде туындаған жэне туын- 
ніпін мчдеи бастап үш жыл ішінде канағаттандырылмаған та- 
і.ініир огкізілген тауарлар, орындалған жүмыстар, көрсетілген 
ііі імг і іср бойынша туындаған жэне салық төлеуші-дебиторды 
I'іі нн.г і ііи Республикасының заңдарына сәйкес банкрот деп 
ініп.гн іпі галаптар болып танылады.

і .піі,ік юлеушінің күмэнді талаптарды шегерімге жатқызуы: 
ніегсрімге жаткызған кезде олар бухгалтерлік есепте 

і ирі. і ілген;
Гіслгіленген тэртіппен ресімделген мына қүжаттар: шот- 

і|міі. іурплар; салық төлеушінің тіркелген жері бойынша салық
............нн.ің осы шығыстарды шегерімге жатқызу туралы жазбаша
•иііиір німасы болған жағдайда жүргізіледі.

ДсГіиюр банкрот деп танылған жағдайда дебиторды баикрот 
/І**н іапу гуралы сот шешімі мен оны мемлекеттік тіркелімнен 
іін н ііру гуралы эділет органдарының шешімін қосымша тапсыру 
МЖі і < алык гөлсуші жоғарыда аталған жағдайлар сақталған кез- 
и і іі іык іолеуші-дебитор банкрот деп танылған салық кезеңінің 
інірі.іп.іпдылары бойынша күмэнді талаптың сомасын шегерімге 
іічііі. ы іуги қүқылы.

I оммуиалдық қызмет жэне байланыс қызметі бойынша 
11111.11. 111/11 есеп айырысу кезінде күмэнді талаптар туындаған
■....  корсетілген шарттарды сақтау талап етілмейді.

ІІпгігі қүралдар сатып алуға, оларды орнатуға жұмсалатын
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шығыстардан жэне күрделі снпаттағы өзғе де шығындардаі 
басқа, ғылыми-зерттеу жэне ғылыми-техникалық жұм ыстарғі 
жұмсалатын шығыстар шегерімге жатады. Тиісті ғылыми-зертте) 
жэне ғылыми-техникалық жұмыстар жүргізілгенін растайтьн 
жобалык-сметалык күжаттама, орындалған жүмыстардың актісіі 
жэне басқа да қүжаттар мүндай шығыстарды шегерімге жатқыз) 
үшін негіз болып табылады.

Жеке түлғалардың салымдарын үжымдық сақтандыру жүйе- 
сіне қатысушы банктер жеке тұлғалардың салымдарын сактандыі 
руға байланысты аударылған міндетті күнтізбелік, қосымша жэнс 
тотенше жарналардың сомаларын шегерімге жатқызуға құқылы.

Салық төлеушінің уақытша еңбекке қабілетсіздігіне, жүкті- 
лігіне жэне босануына байланысты демалысына ақы төлеу бой- 
ынша есептелген шығыстары, өзінің еңбек (қызмет) міндет- 
терін орындауы кезінде мертігуіне не денсаулығының өзге де 
зақымдануына байланысты қызметкерге келтірілген зиянның: 
өтемін төлеуге жұмсалған шығыстар да Қазақстан Республика^ 
сының заңдарында белгіленген мөлшерде шегерімге жатады.

Жер қойнауын пайдаланушының коммерциялық табудан 
кейін өндіру басталған кезге дейін бағалау, абаттандыру жөнін- 
дегі шығыстарды қоса алғанда, пайдалы қазбаларды геологиялык 
зерттеуге, барлауға жэне оларды өндіруге дайындық жұмыстарына 
арналған шығыстары, жалпы экімшілік шығыстар, төленген қол 
қойылатын бонус пен коммерциялык табу бонусының сомасы, 
негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу 
жөніндегі шығыстар, шегерімге жататын озге де шығыстар амор- 
тизацияланатын активтердің жеке тобын құрайды. Көрсетілген 
шығыстар пайдалы қазбаларды коммерциялық табудан кейін 
өндіру басталған кезден бастап жылдық жиынтық табыстағ 
шегеріледі. Амортизациялық аударымдардың сомасы салық 
кезеңінің аяғында, осы бапта козделген амортизацияланатын 
активтер тобы бойынша жинақталған шығыстар сомасына жср 
қойнауын пайдаланушының қалауы бойынша айқындалатып, 
бірак 25 пайыздан аспайтын амортизация нормаларын қолдану 
арқылы шегеріледі.

Коммерциялық табудан кейінгі өндіру, жер койнауын гео- 
логиялық зерттеу, қорғау жэне пайдалану саласындағы уәкілетті:
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• 11>і ин корларды бекіткеннен кейін пайдалы қазбаларды өнер- 
ипіник оидірудің басталуын білдіреді. Жеке топ құрылғаннан 
•'НІНІ жүмсалган мүндай шығыстар оның үлғаюына жаткы-
• І.І ІІІДІ.І.

і >і і.і шыгыстар жер койнауын пайдалану күкығының бір 
ім■ 111 ін бірсуден түскен табыстарды қоса алғанда, табиғи ресурс-
і и|н п і і оиоі иялық зерттеу және оларды өндіруге эзірлік жүмыс-
і >і|м,іп <і»үргізу кезеңіндежасалғанкелісімшартшеңберіндежүзеге 
ііі і.ірі.і іііп.ін жер қойнауын пайдаланушы-ның қызметі бойынша 
.і н іііі шбыстар сомасына оларды азайту жолымен түзетуге жата- 
н.і ні іііі:

ИИІІдалы қазбаларды откізу кезінде алынған табыстар;
/һылдық жиынтық табыстан алып тасталуға тиіс табыстар 

►ін ы імийды.
<Кі'р койиауын пайдалану күкығын иеленуге байланысты салык 

ні'іг\ іиініц материалдық емес активтерді сатып алуға жүмсаған 
нн.іі і.н шрына да қолданылады. Жер койнауын пайдаланушының 
ічі ннм і аіідық кадрларды оқытуға жэне аймақтардың элеуметтік
.......... . дамытуға накты жүмсаған шығыстары жер қойнауын
інііітінину келісімшарттарында белгіленген сомалар шегінде 
і і і г і  грімго жатады.

М гм иекеттік бюджетке толенген салықтар шегерімге жатады, 
и ііірі и:

(Ш.ІЛДЫҚ ж и ы н т ы к  т а б ы с  аны қталған ға  д е й ін  е с е п т е н  ш ы ға-  
рі і мі і.іп салықтар;

Қи іақстан Республикасының аумагы мен басқа мемлекет-
11*|і іг юлснген корпорациялық табыс салығы мен жеке табыс 
. н н.н і.і;

үп  сме пайдаға салынатын салык косылмайды.
ІІІпсрімге:

«ні.ілді.іқ ж и ы н т ы к  та б ы с  ал уға  бай л ан ы сты  е м е с  ш ы ғы стар;
күрылысқа жэне негізгі каражаттарды, материалдық емес 

имнмісрді сатып алуға арналған шығыстар мен салық төлеу- 
н11іі111 жылдық жиынтық табыс алуына қатысты емес күрделі 
. иііи 11 иі і.і басқа да шығыстары;

мгмлекеттік бюджетке енгізуге жататын (енгізілген) 
мііі.іііну ідар мен өсімпүлдар;
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-  шегерімдерге жатқызудың белгіленген нормасынан асыи 
түсетін жылдық жиынтык табыс алуға байланысты шығыстар; |

-  Қазақстан Республикасының нормативтік күкықтық актм 
лерінде белгіленген нормадан артык бюджетке төленуге тиіо 
(төленгеи), төленетін басқа да міндетті төлемдер сомасы;

-  кәсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын объектілерді сал)І 
пайдалану мен күтіп-үстау жөніндегі шығыстар;

-салыктөлеуш інің өтеусіз негізде берген мүлкінің, орындағаіі 
жүмыстарының, корсеткен қызметтерінің қүны;

-  қызметін өнімді бөлу жөніндегі келісімшарт бойыншЯ 
ж үзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушы қосымша гөлегец 
төлем сомасы жатпайды.

Тіркелген активтер -  жер койнауын пайдаланушы коммер* 
циялық табудан кейін өндіру басталған кезге дейін пайдалануғі 
енгізетін жэне салық салу мақсатында ескерілетін негізгі қү' 
ралдар мен материалдык емес активтерді коспағанда, Қазақстаи 
Республикасының бухгалтерлік есепке алу стандарттарына сэйч 
кес салық төлеушінің бухгалтерлік балансында ескерілетігі 
жэне жылдық жиынтық табыс алу үшін пайдаланылатын негізг 
қүралдар мен материалдық емес активтер.

Материалдық емес активтер -  жылдық жиынтық табыс алу 
үшін үзақ мерзім (бір жылдан артық) пайдаланылатын мате- 
риалдық емес объектілер.

Негізгі қүралдардың бастапқы күнына оларды сатып алу 
ондіру, салу, монтаждау жэне орнату жөніндегі шығыстар, сондай< 
ақ салық толеушінің шегерімге қүқығы бар шығын-дардан басқа 
олардың қүнын арттыратын басқа да шығындар енгізіледі.

Қатысушылар, күрылтайшылар негізгі қүралдарды жарғылык 
капиталға өздерінің салымы ретінде енгізген кезде Қазакстаь 
Республикасының азаматтық заңдарына сәйкес анықталатьн 
қүн осы қүралдардың бастапқы қүны болып табылады. Негізгі' 
қүралдарды өтеусіз алған кезде бастапқы қүн аталған қүралдарды 
қабылдау-беру актісінің деректері бойынша, бірақ олардың 
нарықтық қүнынан асырмай белгіленеді.

Қүрылысқа алынған жэне қүрылыс жүргізу кезінде төленетін 
кредиттер (қарыздар) үшін сыйақы кұрылыс объектісінің қүнына 
енгізіледі.
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I 'іііі.и ушылардың, кұрылтайшылардың шығындарын қоса
іі н >ін м магсриалдық емес активтерді сатып алу жөніндегі 
і н ы і  ыіі чар олардың бастапқы құны болып табылады.

ІІрһімиси акгивтердің құны амортизаңиялык аударымдарды 
н і. 111• іі пп.иару арқылы шегерімге жатқызылады.

I Ірмчи сн активтер бойынша амортизациялық аударымдарды 
н  • нігу амортизациялық ішкі топтар бойынша жүргізіледі.

Ампрі пзаңиялауға жатпайтын тіркелген актпвтерге жер кой-
іі г.іім наіідаланушы коммерциялық табудан кейін ондіру бас- 
іч и 1111 м ігс дейін пайдалануға енгізетін негізгі қүралдар жэне 
ма і * рна ідық емес активтер; биологиялық активтерді; жер; мүра- 
фіііі і. у ндылықтары; сэулет жэне өнер ескерткіштері; ортақ пайда-
і.ііи.ім іаі ы қүрылыстар: автомобиль жолдары, тротуарлар, буль- 

ніір ііір. і улзарлар; аяқталмаған күрделі құрылыс, фильмқорына
 • . обьектілер; Қазақстан Республикасы шама бірліктерінің
м> м и ічч гік зталондары; Қазақстан Республикасының 2000 
фі.і ііі.і I қаңтарға дейін қолданыста болған салық заңнамасына 
і іііи г Пүрын құны толығымен шегерімдерге жатқызылған негізгі 
і* ури і иар; халықаралық каржылық есептілік стандарттарына жэне 
1'ниім і.ііі Республикасының бухгалтерлік есеп жэне қаржылық 
гі * 1111111 к гуралы заңнамасының талаптарына сэйкес пайдалы 
і 11 ім• і мсрзімі белгісіз деп танылған жэне салық төлеушінің бух- 
I н 'і і гр 11 к балансында ескерілетін, пайдалы қызмет мерзімі белгісіз 
мнігрналдық емес активтер; Қазақстан Республикасының ипве- 
і мііііін іар іуралы заңнамасына сэйкес жылдык жиынтық табы-
• і .ні мк і.імша шегерімдер құқығы беріле отырьга, 2009 жылғы 1
• ии і ирі а дейін жасалған келісімшарттар бойынша инвестициялық 
•' .і ііі шсңбсрінде пайдалануға берілген активтер жатады.

< іріпр інікі топ бойынша амортизациялық аударымдар салық 
ін ігііііпң соңында ішкі топтың құн балансына амортизация нор- 
і і інрыіі қолдану жолымен есептеледі.

і 'ішык голеуші таратылған немесе қайта ұйымдастырылған 
111 аиііда амортизациялық аударымдар салық кезеңіндегі қызмет

......... слйкес түзетіледі.
і іііі.ііі алу, өтеусіз алу, жарғылық капиталға салым ретінде 

нну м пңде келіп түскен тіркелген активтер ішкі топтың кұн ба-
• иі. і.щ бслгіленетін құнға арттырады.
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Шығып қалатын тіркелген активтер ішкі топтардың кұн ба 
лансын: өткізу, қаржы лизингіне беру кезінде -  өткізу күнына; 
жаргылык капиталға салым ретінде берген кезде -  анықталатыі| 
күн бойынша; тіркелген активтер сақтандырылған жағдайді 
олар есептен шығарылған, жоғалган, жойылған, бүлінген, ысы«| 
рап болған кезде сақтандыру үйымы сақтанушыға сақтандыру 
шартына сәйкес төлейтін сақтандыру төлемінің сомасын негізго 
ала отырып, анықталатын кұн бойынша; өтеусіз беру кезінде 
баланстық күны бойынша кемітеді.

Егер тіркелген активтің бір бөлігі ғана өткізілсе, сату кезеңінд( 
тіркелген активтің құны қалған жэне өткізілген бөліктің арасыіг 
да бөлінеді.

2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап, амортизацияға жататыя 
тіркелген активтер амортизацияның мынандай нормалары меш 
топтарға болінеді:

2-кест

топ
№

Тіркелген активтердің атауы Аморгизация» 
ның шекті |

нормасы (%)
I М үнай, газ ұңғымаларын ж ән е беру кондырғыларын 

коспағанда, ғимараттар, кұрылыстар
10

II М ұнай-газ ен д ір у  машиналары м ен жабдыктарын, 
сондай-ак акпаратты өңдеуге арналған компьютерлер  
м ен жабдықтарды коспағанда, машиналар мен  
жабдық

25

III Акпаратты ең деуге  арналған компьютерлер, бағ- 
дарламалық камтамасыз етілім  мен жабдьщтар

40

IV Басқа топтарға енгізілм еген тіркелген активтер, со- 
ның іш інде мұнаіі, газ үңғымалары, беру кондырғы- 
лары, мүнай-газ өндіру машиналары мен жабдықтары

15

Мемлекеттік бюджеттен алынған субсиднялар есебінен 
жөндеуге жұмсалған шығыстар шегерімге жатпаиды жәні 
топтардың кұн балансын ұлғайтпайды.

Жалдаушы жалға алынатын негізгі құралдарға қатысты жүр  ̂
гізген жэне жалға беруші жалдау шартына сәйкес өтемеген шы« 
ғыстар айқындалған тэртіппен шегерімге жатқызылуға болады.
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I'і і|К ч ч  ілі си шығыстар осы баптқа сэйкес шегерімге жаткы- 
•һі імііі іі11 жагдайда, мұндай шығыстар жалға алушыда тиісті 
# и и 'іс іі'іі пмортизациялық кіші топтар құрады ж эне жалдау 
ііицмі.ни.ің қолданылу мерзімі іш інде амортизациялық аударым- 
иі|і іү|)Індс жылдық жиынтық табыстан шегеріледі. Жалдау 

*и.і|н і.нн.ін қолданылу мерзімі аяқталған соң жалға алушы тиісті
i Іші 11н111.ні қүпдық балансын шығарып тастайды.

I Ііннч іициялық жобаның ш еңберінде пайдалануға берілген
ііі 11 н і і.үрилдарды жөндеуге арналған іс жүзіндегі шығыстардың
•  ......... міін гоптың тиісті қүндық балансын ұлғайтады.

\  нік мсріімді келісімшарттарға қатысты табыстар мен шеге- 
рімиср оилрдыц нақты орындалу бөлігінде салық кезеңі ішінде 
..и р и н ч іг  Тауарларды тиеп жіберуге, жүмыстарды орындауға
111 і і. і корсетуге жасалған, қолданылу мерзімі бір жылдан артық 
ци>іЬ Іміішрг (шарт) үзақ мерзімді келісімшарт болып табылады.

I і иісімшарттың орындалу үлесі салық кезеңінің соңына
ii II111 .1, үмсалған шығыстар сомасын осы келісімшарт бойынша 

іМ  іні.і пп.н ыстар сомасымен салыстыру арқылы анықталады.
/ . м и\'сн саіық төлеушілерге салық салу ерекиіеліктері

• іік піиушылар мен қайта сактанушылардан салық кезеңі 
ІШІІілс і ик гандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша алынуға 
Ф.ііиіі.ін (алынған), сактандыру (қайта сақтандыру) шарттарын 
пу іын ксчдс қайтарылған, сақтандыру сыйлықақыларының со- 
*ііи і.ціп сондай-ақ қайта сақтандыру шарты бойынша төленген  
і ііі. і піі іі.іру сыйлықақыларының сомасына азайтылған сақтан- 
н і|>\ і і.іііііықақылары ж эне сақтандыру төлемдерін кепілдендіру 

нірі.інп міидетті жарналар түріндегі табыс, сақтандыру (қайта
............ м.іру) үйымдарына өздерінің сақтандыру сыйақыларын
нрнііиіісгыру қызметін қоса алғанда, сақтандыру жэне қайта 
. .ц. іиндыру қызметін ж үзеге асыратын бөлігінде корпорациялық
і ні 11 .і с і • 1111 ығы н салу объектісі болып табылад ы. Сақтандыру (қайта
....... ..  іыру) үйымы қайта сақтандыру үйымына тэуекелдерді бе-
р\ 11' Оіійланысты қайта сақтандыру қызметін жүзеге асырған кез- 
н ііііііги сақтандыру шарттары бойынша төленген сақтандыру

• і.іііим.і иарм сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының салық 
. и I \ оОі.сктісі болып саналмайды.

/К ылдық жиынтық табыс пен ш егерімдер арасындағы айырма
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ретінде есептелген салық салынатын табыс өзге де қызметтен 
алынуға жататын табыс бойынша корпорациялық табыс салығыи 
салу объектісі болып табылады.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары салық салу 
мақсатында сақтандыру сыйақыларын орналастыру қызметі 
мен сактандыру жэне кайта сақтандыру қызметін коса алғанда, 
сақтандыру жэне қайта сақтандыру қызметін жүзеге асырудаи 
алынатын табыстары бойынша жэне өзге де қызметтің табыста< 
ры, шығыстары бойынша бөлек есеп жүргізеді.

Сақтандыру (кайта сактандыру) үйымы сақтандыру (кайтЛ 
сақтандыру) шарттары бойынша тіркелген аударымдар түрін/Ц 
корпорациялық табыс салығын:

-  жинақтаушы емес сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша 
алуға жататын (алынған) сактандыру сыйақылары сомасының 4 
пайызы;

-  аннуитеттік сақтандыруды коспағанда, жинақтаушы сақтан 
дыру (қайта сақтандыру) бойынша алынуға жататын (алынған' 
сақтандыру сыйақылары сомасының 2 пайызы;

-  аннуитеттік сактандыру бойынша алынуға тиіс (алынған 
сақгандыру сыйлыкақылары сомасының 1 пайызы мөлшерінді 
төлейді.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) үйымдары сақтандыр; 
сыйақылары түріндегі табыстар бойынша есеп қисапты салыі 
органдарына есепті айдан кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей бі| 
ай ішінде табыс етеді.

Акционерлік қоғамдар, мекемелер мен түтыну кооператив 
терінен басқа, Қазақстан Республнкасының азаматтық заңдарына 
сэйкес коммерциялык емес үйым мәртебесі бар, өз қызметің 
қоғамдық мүддені көздеп жүзеге асыратын жэне мына шарттарғі 
сай келген жағдайда:

-  осындай қызметіне орай табыс алу мақсаты жоқ;
-  алынған таза табысты немесе мүлікті қатысушылар арасын- 

да бөлмейтін үйым коммерциялық емес үйым деп танылады.
Коммерциялық емес үйымның сыйақы, грант, кіру жэне мү- 

шелік жарналар, кайырымдылық және демеушілік көмек, өтеусіз 
негіздегі аударымдар түрінде алған табысына салык салынбайн 
ды. Бүл шарттар сақталмаған жағдайда, коммерциялық емес
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МЙММІН.ІИ і іі(>і.ісіарыпа жалпыға бірдей белгіленген тэртіппен  
> н Н ||> I ГІІ.ІІІІІДІ.І.

і ніі іі.ікіміі коммерциялык емес үйым салык салынудан
................... .. шбыстар бойынша жэне жалпыға бірдей белгіленген
Н |іііннгн піііық салуға жататын табыстар бойынша бөлек есеп
i. \ |и і іу і г міидетті.

і гіоумп і ік салада қызметін жүзеге асыратын үйымдарға: 
ңпгмсюлогиялық кызметтерден басқа, медициналык кыз- 

*н ііі |і инрссіу;
мгмсике дсйінгі тэрбие және оқыту; бастауыш, негізгі,

............... ымша жалпы білім беру; бастауыш, орта, жоғарғы жэне
фні н|н м оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру; қызметтің осы  
і ці и |и11 жүргізу қүқығына тиісті лицензиялар бойынша жүзеге 
I-1 і| н,і ііііыіі қайта даярлау жэне біліктілікті арттыру саласында 
111 іч' і мірсету;

іі.ілым, спорт (коммерциялық сипаттағы спорттык ойын- 
і і і н інпраларынан басқа), мэдениет (ш оу-бизнесті қоспағанда)
i і м і н  ындагы қызмет, тарихи жэне мэдени мүраны, мүрағаттық 
і>>н н.і н.іқтарды сақтау бойынша, сондай-ақ балаларды, қарттар 
мні муісдсктерді қорғау жэне оларды әлеуметтік қамсыздан-
ii і| і\ . ііиіісында қызмет корсету;

кі гіиіхана қызметін көрсету болып табылатын үйымдар жа-
і і М і.і

і (исуметтік салада кызметін ж үзеге асыратын үйымдар: 
гилык ксзеңінде мүгедектердің саны кызметкерлердің жал- 

иі і . пііі.іпың кемінде 51 пайызы болатын;
сплык кезеңінде мүгедектердің еңбегіне ақы төлеу жөиіндегі 

Ніыіі.іпар еңбекке ақы төлеу бойынша жалпы шығыстарының 
ьммімдс 51 пайызын (есту, сөйлеу, сондай-ақ кору қабілетінен 
нііі.ірі.мган мүгедектер жүмыс істейтін мамандандырылған үйым- 
ііір ін исмінде 35  пайыз) қүрайтын шарттарға сай болуы керек. 

Дшлган үйымдардың табыстары, сондай-ақ грант, қайырым-
ii.мык комек, отеусіз берілген мүлік, өтеусіз негіздегі аударым- 
иі|і мсп қайырымдылықтүрінде алынған қаражат, аталған қызмет
і \ рисріп жүзеге асыруға жүмсалған кезде салык салуға жатпайды.

( 'шіық төлеушінің салық салынатын табысынан екі пайыз 
ні. і Індс мынадай шығыстар алып тасталуға тиіс:
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-  әлеуметтік сала объектілерін ұстауға салық төлеушінің 
нақты жұмсаған шығыстары;

-  коммерциялық емес ұйымдарға өтеусіз берілғен мүлік;
-  жеке тұлғаларға Қазақстан Республикасының зандарынг 

сэйкес берілғен атаулы әлеуметтік көмек.
Мугедектердің еңбеғін пайдаланатын салық төлеушілер 

салық салынатын табысты мүғедектердің еңбегіне ақы төлеугв 
шығарылған шығыстар сомаларының 2 еселенген жэне мүгедекі 
терге төленетін жалақы мен басқа да төлемдердің есептелгеі 
әлеуметтік салық сомасынан 50 пайыз мөлшеріндегі сомань 
азайтуға құқығы бар.

Салық төлеушілер салық салынатын табысты үш жыл 
дан артық мерзімге берілген негізгі қүралдарды қаржы лизинг 
бойынша алынған сыйақы сомасына, кейіннен оларды лизині 
алушыға бере отырып, азайтады.

Қызметінің айрықша түрі ауыл шаруашылығына кредит бер) 
болып табылатын, банк операцияларының жекелеген түрлерііі 
жүзеге асыратын үйымдар салық салынатын табысты қызметтіи 
осындай түрінен алынған табыс сомасына азайтады.

Салық төлеушінің амортизациялық аударымдарды есептея 
шығаруы пайдалануға алғаш енгізілген, тіркелген активтерді үц| 
жылдык кезең аяқталғанға дейін өткізген жағдайда, жасалғаи 
қосымша шегерім сомасы салық төлеушінің тіркелген активтеря 
өткізген салык кезеңіндегі салык еалынатын табысын арттыруғі 
қатысты болады.

Түзетілген жиындык жылдық табыстан шегерімдердің асыя 
түсуі кэсіпкерлік қызметтен шегетін залал деп танылады.

Бағалы қағаздарды өткізу бойынша залалдарға борыштыі 
бағалы қағаздарды қоспағанда, бағалы кағаздар бойынша өткіі* 
күны мен иемденіп алу кұны арасындағы теріс айырма; борыштьи 
бағалы қағаздар бойынша өткізген күнгі дисконт амортизациясй 
мен сыйакы есептегендегі өткізу күны мен иемденіп алу кұні 
арасындағы теріс айырма жатады.

Кәсіпкерлік қызметтен шегетін залалдар, сондай-ақ сальі 
төлеушінің кэсіпкерлік қызметінде пайдаланылған үйлерді, 
кұрылыстарды, ғимараттарды өткізуден шеккен залалдар, кейінГ 
салық кезеңдерінің салық салынатын табысы есебінен өтеу, үіі
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мі іпі деиіпгі мерзімге, үшінші жылы қоса есептеліп ауысты- 
|и,і имі.і Жер қойнауын пайдалану келісімшарттары бойынша

пчо псырылатын қызметке байланысты туындайтын залалдар
i ■ и і і.і ііі а дейінгі мерзімге, жетінші жылы қоса есептеліп, ауы-
■ і і,і|ч.і иады. Салық төлеуші салық кезеңінде есептеп шыгарылган
> н і| м и шңиялық аударымдарды шегерімдерге жатқызу нэтиже- 
Ін и' шеккен залалдарға бүл тэртіп қолданылмайды.

Қор биржасының «А» жэне «В» ресми тізіміндегі акциялар 
мічі оГілигацияларды откізуден шегетін залалдарын қоспағанда,
......... қагаздарды откізу кезінде туындайтын залалдар қор
гін|ііініеының «А» және «В» рееми тізіміндегі акциялар мен об- 
іін иіпімларды өткізуден тускен табысты қоспағанда, басқа 

Пмііпіі.і кагаздарды өткізу кезінде алынған қүн өсімінен түскен 
іііПі.іі сеебінен өтеледі. Егер осы залалдар орын алған кезеңінде 
иц*іц- алмайтын болса, олар алдағы уақытқа үш жылға дейінгі 
мі ріімге ауыстырылып, қор биржасының «А» жэне «В» ресми
ii ііміндегі акциялар мен облигациялар откізуден түскен табысты 
ми ііпганда, басқа бағалы қағаздарды сату кезінде алынған қүн 
ні іміііеп гүскен табыстар есебінен өтелуге тиіе.

< 'ііііық кезеңі ішінде толенетін корпораңиялык табыс салығы 
ПиІІыііша аванстық төлемдер сомаларын салық төлеуші, откен
і іі и.ік кезеңі үшін корпорациялық табыс салығы бойыша де- 
ьчириңияда көреетілген нақты салық міндеттемесі сомасын 
іичіно алып, ағымдағы салык кезеңі үшін корпорациялық та- 
ПІ.И салығының болжамды сомаеын ескере отырып, есептеп 
міі.іі іірады.

Корпорациялык табыс салығы бойынша деклараңия тапсы- 
рі.ічі анга дейінгі кезеңдердегі аванетық төлемдер сомалары откен 
іичық кезеңі үшін төленген орташа айлық аванстық төлемдер 
і" іінорінде есептеп шығарылады.

< 'илық кезеңінің корытындысы бойынша залал шеккен немесе
■ 'і іі.ік салынатын табысы жок салык төлеушілер корпорациялық 
іиіНііі’ салығы бойынша декларация тапсырған күннен бастап 
Фііырма жүмыс күні ішінде, сондай-ақ жаңадан қүрылған салық 
інчсушілер қүрылған күннен бастап жиырма жүмыс күні ішінде,
• ичі.іқ кезеңі ішінде төленуге тиіс аванстық төлемдердің болжам- 
ц 11 омасының есебін салық органына табыс етеді.
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Салық төлеуші салық органдарына жазбаша өтініш беріпі 
салық органымен келісе отырып, салық кезеңі ішінде аванстыі 
төлемдер сомасының түзетілген есебін табыс етуге қүқылы.

Салық төлеушілер корпорациялық табыс салығы бойыниш 
аванстық төлемдерді бюджетке салық кезеңі ішінде, анықталғані 
мөлшерде ағымдағы айдың 20-сынан кешіктірмей ай сайын төлеці 
түруға міндетті.

Салық төлеуші салық кезеңінің қорытындысы бойынші 
корпорациялық табыс салығы неғізінде түпкілікті есеп айырыі 
суды (төлемді) декларация тапсыру үшін белгіленген мерзімнея 
кейін он жүмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырады.

Қүрылымдық бөлімшелері бар салық төлеушілер қүрыльш 
дық бөлімшелердің түрған орны бойынша салық органдары 
на тіркеу есебіне қоюға жэне өзінің тіркелген орны бойынш 
салық органына өзінің қүрылымдық бөлімшелерін тіркеу есебін| 
қойғаны туралы хабарлауы керек.

Қүрылымдық бөлімшелері бар салық төлеушінің корпора 
ңиялық табыс салығын есептеп шығаруы аванстық төлемдер мен 
салық кезеңінің қорытындылары бойынша уәкілетті мемлекетті 
орган белгілеген тэртіппен бөле отырып, заңды түлға бойынш 
түтастай жүргізіледі.

Егер резидент емес заңды түлғалардың жарғылық капитальі 
ның 10 жэне одан астам пайызы тікелей немесе жанама тиесіл 
болса, сондай-ақ салық салуда жеңілдігі бар дауыс беретіі 
акцияларының 10 жэне одан астам пайызы болса, онда рези 
дент емес заңды түлға табысының резиденттің мүндай резидені 
емес заңды түлғаның жарғылык капиталына катысу үлесіні 
негізделе отырып, айқындалатын резидент емес түлғаның ре« 
зидентке қатысты осы бөлігі оның салық салынатын табысынаі 
енгізіледі. Бүл ереже резиденттің заңды түлға күрмай кәсіпкерлія 
қызмет үйымдастырудың баска нысандарында қатысуына даі 
қолданылады.

Салық төлеушінің салық салынатын табысы 20 пайыздыя 
ставка бойынша салық салуға жатады. Негізгі өндіріс қүралы жсрі 
болып табылатын салық төлеушінің салық салынатын табысыпа
10 пайыздық ставка бойынша салык салынады.

Резидент еместердің Қазақстан Республикасындағы көздері
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іі н ниигыіі іабыстарын қоспағанда, төлем көзінен салық салы- 
м мі.иі імГіысіарына төлем көзінен 15 пайыздық ставка бойынша 
і н іі.и. сініыііады.

! н шкстан Республнкасындатүрақты мекеме арқылы қызметін
*  у н'і г іныратын резидент емес заңды тұлғалардың таза табысы- 
іі)і ін< іі піспген тәртіппен 15 пайыздық ставка бойынша салынады.

К уш іібелік жыл корпорациялық табыс салығы үшін салык
........ .. болып табылады.

Іміриорациялық табыс салығын төлеушілер корпорациялық 
і нііі.н і нлығы бойынша декларацияны салық органдарына есепті 
. н н.и. ке ісцінен кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей та-
I »1.11 ічоді.

ІІптгтициялыц салық преференциялары 
I Імиссгициялык салык преференциялары дегеніміз -  корпора- 

1111и іі.и. габыс салығын төлеуден босату не жаңа өндіріс құру жэне 
Ф у м ы с  ісгсп түрғандарын үлғайту, жаңарту мақсатында негізгі 
ңрпп цірга инвестицияны ж үзеге асыратын салық төлеушілер- 
іііі і.і.гндык жиынтык табысынан қосымша шегерімдер жасауға

• у 1.111. бсру, сонымен қатар осы инвестициялық жобада пайдала- 
Іінп.ін күралдар бойынша мүлік салығын төлеуден босату.

ІІпнссгициялык салық преференцияларын қолдану үшін 
ииііі.і куруға арналып, іс ж үзінде жүмсалған шығыстар бөлігінде  
м ііін  қүрылган объектілерді коса алғанда, инвестициялык 
фпПп шсцберінде пайдалануға алғаш енгізілгендер жаңадан 
нмП >ііі піііуга берілген тіркелген активтер деп танылады.

I Іпнсс гициялық салық преференцияларын қолдану тэртібі: 
ііннестициялық салық преференциялары (бүдан эрі префе- 

Iіі ііиинлар) инвестициялық жобаны іске асыруды ж үзеге асыра-
II ііі і ііпық төлеуші заңды түлғаларға беріледі.

нрс(|)еренциялар салык толеушілерге преференцияларды  
Ііміішіііудың басталу күнін белгілейтін келісімшартка (оның нота- 
Iімн нп.і куэландырылган көшірмесі салык төлеушінің тіркелген 
« і рі бойынша салық органына беріледі) сэйкес мынадай 
н р іімдсрде:

кслісімшартты жасау кезінде шаруашылық кызметті жүзеге  
ш і.іріігмн салық төлеушілер тіркелген активтер пайдалануға 
II* рініеи жылдан кейінғі жылдық 1 қаңтарынан бастап;
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-  мемлекеттік қабылдау комиссиялары жаңадан құрылған сп 
лық төлеушілер өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалан; 
қабылдаған күннен бастап беріледі.

Инвестициялық салық преференциялары корпорациялық ті 
быс салығы мен мүлік салығы бойынша беріледі.

Корпорациялық табыс салығы бойынша преференцияла] 
ды қолдану үшін салық төлеуші жаңадан пайдалануға берілгеі 
негізгі қүралдар бойынша олардың қүнын ішкі топтың қүн бі 
лансына енгізбей, бөлек есептейді. Корпораңиялық табыс салы: 
бойынша преференңиялар салық төлеушіге пайдалануға беріл 
тін негізгі қүралдардың қүнын преференңиялардың қолдану) 
мерзіміне қарай жылдық жиынтық табыстан тең үлестерме( 
шегерімге жаткызуға қүкык береді.

Мүлік салығы бойынша преференциялар дегеніміз -  инве' 
тициялық жоба шеңберінде жаңадан пайдалануға берілетн| 
негізгі қүралдарды мүлік салығын төлеуден босату.

Әрбір жекелеген жағдайда преференциялардың сомас^ 
мен қолдану мерзімі инвестнциялар көлемі мен олардың өзі 
өзі өтеу мерзімдеріне карай анықталады. Преференция бер; 
мерзімі инвестиция келісімшарты жасалған кезде шаруашылыіі 
кызметті жүзеге асырушы салық төлеушілер -  негізгі қүралдаі 
пайдалануға берілғен жылдан кейінғі жылдың 1 каңтарынаи 
бастап, жаңадан тіркелғен салық төлеушілер -  негізгі күралда| 
пайдалануға берілғен күннен бастап 5 жылға дейін беріледі.

Преферцияның қызмет жасау мерзімі инвестицияның өзін-ө іі 
өтеу мерзіміне жэне көлеміне байланысты аныкталады. Бірақ, ім| 
бес жылдан асып кетпеуі керек.

Инвестициялық преференция мерзімінен бүрын токталғаі(1 
жағдайда салық төлеуші салықтарды жалпыға бірдей тэртіппсц 
төлейді.

Шетелдік түлгаларга салыц салу ерекшеліктері
Шетелдік түлғаларға салық салу мақсатында олар резидені1 

жэне резидент емес деп жіктеледі.
Резидент түлғаларға ағымдағы салық жылында 183 күн жәш 

одан да көп уақыт болатын түлғалар жатады.
Резидент емес түлгаларға 183 күннен аз уакыт қызмет ететіі| 

шетелдік түлғалар жатады.
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14' шдсит смес тұлғалар кызмет жасау барысында тұракты ме- 
і*с » і і  иркі.і п.і жэне тұракты мекеме құрмай қызмет ететін резн- 
н н і і \ п алар болып жіктеледі.

Гічидсит сместің кэсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын 
іурніііі.і кі.гімет орнына:

н) м.пмстті жүзеге асыру мерзімдеріне карамастан, тауарлар- 
н і иііііірумсн, жннақтаумен, өткізумен, жөнелгумен байланысты

111 імі і жүзсге асырылатын кез келген орын;
іі| рсшдент еместің кез келген басқару орыны, филиалы,

.......міііссі, окілдігі, дүкені, қоймасы;
01 іибиғи ресурстарды өндірумен байланысты кез келген: 

ніич і н һсіііш, карьер, мүнай жэне скважина;
иі һ.кіпкерлік қызмет жүзеге асырылатын тағы басқа орындар

ФПІІІДІ.І,
ГсІИДСИт емес түлғаның табыстарына түрақты мекеменің  

•>і.і імі ііис байланысты табыстардың барлық түрі жатады. 
I уриіііі.і мскеме арқылы жүмыс жасайтын резидент емес түлға 
ц • іііі нгсіі корпораңиялық табыс салығы мен салық салынатын 
нііц.и м.ііі айырмасынан, яғни таза табыстан 15 пайыздық ставка 
ПнІІі іпіііа салық төлейді.

Іүрцқты мекеме қүрамай жүмыс жасайтын резидент емес 
іу ііииіір қазақстандық көздерден алған табыстарына шегеріс 
#ні ііііміій, төлем көзінен салық салынады. Резидент емес 
і у и н іпрдың қазақстандық көздерден алынған табыстарына:

Қазақстан Республикасында тауарларды откізуден, 
фу мі.и гарды, орындаудан, қызмет көрсетуден түскен табыстар;

ііііқгм қызмет көрсетуіне карамастан Қазақстан Республика- 
іціі ні мірсеткен басқару, қаржылық, кеңестік, аудиторлық заң- 
н н> п іііокаггық қызметтеріне байланысты алынатын табыстар;

Қп іпқстан Республикасындажекетэуелсізқызмет корсетуден
> н ііи іііі габыстар,

Қігшқстан Республикасында орналаскан мүлікті жалға беру- 
іиі іүсксн табысы;

рс іидситтер шығарған бағалы қағаздарды, кез келген түр- 
Іі 11 иіірі.цдық міндеттемені өткізу кезіндегі қүн өсімінен түскен
і иін.п і ііры жэне тағы баска табыстар жатқызылады.

Іиисм көзінен салықты үстап, есептеп, бюджетке аудару
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жауапкершілігі табыс төлеген тұлғага, яғни салық агептіні 
жүктеледі.

Резидент еместердің Қазақстан Республикасындағы түракть 
мекемеге байланысты емес көздерден алатын табыстарыньп 
төлем көзіне мынадай ставкалар бойынша салык салынуға тиіс:

3-кесте

1) дивидендтер, катысу үл есінен  түскен табыстар ж эне  
сыйакылар. роялти

15 пайыз

2) тәуекелдерді сактанды ру шарттары бойы нш а төленетін  
сақтанды ру сыйакылары

15 пайыз

3) тәуекелдерді кайта сактандыру шарттары бойы нш а 
төленетін сақтандыру сыйакылары

5 пайыз

4) халыкаральщ тасы малдарда көлік қы зметтерін көрсетуден  
түскен табыстар

5 пайыз

5 ) тағы баска 20 пайыз

Салық агенті резидент емес түлғаның төлем көзінен үстала 
тын табыс салығын мемлекеттік бюджетке төлем жасалған айдан 
кейінгі айдың бес жүмыс күні ішінде аударып, оған қатысты есеп 
қисапты есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей, 
тіркелген жеріндегі салық органына тапсыруы керек.

Коммерциялъщ емес үйымдарга салық салу
Акңионерлік қоғамдарды, мекемелерді жэне пәтерлер (үй 

жайлар) иелері кооперативтерінен басқа түтыну кооператив- 
терін қоспағанда, Қазақстан Республикасының азаматты* 
заңнамасында коммерңиялық емес үйым үшін белгіленген ны- 
санда тіркелген үйым қызметін қоғамдық мүддені көздеп жүзеге 
асыратын жэне мынадай талаптарға сай келетін:

1) осындай қызметіне орай табыс алу мақсаты жоқ;
2) алынған таза табысты немесе мүлікті қатысушылар ара- 

сында бөлмейтін үйым коммерңиялық емес үйым деп танылады.
Коммерңиялық емес үйымның мемлекеттік элеуметтік тапсы- 

рыеты жүзеге асыруға арналған шарт бойынша, депозиттер бой- 
ынша сыйақы, грант, кіру жарналары жэне мүшелік жарналар, 
кондоминиумға қатысушылардың жарналары, қайырымдылық 
жэне демеушілік көмек, өтеусіз алынған мүлік, өтеусіз негіздегі
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.і, мсн қайырмалдық түріндегі табысы, осы баптың
I іи|імип.інда көрсетілген шарттар сақталған жағдайда, салык 
нну* н 'Шіінийды.

і ь і.і і іірмактың максаты үшін:
ііршк мүлікті күтіп-үстау жэне пайдалану бойынша ортак 

нн.ін.н шрды жабуға бағытталған үй-жайлар (пэтерлер) меншік
ііі и 11нн11 міндетті төлемдері;

ң  ніс гий үйді кажетті пайдалануға міндетті жэне камтамасыз
■ ң іиішрына жатпайтын, үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік 
іц. іц р111о олардың келісімімен жүктелген косымша шығыстарды 
«цпупі бағытталған үй-жайлар (пэтер-лер) меншік иелерінің 
мі м мдсрі;

уІІ жийлардың (пэтерлердің) меншік иелері міндетті төлемдер 
мі ріімін откізіп алған кезде ортақ шығыстар шотына Қазақстан 
1’ггіі убликасының заңнамасында белгіленген мөлшер-де есептел-
іі іі о> імиүл кондоминиумға қатысушылардың жарналары болып 
і іІІІМЛіІДЫ.

Кондоминиумға катысушылар жарналарының молшері жэне 
ініпрды енгізу тэртібі Қазақстан Республикасының түрғын үй 
і. и і і.іплс гары туралы заңнамальщ актісінде белгіленген тэртіппен 
 ̂И ииііілар (пэтерлер) меншік иелерінің кооперативі мүшелерінің 
Фп ііи.і жиналысында бекітіледі.

Халыкаралық сальгқ салу ерекшеліктері
Қа іакстан Республикасының резиденттері Қазақстан Респуб- 

іикіісында одан тысқары жерлердегі коздерден түсетін табыста- 
р і.і іш11 салықтар төлейді.

Қазақстан Республикасында резидент еместер осьг Кодекстің 
іргжелеріне сэйкес Қазакстан Республикасындағы көздерден 
і уі г гііі табыстардан салық төлейді.

Қазақстан Республикасында кэсіпкерлік кызметті түрақты 
мгксме арқылы жүзеге асыратын резидент еместер Қазақстан 
1'ггпубликасында осы Кодекстің ережелеріне сэйкес мүндай 
іуриқты мекеменің кызметіне байланысты Қазақстан Респуб-ли- 
і іігынан тысқары жерлердегі көздерден түсетін табыстардан да 
і ішық төлейді.

Қазақстан Республикасында түракты болатын немесе 
I п тқстан Республикасында түрақты болмайтын, бірақ өмірлік
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мүдделерінің орталығы Қазакстан Республикасында орналаскан 
жеке түлғалар танылады.

Бір мезғілде мынадай талаптар орындалған кезде:
1) жеке түлғада Қазақстан Республикасының азаматтығы неме- 

се Қазақстан Республикасында түруға рүқсаты (ықтиярхаты) болса;
2) жеке түлғаның отбасы жэне (немесе) жақын туыстары 

Қазақстан Республикасында түрса;
3) жеке түлғаның Қазақстан Республикасында кез келген 

уакытта түруы жэне (немесе) опың отбасы мүшелерінің түруы 
үшін қолжетімді, оған жэне (немесе) оның отбасы мүшелеріне 
меншік қүқығында немесе өзге де негіздерде тиесілі жылжымай- 
тын мүлкі болса, жеке түлғаның өмірлік мүдделерінің орталығы 
Қазақстан Республикасында орналасқан деп қарастырылады.

Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау 
туралы немесе Қазақстан Республикасының азаматтығына 
қабылдамай, Қазақстан Республикасында түрақты түруға рүқсат 
ету туралы өтініш берген:

1) мемлекеттік билік органдары шетелге іссапарға жіберген 
адамдар, оның ішінде дипломатиялық, консулдық мекемелердің, 
халықаралық үйымдардың қызметкерлері, сондай-ақ аталған 
жеке түлғалардың отбасы мүшелері;

2) түрақты халықаралык тасымалдарды жүзеге асыратын 
Қазақстан Республикасының заңды түлгаларына немесе азамат- 
тарына тиесілі көлік қүралдарыпың экипаж мүшелері;

3) Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде орналаскан 
эскери базалардың, әскери бөлімдердің, іоімарды ң, контингент- 
тердің немесе қүрамалардың эсксри қызмсгш іисрі мсн азаматтық 
персоналы;

4) Қазақстап Рсспублнкасыііаіі и.іскары жсрлсрдс орналасқан
жэне Қазақстан 1’ссііубликпс...... . исмссс К аіпксгин  Рссиублика-
сының субьскгілсрінің мсі і іппі  (н) іі.ііі пібі.маіі. і і і  обі .сктілерде  
(оиыңіініндскоі іңсссия іі.ік ніирі і і ірпсі і іпі іс) »к \ м ы с  іс гсй гіндер;

5) оқу немесс прпк і ика іан ш у  маіи аі і.ін іа К а іпқс гап Респуб- 
ликасыиан тысқары жсрисрлс «күрісн сгулсіигср, гағылым- 
дамадаи отушілср мси іір а м іііи ііп  іар оку іим ссс практикадан  
өтуд іцбүкіл  ксзсңіпдс.

М



(>) сабак беру, консультациялар беру немесе ғылыми жұмыс- 
пі|>ды жүзеге асыру максатында Қазакстан Республикасынан 
і і.іс қар ы жерлерде жүрген оқытушылар мен ғылыми қызметкерлер 
і иоақ берудің немесе аталған жүмыстарды орындаудың бүкіл 
і.с ісңінде;

7) емделу немесе сауықтырудан өту, профилактикалык ем 
ппу мақсатында Қазақстан Республикасынан тысқары жерлер- 
н' жүрген жеке түлғалар Қазақстан Республикасында түрған 

уііқытына жэне осы бапта көзделген баска да кез келген өлшем- 
ісргс қарамастан, резидент жеке түлғалар деп танылады.

1 Іақты органның (директорлар кеңесінің немесе сол сияқты 
лрганның) негізгі басқару жэне (немесе) бақылау жүзеге асы- 
рылатын, сондай-ақ заңды түлғаның кәсіпкерлік қызметін 
жүргізу үшін қажетті стратегиялык коммерциялық шешімдер 
кабылданатын жиналысы өткізілетін орын тиімді басқару орны 
(иақты басқару органының орналаскан жері) деп танылады.

1) резидент болып табылмайтын жеке жэне заңды түлғалар;
2) қосарланған салық салуды болғызбау туралы халық-аралық 

шаргтың ережелеріне сэйкес резидент еместер болып танылатын 
шстелдіктер немесе азаматтығы жоқ адамдар резидент еместер 
болып табылады.

Табыстардың:
1) Қазакстан Республикасының аумағында тауарларды өткі- 

іуден түскен табыстар, сондай-ақ сыртқы сауда қызметін жүзеге 
аеыру шеңберінде Қазақстан Республикасындағы, одан тыскары 
жерлердегі тауарларды откізуден түскен табыстар;

2) Қазакстан Реепубликасының аумағында жүмыстарды орын- 
даудан, қызметтер көрсетуден түскен табыстар мынадай түрлері 
резидент еместің Қазақстан Реепубликасындағы коздерден алы- 
натын табыстары болып танылады.

-  Қазақстан Республикасының аумағындағы мүлікке күқық 
немесе мүлікпен жасалатын мэмілелер Қазақстан Республика- 
сының заңнамалық актілеріне сэйкес мемлекеттік тіркелуге жа- 
гатын мүлікті;

Қазақстан Республикасының аумағындағы, Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік 
тіркелуге жататын мүлікті;
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-  резидент шығарған бағалы қағаздарды, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасында орналасқан резидент заңды тұлғаның, 
консорңиумның жарғылық капиталына қатысу үлестерін;

-  еғер резидент емес заңды тұлғаның мұндай акциялары, 
қатысу ұлестері немесе активтері құнының 50 жэне одан да көп 
пайызын Қазақстан Республикасындағы мүлік кұрайтын болса, 
резидент емес шығарған акцияларды, сондай-ақ резидент емес 
заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерін өткізу 
кезіндеғі кұн өсімінен түсетін табыстар;

Әртүрлі мемлекеттерде орналасқан, біреуі Қазақстан Респу- 
бликасы болып табылатын пункттер арасында жүзеғе асырыла- 
тын теңіз, өзен немесе эуе кемесімен, автокөлік құралымен не- 
месе теміржол колігімен жолаушыларды, бағажды, тауарларды, 
оның ішінде поштаны кез келғен тасымалдаулар осы бөлімнің 
мақсатында халықаралық тасымалдар болып танылады.

2.2. Жеке табыс салығы

Жеке табыс салығы мемлекеттік бюджеттің кірістерінің ба- 
сты көздерінің бірі жэне де баска салыктарға қарағанда халықтың 
оміріне тікелей эсер ететін салықтың бір түрі болып табылады.

Осы табыс салығын төлеуші болып салық жылы ішінде 
салық салынатын табысы бар Қазақстан Республикасының аза- 
маттары, шетел азаматтары жэне азаматтығы жоқ тұлғалар та- 
былады. Әрбір салық төлеушілер табыс салығын өздері тұрған 
жері бойынша төлеуді жүзеғе асырады. Жеке табыс салығын салу 
объектілері мыналар:

-  төлем козінен салық салынатын табыстар;
-  төлем көзінен салық салынбайтын табыстар.
Салық төлеушінің төлем көзінен салық салынатын табыста- 

рына:
-  қызметкердің табысы -  қызметкердің жүмыс беруші есеп- 

теғен салық шегерімдері сомасына азайтылған табыстары төлем 
көзінен салық салынатын табысы болып табылады. Жүмыс беруші 
материалдық, әлеуметтік игіліктер немесе өзге де материалдық 
пайда түрінде берілген табыстарды қоса алғанда, жұмыс беруші 
төлейтін ақшалай немесе заттай нысандағы кез келген табыстар
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і. і.і іметкердің табыстарына жатады. Қызметкердің табысы бой- 
і.ііііпа жеке табыс салығының сомасы қызметкердің салық жылы 
Іііііиде төлем көзінен салық салынатын табысына белгіленген 
г і иикаларды қолдану жолымен есептелінеді. Жеке табые салығын 
ссситеу жэне ұстап қалу уэкілетті мемлекеттік орган белгіленген 
і лрі іппен ұлгаю нэтнжесімен ай сайын жүргізіледі;

бір жолғы төлемдерден алынатын табыс -  салық төлеуші- 
псрдің Қазақстан Республикасының заңдарына сэйкес заңды 
іуигалармен жэне жеке кэсіпкерлермен жасасқан азаматтык- 
і.үкықтық сипаттағы шарттар бойынша табысы, сондай-ақ жеке 
і ү і маларғатөленетін басқа да бір жолғы төлемдер жатады. Жеке та- 
(и.іс салығының сомасы Қазақстан Республикасының заңдарында 
(к'іи іленген мөлшерде жэне жағдайлардажинақтаушы зейнетақы 
і^прііалары сомасына азайтылған төлем көзінен салық салынатын 

(іір жолғы төлемдерден түскен табысқа, белгіленген ставкаларды 
колдану жолымен есептеледі;

жинақтаушы зейнетақы қорларына берілетін зейнетақы 
іоисмдері -  салық төлеушілердің зейнетакы жинақтарынан жи- 
ітқтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын, табыс есеп- 
ісудін тиісті айына Қазақстан Республикасының заң актісімен 
Ос.лгіленген айлық есептік көрееткіш сомасына азайтылған 
юпсмдер жатады;

дивидендтер, сыйақылар, үтыстар түріндегі табыс; 
стипендиялар білім беру үйымдарында оқып жүргендерге 

нілсуге арналған ақша сомасы, сондай-ақ мэдениет, ғылым 
иіііраткерлеріне, бүқаралық ақпарат қүралдары қызметкерлеріне 
/кэне басқа жеке түлғаларға төлеуге арналған ақша сомасы табыс 
мпінен салық салынатын стипендия болып табылады.

Сақтандыру үйымдары жүзеге асыратын сақтандыру төлем- 
цсрі бойынша: жинақтаушы зейнетақы қорларындағы зейнет- 
икі.і жинақтары есебінен; жүмыс берушінің қаражат есебінен 
юпснген сақтандыру сыйақылары жеке түлғаның жинақтаушы 
і ііқіандыру шарттары бойынша табысы болып табылады. Жеке 
іүкгалардын жинактаушы сақтандыру шарттары бойынша та- 
Гіысына сактандыру үйымдары жүзеге асыратын сақтандыру 
іоиемдері сомасының сақтандыру сыйақыларының сомасынан 
асып кеткен сомасы жатады.
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Салык төлеушінің төлем көзінен салық салынбайтын табы- 
старына табыстың мынадай түрлері жатады:

мүліктік табыс, оған:
а) бағалы қағаздары, сондай-ақ заңды түлғадағы қатысу үлесі;
э) кымбат бағалы тастар мен қымбат бағалы металдар-

ды, олардан жасалған зерғерлік бүйымдарды жэне қүрамында 
қымбат бағалы тастар мен қымбат бағалы металдар бар басқа 
да заттарды, сондай-ақ өнер туындылары мен антиквариаттарды 
сату кезіндеғі олардың күнының өсімі;

б) мүлікті жалға беруден алынған табыс;
в) мүлікті сату күны мен бағалау кұны арасындағы, бірақ 

оны сатып алу қүнынан кем болмайтын оң айырма, мүлікті сату 
кезіндеғі қүн өсімінен алынған табыс;

2) Жеке кәсіпкерлердің салық салынатын табысы. Ол 
жылдық жиынтық табыс пен шеғерімдер арасындағы айырма 
ретінде айқындалады. Жылдык жиынтык табыска салық жылы 
ішінде көрсетілғен қызметі, орындалған жүмыстар мен басқа 
да операңиялары үшін ақшалай немесе заттай нысанда алынған 
табыстардың барлық түрлері кіреді;

3) Адвокаттар мен жеке нотариустардың заңдық көмек, 
нотариалдық іс-әрекеттер ақысын қоса алғанда, адвокаттық жэне 
нотариалдық қызметті жүзеғе асырудан түскен табыстарының 
барлық түрлері, сондай-ақ қорғау мен өкілдікке байланысты 
шығыстардың орнын толтырудан алынған табысы;

4) Баска да табыстар -  Қазақстан Республикасының шеғінен 
тыс жерлерден алынған табыстар.

Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде төленген 
жеке табыс Қазақстан Республикасында салық салу кезінде есеп- 
ке жатқызылады.

Жеке түлғалардың салықтан толық немесе ішінара босатыла- 
тын табыстары:

-  балаларға жэне асырауындағы адамдарға алынған алименттер;
-  жеке түлғалардың қаржы нарығын жэне қаржы үйымдарын 

реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның лиңензиясы 
негізінде банктер мен банк операңияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын үйымдардағы салымдары бойынша оларға 
төленетін сыйақылар;

70



борыштык бағалы кағаздар бойынша сыйакылар; 
дивидендтер мен сыйакыларды есебіне жазу күніне 

Қазакстан Республикасының аумағында жүмыс істейтін кор 
Пиржасының ресми тізімінде болатын осындай бағалы қағаздар 
(кніынша дивидендтер мен сыйақылар;

пайлық инвестициялық қорларды осы қордын басқарушы 
ш>мпаниясы қүнын өтеп сатып алған кездеғі пай бойынша табыс- 
іар;

дивидендтер толейтін заңды түлға активтері күнының 50 
мнііыздан астамы дивидендтерді төлеу күніне жер койнауын пай- 
ца іанушылар (жер койнауын пайдаланушы) болып табылмайтын 
іүигалардың (түлғаның) мүлкін қүрау талаптары орындалған 
іч- ідсгі дивидендтер;

акциялар бойынша, оның ішінде депозитарлык қолхат- 
і ирдыц базалық активтері болып табылатын акциялар бойынша 
іопенуге жататын табыс;

заңды түлға өзінің қүрылтайшылары, қатысушылары ара- 
і ында болетін таза табыстың бір бөлігі;

әскери кызметшінің эскери кызмет міндеттерін орындаумен 
Паііланысты, қүқық қорғау орғаны қызметкерінің (кеден орга-
......... . қызметкерін қоспағанда) қызметтік міндеттерін орында-
умон байланысты табыстары;

рсспубликалык бюджет туралы заңда белгіленген жэне 
мундай үтыстарды есептеу күні колданыста болатын ең төменгі 
<іі а іінқының 50 пайызы шегіндегі лотерея бойынша үтыстар;

қоғамдық жүмыстарды орындауға жэне кәсіптік оқуға бай- 
іанысты бюджет жэне гранттар қаражаты есебінен жүзеге асы- 
Iн.і ііагын толемдер;

жологиялық апат немесе ядролық сынақ полигонындағы 
мпролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтарды 
ііаоумсттік корғау туралы Қазакстан Республикасынын заңнамас
і.іііа сэіікес төленетін төлемдер;

Үлы Отан соғысына катысушылардың жэне оларға теңес- 
Нрі иен адамдардың;

Үлы Отан соғысы жылдарында тылдағы ерен еңбегі мен 
міш і і эскери қызметі үшін бүрынғы КСРО ордендерімен жэне 
мг'іаіііідарымен марапатталған адамдардың;
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-  1941 жылғы 22 маусым -  1945 жылғы 9 мамыр аралығында 
кемінде 6 ай жұмыс істеғен (кызмет өткерген) жэне ұлы Отан 
соғысы жылдарында тылдағы ерен еңбегі мен мінсіз эскери 
кызметі үшін бұрынғы КСРО ордендерімен жэне медальдарымен 
марапатталмаған адамдардың;

I, II, III топтардағы мүгедектердің; мүгедек баланың; «мүгедек 
бала» деген санаты бар адам он сегіз жасқа толғанға дейін -  
мұндай адамның ата-анасы бірінің; «бала кезінен мүгедек» деген 
себеппен мүгедек деп танылған адамның өмір бойына -  оның 
ата-анасының бірінің республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген жэне тиісті қаржы жылының басында қолданыста бо- 
латын ең төменгі жалақының 55 еселенген мөлшері шегінде бір 
жылдағы табыстары;

-  заңды түлғадағы немесе консорңиумдағы акңияларды, 
қатысу үлестерін откізу кезінде қүн өсімінен түсетін табыстар;

-  өткізу күні Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс 
істейтін қор биржасының ресми тізімдерінде болатын бағалы 
қағаздарды осы қор биржасында ашық сауда-саттық эдісімен 
өткізу кезіндегі құн өсімінен түсетін табыстар;

-  күнтізбелік жыл ішінде эрбір төлем түрі бойынша респуб- 
ликалық бюджет туралы заңда белгіленген жэне тиісті қаржы 
жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын ең төменгі жала- 
қының 8 еселенген мөлшері шегінде медиңиналық қызмет 
көрсетулерге (косметологиялык қызмет көрсетулерден басқа) ақы 
төлеу үшін, бала туылған кездегі, жерлеуге арналған төлемдер.

-  Қазақстан Республикасының азаматтары болып табыл-май- 
тын дипломатиялық немесе консулдық кызметкерлердің ресми 
табыстары;

-  шет мемлекеттің мемлекеттік қызметіндегі, сол елдегі табы- 
сы салық салуға жататын шетелдіктердің ресми табыстары;

-  жұмыс берушінің өндірістік қызметімен байланысты маман- 
дық бойынша қызметкерді Қазақстан Республикасының заңнама- 
сына сэйкес оқытуға, біліктілігін арттыруға немесе қайта даярлау- 
ға жіберген кезде жұмыс берушінің мынадай түрдегі шығыстары;

-  мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін 
элеуметтік төлемдер;

-  білім беру ұйымдарында оқитындарға Қазақстан Республи-
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іяісы заңнамасында мемлекеттік стипендиялар үшін белгіленген 
молшерде төленетін стипендиялар;

кайырымдылық жэне демеушілік көмек түріиде алынган 
мүліктің кұны;

- он алты жасқа толмаган балалар үшін балалар лагерьлеріне 
<колдамалардың қүны;

сақтандыру оқиғасымен байланысты, сақтандырудың кез 
кслген түрі кезінде төленетін сактандыру төлемдері;

жүмыс беруші өз қызметкерлеріне міндетті жэне (неме- 
і'с) жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша төлейтін сақ- 
і ішдыру сыйлықақылары;

сақтандырылушы қайтыс болған жағдайда жинактаушы 
піқгандыру шарты бойынша жүзеге асырылатын сақтандыру 
юіемдері;

жинақтаушы зейнетақы корларына Қазақстан Республика- 
смпың заңнамасында белгіленген молшердегі ерікті кэсіби 
ігйнетақы жарналары;

сенімгерлікпен басқарушы болып табылатын резидент 
(кскс гүлғадан алынған, сенімгерлікпен басқару шарты бойынша 
і снімгерлікпен баскару құрылтайшысының не сенімгерлікпен 
нпсқару туындайтын өзге жағдайларда пайда алушының сенім- 
і срлікпен басқарудан түсетін таза табысы;

банк пен клиент арасында жасалған шартта белгіленген 
нііііызсыз кезең ішінде төлем карточкасын ұстаушыға банктік 
мірьп берілген кезде алынған, сыйақыны үнемдеуден түсетін 
ми гсриалдық пайда;

шитент банк төлем карточкасын пайдалана отырып, қолма- 
ммі жасалмайтын ақша төлемдерін жүзеге асырған кезде эми- 
іі'ні банктің қаражаты есебінен төлем карточкасын ұстаушының 
*чч-біне жатқызылатын сома.

Салык төлеушінің салык жылы ішінде салык салынатын табыс- 
і нрына мынадай салық ставкалары бойынша салық салынады.

Қьпметкерлердің ҚР-ның тиісті каржы жылына арналған 
річ публикалық бюджет туралы заңында белгіленген, жылына ең 
шмснгі жалақының 12 еселенген мөлшерінен аспайтын жалақы- 
і і.іиың төлем көзінен салық салынатын кірістеріне, қызметкер- 
агрдіц тоқсан ішіндегі орташа айлық кірісі ең төменгі жалақы
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мөлшерінен аспайтын жағдайда «Оң ставкасы бойынша салық 
салынуы тиіс.

Дивидендтер, сыйақылар (жинақтаушы сақтандыру шар- 
ты бойынша сыйақыларды қоспағанда) мен ұтыстар түріндеғі 
табыстарға 5 пайыздық ставка бойынша салык салынады. 
Адвокаттардың жэне нотариустардың табыстарына 10 пайыздық 
ставка бойынша салық салынады.

Салық агенттері жеке табыс салығын есептеу мен үстап қалуды 
төлем көзінен салык салынатын табыс төленгеннен күннен кейінгі 
бес жүмыс күні ішінде жүзеге асырады. Салык агенттері төлем 
көзінен салық салынатын төленген табыстарға катысты жеке табыс 
салығы бойынша есеп-қисапты эрбір тоқсан үшін есепті токсан- 
нан кейінгі айдың 15-нен кешіктірмей салық органына табыс етеді.

Қызметкердің табысы бойынша жеке табыс салығының сома- 
сы оның салық жылы ішінде төлем көзінен салық салынатын та- 
бысынан мынадай шегерімдерді жасап, белгіленген ставкаларды 
қолдану жолымен есептеледі:

а) Қазақстан Республикасының заң актісінде табысты есеп- 
теудің тиісті айға белгіленген бір айлық есептік көрсеткіші 
мөлшеріндегі сома;

э) кызметкердің асырауындағы отбасының эрбір мүшесіне бір 
айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі сома;

Бүл жерде отбасы деп бірге түратын жэне ортақ шаруашылық 
жүргізетін ерлі-зайыптылар, балалары, ата-анасы танылады.

Асырауындағы адам деп салық төлеушінің табысы есебінен 
өмір сүретін және бір айлық есептік көрсеткіш молшерінен аса- 
тын жеке табыс көзі жоқ отбасы мүшесі танылады.

б) жинақтаушы зейнетақы қорына Қазақстан Республика- 
сы заңнамаларында белгіленген мөлшерде төленетін міндетті 
зейнетақы жарналары;

в) түрғын үй қүрылыс жинақ банктерінде Қазақстан Респуб- 
ликасының резиденті -  жеке түлға Қазақстан Республикасының ау- 
мағында түрғын үйді жөндеу, салу немесе сатып алу үшін алған түр- 
ғын үй карыздары бойынша сыйақыны өтеуге бағытталған сомалар.

Жеке табыс салығын есептеу жэне үстап қалу уәкілетті мемле- 
кеттік орган белгіленген тэртіппен үлғаю нәтижесімен ай сайын 
жүргізіледі.
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Салык жылы аякталғанға дейін кызметкерді жұмыстан 
іиығару кезінде салық ағенті нақты жұмыс істелген кезең үшін 
илынған табысты негізге ала отырып, жеке табыс салығын қайта 
есептеуді жүргізуге жэне қызметкерлерге алынған табыс пен 
юленген салық туралы есеп-қисап беруге міндетті.

Жұмыс орнын өзгерткен кезде жеке тұлға жаңа жұмыс орны 
боііынша салык агентіне жұмыс істеген кезенде алған табысы мен 
і өленген салық туралы бұрынғы жұмыс орнынан есеп-қисап береді.

Уэкілетті мемлекеттік орган белгілеіп еп нысандағы жеке табыс 
пілыгы бойынша декларацияны мына резидент салық төлеушілер: 

төлем козінен салық салынбайтын табыстары бар адамдар; 
Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерден табы- 

ітар алатын жеке тұлғалар;
Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлердегі 

шетелдік банктердегі шоттарда ақшасы бар жеке түлғалар;
мерзімді эскери қызметін өтеп жүрген эскери қызметшілерді 

косиағанда, мемлекеттік қызметшілер үшін козделген заң норма- 
іцры қолданылатын адамдар;

Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары, су- 
щ.млар табыс етеді.

Жеке табыс салығы бойынша декларация есепке тіркелген 
орны бойынша салық органына салық жылынан кейінгі жылдың 
' I наурызынан кешіктірмей табыс етіледі.

Салық төлеуші жыл ішінде енгізілген аванстық төлемдерді 
іч сптей отырып, салық жылының қорытындысы бойынша жеке 
пібыс салығын төлеуді жеке табыс салығы бойынша декла-раци- 
<міі.і гапсыру үшін белгіленген мерзімнен кейін он жұмыс күнінен 
м-пііктірмей дербес жүзеге асырады.

2.3. Ә л е у м е тт ік  сал ы к

Әлеуметтік салық 1999 жылы ол уақытқа дейінгі элеуметтік 
корларға сақтандыру жарналары ретіндегі толемдер-дің орны- 
11іі іейиетақылық, мемлекеттік элеуметтік сақтандыру, міндетті 
чс ціциналык сақтандыру, халықтың жүмысбастылығына комек 
мірлары.

Ллгашында салымдардың сомалық ставкасы еңбек ақы төлеу
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корынан 28 % мөлшерінде бекітілген болатын, ал корларға 
төленетін жарналар сомасы өндіріс шығындарына жаткызылатын.

Салыктың кызмет ету мерзімі аралығында ставкалар өзгеріп 
отыратын, сонымен қатар түрлі төлеушілер үшін 26%-дан 6, 
5%-ға дейін түрленіп отыратын. 2003 жылы ставка 21%-ден
6, 5% аралығында болды. 2004 жылдан бастап салық ставкасы 
жеке түлғаның табысына байланысты түрленіп отыратын (та- 
быс мөлшері неғүрлым жоғары болған сайын, салык ставкасы 
соғүрлым төмен болды 20%-дан 7% аралығында). 2008 жыл- 
дан бастап, ҚР Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына 
Жолдауына сэйкес элеуметтік салық ставкасы орташа есеппен 
30%-ға төмендеді, бүл жүмыс берушілер үшін қызметкерлерінің 
жалақысын көтеруге ынталандыру болатын.

Салык төлеушілер:
-  бюджетпен есеп айырысуды біржолғы талон негізінде 

жүзеге асыратындарды қоспағанда, жеке кәсіпкерлер;
-  жеке натариустар, адвокаттар;
-  Қазақстан Республикасының резиденті -  заңды түлғалар;
-  Қазақстан Республикасында қызметін түрақты мекемелер, 

филиалдар мен өкілдіктер аркылы жүзеге асыратын резидент 
еместер элеуметтік салық төлеушілер болып табылады;

-  резидент заңды түлғаның шешімі бойынша оның қүрылым- 
дық болімшелері элеуметтік салық төлеушілер ретінде қарас- 
тырылуы мүмкін.

Салык салу объектісі:
резидент жэне түрақты мекеме арқылы жүмыс жасайтын ре- 

зидент емес заңды түлғалар үшін әлеуметтік салық салу объекті 
жүмыс берушінің кызметкерлерге төлейтін шығындары;

жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар мен адвокаттар үшін 
әлеуметтік салық салу объектісі болып салық төлеушінің өзін 
қоса алғандағы, жұмыскерлерінің саны табылады.

Салық ставкалары Қазақстан Республикасының резидент заң- 
ды түлғалары сондай-ақ қызметін Қазақстан Республика-сында 
тұрақты мекеме филиалдар мен окілдіктері арқылы жүзеге асыра- 
тын резидент еместер элеуметтік салықгы 11 пайызбен төлейді.

Төмендегі талаптарға жауап беретін тірек қимыл мүшесі 
бүзылған, есіту, кору, сөйлеу кабілетінен айырылған мүгедектер
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жұмыс жасайтын мамандандырылған ұйымдар әлеуметтік 
аілықты 4, 5 пайыз ставкамен төлейді.

Арнаулы салық режимін қолданылатындарды қоспағанда, 
жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар мен адвокаттар өздері 
үшін 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, эрбір жалдама- 
ііы жұмыскері үшін 1 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
.'иеуметтік салықты ай сайын төлейді.

Әлеуметтік салық ай сайын есептеледі жэне есепті айдан ке- 
іііін і айдың 15-нен кешіктірілмей бюджетке төленуі керек. Әлеу- 
мсттік салық жөніндегі декларация есепті тоқсаннан кейінгі екін- 
імі айдың 15-нен кешіктірілмей салық органына тапсырылуы 
қажет.

Құрылымдық бөлімшелер бойынша төленуге тиіс элеуметтік 
і іілық сомасы осы құрылымдық бөлімше қызметкерлерінің табы- 
ггары бойынша есептелген салық сомасы негізінде анықталып, 
і үрі ылықты жеріндегі тиісті бюджетке аударылады.

Кұрылымдық бөлімшелері бар салық толеушілер өзі тіркел- 
і он жердегі салық органына аталмыш әлеуметтік салық туралы 
гсеп-қисабын, ал бөлімше тіркелген жердегі салық органына 
іцгуметтік салық туралы есеп-қисаптың көшірмесін салық заң- 
иамасын белгіленген мерзімнен кешіктірмей табыс етуі керек. 
I гсіі-қисап көшірмесін салық төлеушінің тіркелген жеріндегі 
галық органы куэландыруы керек.

Ііақылау сүрақтары;
1. Табыска салынатын салыктарды атаңыз.
2. Корпорацияльщ сальщ салынатын табысты қалай аньщ-тауға болады?
3. Ш егерімдер мен шығындардың айырмасы неде?
4. Сальщтьщ ж еңілдікті калай түсінесіз, ол не үш ін кажет?
5. Жеке табыс салығын төлем көзінен кандай тұлғалар төлем ейді?
6. Ш етелдік азаматтардың Қазакстанда салык төлеуін ің  ерекш еліктері.
7. Әлеуметтік салык салык ж үйесіне не себепті енгізілген?
К. Салыктык преференция деген ім із не?
1>. Банктер табы с салығының кандай түрлерін төлеуге тиіс?
10. Коммерциялық ем ес ұйы мдарды ң табыс салығын төлеу-дің  

11>гкаіелігі кандай?

77



3-тарау

ЖАНАМА САЛЫҚТАР

Жанама сальщтар соңғы тұтынушының сұраныс икемділігінің 
деңгейіне қарай салынатын салыққа көшеді. Сұраныстың 
икемділігі төмендеген сайын салықтың аз бөлігі тұтынушыға 
жұмсалады. Үсыныстың икемділігі төмендеген сайын салықтың 
аз бөлшегі тұтынушыға ауыстырылады да, ал салықтың үлкен 
бөлігі түскен пайданың есебінен төленеді. ¥зақ  уақыттық жо- 
спарда ұсыныстың икемділігі өседі жэне жанама салықтың үлкен 
бөлігі тұтынушыға ауысады. Сұраныс икемділігі көп болған сай- 
ын жанама салық өседі, ал бұл проңесс тұтынушының азаюына 
әкеледі. Сондай-ақ ұсыныс икемділігі жоғарылаған сайын таза 
пайда қысқарады, өз кезегінде қаржы жұмсау азайып, капитал 
пайда түсіретін өзге салаға қайта қүйылады.

Жанама салықтар -  бүл тауар мен қызмет көрсету сервисінің 
салығы: көтерілген бағаның салығы; акңиздер (салықтар, тауар 
мен тариф немесе қызметтердің тікелей қамтылған бағасы). Олар 
бөлік-бөлігімен немесе түгелдей тауар мен қызметтің бағасына 
ауысады. Тауар мен қызметтің қожайыны оларды іске асыру бары- 
сында мемлекетке төленетін салықтың соммасын алады. Жанама 
салықтың мәні — салықты тауарды жүзеге асыратын адамдарға 
тауардың бағасын белгілеу арқылы жүктеу. Нэтижесіне келген- 
де, салықты тауар сатушы заңды төлеуші болғанымен, соңында 
бұл салықтар тұтынушының есебінен төленеді. Себебі салықтың 
соммасы тауардың құнымен тікелей байланысты.

Жанама салықтардың:
1) баж салыктары;
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2) әмбебап жанама салықтар;
3) индивидуальді жанама салықтар;
4) қазыналық монополия сияқты түрлері бар.
Ескерте кететін жайт, баж салығы мен кеден жинағында та- 

уир бағасы болғанымен, салық есебіне жатпайды. Кез келген 
мсмлекеттік салық пен жинақпен теңдестіруге болмайды. Барлық 
і иуарлар мен жұмыс, қызмет түрлерінен түсетін салық эмбебап 
сіілыққа жатады. Тек кана жеңілдік көрсетілгендер есептелмейді.
І.үндай салықтың классикалық үлгісіне айналымнан, сатылым- 
ііан, саудадан, бағаның өсуінен түскен салық жатады. Айналым- 
ііан түскен салық (әмбебап акңиз) тауарды саудаға шығаратын 
мекеменің не жеке кэсіпкердің жалпы айналым қүнынан пайыз- 
;іі.і к өлшеммен салық өндіру болып табылады. Аталмыш салық 
іүрі Бірінші Дүниежүзілік соғыс кезінде Германия мен Фран- 
ішида пайда болады да, кейінірек өзге де көптеген мемлекеттер 
меи КСРО-ға да енгізіледі. Бастапқыда, салық тауардың жалпы 
иііпалымының көп бағанды немесе шоғырлану эдісі деп атала- 
іын түрінен алынатын, бұған өндірістің эр қадамынан, оның 
каііта жасалуы мен тауарға айналуы кіреді. Яғни сатып алу 
мсн сатуды жүргізгенде тауардың түтынушыға жеткенге дейін 
мшдай үдерістен өткеніне қарамастан кез келген тауар өндіруші 
субьект аталмыш салықты төлейтін болған. Мысал келтіретін 
Оолсақ, бір кэсіпорын кант қызылшасын өндіреді, ал екіншісі -  
міит жасайды, үшіншісі -  қанттан кәмпит жасап шығарады. Та- 
уарды өндіретін үш өндіріс орындары да салық төлейді. Мүндай 
опдірістің капиталистік тэсіліндегі үдерісте арада көптеген дел- 
щі лдар болады. Сондықтан, уақыт өте келе айналым салығы бір 
сселік қағидасына ауысады. Егер тауарды сатылымға шығаруға 
дсііін бірнеше кезеңінен отіп, олар бір-бірімен тізбектеле байла- 
нысса, салықты бір ғана өндіруші төлейтін болады.

Сатылымнан түскен салык айналым салығының санкырлығы 
Гю іып табылады. Тауар өндіретін көтерме фирмалар салық тө- 
исіігін объекті болады. Сауда-саттықтан салық жинайтын мем- 
исксгтер де бар. Салықтың мүндай түрін түтынушыға жеткізу- 
іііідсн өндіреді. Салықтың мөлшері тауардың белгілі бір пайызын 
күрайды. Қазіргі таңда Еуропалық Экономикалық қоғамдастық 
нсн I'МД-да әмбебап салықтың тауардың бағасы өскен жағдайда
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соның есебіне түсетін салық кең тараған. Ол Қазақстанда да бар. 
Бүл жерде айналымнан салық түспейді, тек қана бағаны өсірғен 
жағдайда салықтың қүны да артады жэне мүны салық төлеуші 
белгілейді. Индивидуальді жанама салықтарды тек арнайы тауар 
түрлерінен төленеді. Мүндай салық эдетте, акңиз деп аталады. XX 
ғасырға дейін акциздер күнделікті сүраныс (нан, түз, үн, сіріңке, 
керосин) есебінен төленді. Бүгінгі таңда акциздер «элеуметтік 
зиян» заттардың (темекі, ішімдік) есебінен жиналады.

Жанама салықтың тікелей салықтан айырмашылығы мына- 
да, біріншіден, объектісі мен салу затына байланысты. Жанама 
салықтарда олар эрдайым тауар шығарылымының эсерімен бай- 
ланысты, яғни тауар бағасы жэне көмек көрсету шығарылым фак- 
торы іске асқан кезде жүзеге асады. Салық бойынша қосымша 
бағам объектісі тауар шығарылымы алға шығады, объектісі -  тау- 
ар орындауының көмек көрсетуі, эквивалентті қосымша бағамы; 
акцизде салық маңыздысы -  тауар шығарылымының акциздік 
саны мен бағасы болып табылады.

Екіншіден, бүл салықтардың қайнар көзі салык төлеудің 
қүрылымында болып отыр. Бүл қайнар көзді жанама салық 
қүрылымын жеке мемлекет өзі нүсқаулық ретінде кұрып тауар 
көзіне қосымша баға белгіледі. Сондықтан салық төлеуші іске 
асырған тауарды төлеген соң сол мезетте салық төлеуге байланы- 
сты көмек көрсету қаражатын алады.

Жанама салықтың маңызды кемшілігі оның экономика-лық 
салдары болып табылады. Олар тауар бағасының шарықтап 
өсуіне әсер етеді. Қазіргі таңда жанама салық (ҚҚС, акңиз) 
шекті тауардың бағамы 40% - 80%-ға дейін күрап отыр. Сатып 
алушыларға -  төлем қабілеттіліктің төмендеуіне әкеледі, ал бүл 
түтынушылардың санын азайтады дегенмен гіара-пар.

Сонымен қатар жанама салықта, егер салық төлеуді бір түлға 
жүзеге асырса, онда бұл төлемді ол басқа бір түлғадан алады, 
бұдан шығатын қорытынды қоғамдық тұтас өнім құрылады, яғни 
келесі бір тұлға арқылы салык салу жүйесі кұрылады.

Ең алдымен, еске түсіретін жайт акңиздің Ежелғі Рим дэуіріне 
жататынын айта кету, осы орайда, акцизді жанама салық салудың 
ежелгі түрі деп білеміз. Ежелгі дэуірдің өзінде-ақ күнделікті 
қолданыстағы тұз жэне тағы басқаларға акциз бағамын орнатқан.
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I ауарлы-ақшалай қатынастың өркендеуіне қарай бірінші акциз- 
дік салық салу бағамы маңызды болып, бірте-бірте өз дәрежесін 
іомендетеді. Дегенмен, қазіргі таңда салықтық жүйеде акцизді 
("шрлық ел қолданады, мемлекет қаржысын жүйелеуде маңызды 
рөл атқарады. Акциздің салық салуда объектісі ең алдымен, 
піуардың көп сұранысқа иеленуі, яғни салықтардың ішінде 
жоғарғы фискалды маңыздылыкқа ие болып отыр, аталған алғы 
шарттың барлығы осы тақырыптың актуалдылығы болып отыр.

Лкциздер жанама салықтар қатарына жататындыктан, өзіне 
іиуар бағасы мен көрсетілетін қызметімен үштасады. Акциз бен 
ҚҚС тығыз байланыста. Ажыратылатын ерекшелік тек белгілі 
Ыр тауар кезінен ғана алынады. Төленетін акциз тауары эдетте, 
/килпы мінездемеге ие болып жатыр: бұл тауарларға сұраныс 
мріс деңгейіне қарағанда төменірек. Термин «акциз», көптеген 
ісрттеушілердің пікірінше, ехцз (ескі французша ассізе), «салық 
і .иіуға баға» дегенді білдіреді. Сонымен қатар «акциз» латын- 
іііи ассісіеге («кесіп алу, кесу») сөзінен шығуы да мүмкін, яғни 
іиякша көмегімен сусындардың көлемін анықтауға мүмкіндік 
(юііган, соган байланысты салық салу мөлшері анықталған.

1>үл салык түрі ежелден келе жатыр, ертеректе сомманы есеп- 
ісу бірлігі ретінде қолданыста жүрген салықтық экімшіліктенді- 
рудіц артықшылығы.

Ьслгілі бір тауарда акциздік салым зиянды немесе кері әсер 
Порстін қосымшамен (темекі бұйымы мен алкоголь, сонымен 
һіітир мысалы, бензин жэне жанатын заттар қоршаған ортаны, 
иуа райын ластайды), мүмкін кейбір жерлерде қолдануына бөгет 
і исауы да мүмкін. Мұндай жанама нәтижелер ішкі салықка өз 

і смтігін тигізетін шыгар, дегенмен, акцпздін көпшілігі салықтык 
і үіімге жатады.

Мүпдай көрсеткіштерге қол жеткізу үшін мына максаттарды 
м і ідсуіміз қажет:

1. Қарапайым, ұйымдарда қолданысын карастыру кажет. Қа- 
іірі і таңда барлық елде акциздік тауар тізімі шектелген темекі, 
и ім іг о л д і  өнімдер жэне мұнай өнімдері. Бұл тауарлардан түсе- 
1111 кіріс көлемі оте көп, шығарылатын орта аз жэне тауарлы 
мисі орияның көпшілігі анықталған;

2. С'алықтық қойылым соншалыты жоғары болмауы керек.
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Егер де жергілікті акцизді салыктық қойылым шетелдерден жо- 
ғары болса, онда келесі мэселе контрабанда болуы мүмкін. Со- 
нымен қатар егер акцизді салықтык койылым тым жоғары болса, 
онда жасырын өнім шығарушылар да пайда болуы мүмкін;

3. Салықгық төлем барынша ерте төленуі керек, яғни өнімді 
шығару барысында немесе кеденнен өту барысында.

Акциз әмбебеп жэне дара болып ажыратылады. Әмбебап ак- 
циздер жалпы айналымнан өндіріліп алынады ол деген пайыздық 
қойылым жэне қызмет. Дара акциздер көп. Қазақстанда 90-жылда- 
ры акциздік қойылымды тауарларды ішкі шығарылым мен баска 
елден экелетін импортерларға қойған: спирт жэне спирттік сусын- 
дар, вино, сыра, темекі өнімдері, лосос жэне бекіре балықтары 
жэне уылдырық балықтардан; хрустальдық бүйымдар, алтын- 
нан жасалған зергерлік бүйымдар, күміс жэне платина, жеңіл 
автокөліктер, бензин жэне дизельді отын, дэрімен атылатын қару 
жэне газды (ішкі істер қызметкерлерінен басқа), дымқыл мүнай, 
электрокуат, кэсіпкерлік ойын, алыс байланыс қызметтері, лоте- 
рея ойындары. Біртіндеп бүл тізімдер саны азайды оған себеп 
экономиканың жаңа қарқыны десе де болады.

Осылайша, тауарлар мен өнімдер үлкен рөл атқарады, бүған 
қойылатын койылымды мемлекет өзі белгілейді жэне кадағалап 
отырады.

3.1. Қосылған қүн салы ғы

Қосылган қүнға салынатын салық, салық жүйесіндегі негізгі 
жанама салықтар қатарына жатады. Жанама салықтар неме- 
се түтынуға салынатын салықтар өнімнің, қызметтің бағасына 
қосылатындыктан, бүл салыкты төлейтін төлеуші мен салық 
ауыртпалығын көтеруші екеуі бір емес. Салық ауыртпалығын та- 
уарды, қызметті түтынушы көтереді.

Қосылған қүнға салынатын салык біздің еліміздің салық 
жүйесіне 1992 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілген. Бүл салык 
бюджет кірістерін қүрайтын салықтық түсімдердің ішіндегі 
негізгі салықтардың бірі.

Қосылған қүн салығы тауарларды (жүмыстарды, қызмет 
көрсетулерді) өндіру жэне олардың айналысы проңесінде
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қосылған, оларды өткізу бойынша салык салынатын айналым 
күпының бір бөлігін бюджетке аударуды, сондай-ақ Қазақстан 
1'сспубликасының аумағындағы тауарлар импорты кезіндегі ау- 
дарымды білдіреді.

Салық төлеушілер:
Қазакстан Республикасында косылған құн салығы бойынша 

ссепке тұрған:
дара кэсіпкерлер;
мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, резидент -  заңды тұл- 

іалар;
қызметін Қазақстан Республикасында филиал, өкілдік арқы- 

ііы жүзеге асыратын резидент еместер;
-  сенімгерлікпен басқару қүрылтайшыларымен не сенімгер- 

иікпен басқару туындайтын өзге жағдайларда пайда алушылар- 
мсн, сенімгерлікпен басқару шарттары бойынша тауарларды, 
жүмыстарды, қызмет көрсетулерді өткізу бойынша айналымды 
жүзеге асыратын сенімгерлікпен басқарушылар.

Кеден одағының жэне (немесе) Қазақстан Республикасының 
аумагына тауарларды импорттаушы түлғалар қосылған қүн салы- 
і ым төлеушілер болып табылады.

Салық салынатын айналым мөлшері, мэміле жасасқан тарап- 
іары қолданатын бағалар мен тарифтерді негізге ала отырып, 
оларға қосылған қүн салығын енгізбей, өткізілетін тауарлар, 
/к үмыстар, қызмет көрсетулер қүны негізінде айкындалады.

Жоғарыда көрсетілген тэртіп бойынша есепке коюга жатпай- 
іып, бірак қосылған қүн салығын салуға жататын тауарларды 
(жүмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуді жүзеге асыратын не- 
мссе жүзеге асыруды жоспарлаған түлға ерікті түрде қосылған 
і» үн салығы бойынша есепке түра алады.

Кез келген (он екі айдан аспайтын) кезеңнің корытындысы 
Сюйынша тауарларды (жүмыстарды, тауарларды) өткізу бойынша 
міімалымның мөлшері белгіленген айлық есептік корсеткіштің
4)000 еселенген молшерінен асатын болса, түлға осы кезең 
ііиқталған күннен бастап, он бес күнтізбелік күннен кешіктірмей 
косылған қүн салығы бойынша есепке қою туралы салық орган- 
іарына өтініш беруге міндетті.

Қосылған қүн салығы бойынша есепке қойған кезде салык
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органы тұлғаларға оның қосылған кұн салығын төлеуші ретінде 
есепке койылғаны туралы куэлік беруге міндетті, онда:

-  тұлғаның атауы жэне оның деректемелері;
-  салық төлеушіғе берілетін салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
-тұ л ға  қосылған құн салығын төлеуші болған кұн көрсетіледі.
Қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куэліктің

бланкісі қатаң есеп беру бланкісі болып табылады жэне салық 
төлеушіге акша төлетпей беріледі.

Куэліктің нысаны мен оны беру тэртібін уэкілетгі мемлекеттік 
орган белгілейді.

Куэлік косылған құн салығын төлеушіде сакталады. Қосылған 
құн салығы бойынша есептен шығарылған жағдайда куэлік салық 
органына қайтарылуы тиіс.

Егер қосылған құн салығын төлеушінің соңғы он екі айлық 
кезеңіндегі салыксалынатын айналым мөлшері салық салынатын 
ең төменгі айналым мөлшерінен аспаса, ол тіркелген жеріндегі 
салық органына өзі қосылған құн салығы бойынша есептен 
шығару туралы өтініш беруге құқылы.

Тауарлар импорты кезінде қосылған құн салығын төлеушілер
-  Қазақстан Республикасының кеден заңдарына сэйкес осы тау- 
арларды Қазақстан Республикасының аумағында импорт-тайтын 
тұлғалар.

Қосылған құнға салынатын салық салу объектісі:
-  салық салынатын айналым;
-  салық салынатын импорт.
Қосылған құн салығын төлеушінің тауарларды (жұмыстарды, 

қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша жасаған айналымы 
салық салынатын айналым болып табылады. Салық салынатын 
айналымға қосылған құн салығынан босатылған немесе өткізу 
орны Қазақстан Республикасы болып табылмайтын айналым 
қосылмайды.

Қазақстан Республикасының кеден заңдарына сәйкес декла- 
раңиялануға тиісті, Қазақстан Республикасының аумағына әке- 
лінетін немесе экелінген тауарлар (қосылған құн салығынан 
босатылғандарын коспағанда) салық салынатын импорт болып 
есептелінеді.

-  Тауарды өткізу орнына:
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егер тауарды беруші, алушы немесе үшінші түлға тасымал- 
ідіітын (жіберетін) болса, тауарды тасымалдау басталған орын;

- басқа жағдайларда, тауарды алушыларға беру орны жатады.
Жұмыстарды, кызметтерді өткізу орнына:

егер жүмыстар, қызметтер жылжымайтын мүлікпен тікелей 
(щйланысты болса, осы мүліктің орналасқан жері;

егер олар жылжымалы мүлікпен байланысты болса, жүмыс- 
і арды қызметтерді нақты жүзеге асыратын орны;

- егер қызметтер мэдениет, өнер, білім, дене тәрбиесі неме- 
сс спорт саласындағы қызметтерге қатысты болса, қызметтердің 
иақты көрсетілген орны;

жүмыстарды, қызметтерді сатып алушының кәсіпкерлік не- 
месе кез келген басқа да қызмет орны жатады.

'Гауарларды (жүмыстарды, кызмет көрсетулерді) өткізу басқа 
мсгізгі тауарларды (жүмыстарды, қызмет көрсетілерді) өткізуге 
кагысты көмекші сипатта болса, негізгі тауарлар (жүмыстар, 
м.пмет көрсетулер) өткізілген жер осындай көмекші өткізу орны 
(юлып табылады.

Тауарды тиеп жөнелту күні тауар өткізу бойынша айналым 
жасау күні болып табылады. Тауарды тиеп жонелту жүзеге асы- 
рылмаған жағдайда, онда алушыға тауар меншігінің қүқығы бе- 
рілген күн өткізу бойынша айналым жасау күні болып табылады.

Кепіл беруші үстаушыға кепілге салынған мүлікті (тауарды) 
бсрген кезде кепіл үстаушы бүл мүлікті (тауарды) өндіріп алган 
күп кепіл беруші үшін өткізу бойынша айналым жасау күні бо- 
имп табылады. Қосылған қүн салығын төлеуші есептен шығару 
і уралы өтініш берген салык кезеңінің соңғы күні өткізу бойынша 
іійналым жасау күні болып табылады.

Жүмыстарды, кызмет көрсетулерді өткізу бойынша салык са- 
имиатын айналым жасау күні төменде аталған шарттардың бірі 
Оірінші болып орындалған жағдайда басталады:

жүмыстарға, қызмет көрсетулерге қосылған қүн салығымен 
Оірге шот-фактура жазылған; жүмыстар орындалған, кызмет 
мірсетулер көрсетілген жағдайда басталады.

Жүмыстар, қызметтер түрақты (үзіліссіз) негізде өткізілетін 
Оолса, онда:

қосылған қүн салығы көрсетіліп, шот-фактуражазьглған күннің;
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-  эрбір төлемді (есеп айырысу нысанына қарамастан) алу 
күнінің кайсысы бірінші болса, сол күн өткізу бойынша салық са- 
лынатын айналым жасау күні болып табылады. Салык салынатын 
айналым мөлшері, оған қосылған қүн салығын енгізбей, мэміле 
жасаған тараптар қолданылатын бағалар мен тарифтерді негізге 
ала отырып, өткізілген тауарлар (жүмыстар, қызмет көрсетулер) 
қүны негізінде аныкталады.

Тауарларды тегін берген кезде, салык салынатын айналым 
мөлшері, косылған қүн салығын енгізбей, өткізу бойынша айна- 
лым жасау күні қалыптасқан бағалар деңгейі негізге алына оты- 
рып анықталады, бірақ бүл олардың баланстық қүнынан кем бол- 
мауы керек.

Аталған тауарларды өткізу күнінен бухгалтерлік есепте 
көрсетілген тауарлардың қүны баланстық күн болып табылады.

Салық салынатын айналым мөлшеріне акңизделетін тауарлар 
мен қызмет түрлері бойынша акңиз сомалары енгізіледі. Оларды 
сатып алған кезде қосылған күн салығы бойынша есепке жатқызу 
көзделмеген тауарларды откізу кезінде салык салынатын айна- 
лым мөлшері тауардың өткізілу күны мен белгіленетін баланстық 
қүны арасындағы оң айырма ретінде анықталады.

Өткізілген тауарлардың (жүмыстардың, қызмет көрсетулер- 
дің) күны қандай да бір өзгеріске түскен жағдайда, салық салына- 
тын айналым мөлшері тиісті түрде түзетіледі. Салық салынатын 
айналымның мөлшерін түзету қосымша шот фактураның немесе 
жағдайлардың болуын растайтын басқа да қүжаттардың негізінде 
жүргізіледі.

Егер өткізілген тауарлар (жүмыстар, қызмет көрсетулер) үшін 
төленетін ақының бір бөлігі немесе бүкіл мөлшері күмэнді талап 
болып табылса, төлеушінің мынадай жағдайларда:

-  күмэнді талаптың туындауына байланысты косылған қүн 
салығы ескерілген салық кезеңі аякталғаннан кейін үш жыл өткен 
соң;

-  банкрот деп танылған дебиторды заңды түлғалардың мемле- 
кеттік тізілімінен шығару туралы әділет органдарының шешімі 
шығарылған салық кезеңінде бюджетке жарна ретінде енгізілуге 
тиіс қосылған қүн салығының сомасын азайтуға қүқығы бар.

Өткізілген тауарлар (жүмыстар, кызмет көрсетулер) үшін

86



косылған кұн салығын төлеуші өзіне берілген кұкығын пайда- 
ііаиганнан кейін алған жағдайда салық салынатын айналым 
молшері ақы алынған сол аралық салық кезеңінде аталған ақының 
күнынан арттырылуға тиіс.

Салық салынатын айналым мөлшерін түзету осы салық са- 
іынатын импорт мөлшеріне Қазақстан Республикасының кеден 
іаңцарына сәйкес белгіленетін, импортталатын тауарлардың 
ксдсндік құны, сондай-ақ қосылған құн салығын қоспағанда, 
Қазақстан Республикасына тауарлар импорты кезіндегі салық 
және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер сомалары 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасында қосылған құн салығын төлеуші 
болып табылмайтын резидент емес үсынған жұмыстарды, қызмет 
корсетулерді өткізу орны Қазақстан Республикасы болса, олар 
жүмыстарды, кызмет көрсетулерді алатын Қазақстан Республи- 
касы салық төлеушісінің айналымы болып табылады жэне оларға 
косылған құн салығы салынады.

Жұмыстарды, қызмет көрсетулерді алушының салық салына-
іі,пі айналымының мөлшері оған Қазақстан Республика-сындағы 
коздерден төленген табыстың төлем көзінен ұсталуға тиіс салык 
сомасы ескеріле отырып, аталған резидент емеске төленуге тиіс 
сома негізге алына отырып анықталады.

Төленуге тиіс қосылған құн салығының сомасы көзделген 
сгавканы салық салынатын айналым мөлшеріне жэне салық 
салынатын импорт мөлшеріне 12 пайыздық ставканы қолдану 
ирқылы анықталады. Сонымен қатар кейбір сыртқа шығатын тау- 
ирлар бойынша нөлдік пайыз колданылады.

Салық салынатын айналым бойынша бюджетке төленуге 
іиіс қосылған құн салығының сомасы салық салынатын айна- 
іым бойынша есептелген қосылған құн салығының сомасы мен 

ссепке жатқызылған салық сомасы арасындағы айырма ретінде 
іиіықталады.

Жасалынған жұмыстар, қызмет көрсетулер үшін төленетін 
голем шетел валютасымен жүргізілген жағдайда салық салына- 
і і.пі айналым Қазақстан Республикасы Үлттық Банкінің айналым 
жасалған күні белгіленген бағамы бойынша теңгемен есептеледі.

Бюджетке аударылатын қосылған құн салығын салық
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төлеуші мынадай екі әдістің бірін қолдана отырып анықтай 
алады:

-  бірінші әдіс, айырма эдісі. Бұл эдіс бойынша бюджет- 
ке төленуге тиіс қосылған құн салығы алынған қосылған кұн 
салығы мен төленғен қосылған құн салығының айырмасына тең.

Мысалы: салық төлеуші тауар ондіру үшін 100 млн. теңғеғе 
шикізат немесе басқа керекті заттар сатып алғанда 12% став- 
камен 12 млн. теңғе қосылған құн салығын төледі дейік. Ал 
осы шикізаттан 600 млн. теңғеғе дайын тауар шығарып, оны 
тұтынушыға сатқанда 12% ставкамен 72 млн. теңғе қосылған құн 
салығын алды десек, бюджетке аударылатын қосылған құн сома- 
сы 60 млн. теңғені құрайды (72 млн. теңге -  12 млн. теңге).

-  екінші эдіс қосылған құн әдісі.
Мысалы: жоғарыда келтірілген мысал бойынша қосылған құн 

мөлшері 500 млн. теңге (600 млн. теңге -  100 млн. теңге).
Қосылған құнға салынатын салық 12 пайыз ставкамен 60 млн. 

теңге (500 млн. тг х 12%) /100.
Есептелген қосылған құн салығының сомасы белгіленген 

косылған кұн салыгы бойынша деклараңия табыс етілетін 
мерзімнен кешіктірілмей толенеді. Қосылған құн салығы бойын- 
ша салык кезеңі күнтізбелік ай болып табылады.

Егер алдыңғы тоқсан үшін бюджетке төленуге тиіс қосылған 
құн салығының орташа айлық сомасы 1000 айлық есептік 
көрсеткіштен кем болса, онда салык кезеңі токсан болып табы- 
лады. Егер күнтізбелік ай ішінде есепке жатқызылған косылған 
құн салығының сомасы есептелген салық сомасынан асып түскен 
жағдайда, қосылған құн салығын төлеуші дербес айқындаған 
күнтізбелік ай не токсан салык кезеңі болып табылады.

Ауылшаруашылық өнімінің өндіруші заңды тұлғаларға 
арналған арнаулы салық режимін қолданатын косылған кұн 
салығын төлеушілер үшін аталған арнаулы салық режимінің күші 
қолданылатын қызметті жүзеге асырудан бюджетке төленуге тиіс 
қосылған құн салығы бойынша салык кезеңі салык жылы болып 
табылады.

Баска да қызмет түрлерін жүзеге асырудан бюджетке төленуге 
тиіс қосылған құн салығы бойынша салық кезеңі анықталады.

Қосылған кұн салығын төлеуші эрбір салык кезеңі үшін



қосылған құм салығы бойынша декларацияны салык кезеңінен 
кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей табыс етуге міндетті.

Ауылшаруашылык өнімін өндіруші заңды тұлғаларға 
црмалған арнаулы салық режимін қолданатын қосылған кұн 
салығын төлеушілер эр тоқсан үшін қосылған кұн салығы бой- 
ынша декларацияны есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-інен 
кемііктірмей табыс етуге міндетті.

Декларациямен бірге салык кезеңі ішінде (есепті токсан 
іміінде) сатып алынған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) 
Оойынша шот-фактураның тізілімі табыс етіледі. Шот-фактуралар 
і і йлімінің нысанын уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.

Қосылған құн салығын төлеуші косылған кұн салығы бойын- 
іма декларацияны тапсыру үшін мерзімі белгіленген күнге дейін 
мемесе сол күні бюджетке әрбір салық кезеңі үшін салық төлеуі 
керек.

Салық төлеуші төлеуге тиіс косылған кұн салығын коспа- 
гамда, импортталатын тауарлар бойынша қосылған құн салығы 
уокілетті мемлекеттік орган мен келісім бойынша кеден ісі 
мэселелері жоніндегі уәкілетті орган белгіленген тэртіппен, кеден 
юлемдерін төлеу Қазақстан Республикасыныц кеден заңдарына 
белгіленген күні толенеді.

Импортталатын тауарларға косылған кұн салығын төлеу 
мерзімі белгіленген тэртіппен өзгертілуі мүмкін.

Импортталатын тауарлар өнеркэсіптік ұқсатуға арналған 
жэне су, газ, электр энергиясы импортталатын тауарлар бо- 
ііып табылған жағдайларда салык органдары импортталатын 
тиуарларға қосылған құн салығын төлеу мерзімін өзгертуіне 
рүқсат береді.

Қосылған құн салығын төлеу мерзімін өзгерту өсімпұл есеп- 
іслмей, кеден органы кедендік жүк декларациясын қабылдаған 
күннен бастап үш айдан аспайтын мерзімге жасалады. Қосылған 
күм салығын төлеу мерзімін өзгерту өтініш; тауарларды беруге 
ирналған шарттың (келісімшарттың) көшірмесі тэрізді құжат- 
іардың негізінде жасалады.

Төлеу мерзімін өзгертуге құқығын растау үшін салық орган- 
диры қосылған құн салығын төлеушінің өндірістік құжаттарын 
гсксеріп қарауға құқылы. Төлеу мерзімдері өзғертілген салық
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сомаларын өтеулі үш айлык кезең ішінде салық органдары 
откізілген тауарларға қатысты қосылған қүн салығы бойынша 
бюджетпен өзара есепке жатқызу эдісімен жүргізеді.

Өтелмеген берешектің сомасына аталған үш айлық кезең 
аяқталғаннан кейінгі бірінші күннен бастап өсімпүл есептеледі.

Тауарларды өнеркәсіптік үқсатусыз өткізген жағдайда, 
қосылған қүн салығы белгіленген тэртіппен өсімпұл салына оты- 
рып есептелінеді.

Нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдар бойын- 
ша аталған асып кеткен сома мына шарттар орындалатын болса:

-  қосылған қүн салығын төлеуші нөлдік ставка бойынша 
салық салынатын тауарларды (жүмыстарды, қызмет көрсетулер- 
ді) түрақты өткізуді жүзеге асырып отырса;

-  қайтарып алуға өтініш берген айдың алдындағы тосқан 
ішінде нөлдік ставка бойынша салық салынатын өткізу жөніндегі 
айналым өткізу бойынша жалпы салық салынатын айналымның 
кемінде 70 пайызы болса, қосылған қүн салығын төлеушіге 
белгіленген тәртіппен қайтарылады.

Белгіленген шарттар орындалмаған жағдайда, асып кет- 
кен сома қосылған қүн салығын төлеушіге оның өткен салық 
кезеңдері үшін косылған құн салығы бойынша міндеттемелерін 
есепке ала отырып, нөлдік ставка бойынша салық салына- 
тын айналымның мақсаттары үшін пайдаланылған тауарлар 
(жұмыстар, кызметтер) бойынша есепке жаткызылған салық со- 
масы болігінде кайтарылады.

Қайтарылуға тиіс қосылған құн салығының сомасын 
анықтау кезінде қосылған құн салығын төлеушінің Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгіленген тэртіппен ашылған 
банк шоттарына валюталық түсім түсірген не Қазақстан 
Республикасының аумағына сыртқы сауда тауар айырбасы 
жөніндегі (бартерлік) операңиялар бойынша экспортталған та- 
уарларды нақты экелу жүзеге асырылған тауарлардың экспорты 
есепке алынады.

Белгіленген мерзімдерде қайтарылмаған қосылған кұн 
салығының кайтару мерзімі бүзылған эрбір күн үшін Қазақстан 
Республикасының Үлттық Банкпен белгіленген қайта қаржылан- 
дыру ресми ставкасының 2, 5 еселенген өсімпұл есептеледі.
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Егер нөлдік ставка бойынша салык салынатын айналымда- 
ры бар қосылған кұн салығын төлеуші қосылған құн салығының 
сомасын кайтару туралы салық органына өтініш жасамаса, онда 
шалған асып кету сомасы есепті салық кезеңінен кейінгі салық 
кезсңінде қосылған құн салығы бойынша алдағы төлемдер 
есебіне есепке жатқызылады.

Қосылған құн салығын қайтару:
қосылған кұн салығын осы салықты төлеушінің басқа 

салықтар бойынша салық берешегін отеу есебіне есепке жатқызу;
- тауарлардың импорты кезінде төленуге тиіс қосылған құн 

салығының есебіне есепке жатқызу;
төленуге тиіс қосылған құн салығының есебіне есепке 

жатқызу;
қосылған құн салығын төлеушінің банк шотына ақша ауда- 

ру арқылы жүргізіледі.
Қосылған кұн салығын төлеушінің банк шотына қосылған 

қун салығын қайтару оның басқа салықтар бойынша мемлекеттік 
(ноджетке салық берешегі болмаған кезде жүргізіледі.

Шот-фактура барлық қосылған құн салығын төлеушілер үшін 
мімдетті құжат болып табылады.

Қосылған құн салығы салынатын тауарлар (жұмыстар, қызмет 
мірсетулер) өткізуді жүзеге асыратын қосылған құн салығын 
ииіеуші аталған тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) 
шіушы түлғаға қосылган құн салығы көрсетілген шот-фактураны 
перуге міндетті.

Қосылған кұн салығын есепке жатқызу үшін негіздеме болып 
і ибылатын шот-фактурада:

шот-фактураның реттік нөмірі мен толтырылған күні;
- тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) беруші 

мси алушының тегі, аты, экесінің аты не толық атауы, мекен- 
/міііы жэне тіркеу нөмірі, сондай-ақ өнім берушінің қосылған кұн 
гшіыгы бойынша есепке қойылғаны туралы куэліктің нөмірі;

откізілетін тауарлардың (жұмыстардың, кызмет көрсету- 
исрдіц) атауы;

салық салынатын айналымның мөлшері; 
қосылған құн салығының ставкасы; 
қосылған кұп салығының сомасы;
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-  қосылған кұн салығы ескерілген тауарлар (жұмыстар, қыз- 
мет көрсетулер) кұны көрсетіледі.

Шот-фактура өткізу бойынша айналым жасалынған күннен 
кешіктірілмей жазылады жэне берушінің басшысы мен бас 
бухгалтерінің, не осыған уәкілетті өзге де лауазымды адамдардың 
қолымен куэландырылады жэне салық салынатын айналымның 
мөлшері шот-фактурада тауарлардың (жүмыстар-дың, қызмет 
көрсетулердің) эрбір атауы бойынша бөлек корсетіледі.

Егер мүндай шот-фактураға өткізілетін тауарлардың (жүмыс- 
тардың, қызмет көрсетулердің) тізбесі көрсетілген күжат қоса тір- 
келген болса, айналымның жалпы мөлшерін көрсетуге жол беріледі.

Ауылшаруашылық өнімдерін өндіруші заңды түлғаларға 
арналған арнаулы салық режимін қолданылатын қосылған қүн 
салығын төлеушілер уэкілетті мемлекеттік орган белгілеген 
тәртіппен жэне нысан бойынша шот-фактуралар жазады.

Шот-фактураны рэсімдеу мынадай жағдайларда талап етіл- 
мейді:

-  бухгалтерлік есеп жүргізуде негіздеме болатын бастапқы 
қүжаттарды қолдана отырып, банктер арқылы халыққа көрсетіл- 
ген коммуналдық қызметтер, байланыс қызметтері үшін есеп ай- 
ырысуды жүзеге асырғанда;

-  жолаушыларды тасымалдау жол билеттерімен ресімдегенде;
-  қолма-қол есеп айырысу арқылы халыққа тауарларды (жү- 

мыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізген жағдайда, сатып алу- 
шыға бақылау-касса машинасының чегін берген кезде;

-  қосылған қүн салығынан босатылатын тауарлар (жүмыстар, 
қызмет көрсетулер) табыс еткен кезде.

Салық салынатын айналым мөлшерін түзету кезінде қосымша 
шот-фактура жасалады, онда:

-  қосымша шот-фактураның рет нөмірі мен жасалған күні;
-  қосымша шот-фактурасы жасалатын шот фактураның рет 

нөмірі мен жасалған күн;
-  тауарларды (жүмыстарды, кызмет көрсетулерді) беруші мен 

алушының атауы, мекенжайы жэне тіркеу нөмірі;
-  қосылған қүн салығын есепке алмай, салық салынатын ай- 

налымды түзету мөлшері;
-  қосылган қүн салығының сомасы көрсетіледі.
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Қосымша шот-фактураны тауарларды (жұмыстарды, қыз- 
мсі көрсетулерді) беруші жасайды жэне аталған тауарларды 
( жүмыстарды, қызмет көрсетулерді) алушы растайды.

3.2. Акциздер

Жанама салықтардың негізгі түрлерінің бірі -  акциздер. 
Акциздердің сомасы тауар бағасының қүрамына қосылады, 
ічіпдықтан акциздер бағаға салынатын салық, яғни тұтынуға са- 
щ.інатын салық.

Қазіргі кезде акциздер нарықтық экономикаға көшкен көп- 
ісген елдерде қолданылады. Акцизді енгізу саясаты негізінен: 
біріншіден, акциздер бюджет кірісін құрайтын көздердің бірі; 
скіншіден, акцизделетін тауарлар мен қызметтерді тұтыну мен 
ішіідалануды шектеу сияқты екі мақсатты көздейді.

Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген жэне 
Қашқстан Республикасының аумағына импортталатын тауар- 
иарға акциз салынады.

Акциз салығын төлеушілер:
1) Қазақстан Республикасы аумағында акцизделетін тауарлар 

іиығаратын;
2) акцизделген тауарларды Қазақстан Республикасының ау- 

магына им-порттайтын;
3) Қазақстан Республикасының аумағында бензинді (авиа- 

цпялық бен-зинді қоспағанда) жэне дизель отынын көтерме, 
Оолшек саудада откізуді жұзеге асыратын;

4) Қазақстан Республикасыныц аумағында (Қазақстан Ре- 
иіубликасының заңнамасына сэйкес) аталған тауарлар бойынша 
бүрын акциз төленбеген болса, аталған тэркіленген, иесіз, мүра- 
горлік құқығы бойынша мемлекетке өткен жэне Қазақстан Рес- 
иубликасының аумағында мемлекет меншігіне өтеусіз берілген 
икцизделетін тауарларды өткізуді жүзеге асыратын;

5) Қазақстан Республикасының аумағында (егер Қазақстан 
Рсспубликасы заңнамасына сэйкес) аталған тауарлар бойын- 
п ш бұрын акциз төленбесе, аталған акцизделетін тауарлардың 
копкурстық массасын өткізуді жүзеге асыратын;
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6) көзделген акцизделетін тауарларды жинауды (жинақтауды) 
жүзеге асыратын жеке жэне заңды түлғалар акциз төлеушілер бо- 
лып табылады.

Қазакстан Республикасы Салык Кодексінде белгіленген 
акцизделетін тауарлардың тізбесі:

1) спирттің барлық түрлері;
2) алкоголь өнімі;
4) темекі бүйымдары;
5) бензин (авиациялық бензинді қоспағанда), дизель отыны;
6) микроавтобустарды, автобустар мен троллейбустарды 

қоспағанда, 10 немесе одан да кәп адам тасымалдауға арналған, 
двигателінің көлемі 3000 текше сантиметрден асатын моторлы 
көлік қүралдары;

7) шикі мүнай, газ конденсаты;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дэрілік 

зат ретінде тіркелген, қүрамында спирт бар медиципалық 
мақсаттағы онім жатады.

Акциз ставкалары заттай нысандағы олшем бірлігіне абсо- 
люттік сомада (түрлаулы) белгіленеді.

Акциз сомасын есептеу мына ставкалар бойынша жүргізіледі 
(4-кесте).

Бензинді (авиациялық бензинді қоспаганда) бөлшек саудада 
өткізген кезде көлемнің олшем бірлігі литр болып табылса, лит- 
рден тоннаға кәшіру мынадай формула бойынша жүзеге асыры- 
лады:

V х 0, 730
М = ---------------- , мұнда:

1000

М -  өткізілген бензиннің (авиациялық бензинді қоспағанда) 
тоннадағы көлемі;

V -  откізілген бензиннің (авиациялық бензинді қоспағанда) 
литрдегі колемі;

0, 730 -  бензиннің (авиациялық бензинді қоспағанда) барлық 
түрлері үшін тығыздық көрсеткіші, кг/литр.
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Дизель отынын бөлшек саудада өткізген кезде көлемінің 
олшем бірлігі литр болып табылса, литрден тоннаға кошіру мы- 
ішдай формула бойынша жүзеге асырылады:

V х 0, 769
М = ---------------- , мұнда:

1000 ^

М -  өткізілген дизель отынының тоннадағы көлемі;
V -  өткізілген дизель отынының литрдегі көлемі;
0, 769 -  дизель отыны үшін тығыздық көрсеткіші, кг/литр.
Қазақстан Республикасында акңиздерді елде ондірілетін жэне 

ммнортталатын тауарларға салық салынады.
Біріншіден, акңиздерді Қазақстан Республикасында өндіріле- 

і ш акңиздік тауарларға салық салуды қарастырайық.
Салыц салу объектісі
I) акңиз төлеушінің өзі шығарған жэне (немесе) ондірген 

және (немесе) ыдысқа құйған акңизделетін тауарлармен жүзеге 
исыратын мынадай операңиялары:

-  акңизделетін тауарларды өткізуі;
акңизделетін тауарларды алыс-берістік негізде қайта өңдеу- 

і е беруі;
алыс-берістік, оның ішінде акңизделетін шикізат пен ма- 

і сриалдарды, кайта өңдеу онімдері болып табылатын акңизделетін 
і ауарларды беруі;

-  жарғылық капиталға жарнасы;
- акңизделетін тауарларды заттай ақы нысанында пайда- 

ііы қазбаларды өндіру салығын, экспортқа рента салығын төлеу 
сссбіне беру жағдайларын қоспағанда, заттай ақы төлеген кезде 
пкңизделетін тауарларды пайдалануы;

өндірушінің акңизделетін тауарларды өзінің құрылымдық 
Гіолімшелеріне тиеп жөнелтуі;

ондірушінің жасап шығарған жэне (немесе) өндірген жэне 
(иемесе) ыдысқа құйған тауарларды өздерінің өндірістік мүқтажда- 
рына жэне акңизделетін тауарларды озі өндіруі үшін пайдалануы;

- өндіруші жүзеге асыратын акңизделетін тауарларды ли- 
цсмзияда көрсетілген ондіріс мекенжайынан ауыстыруы;
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2) бензинді (авнациялық бензинді қоспағанда) жэне дизель 
отынын көтерме саудада өткізуі;

3) бензинді (авиациялык бензинді коспағанда) жэне дизель 
отынын бөлшек саудада өткізуі;

4) конкурстық массаны, тәркіленген жэне (немесе) иесіз, 
мұрагерлік кұқығы бойынша мемлекетке өткен жэне мемлекет 
меншігіне өтеусіз берілген акцизделген тауарларды өткізуі;

5) акцизделетін тауарлардыц бүлінуі, жоғалуы;
6) акцизделетін тауарлардың Қазакстан Республикасының 

аумағына импорты акциз салыиатыи объект болып табылады.
2. Акциздік маркалардың, есепке алу-бақылау маркаларының 

бүлінуі, жоғалуы акцизделетін тауарларды өткізу ретінде 
карастырылады.

3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дэрілік 
зат ретінде тіркелген медиңиналык мақсаттағы (бальзамдардан 
басқа) қүрамында спирт бар өнімге акциз салудан босатылады.

Салъщ базасы
Акцизделетін тауарлар бойынша салық базасы өндірілген, 

өткізілген заттай нысандағы акцизделетін тауарлар көлемі (саны) 
ретінде айқындалады.

Акциз сомасын есептеу белгіленген акциз ставкасын салық 
базасына қолдану арқылы жүргізіледі.

Келесі кезекте акцизделетін тауарлардың импортына салық 
салу механизмін карастырайық.

Импортталатын акцизделетін тауарлардың сальщ база- 
сы Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын 
акцизделетін тауарлар бойынша салық базасы импортталатын 
акцизделетін тауарлардың зат түріндегі көлемі, саны ретінде 
айқындалады.

Жеке түлғалар кеден одағының кеден заңнамасында жэне (не- 
месе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында көз- дел- 
ген нормалар бойынша импорттайтын акцизделетін тауар- ларға 
акциз салынбайды.

Мынадай импортталатын акцизделетін тауарлар:
1) жол бойы бағытында жэне аралық аялдама пункттерінде 

халықаралық тасымалдарды жүзеге асыратын колік қүралдарын 
пайдалану үшін кажетті акцизделетін тауарлар;
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2) кеден одағының кеден шекарасы арқылы өткізгенге 
дсйін бүлінуі салдарынан бүйымдар жэне материалдар ретінде 
пайдалануға жарамсыз болып қалған акцизделетін тауарлар;

3) шетелдің дипломатиялық жэне оларға теңестірілген 
окілдіктердің ресми пайдалануы үшін, сондай-ақ осы 
окілдіктердің дипломатиялық жэне экімшілік-техникалық пер- 
соналы қатарындағы адамдардың, олармен бірге түратын отба- 
сы мүшелерін қоса алғанда, жеке пайдалануы үшін әкелінген 
акцизделетін тауарлар акциз төлеуден босатылады. Аталған та- 
уарлар Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын 
халықаралық шарттарға сәйкес акциз толенуден босатылады;

4) кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін, 
ішкі түтыну үшін шығару кедендік рэсімін қоспағанда, ке- 
ден одағының кеден заңнамасында жэне (немесе) Қазақстан 
Республнкасының кеден заңнамасында белгіленген кедендік 
рэсімдер шеңберінде Қазақстан Республикасының аумағында бо- 
сатылатын акцизделетін тауарлар;

5) спирті бар медициналық мақсаттағы өнім (бальзамдардан 
басқа) акциз төлеуден босатылады.

Бақылау сұрақтары:
1. Жанама салыктардың түрлерін атаңыз.
2. Қазакстанда кандай жанама салыктар кызмет етеді?
3. Қосылған кұнға салынатын салык б ізд ің  елім ізде кашан енгізілді?
4. Акңиздің косы лған кұнға салынатын салыктан айырмашылығы  

кандай?
5. Бюджетке аударылатын косылған кұнға салынатын салыкты калай 

ссептеп , табуға болады?
6. Н өлдік ставканың ерекш елігі неде?
7. Ш ағын бизнес субъектілері қосылған кұнға салынатын салықты  

калай төлеуге тиісті?
8. Ауруханалар, мектептер мен жоғарғы оку орындары акциз төлей ме?
9. Қазақстандағы қосылған құн салығының ставкасы қанша?
Ю .Қазакстандағы косылған кұнға салынатын салықтың ставкасын

басқа ш ет мемлекеттердің осы салықты алу ставкасымен салыстырыңыз 
(1’есей , Германия, А Қ Ш , Н идерланды , Англия).
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4-тарау

МЕНШІККЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАР

4.1. Жер салығы

Жер салығын төлеушілер -  меншітінде немесе тұрақты пай- 
далануында жер учаскесі бар занды тұлғалар (оның ішінде ре- 
зидент еместер), олардың филиалдары, өкілдіктері жэне жерге 
иелік етуші жеке тұлғалар.

Жер салығының мөлшері жер учаскесінің саласына, кұнарлығы- 
на, орналасу оңіріне жэне сумен қамтамасыз ету мүмкіндігіне қарай 
анықталады жэне жер иесі мен жерді пайдаланушының шаруашы- 
лық нәтижесіне байланысты болмайды. Жер салығы жер алаңының 
бірлігі үшін жыл сайынғы тіркелген төлем түрінде белгіленеді. Ал 
басқа мемлекеттерге берілген жер учаскесін пайдаланғаны үшін 
салык салудың тэртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының 
осы мемлекеттермен жасасқан шарттарымен анықталады.

Жер салығының салық салу объектісі -  жерге иелік ететін 
немесе пайдаланатын занды жэне жеке түлғалардың қарамағын- 
дағы жер учаскелері. Олардың түрлерін атап өтетін болсак, олар:

1. Ауыл шаруашылығы мақсатында пайдаланылатын жерлер;
2. Елді мекендік жерлер;
3. Өнеркэсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жэне өзге де максат- 

тағы жерлер;
4. Ерекше корғалатын табиғи аумақтағы жерлер;
5. Орман қоры жерлері;
6. Су қоры жерлері;
7. Қордағы (запастағы) жерлер.

102



Ерекше қорғалатын табиғи аумақтағы жерлеріне, орман коры 
жерлеріне, су қоры жерлеріне қордағы (запастағы) жерлеріне қандай 
да бір нысаналы мақсатта қолданылса ғана жер салыгы салынады.

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерғе салынатын жер 
салығының базалык ставкалары 1 ғектар есебімен белғіленіп, 
іопырақ сапасы бойынша сараланады. Далалык жэне қуаң дала- 
лық аймақтардың кэдімғі, оңтүстік қара топырақты, күңғірт қы- 
іыл қоңыр жэне қызыл қоңыр топырақты жазықтағы аумақтар 
жерлеріне, сондай-ақ тау бөктерлеріндеғі күңғірт (сүрғылт қо- 
ңыр), кызыл қоңыр, сүр топырақты жэне тау бөктерлеріндеғі қара 
юпырақты аумақтарға бонитет балына бара-бар жер салығының 
базалық ставкалары белғіленғен.

Жартылай шөлейт, шөлейт жэне тау бөктеріндеғі шөлейт 
аумақтардағы бозғылт қоңыр, қоңыр, сүрғылт қоңыр, бозғылт 
жэне кэдімғі сүр топырақты, сондай-ақ таулы далалық, таулы 
шалғындық далалық, таулы альпілік жэне субальпілік топы- 
рақты таулы аймақтардағы жерлерге бонитет балына бара-бар 
жер салығының мынадай базалық ставкалары белгіленген.

5-кесте

Бонитет балы Базальщ салық ставкасы, теңгем ен

1-10 0, 4 8 -2 , 41

11-20 2. 89-4. 82
21-30 5. 31-9 . 65
31-40 14 . 47. 24. 12
41-50 28. 95-38 , 60
51-60 43. 42 -53 , 07

61-70 57. 90-82 , 02

71-80 86, 85-110. 97
81-90 1 1 5 .8 0 -1 4 4 , 75

91-100 1 4 9 ,5 7 -1 9 3 .0 0
100-ден  жоғары 202. 65

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге салынатын жер 
салығының базалық ставкалары 1 гектар есебімен белгіленіп, 
юпырақ сапасы бойынша сараланады. Далалық жэне қуаң 
далалық аймақтардың кэдімгі, оңтүстік қара топырақты, күңгірт
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қызыл коңыр жэне кызыл коңыр топыракты жазыктағы аумактар 
жерлеріне, сондай-ак тау бөктерлеріндегі күңгірт (еүрғылт ко- 
ңыр), қызыл қоңыр, сүр топырақты жэне тау бөктерлеріндегі қара 
топырақты аумақтарға боннтет балына бара-бар жер салығының 
базалық ставкалары белгіленген.

Жартылай шөлейт, шолейт жэне тау бөктеріндегі шөлейт 
аумақтардағы бозғылт коңыр, қоңыр, сүрғылт қоңыр, бозғылт 
жэне кэдімгі сүр топырақты, сондай-ақ таулы далалық, таулы 
шалғындық далалық, таулы альпілік жэне субальпілік топырақты 
таулы аймақтардағы жерлерғе бонитет балына бара-бар жер 
салығының мынадай базалық ставкалары белгіленген.

Бонитет балын Ауылшаруашылық министрлігі мен жерді 
зерттейтін институттар анықтайды.

Азаматтарға жеке косалкы шаруашылық жүргізу, бақша өсіру 
жэне саяжай салу үшін берілген жерлерге салық ставкасы мына- 
дай мөлшерде белгіленеді:

-  0 ,50 гектарға дейінгі жер алаңы -  0, 01 гектар үшін 20 теңге;
-  0,50 гектардан жоғары жер алаңы -  0,01 гектар үшін 100 теңге.
Жергілікті өкілді органдар өз қүзыреті шегінде жер учас-

кесінің орналасқан өңіріне, оның сумен қамтамасыз етілуіне, 
шаруашылық жүргізудің өндірістік жэне де басқа жағдайларына 
байланысты жер салығының базалық ставкасын азайтуға немесе 
көбейтуге қүқылы, бірақ 20%-дан артық болмауы тиіс.

6-кесте

Б он и тет  балы Базалы қ салы к ставкасы , тең гем ен
1-10 0 , 4 8 -0 , 96
11-20 1 ,4 5 -4 ,  82

2 1 -3 0 5 ,3 1 - 9 ,  65
3 1 -4 0 10, 1 3 -1 4 ,4 7
4 1 -5 0 14, 9 6 - 1 9 ,3 0
5 1 -6 0 1 9 ,7 8 -2 4 ,  12
6 1 -7 0 2 4 ,6 1 - 3 0 ,0 7
7 1 -8 0 3 0 , 6 9 -3 6 , 15
8 1 -9 0 3 6 ,7 1 - 4 2 ,  17
9 1 -1 0 0 4 2 , 1 8 -4 8 ,2 5
100 -д ен  ж оғары 50 , 18
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Елді мекендердің жерлеріне салынатын салық ставкасы бір 
шаршы метр алаңға есептеліп, төмендегі мөлшерде белгіленеді 
(7-кесте).

7-кесте

Елді мекеннің түрі Тұрғын үй коры, 
соны ң іш інде оның 

іргесіндегі ж әне  
олардың кұрылыс 

пен ғимараттар  
алып жатқан ж ерді 

коспағанда, елді 
мекен ж ерлеріне  

салынатын салыктың 
базалык ставкасы  

теңгем ен

Тұрғын үй коры 
соны ң іш інде  

оны ң іргесіндегі, 
оларды ң құрылыс 

пен ғимараттар 
алып жатқан 

ж ерге, салынатын  
салықтың  

базалық ставкасы, 
теңгем ен

1 2 3

Қалалар:
Ллматы 28, 95 0, 96

Лстана 19, 30 0, 96
Лктау 9, 65 0 ,5 8

Лқтөбе 6, 75 0 ,5 8

Ліы рау 8, 20 0 ,5 8

Тараз 9, 17 0 ,5 8

Қарағанды 9, 65 0 ,5 8

Қызылорда 8 ,6 8 0 ,5 8
Кокшетау 5 ,7 9 0 ,5 8
Қостанай 6, 27 0, 58

1 Іавлодар 9, 65 0, 58
I Іетропавл 5, 79 0, 58
Орал 5, 79 0, 58
О скемен 9, 65 0, 58
ІІІымкент 9, 17 0, 58
Ллматы облысы:
-облыстык маңызы бар калалар 6, 75 0, 39
аудандық маңызы бар қалалар 5, 79 0, 39

Лкмола облысы:
-облыстық маңызы бар қалалар 5, 79 0 ,3 9
аудандық маңызы бар қалалар 5, 02 0 ,3 9
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1 2 3
Облыстык маңызы бар қалалар Облыс орталығы үш ін белгілен- 

ген ставканың 85 пайызы
0, 39

Ауданды қ маңызы бар калалар О блы с орталығы үш ін белгілен- 
ген ставканың 75 пайызы

0, 19

Кенттер 0, 96 0, 13
С ело (ауыл) 0, 48 0, 09

Астана, Алматы қалалары мен облыстық маңызы бар қалалар 
үшін үй маңындағы жер учаскелеріне салық салынады. Салына- 
тын салық ставкасы мына мөлшерде белгіленеді:

- 1000 шаршы метрге дейінгі жер алаңы -  эрбір 1 шаршы метр 
үшін 0, 20 теңге;

- 1000 шаршы метрден асатын жер алаңына -  әрбір 1 шаршы 
метр үшін 6, 00 теңге.

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша 1000 шаршы 
метрден асатын жер учаскелеріне салық ставкалары 1 шаршы 
метр үшін 1, 0 теңгеден 0, 20 теңгеге дейін төмендеуі мүмкін.

Қалған елді мекендер үшін үй маңындағы жер учаскелеріне 
салынатын салық ставкасы мынадай мөлшерде белгіленеді:

-  5000 шаршы метрге дейін -  эрбір шаршы метр үшін 0,20 теңге;
-  5000 шаршы метрден жоғары -  эрбір шаршы метр үшін 1,

00 теңге. Жергілікті өкілді органдар шешімі бойынша 5000 шар- 
шы метрден асатын жер салығы үшін салық ставкасын эр 1 шар- 
шы метр үшін 1, 0 теңгеден 0, 20 теңгеге дейін төмендете алады.

Базалық салық ставкаларына түзетулер:
1. Жергілікті өкілді органдардың жер заңнамасына сәйкес 

жүргізілетін жерлерді аймақтарға бөлу жобалары (схемалары) 
негізінде жер салығының ставкаларын автотүрақтарға (паркинг- 
терге), автомобильге май қүю станңияларына жэне казиноға 
бөлінген жерлерді қоспағанда жер салығының базалық ставка- 
ларының 50 пайызынан аспайтындай етіп төмендетуге немесе 
жоғарылатуға қүқығы бар.

2. Мынадай төлеушілер салықты есептеген кезде тиісті став- 
каларға 0, 1 коэффиңиентті қолданады:

1) балаларды сауықтыру мекемелері;
2) коммерңиялық емес үйымдар;
3) қызметінің негізгі түрі ормандарда өртке қарсы жүмысты
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үііымдастыру, өртке, орман зиянкестері мен ауруларына карсы 
күрес, табиғи биологиялык ресурстарды ұдайы молайту жэне 
ирмапдардың экологиялык элеуетін арттыру жөніндегі жұмыс- 
іарды орындау болып табылатын мемлекеттік кәсіпорындар;

4) балықты ұдайы молайту мақсатындағы мемлекеттік кэсіп- 
орындар;

5) ғылыми кадрларды мемлекеттік аттестаттау саласындағы 
функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік кэсіпорын;

6) психоневрологиялық жэне туберкулез мекемелері жа- 
мындағы емдеу-өндірістік кэсіпорындар.

Заңды тұлғалар салықты есептеу кезінде тиісті ставкаларға
0 коэффициентін қолданады. Оларға -  бүкіл жұмысшылардың 
51 % мүгедектер болып табылатын және де салықтық кезеңде 
мүгедектерге жалақы төлеу бойынша шығындары бүкіл жалақы 
шығындары бойынша кем дегенде, 51% құрайтын ұйымдарда 
колданылады.

0 к базалық ставка коэффициенті тауарды өткізуден түсетін 
жалпы жылдық табыстың кем дегенде, 90% иеленетін арнайы 
жпомикалық аймақтың келесідей қызметтер атқаратын ұйымдар 
қолданады:

-  жобалау, өңдеу, енгізу, тәжірибелі өнеркэсіп жэне програм- 
малық қамсыздандыру, аппараттық құралдар өнеркәібі;

-  жаңа информациондық техникаларды өндіру; 
информациондық технология саласындағы ғылыми-зерттеу

жұмыстарын жүргізу;
- копировалды құрылғылардың, мэтін өңдеу құрылғылары- 

пың, адрестік машиналардың, калькуляторлардың, кассалық 
ііішараттардың, билет-кассалық машиналардың, басқа 1а офистык 
машиналар мен құрылғылардың, электронды есептеуіш машина- 
лардың жэне басқа да құрылғыларды өңдеу;

-  электро жэне радио элементтерді өндіру;
-  тұрмыстық электрлі құрылғыларды өндіру; 

киімнен басқа, текстильді дайын бұйымдарды өндіру; 
трикотажды заттарды өндіру;
текстильды материалдардан жасалған киімдсрді өндіру;

-  кілем бұйымдарын өндіру;
-  жоғары сапалы қағаз өндіру;
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-  былғары заттар өндіру;
-  химикалық өнеркәсіп;
-  пластмассалық жэне резиналық заттар өндіру;
-  басқа да бейметалдық минералды заттарды өндіру;
-  металлургиялық өнеркэсіп;
-  дайын металл бұйымдарын өндіру;
-  машина жэне құрылғы өндіру;
-  мұнай-химикалық заттарды өндіру;
-  туристік кызмет көрсету.
Орман қоры жерлерінен салық салуға жататындар;
-  ауыл шаруашылығы мақсаты үшін пайдаланылатын жерлер;
-  орман шаруашылығы органдарының үйлері түрған жерлер;
-  ағаш дайындаушы кэсіпорындардың пайдалануына берілген 

жерлер.
МынатүлғаларжерсалығынсэйкесставкағаО, 1 коэффицентін 

қолдану арқылы есептейді жэне төлейді:
-  балаларды сауықтыру мекемелері, мемлекеттік табиғи 

қорықтар, мемлекеттік үлттык табиғи саябақтар мен ботаникалық 
бақтар, мемлекеттік табиғи жэне зоологиялық бақтар;

-  балық өндірісі мақсатындағы мемлекеттік кәсіпорындар;
-  жүйке аурулары жэне туберкулез мекемелері жанындағы 

емдеу-өндірістік мекемелер,
-ғы лы м и кадрларды мемлекеттік аттестациялау саласындағы 

мемлекеттік кэсіпорындар;
-  табиғи биологиялык ресурстарды үлғайту, ормандардың 

табиғи элеуметін көтеру, өртпен күресі тэрізді жүмыстар негізгі 
қызмет түрлері болып табылатын мемлекеттік кәсіпорындар;

-  діни бірлестіктерден басқа коммерциялық емес үйымдар;
-  жүмысшыларының 51 пайызы мүгедектер жэне оларға жүм- 

салатын шығындар жалпы енбек ақы корының 51 пайызынан кем 
болмайтын үйымдар.

Бірақ бүл түлғалар жерді коммерциялық мақсатта пайдалан- 
са, жер салығын жалпыға ортақ тәртіппен төлейді.

Жер салығы бойынша жеңілдіктер беріліп, салықтан боса- 
тылатын төлеушілер:

-  біртүтас жер салығын төлеушілер;
-  діни бірлестіктер;

108



-  мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландыратын ұйымдар;
-  уәкілетті органның кылмыстық жазаларды атқару саласын- 

дағы түзету мекемелерінің мемлекеттік кэсіпорындары;
-  салық салу режимінің екінші үлгісі бойынша жүмыс жасай- 

і ын жер қойнауын пайдаланушылар;
-  қүрылыс пен кұрылғыларды қоса алғандағы, тұрғын үй 

корындағы жэне үй жанындағы жер учаскелері бойынша -  «Ба- 
гыр ана» атағын алған, «Алтын алқамен» марапатталған көп ба- 
лалы аналар;

-  құрылыс пен құрылғыларды қоса алғандағы, тұрғын үй 
корындағы жэне үй жанындағы жер учаскелері бойынша -  Үлы 
Отан соғысына қатысушылар мен оларға теңестірілген тұлғалар, 
бала кезінен мүгедек тұлғаның ата-анасының біреуі.

4.2. Занды және жеке тұлғалардың мүлкіне салық салу

Салық салу объектісіне қарай мүлікке салынатын салық 
гікелей салықтарға жатады. Белгіленген ставкаларды есепке ала 
отырып, сальщ мүліктің құнына тікелей салынады.

Мүлік салығын төлеушілер:
- Қазақстан Республикасының аумағында меншік шаруа- 

шылық жүргізу немесе оралымды басқару құқығында салық салу 
объектісі бар заңды тұлғалар (соның ішінде Қазақстан Республи- 
касында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының 
резиденті емес тұлғалар;

-  Қазакстан Республикасының аумағына меншік құқығында 
салық салу объектісі бар жеке кэсіпкерлер;

-  меншік құқығында салық салу объектілері бар жеке тұлғалар.
Меншік иесі салық салу объектілерін сенімгерлік басқаруға не-

месе жалға берген кезде ментттік иесімен келісім бойынша салық 
і олеуші сенімгер басқарушы немесе жалға алушы болуы мүмкін.

Салык салу обьектісі
Жеке тұлғалар үшін салық салу обьектісі -  Қазақстан Респуб- 

ликасының аумағындағы тұрғын үй-жайлар, саяжай құрылыс- 
тары, гараждар жэне өзге де құрылыстар, ғимараттар.

Заңды тұлғалар мен жеке кэсіпкерлер үшін салык салу 
объектісі -  негізгі құралдар (оның ішінде тұрғын үй корының
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құрамьгнда тұрған объектілер) мен материалдьщ емес активтер- 
дің орташа жылдык калдьщ кұны.

Салық Заңдылығына сэйкес төмендеғі объектілерге мүлік 
салығы салынбайды:

-  жер салығын салу объектісі болып табылатын жер;
-  көлік құралдарына салық салу объектісі болып табылатын 

көлік құралдары;
-  Қазақстан Республикасы укіметінің шешімі бойынша кон- 

серваңияда тұрған негізгі құралдар;
-  жалпыға ортақ пайдаланылатын мемлекеттік автомобиль 

жолдары мен оларга салынған жол құрылыстары:
-  бұрылу беделі;
-  жолдардың конструкңияльщ элементтері;
-  жол жағдайымен оны абаттандыру;
-  көпірлер; өткерме жолдар;
-  жол тарамдары; тоннельдер; қорғаныш галлереялары;
-ж о л  қозғалысы кауіпсіздігін арттыруға арналған кұрылыстар

мен құрылғылар;
-  суды бұрып жіберетін жэне су өткізгіш құрылыстар;
-  жол бойындағы орман алкаптары;
-  желілік өндірістік кешендер, үйлер мен ғимараттар, тұрғын 

үйлер;
-  инвестиңиялық жоба шеңберінде пайдалануға жаңадан енгі- 

зілетін негізгі құралдар.
Мүлік салығының ставкалары:
-  заңды түлғалар үшін салық салу обьектісінен 1, 5 пайыз.
Мүлік салығын салык базасының 0, 5 пайыз ставкасы бойын-

ша мына сальщ төлеушілер:
-  дара кәсіпкерлер;
-  оңайлатылған деклараңия негізінде арнаулы салық режимін 

қолданатын заңды түлғалар төлейді.
Төменде көрсетілген заңды түлғалар үшін салық ставкасы 

салық салу объктісінен 0, 1 пайыз:
-  діни бірлестіктерден басқа коммерңияльщ үйымдар;
-  элеуметтік саладағы ұйымдар;
-  негізгі қызмет түрі кітапханалық қызмет көрсету саласындағы 

жұмыстарды орындау (қызмет көрсету) болып табылатын ұйымдар;
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ғылыми кадрларды мемлекеттік аттестациялау саласындағы 
функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік кэсіпорындар;

- мемлекеттік меншікке жататын жэне мемлекеттік бюд- 
жеттің қаражаты есебіне қаржыланатын су қоймаларының, су 
юраптарының жэне табиғат қорғау максатындағы басқа да су 
шаруашылығы қүрылыстарының объектілері бойынша заңды 
іүлғалар;

мемлекеттік меншіктегі жэне бюджет каражаты есебінен 
каржыландырылатын су қоймаларының, су тораптарының жэне 
габиғат қорғау мақсатындағы басқа да су шаруашылығы қүры- 
іыстарының объектілері бойынша заңды түлғалар;

-  ауыл шаруашылығы тауарларын өндіруші заңды түлғалар- 
дың жэне шаруа немесе фермер қожалықтарының жерін сулан- 
дыру үшін пайдаланылатын гидромелиорациялық қүрылыс 
объектілері бойынша заңды түлғалар.

Бүл заңды түлғалар мүліктерін жалға берсе, онда бір пайыздық 
сгавка бойынша мүлік салығын есептейді жэне төлейді.

Жеке тұлгалардың мүлік салыгы
Қазақстан Республикасында салық салу обьектісі бар жеке 

гұлгалар жеке түлғалардың мүлік салығын төлеушілер болып та- 
былады.

Мыналар жеке түлғалардың мүлік салығын төлеушілер бо- 
лып табылмайды.

1) мерзімді кызметті өткеру (оку) кезеңіндегі мерзімді қыз- 
мсттегі эскери қызметшілер;

2) меншік қүқығындағы барлық еалық салу объектілерінің 
жалпы қүнынан Республикалык Бюджет туралы Заңда белгілен- 
ген жэне тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған 
айлық есептік көрсеткіштің 1000 еселенген мөлшері шегінде -  
Кеңес Одағының Батырлары, Социалистік Еңбек Ерлері, Халық 
қаһарманы, Қазақстанның Еңбек Ері атақтарын алған, үш 
дэрежелі Даңқ орденімен жэне «Отан» орденімен марапатталған 
адамдар, «Ардақты ана» атағын алған, «Алтын алқа» алқасымен 
марапатталған көп балалы аналар, жеке түратын зейнеткерлер;

3) меншік құқығындағы барлық салық салу объектілерінің 
жалпы қүнынан Республикалық Бюджет туралы Заңда белгілен- 
ген жэне тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған
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айлық есептік көрсеткіштің 1500 еселенген мөлшері шегінде
-  Үлы Отан соғысына қатысушылар мен оларға теңестірілген 
адамдар, I жэне II топтағы мүгедектер;

4) меншік қүқығындағы барлық салық салу объектілерінің 
жалпы қүнынан Республикалық Бюджет туралы Заңда белгілен- 
ген жэне тиісті каржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған 
айлық есептік көрсеткіштің 1500 еселенген мөлшері шегінде -  
¥лы  Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі мен 
мінсіз әскери кызметі үшін бүрынғы КСРО ордендерімен жэне 
медальдарымен марапатталған адамдар, сондай-ақ 1941 жылғы 
22 маусым Ц 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемінде алты 
ай жүмыс істеген (қызмет өткерген) жэне Үлы Отан соғысы 
жылдарында тылдағы жанкиярлық еңбегі мен мінсіз эскери 
кызметі үшін бүрынғы КСРО ордендерімен жэне медальдарымен 
марапатталмаған адамдар.

5) кәсіпкерлік қызметте пайдаланылатын салық салу 
объектілері бойынша дара кэсіпкерлер.

Меншік иесі салық салу объектілерін сенімгерлік басқаруға 
берген кезде, салық төлеушіге сэйкес айқындалады. Егер салық 
салу объектісі бірнеше түлғаның ортақ үлестік меншігінде бол- 
са, осы түлғалардың әрқайсысы салық төлеуші деп таныла- 
ды. Бірлескен ортак меншіктегі салық салу объектілері бойын- 
ша өздерінің арасындағы келісіммен осы салык салу объектісі 
меншік иелерінің бірі салык төлеуші бола алады.

Жеке түлғаларға меншік қүқығымен тиесілі Қазақстан Респуб- 
ликасының аумағындағы түрғын үй-жайлар, саяжай қүрылыстары, 
гараждар жэне озге де қүрылыстар, ғимараттар, үй-жайлар жэне 
аяқталмаған қүрылыс объектілері қоныстану, пайдалану кезінен 
бастап мүлік салығын салу объекгісі болып табылады.

Әрбір жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша жылжымай- 
тын мүлікке қүкықтарды жэне олармен жасалатын мәмілелерді 
тіркеу саласындағы уэкілетті мемлекеттік орган белгілейтін, мы- 
надай тэртіппен айқындалған салық салу объектілерінің күны 
жеке түлғалар үшін түрғын үй-жайлар, саяжай қүрылыстары не- 
месе аяқталған кұрылыс объектілері бойынша салық базасы бо- 
лып табылады:

Қ = Қ б > < 8 х К  таб х К функц х К айм х к аек. өзг, мүнда:

112



Қ -  салық салу мақсаты үшін мүліктің кұны;
Қ б -  түрғын үй-жайдың, саяжай қүрылыстарының немесе аяқ- 

і алмаған қүрылыс объектісінің бір шаршы метрінің базалық қүны;
8 -  түрғын үй-жайдың, саяжай қүрылыстарының немесе аяқ- 

і алмаған күрылыс объектісінің шаршы метрмен пайдалы ауданы;
К таб -  табиғи тозу коэффициенті;
К функц -  функционалдық тозу коэффициенті;
К айм -  аймақтау коэффициенті;
К аек. өзғ -  айлық есептік көрсеткіш өзғерісінің коэффициенті.
Түрғын үй-жайдың, саяжай қүрылыстарының немесе аяқ- 

і алмаған қүрылыс объектісінің теңғемен көрсетілген бір шаршы 
метрінің базалық қүны (Қб) елді мекеннің түріне байланысты 
мынадай мөлшерде айқындалады:

Рет
№

Е лді мекеннің түрі Базалық кұн, теңгем ен

1 2 3
Қалалар:

1. Алматы 30000
2. Астана 30000

3. Ақтау 18000
4. А ктөбе 18000
5. Атырау 18000
6. Қараганды 18000
7. Қызылорда 18000
8. Көкшетау 18000
9. Қ останай 18000
10. Павлодар 18000
11. Петропавл 18000
12. Талдыкорган 18000
13. Тараз 18000
14. Орал 18000
15. Өскемен 18000
16. Шымкент 18000

17. Облыстык маңызы бар калалар 12000
18. Аудандық маңызы бар қалалар 6000
19. Кенттер 4200
20. Селолар (ауылдар) 2700
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Әрбір жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша жылжымай- 
тын мүлікке жэне олармен жасалатын мәмілелерге күқықтарды 
тіркеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган мынадай форму- 
ла бойынша есептеген осындай объектінің қүны түрғын үйлердің 
салқын жапсаржайлары, шаруашылық (қызметтік) кұрылыстары, 
шығыңқы ірге қабаттары, жертөлелері, гаражы бойынша салық 
базасы болып табылады:

Қ = Қ б х 8 х к  таб х К аек өзг. х К  айм, мүнда:
Қ -  салық салу мақсаты үшін кұн;
Қ б -  осы баптың 2-тармағында белгіленген базалык қүнның мы- 

надай мөлшерінде айқындалған бір шаршы метрдің базалық қүны: 
тұрғын үйлердің салкын жапсаржайлары, шаруашылық (қыз- 

меттік) құрылыстары, шығыңкы ірге қабаттары, жертөлелері 
бойынша -  25 пайыз, гараж бойынша -  15 пайыз;

8 -  түрғын үйлердің салқын жапсаржайларының, шаруашы- 
лық (қызметтік) кұрылыстарының, шығыңқы ірге қабаггарының, 
жертөлелерінің, гаражының шаршы метрмен жалпы ауданы;

К таб. -  осы баптың 4-тармағында белгіленген тэртіппен ай- 
қындалған табиғн тозу коэффиңиенті;

К аек. озг. -  осы баптың 7-тармағында белгіленген тэртіппен 
айқындалған айлық есептік корсеткіш өзгерісінің коэффиңиенті;

К айм. -  осы баптың 6-тармағында белгіленген тэртіппен ай- 
қындалған аймақтау коэффиңиенті.

Тұрғын үй-жайдың, саяжай қүрылыстарының немесе аяқтал- 
маған құрылыс объектісінің табиғи тозу коэффиңиенті аморти- 
заңия нормаларын жэне тиімді уақытын есепке ала отырып, мына 
формула бойынша айқындалады:

К таб. = 1 -  М таб, мұнда:
М таб. -тұрғы н үй-жайдың, саяжай қүрылыстарының немесе 

аяқталмаған құрылыс объектісінің табиғи тозуы.
Табиғи тозу мына формула бойынша айқындалады:
М таб. = (Т баз -  Т п. б) х Наморт/100, мүнда:
Т баз -  салық есептелген жыл;
Т п. б -  объектінің пайдалануға берілген жылы;
Н аморт -  амортизаңия нормасы.
Ғимараттың сипаттамасына байланысты табиғи тозуды ай- 

қындаған кезде мынадай амортизаңия нормалары колданылады:
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І’ет
№

Курделік
тобы

Ғимараттың сипаттамасы Н аморт
%

Қызмет ету 
м ерзімі(ж ы л)

1 2 3 4 5
1. 1 Тастан салынған, ерекш е  

күрделі, кабырғаларының 
қалыңдығы 2, 5 кірпіштен  
астам нем есе темірбетонды  
нем есе металл каңкалы 
кірпішті, аражабындары  
тем ірбетонды  ж эне бетонды  
ғимараттар; кабырғалары  
ірі панельді, аражабындары  
темір бетонды  ғимараттар;

0 ,7 143

2. 2 Қабырғалары калыңдығы 1, 
5-2, 5 кірпіш тен каланған, 
аражабындары тем ір-бетон- 
ды , бетонды  нем есе ағаш; 
ірі блокты кабырғасы бар, 
аражабындары темір- 
бетонды  ғимараттар

0. 8 125

3. 3 Кабырғалары ж еңілдетіліп  
каланған кірпіштен, м оно- 
литті шлакты бетоннан, 
ж еңіл шлак блоғынан, ұлу  
тастан калаш ан, аража- 
бындары тем ірбетон- 
ды  нем есе бетонды  ғима- 
раттар; ірі блокты нем есе  
кірпіш тен, ж еңілдетіл іп  мо- 
нолитті шлакты бетоннан, 
ұсак шлакты блоктардан  
каланған ғимараттар

1 ,0 100

4. 4 Қабырғалары аралас, 
кесілген ағаштан нем есе  
бедерлі кірпіш тен калан- 
ған ғимараттар

2 ,0 50

5. 5 Ш итіден жасалған, жинал- 
малы-қалканды, кұйма 
каңкалы, балшыктан соғыл- 
ған, саман ғимаратгар

3, 3 30

6. 6 Қамыс-қаңкалы ж эне басқа  
да  ж еңілдетілген ғимараттар

6 ,6 15
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Егер тастан қаланған немесе тасымалы панелді тұрғын үй- 
жайдың, саяжай қүрылыстарының немесе аяқталмаған қүрылыс 
объектісінің табиғи тозуы 70 пайыздан жоғары болса, оның 
ішінде материалдардан салынған үйлерде 65 пайыздан жоғары 
болса, онда 0, 2-ге тең табиғи тозу коэффиңиенті қолданылады.

Түрғын үй-жайдың, саяжай қүрылыстарының немесе аяқтал- 
маған қүрылыс объектісінің сапасына қойылатын талаптарды 
ескеретін функңионалдық тозу коэффициенті (К функц.) мына 
формула бойынша есептеледі:

К функц. = К қаб х К бүр х К қ. мат х К жайл х К жылу, мүнда: 
К қаб. -  түрғын үй-жайдың немесе аяқталмаған қүрылыс 

объектісінің орналасу қабатына байланысты базалық қүнның 
озгеруін есепке алу коэффиңиенті;

К бүр. -  түрғын үй-жайдың немесе аяқталмаған қүрылыс 
объектісінің қүрылыстың бүрыштағы учаскелерінде орналасуын 
есепке алу коэффиңиенті;

К қ. мат. -  қабырға материалын есепке алу коэффициенті;
К жайл. -  түрғын үй-жайдың, саяжай қүрылыстарының не- 

месе аяқталмаған қүрылыс объектісінің жайлылығы мен оның 
инженерлік-техникалық қүрылғылармен қамтамасыз етілу 
деңгейін есепке алу коэффициенті;

К жылу -  жылыту түрін есепке алу коэффициенті.
Қабатына байланысты мынадай қабаттылықтың түзету коэф- 

фициенті (К каб) колданылады:

Рет
№

Қабат К қабат

1 2 3
1. Бірінші 0, 95
2. Аралық н ем есе  жеке тұрғын үй 1 ,0 0
3. Соңғы 0 ,9

Биіктігі үш қабаттан аспайтын көп пәтерлі түрғын үйлер 
үшін кез келген қабат үшін 1-ге тең қабаттылық коэффициенті 
қолданылады.

Түрғын үй-жайдың немесе аяқталмаған күрылыс объектісі 
қүрылыстың бүрыштағы учаскелеріндегі орналасуына байланы- 
сты мынадай түзету коэффициенттері (К бүр) қолданылады:
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І’ет
№

Тұрғын үй-ж айды ң нем есе аяқталмаған кұрылыс 
объектісінің кұрьшыстың бұрыштағы учаскесінде  

орналасуы

К бұр

1 2 3

1. Бұрыштағы пәтер 0, 95

2. Бұрышта орналаспаған пәтер нем есе жеке тұрғын үй 1 ,0

Қабырға материалына байланысты мынадай түзету коэффи- 
циенті (К каб. мат.) колданылады:

Рет
№

Қабырға материалы Коэффициент

1 2 3

1. К ірпіш тен 1, 1
2. Керамзит бетон блоктардан кұралған 1, 0

3. Керамзит бетон блоктардан кұралған, кірпішпен  
қаптал-ған

1 ,0 5

4. Темірбетон панелден 1 ,0

5. Кірпіш пен қапталған тем ірбетон панелден 1 ,0 5

6. Балшыктан - саманнан 0 ,5

7. Саманнан, сыртынан 0, 5 кірпіш пен қапталған 0 ,6

8. М онолитты шлакты-бетонды 0 ,7

9. Т емірбетон блоктардан 1 ,0

10. Жиналмалы-қалқанды 0 ,6

11. Жиналмалы-қалканды, 0, 5 кірпіш пен қапталған 0, 75

12. К есілген ағаштан 0, 85

13. Ш палдан 0, 75

14. Ш палдан, кірпіш пен капталған 0, 95

15 Қамыс каңқалы 0 ,6

Түрғын үй-жайды, саяжай кұрылыстары немесе аякталмаған 
құрылыс объектісін барлық тиісті инженерлік жүйелермен жэне 
гехникалык қүрылғылармен камтамасыз ету кезінде 1-ғе тең 
жайлылык коэффициенті (К жайл) қолданылады.

Адамдардың түруы (түрмыстык), келуі үшін нормативтік не 
қолайлы жағдай туғызатын инженерлік жүйелер мен техникалық 
құрылғылар (су құбыры, кэріз, басқа да жайлылық түрлері) 
болмаған кезде, 0, 8-ғе тең К жайл. қолданылады.
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Жылыту түріне байланысты мынадай жылытудың түзету 
коэффициенттері (К жылу) қолданылады:

Рет № Жылыту түрі К жылу
1 2 3
1. Ортальщтан жылыту 1 ,0
2. Газбен нем есе  мазутпен жергілікті жылыту 0, 98
3. Катты отын аркылы сум ен жергілікті жылыту 0, 95
4. П еш пен жылыту 0 ,9

Салық салу объектісінің елді мекенде орналасуын есеп- 
ке алатын аймақтау коэффициентін (К айм. ) жылжымайтын 
мүлікке қүқықтарды және олармен жасалатын мәмілелерді тіркеу 
саласындағы уэкілетті мемлекеттік орган жергілікті атқарушы 
органдармен келісім бойынша айқындайды.

Айлық есептік корсеткіштің өзгеру коэффициенті (К аек. өзг) 
мынадай формула бойынша айкындалады:

К аек. өзг = ағ. ж. аек/өткен ж. аек, мүнда: 
ағ. ж. аек -  Республикалық Бюджет туралы Заңда белгіленген 

және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған 
айлық есептік көрсеткіш;

өткен ж. аек -  Республикалық Бюджет туралы Заңда белгілен- 
ген жэне өткен қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған 
айлық есептік корсеткіш.

Түрғын үйлердің салқын жапсаржайлары, шаруашылық (қыз- 
меттік) қүрылыстары, шығыңқы ірге қабаттары, жертөлелері, 
гаражы, түрғын үй-жайлардың немесе аяқталмаған қүрылыс 
объектісінің бір бөлігі болып табылған жағдайда, салық база- 
сы осы бапқа сәйкес жылжымайтын мүлікке жэне олармен жа- 
салатын мәмілелерге қүқықтарды тіркеу саласындағы уәкілетті 
мемлекеттік орган айқындаған осындай салық салу объектілері- 
нің жиынтық күны ретінде белгіленеді.

Бірнеше салық салу объектілері бойынша бір жеке түлға 
салық төлеуші болып табылса, жылжымайтын мүлікке жэне 
олармен жасалатын мэмілелерге қүқықтарды тіркеу саласындағы 
уэкілетті мемлекеттік орган салык базасын эрбір объект бойын- 
ша дербес есептейді.
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Егер еалық кезеңінің ұзактығы 12 айдан кем болса, 12 жэне 
ийлардың санына көбейту объектінің кұнына бөлуі аркылы салық 
базасы есептелінеді.

Бірнеше салық салу объектілері бойынша салык төлеуші бір 
жеке тұлға болған жағдайда, салықгы есептеу эрбір салық салу 
объектісі бойынша бөлек жүргізіледі.

Бірнеше жеке тұлғаның ортак үлестік меншігіндегі салық 
салу объектісі үшін салык олардың осы мүліктегі үлесіне бара- 
бар есептеледі.

Жеке тұлғалардың салык салу объектілері бойынша салыкты 
есептеуді салык кезеңінің 1 тамызынан кешіктірмей тиісті салык 
сгавкасын салык базасына колдану аркылы, салык төлеушінің 
гүрғылыкты жеріне карамастан салык салу объектілерінің 
орналаскан жері бойынша салык органдары жүргізеді.

Егер салык салу объектісі салык кезеңі ішінде меншік кұкы- 
іында он екі айдан аз болса, төленуге жататын мүлік салығы 
салық сомасын он екіге бөлу жэне салық салу объектісінің мен- 
шік құкығында болған айларының санына кобейту жолымен 
есептеледі.

Мүлік салыгыныц ставкасы
Жеке тұлғалардың мүлік салығы салық салу объектілерінің 

күнына қарай, мынадай ставкалар бойынша есептеледі (8-кесте).
Бірнеше жеке тұлғаның ортақ үлестік меншігіндегі салық 

салу объектісі үшін салық олардың осы мүліктегі үлесіне бара- 
бар есептеледі. Бірнеше салық салу объектілері бойынша салық 
голеуші бір жеке тұлға болған жағдайда, салықты есептеу эрбір 
салық салу объектісі бойынша болек жүргізіледі. Салық салу 
объектісі жойылған, қираған, бұзылған кезде жойылу, қирау, 
бүзылу фактілерін растайтын, уәкілетті орган беретін кұжаттар 
болған жағдайда, салық сомасын қайта есептеу жүргізіледі. 
( 'алық кезеңі ішінде салық төлеушінің салық төлеуден босаты- 
лу кұқығы туындаған кезде, осы құқық туындаған айдың бірінші 
күнінен бастап салық сомасын қайта есептеу жүргізіледі.

Салық кезеңі ішінде салық салу объектілеріне меншік 
құқықтары берілген жагдайда, салық сомасы мүлікке меншік 
күкықтарын іске асырудың нақгы кезеңі үшін есептеледі.
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Мүлікке салынатын салықтыц мөлшері
8-кесте

1 2 3
1. 1 000 000  теңгеге дей ін  коса  

алғанда
салык салу объектілері күны- 
ның 0, 05 пайызы

2. 1 000  000  теңгеден жоғары
2 000 000  теңгеге дей ін  коса  
алғанда

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

3. 2 000  000  теңгеден жоғары
3 000  0 0 0  теңгеге дей ін  коса  
алғанда

1 300  теңге +  2 000 000  теңге- 
ден  асатын соманың  
0, 1 пайызы

4. 3 000  000  теңгеден жоғары
4 000  000  теңгеге дей ін  коса  
алғанда

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

5. 4 000 000  теңгеден жоғары
5 000 000  теңгеге дей ін  коса  
алғанда

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

6. 5 000  000  теңгеден жоғары
6 000  000 теңгеге дей ін  коса 
алғанда

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

7. 6  000  000 теңгеден  жоғары
7 000 000 теңгеге дей ін  коса  
алғанда

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

8 7 000  000  теңгеден жоғары
8 000 000  теңгеге дей ін  коса  
алғанда

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

9 8 000  000  теңгеден  жоғары
9 000 000  теңгеге дей ін  коса  
алғанда

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

10 9 000  000  теңгеден жоғары
10 000  000 теңгеге дей ін  коса  
алғанда

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

11 10 000  000 теңгеден жоғары  
50  000  000 теңгеге дейін коса 
алғанда

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

12 50  000  000 теңгеден жоғары  
120 000 000  теңгеге дей ін  қоса  
алғанда

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

13 120 000  000 теңгеден жоғары 748 300  теңге +  120 000 000  
теңгеден асатын соманың  
1 пайызы
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Меншік қрдығын берген тұлға салық салу объектісін иеленудің 
мақты кезеңі үшін төленуге жататын салық сомасын меншік кұ- 
кықтарын мемлекеттік тіркеу кезіне дейін немесе тіркеу кезінде 
Пюджетке енгізуге тиіс. Бұл ретте бастапқы төлеушіге ағымдағы 
жылдың 1 қаңтарынан бастап, ол меншік құқығын берген айдың ба- 
сына дейін есептелген салық сомасы көрсетіледі. Одан кейінгі тө- 
лсушіге мүлік салығының есептелген сомасы туралы салық органы 
жіберетін хабарламада оның меншік кұкығы туындаған айдың басы- 
нан басталатын кезең ішінде есептелген салық сомасы көрсетіледі.

Салықтың жылдық сомасын салық салу объектісіне меншік 
қүқығын мемлекеттік тіркеу кезінде тараптардың бірі (келісім 
бойынша) бюджетке енгізуі мүмкін. Аталған салық сомалары 
ксйіннен қайталап төленбейді.

Жылжымайтын мүлікке жэне онымен жасалатын мәмілелер- 
ге қүқықтарды мемлекеттік тіркеу кезінде (бастапкы тіркеуді 
коспаганда) уэкілетті мемлекеттік орган салық салу объектілерінің 
күнын айқындамаған жағдайда, салық алдыңғы салык кезеңінде 
ссептелген салық сомасы негізге алына отырып төленеді.

Жеке түлғалардың салық салу объектілері жойылған, бүзыл- 
ған, қираған кезде, салык салу объектілерінің жойылу, қирау, 
бүзылу фактісі болған ай салық кезеңінің есеп-қисабына кіреді

Салық қызметі органдары салық төлеушіге салық сомасын 1 
тамыздан, соңғы күні 1 қазанға дейін төлеу керектігін ескерту- 
ге міндетті. Жеке түлғалардың мүлік салығын есептеу мен төлеу 
үшін салық кезеңі -  күнтізбелік жыл. Жеке тұлғаларға деклара- 
ңия берілмейді.

4.3. Көлік қүралдары салығы

Көлік қүралдарына салынатын салық тікелей салық жэне 
мемлекет пен колік құралдарының арасындағы экономикалық 
кагынастарды реттейтін салықтарға жатады. Көлік құралдары- 
ііың иелері көлік құралдарын иемдену барысында респуб- 
ликаның автомобиль жолдарын пайдаланады. Ал осы автомо- 
биль жолдарын қаржыландыруды мемлекеттік бюджет жүзеге 
асырады. Сондықтан көлік құралдарына салынатын салықтың 
жономикалық мэні зор деп айтуга болады.
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Көлік кұралдарыпа салынатын салық салу объектісіне 
қарай тікелей салықтар, ал пайдалану белгісіне қарай бұл көлік 
құралдарына салынатын салық арнайы салықтарға жатады. 
Өйткені бұл салыктан жиналған ақша каражаттары сол көліктер 
жүретін жолдарды жөндеу үшін арнайы мақсатқа жүмсалады.

Салық салу объектісін бағалау дәрежесіне қарай көлік 
қүралдарына салынатын салықтар нақты салықтарға жатады. 
Өйткені бүл салық көлік күралдарының сырткы белгісіне қарай 
табыстың түсуін есептеместен салынады. Ал салық салынатын 
органға қарай көлік қүралдарына салынатын салық жергілікті 
салықтарға жатады.

Бүл салықты төлеушілер меншік қүқығында салық салу 
объектілері бар заңды түлғалар, олардың қүрылымдық белім- 
шелері көлік күралдары салығын төлеушілер болып табылады.

Салық салу объектілеріне уәкілетті органдар мемлекеттік 
тіркелген жэне есепте түрған көлік қүралдары (тіркемелерді 
қоспағанда) жатады.

Жүк көтергішті 40 тонна жэне одан асатын карьерлік авто- 
самосвалдар; мамандандырылған медиңиналық көлік күралдары 
салық салу объектілері болып табылмайды. Көлік кұралдарына 
салынатын салық жылына бір рет төленіп отырады жэне айлық 
есептік көрсеткіш ставкалары бойынша есептеледі (9-кесте).

Жеңіл автомобильдердің үш айлық есептік көрсеткіш став- 
касы бойынша салық салынатын двигателінің көлемі 1500-ден 
жоғары 2000 текше сантиметрді қоса алғандағы, алты айлық 
есептік көрсеткіш ставкасы бойынша салык салынатын 2000-нан 
жоғары 2500 текше сантиметрді қоса алғандағы, тоғыз айлық 
есептік көрсеткіш ставкасы бойынша салық салынатын 2500-ден 
жоғары 3000 текше сантиметрді қоса алғандағы, он бес айлық 
есептік көрсеткіш ставкасы бойынша салық салынатын 3000- 
нан жоғары 4000 текше сантиметрді қоса алғандағы, жүз он жеті 
айлық есептік көрсеткіш ставкасы бойынша салық салынатын 
4000 текше сантиметрден жоғары көлемде болған кезде салық 
сомасы двигатель көлемінің тиісті төменгі шегінен асып түскен 
эрбір бірлік үшін 7 теңгеге ұлғайтылады.
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Көлік күралдарына салынатын салык ставкалары
9-кесте

Рет
№

Салық салу объектісі Салық ставкасы  
(айлық есептік  

көрсеткіш)
1 2 3
1. Двигателінің көлемі мынадай жеңіл  

автомобильдер (текш е см.):
1100-ге дей ін  қоса алғанда 1 ,0
1100-ден  жоғары 1500-ді коса алғанда 2 ,0
1500-ден  жоғары 2 0 0 0 -ды коса алғанда 3 ,0
2000-нан жоғары 2 500-д і коса алғанда 6 ,0
2 5 00-д ен  жоғары 3000-ды  коса алғанда 9 ,0
3000-нан жоғары 4000-ды  коса алғанда 15
4000-нан  жоғары 1 1 7 ,0

2. Ж үк көтергіш тігі мынадай жүк, арнайы авто- 
м обильдер (тіркемелерді есептем егенде):
1 тоннаға дей ін  коса алғанда 3 ,0
1 тоннадан жоғары 1, 5 тоннаны коса алғанда 5 ,0
1, 5 тоннадан жоғары 5 тоннаны коса алғанда 7 ,0
5 тоннадан жоғары 9 ,0

3. Тракторлар, өздігінен ж үретін  ауыл шаруашылы- 
ғы, мелиоративтік ж эн е жол-күрылыс маш ина- 
лары м ен м еханизм дері, ж үріп өту м үмкіндігі 
жоғары арнайы машиналар ж эне жалпыға ортак 
пайдаланылатын автомобиль ж олдары нда ж үруге  
арналмаған баска да автокөлік кұралдары

3 ,0

4. Автобустар:
отыратын 12 орынға дей ін  коса алғанда 9 . 0

отыратын 12-ден жоғары 25 орынды қоса алғанда 14
отыратын 25 оры ннан жоғары 20

5. М отоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, 
шағын кемелер, двигателінің куаты:
55 кВт-ға дей ін  қоса алғанда 1 , 0
55 кВт-дан асатын 10

6. Катерлер, кемелер, буксирлер, баржалар, яхталар 
(двигателінің қуаты мынадай ат күш іне тең):
160-қа дей ін  қоса алғанда 6 ,0
160-тан жоғары 500-д і коса алғанда 18
500-ден  жоғары 1000-ды  қоса алғанда 32
1000-нан жоғары 55
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1 2 3
7. ¥ ш у  аппараттары эрбір  киловатт 

куаттан айлык 
есептік  көрсет- 
кіш тің 4%

8. Мыналарды: магистральды жолдар бойы мен  
поездарды ң кез келген санатын ж үргізу үшін; 
магистральды, станциялык ж эн е тар ж әне  
(н ем есе) кең табанды  кірме ж олдарда маневр 
жүмыстарын ж үргізу үшін; 
өнеркәсіптік теміржол көлігі жолдары нда ж эне  
магистральды ж ән е станциялык жолдарға  
шыкпайтын ж олдарда пайдаланылатын  
тем ірж олды ң тарткьіш козғалмалы күрамы;

көлік күралы- 
ныц жал пы 
куатының эрбір  
киловатынан 
айлык есептік  
керсеткіш тің  
1%-ы

Тар ж ән е кең табанды  магистральды ж әне  
станциялық ж олдармен жолаушылар тасымал- 
дауды үйы мдасты ру үш ін  пайдаланылатын  
мотор-вагонды  қозғалмалы күрам

келік қүралы- 
ның жалпы  
куатының әрбір  
киловатынан 
айлык есептік  
көрсеткіш тің  
1%-ы

Пайдалану мерзіміне байланысты ұшу аппараттарының 
салық ставкасына мынадай түзету коэффициенті қолданылады:

10-кесте

¥ ш у  апгіараттары үшін: Т үзету
коэффиңиенті

1999 жылғы 1 сәу ірден  кейін сатып алынған ұш у  
аппараттарына:

Пайдалану м ерзім і 5 жылдан жоғары 15 жылды коса 2 ,0

Пайдалану м ерзім і 15 жылдан жоғары 3 ,0

1999 жылы 1 сәу ірге дей ін  сатып алынған үш у  
аппараттарына:

П айдалану м ерзім і 5 жы лдан жоғары 15 жылды қоса 0 ,5

П айдалану м ерзім і 15 жылдан жоғары 0 .3

Колік қүралдарының пайдалану мерзімі көлік қүралдарының 
паспортында /эуе кемесін үшуда пайдалану жөніндегі нүсқамада/
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көрсетілген көлік кұралы шығарылған мерзім негізге алына оты- 
рып, есептеледі.

Салық төлеушілер салық салу объектілерін, эрбір көлік 
қүралы бойынша салық ставкасын жэне түзету коэффициент- 
герін негізге ала отырып, салық сомасын дербес есептейді. Бюд- 
жетке салық төлеу салық салу объектілсрінің тіркелген жері бой- 
ынша салық кезеңінің 1 шілдесінен кешіктірмей жүргізеді.

Салық төлеуші заңды түлғалар салық кезеңі ішінде көлік 
қүралдарына салынатын салық бойынша декларацияны беру 
мерзімі басталганнан кейін 10 күннен кешіктірмей көлік кұрал- 
дарына салынатын салық бойынша түпкілікті есеп айырысып бо- 
луы керек.

Салык кезеңі ішінде салық салу объектілеріне меншік құқық- 
гары берілген жағдайда көлік құралдарына салық сомасы меншік 
күқықтарын іске асырудың нақгы кезеңі үшін есептелінеді.

Есептелінген салық мемлекет алдындағы борыш болып та- 
былады жэне бюджетке төленуге жатады. Уақытылы төленбеген 
салық сомасынан мерзімі өткен эр күн үшін, ҚР Үлттық 
банкі белгіленген қайта қаржыландыру ставкасының 2, 5 есе 
молшерінде өсім есептеліп, өндіріліп алынады.

Төмендегі заңды жэне жеке тұлғалар көлік құралдарына са- 
ііынатын салықтан босатылады:

-  жалпы меншік құқығында өзінің мүшелеріне тиесілі жэне 
очінін ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, сақтау жэне өңдеу 
мроцесінде тікелей пайдаланылатын, меншік құқығындағы мына- 
дай көлік кұралдары бойынша бірыңғай жер салығын төлеушілер:

двигателінің көлемі 2500 текше сантиметрге дейінгіні қоса 
алганда, бір жеңіл автомобиль;

қатынасты сақтай отырып двигателінің шекті жиынтық 
қуаты 1000 гектар егістікке (шабындықтарға, жайылымдарға) 
1000 кВт мөлшеріндегі жүк автомобильдері;

-  өзінің ауыл шаруашылығы өнімін өндіруде пайдаланы- ла- 
іын мамандандырылған ауып шаруашылығы техникасы бой- 
і.шша бірыңғай жер салығын төлеушілерді қоса алғанда, ауыл 
шаруашылығы онімін ондірушілер;

- мемлекеттік мекемелер;
- салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік
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құралы бойынша ¥лы  Отан соғысына қатысушылар, соларға 
теңестірілетін адамдар, ¥лы  Отан соғысы жылдарында тылдағы 
жанқиярлық еңбеғі мен мінсіз эскери қызметі үшін бүрынғы 
КСРО жэне медальдарымен марапатталған адамдар, сондай- 
ақ 1941 жылғы 22 маусымнан 1945 жылғы 9 мамырға дейінғі 
аралықта кемінде алты ай жүмыс істеген (қызмет еткен) жэне 
¥лы  Отан согысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі 
мен мінсіз әскери қызметі үшін бүрынғы КСРО ордендерімен 
және медальдарымен марапатталмаған адамдар;

-  салык салу объектісі болып табылатын бір автокөлік қүралы 
бойынша -  меншігінде мотоколяскалары мен автомобильдері бар 
мүгедектер;

-  салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік кұралы 
бойынша -  Кеңес Одағының Батырлары мен Соңиалистік Еңбек 
Ерлері, Халык қаһарманы, Қазақстанның Еңбек Ері атақтарына 
ие болған, Даңқ орденінің үш дәрежесімен жэне «Отан» ордені- 
мен наградталған адамдар, «Ардақты ана» атағын алған, «Алтын 
алқа», «Күміс алқа» алқаларымен марапатталған көп балалы ана- 
лар;

-  ауыл шаруашылығы құрылымынан шығу нәтижесінде пай 
ретінде алынған, пайдалану мерзімі жеті жылдан асқан жүк 
автомобильдері.

Бақылау сұрақтары:
1. Жер салығын төлеудің  кажеттілігі неде?
2. Елді мекенде орналаеқан жеке менш іктегі үй ден  ж эне кеп  пәтерлі 

үйден  жеке түлға қалай салық төлейді?
3. Балл-бонитет деген  көрееткіш  нені білдіреді?
4. Біртұтас ж ер салығын төлеуш ілер кімдер ж эне салық қалай есепте- 

леді?
5. Жеке түлғаларды ң мүлік салығын төлеудегі заңды түлғалардан ерек- 

ш елігі неде?
6. М үлік салығының маңызы неде?
7. Көлік кұралдарына салынатын салыктың салық салу объектілерін  

атаңыз.
8. Ж еңіл автокөліктер бойы нш а қандай салыктык түзетулерді білесіз?
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5-тарау

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА 
ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУШЫЛАРҒА 

САЛЫҚ САЛУ

КР Үкіметі жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы 
салықтары мен төлемдерінің ерекшеліктерін бекітеді.

Контрактілердің түрлері:
1) өнімді бөлу туралы;
2) концессия туралы;
3) өтеусіз көрсетілген қызмет (сервистік контракт) туралы.
Нақты операциялардың шарттарына байланысты кон-

і арктілердің түрлері қолданылады.
Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт шеңберін- 

дс жүзеге асырылатын қызмет бойынша салық міндеттемелерін 
орындау жер қойнауын пайдаланушыны салық міндеттемелері 
гуындаған күні Қазақстан Республикасының қолданыстағы са- 
лық заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалануға арналған 
кслісімшарт шеңберінен тыс қызметті жүзеге асыру бойынша 
салық міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

Кен орындарын (кен орындары тобын, кен орындарының бір 
бөлігін) рентабельдігі төмен, қоюлығы жоғары, суланған, шағын 
дсбетті жэне игерілген санатқа жатқызу тэртібін, олардың тізбесі 
мен салық салу тэртібін пайдалы қазбаларды өндіру салығы 
болігінде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

Жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен 
салықтары:
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1) жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдерін;
а) кол койылатын бонусты;
э) коммерциялық табу бонусын;
б) тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемдерді;
2) пайдалы казбаларды ондіру салығын;
3) үстеме пайда салығын қамтиды.
Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе қүзыретті ор- 

ган мен жер койнауын пайдаланушы арасында 2009 жылғы 1 
қаңтарға дейін жасалған жэне міндетті салық сараптамасынан 
өткен, өнімді бөлу туралы келісімде (келісімшартта), сондай- 
ақ Қазақстан Республикасының Президенті бекіткен жер қой- 
науын пайдалануға арналған келісімшартта айкындалғап са- 
лык режимі мүндай келісімнің (келісімшарттың) ережелеріне 
сэйкес оларға катысты салық режимінің түрақтылығы тікелей 
көзделғен салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
толемдер үшін сакталады. Мүндай келісімнің (келісімшарттың) 
белгіленген бүкіл қолданылу мерзімі ішінде тек қана оның тарап- 
тарына қатысты, сондай-ақ операторларға қатысты қолданылады, 
мүндай келісімнің (келісімшарттың) тараптары болып табыл- 
майтын түлғаларға немесе операторларға қолданылмайды жэне 
тараптардың өзара келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін.

Төлем көзінен үсталуға жататын, жер қойнауын пайдалану- 
шы салық агенті ретінде эрекет ететін салыққа қатысты салық 
міндеттемелерін орындау Қазақстан Респуб- ликасының Үкіметі 
немесе қүзыретті орган мен жер қойнауын пайдаланушы арасында 
2009 жылғы 1 каңтарға дейін жасалған жэне міндетті салык сарап- 
тамасынан өткен, өнімді бөлу туралы келісімде (келісімшартта) 
жэне Қазақстан Республикасының Президенті бекіткен жер 
қойнауын пайдалануға арналған келісімшартта толем көзінен 
үсталатын салық салу тэртібін реттейтін ережелердің болуына 
қарамастан, оларды төлеу жоніндегі міндеттемелер туындаған 
кезде қолданыста болған Қазакстан Республикасының салық 
заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе күзыретті ор- 
ган мен жер қойнауын пайдаланушы арасында 2009 жылғы 1 
қаңтарға дейін жасалған жэне міндетті салық сараптамасынан 
өткен өнімді болу туралы келісімнің (келісімшарттың) салық
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режимінде, сондай-ак Қазақетан Республикасының Президенті 
бекіткен жер койнауын пайдалануға арналған келісімшарттың 
салық режимінде көзделген салық жэне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдердің жекелеген түрлерінің күші 
жойылған жағдайда, жер қойнауын пайдаланушы өнімді бөлу 
іуралы келісімде (келісімшартта) жэне (немесе) жер қойнауын 
пайдалануға арналған келісімшартта белгіленген тэртіппен 
жэне мөлшерде, олардың қолданылу мерзімі аяқталғанға не- 
месе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
гэртіппен тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілгенге дейін 
оларды бюджетке төлеуді жалғастырады.

Жер қойнауын пайдаланушы салык салу объектілерін жэне 
(нсмесе) салық салуға байланысты объектілерді бөлек салықтық 
есепке алуды бекітілген салықтық есепке алу саясатына сэйкес 
есепке алу кұжаттамасы деректерінің негізінде жэне осы бапта 
белгіленген ережелерді ескере отырып жүргізеді.

Жер қойнауын пайдаланушы бөлек салықтық есепке алуды 
жүргізу тэртібін дербес эзірлейді жэне ол салықтық есепке алу 
еаясатында (есепке алу саясаты бөлігінде) бекітіледі.

Резидент емес жер койнауын пайдаланушы таза табыстан 
15% ставкамен қосымша салық салуға жатады.

Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалануға 
жасалған эрбір келісімшарт шеңберінде жүзеге асырылатын 
кызмет бойынша, сондай-ақ рентабельдігі төмен, өте түтқыр, су 
басқан, дебеті аз жэне қазылған кен орындарын (кен орындары 
юбын, осындай кен орындары тобы бойынша кызметті жүзеге 
асырған кезде кен орындарының бір бөлігін, бір келісімшарт 
иіеңберіндегі кен орындарының бір бөлігін) әзірлеу кезінде, 
осындай кен орындары (кен орындарының тобы, бір келісімшарт 
іпеңберіндегі осындай кен орындарының тобы бойынша 
қызметті жүзеге асырған кезде кен орындарының бір бөлігі) 
бойынша салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
юлемдерді Салық Кодексінде белгіленгендерден ерекшеленетін 
гортіппен жэне ставкалар бойынша есептеген жағдайда, салық 
міпдеттемелерін есептеу үшін Салық Кодексіне сэйкес бөлек 
еалық есебін жүргізуге міндетті.

Жер қойнауын пайдаланушы салық салу объектілерін жэне
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(немесе) салық салуға байланысты объектілерді бөлек салықтық 
есепке алуды бекітілген салықтық есепке алу саясатына сэйкес 
есепке алу құжаттамасы деректерінің негізінде жэне осы бапта 
белгіленген ережелерді ескере отырып жүргізеді.

Жер қойнауын пайдаланушы бөлек салықтык есепке алуды 
жүргізу тэртібін дербес эзірлейді жэне ол салықтық есепке алу 
саясатында (есепке алу саясаты болігінде) бекітіледі.

Жер қойнауын пайдаланушы алғашқы бекітілген салықтық 
есепке алу саясатының (есепке алу саясаты бөлігінің) көшірмесін 
корпораңиялық табыс салығы жөніндегі декларацияны табыс ету 
үшін осы Кодексте белгіленген мерзімде өзінің орналасқан жері 
бойынша салык органына табыс етеді.

Жер қойнауын пайдаланушы салықтық есепке алу саясаты- 
на (есепке алу саясатының бөлігіне) енгізілген өзгерістер мен 
толықтыруларды немесе салықтық есепке алу саясатының (есеп- 
ке алу саясаты бөлігінің) жаңа нүсқасы бекітілгеннен кейінгі он 
жүмыс күні ішінде өзінің орналасқан жері бойынша салық орга- 
нына табыс етеді.

Келісімшарт қызметі бойынша бөлек салықтық есепке алу:
1) корпораңиялық табыс салығы;
2) қол қойылатын бонус;
3) коммерциялық табу бонусы;
4) пайдалы қазбаларды өндіру салыгы;
5) үстеме пайда салығы;
6) жер койнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың 

салық режимдері негізінде белгіленген тэртіптен өзгеше есеп- 
телетін өзге де салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер бойынша жүргізіледі.

Салық салу объектілерін жэне (немесе) салық салуға бай- 
ланысты объектілерді болек салықтық есепке алуды жүргізу 
мақсатында жер қойнауын пайдаланушының барлық табыстары 
мен шығыстары тікелей, жанама жэне жалпы болып бөлінеді.

5.1. Бонустар

Бонустар жер қойнауын пайдаланушының тіркелген төлемдері 
болып табылады жэне жер қойнауын пайдалануға жасалған
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кслісімшартта белгіленген мөлшерде акшалай ныеанда төле- 
нсді. Жер қойнауын пайдаланушы жер койнауын пайдалануды 
жүргізудің жеке жағдайларын негізге ала отырып, бонустардың:

-  қол койылатын;
-  коммерциялық табу бонусы түрлерін белгілейді.
Қол қойылатын бонус жер койнауын пайдаланушының келі- 

сімшарт жасалатын аумақта жер қойнауын пайдалану жөніндегі 
қызметті жүзеге асыру қүқығы үшін біржолғы тіркелген төлемі 
болып табылады. Қол койылатын бонустың бастапқы мөлше- 
рін пайдалы қазбалар көлемі кен орнының экономоикалық қүн- 
дылығы ескерілген есеп негізінде Қазақстан Республикасының 
укіметі белгілейді. Қол қойылатын бонустың түпкілікті мөлшері 
иайдалануға берілетін кен орындарының экономикалық қүн- 
дылығын ескере отырып, келісімшартта белгіленеді, бірақ бонус 
молшері бастапқы мөлшерден кем болмауы керек.

Коммерңиялық табу бонусы келісімшарт аумағы шегінде 
ашылған, өндіру үшін экономикалық жағынан тиімді пайдалы 
қазбалардың белгілі бір түрінің запастарына тағайындалады. 
Коммерциялық табу бонусының мөлшерін салық салу объектісі, 
есептеу базасы мен ставкасы негізге ала отырып белгілейді. 
Коммерциялық табу бонусының мөлшерін есептеу үшін:

-  кен орнынан алынатын пайдалы қазбалар корының уәкілетті 
мемлекеттік орган бекіткен осы мақсаттағы көлемі салық салу 
объектісі болып табылады;

-  алынатын пайдалы қазбалар қорының бекітілген көлемінің 
қүны төлемді есептеу базасы болып табылады. Алынатын қордың 
күны осы пайдалы қазбаның төлемі жүзеге асырылған күнгі 
биржалық бағасын негізге ала отырып белгіленеді;

- коммерциялық табу бонусының ставкасы тиісті коммер- 
циялық табу бойынша алынатын қордың бекітілген күнына пай- 
ыз есебімен, жер қойнауын пайдалануға жасалған эрбір келісім- 
шартта белгіленеді, бірақ ол 0, 1 пайыздан кем болмауы тиіс.

5.2. Үстем пайда салығы

Төлеушілер -  жер қойнауын пайдалану шартына сәйкес пай- 
далы қазбалардың түрлерін өндіретін, салық салу режимінің
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бірінші үлгісі бойынша салык төлейтін жер койнауын пайдала- 
нушылар.

Салыц салу объектісі
Жер койнауын пайдаланушының жинақталған табыстардың 

жинақталған шығыстарға қатынасы 1, 2-ден жоғары болған 
салық кезеңіндегі эрбір жекелеген келісімшарт бойынша таза 
табысының бір бөлігі үстеме табысқа салық салу объектісі болып 
табылады

Салық базасы
Жер қойнауын пайдаланушының салық кезеңіндегі эрбір же- 

келеген келісімшарт бойынша таза табысының салық кезеңінің 
аяғына шегерімдер сомасының 20 пайызынан асатын бөлігі салық 
базасы болып табылады.

Өнімді бөлу туралы келісімшарт аясында жүзеге асырылатын 
қызметке салық салу ерекшеліктері

Өнімді бөлу туралы келісімшарт соған сэйкес ҚР белгілі бір 
мерзімге жер қойнауын пайдаланушыға ақылы негізде, келісім- 
шарт аумағындағы мүнай операңияларын қоса алғанда, жер қой- 
науын пайдалану жөніндегі операңияларды жүргізу жэне оның 
есебінен осыған байланысты жүмыстарды жүргізу қүқығын 
беретін шарт болып табылады.

Жер қойнауын пайдаланушылардың пайда түсіретін өнімдегі 
үлес төмендегі үш типтерге:

К-фактор -  жер қойнауын пайдаланушының жинақтаған 
табысының жоба бойынша жинақталған шығындарға қатысы;

Мердігер рентабельдігінің ішкі нормасы (РІН) -  нақты 
таза дисконтталған табыс өзінің нөлдік белгісіне жететін 
дисконтталған ставкасына;

Р -  фактор (баға коэффиңиенті) -  жер қойнауын пайдаланушы 
табысының есепті кезеңдегі өндіру көлеміне қатынасына сэйкес 
келетін пайыздық мэндердің ең томенгісі ретінде айқындалады.

Таза ағымдағы күнды есептеу мынадай формула бойынша 
жүргізіледі:

Таза ағымдағы қүн = ДЧДПО + ДЧДП1/(1+СД1)1 + ДЧДП2 / 
(1+СД2)2 +.. ,+ДЧПп/( 1+СДп) п;

ДЧДПп -  есепті кезеңдегі қолма-қол ақшаның нақты таза 
ағыны;
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СДп -  есепті кезеңдегі дисконт ставкасы
п -  есепті кезең
Есепті кезеңдегі нақты таза қолма-қол ақша ағыны мынадай 

формула бойынша айқындалады:
ДЧДПп=(ДСКП п + ДСДПП п)-(ДВЭР п+ДВРРО п+ДВРО 

п • СДН п+ДБКО п+ДПБ п);
ДСКП п -  жер қойнауын пайдаланушының есепті кезең ішінде 

алган өтемді өнімнің нақты кұпы;
ДСДПП п -  жер қойнауын пайдаланушының есепті кезең 

шіінде алған пайда түсіретін өнім үлесінің нақты қүны;
ДВЭР п -  есепті кезең ішінде төленген, отелетін пайдалану 

шығыстарының нақты кұны;
ДВРРО п — есепті кезең ішінде толенген, барлауға жэне 

багалауға жүмсалатын, отелетін шығыстардың нақты қүны;
ДВРО п -  есепті кезең ішінде төленген, игеруге жүмсалатын, 

огелетін шығыстардың нақты қүны;
СДН п -  өнімді бөлу бойынша ҚР-ның үлесін қоспағанда 

ссептік кезең ішінде төленген салықтардың жэне бюджетке
і оленетін міндетті төлемдердің нақты құны;

ДБКО п -  осындай есепті кезең ішінде эрбір жағдайда 
гөленген коммерңиялық табу бонусының нақты кұны;

ДПБ п -  осы игеру учаскесіне жатқызылған жэне есепті ке- 
іеңде толенген қол койылатын бонус бөлігінің нақты құны.

Салық ставкасын есептеу
Үстеме пайдаға салынатын салық, салық кезеңінің аяғында 

кол жеткен ішкі пайда нормасының деңгейі негізге алына отырып, 
( 'алық Кодексінде белгіленген ставкалар бойынша есептелінеді.
I Іайданың ішкі нормасы жер қойнауын пайдаланушының инфля- 
ция индексінде түзетілген жылдық ақша ағыны негізінде:

„ ттт , К ТК(гІ)
ПІН = гін---------------------------- х (г2-г1)

КТК (г2) -  КТК (г2)

і|юрмуласы бойынша есептеледі.
Мұндағы:
ПІН -  пайданың ішкі нормасы;
КТҚ -  келтірілген таза қүн ақша кұнының уақыт жэне дис- 

конттау ставкасына қарай озгертіліп түзетілген, қолма-қол
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ақпіа ағынына орай есептелген, салынған инвестициялардың 
қайтарылым кұнының есеп айырысу көрсеткіші;

гІ-К Т Қ - ең төменгі оң мэнге (КТҚ(гІ)) тең болатын дисконт- 
тау ставкасы (пайыздык ставка);

г2-КТҚ -  ең төменгі теріс мэнге (КТҚ(г2)) тең болатын дис- 
конттау ставкасы (пайыздық ставка).

Пайданың ішкі нормасының неғұрлым дэл нэтижесін алу 
үшін КТҚ ең төменгі оң жэне ең төменгі теріс мэнге тең болған 
кездегі дисконттау ставкалары бір-біріне жақын болуы қажет. 

Келтірілген таза құн:

КТК@г= ЗА А І + ТАА2+ +ЗАА.П 
(1+г)1 (1+г)2 (1+г)”

формуласы бойынша белгіленеді:
Мұндағы: КТҚ — келтірілген таза ьсұн;
ТАА -  түзетілген қолма-қол ақша ағыны;
@г -  КТҚ ең төменгі оң мэнге КТҚ(гІ) жэне теріс мэнге 

КТҚ(г2) тең болған кездегі дисконггау ставкасы; 
г -  дисконттау ставкасы (пайыздық ставка);
1, 2.. ,п -  уақыт кезеңі (жыл).
Жер қойнауын пайдаланушының жылдық ақша ағыны олар- 

дың алған жиынтық жылдық табысы мен келісімшарт шеңберін- 
де жүзеге асырылатын қызметі бойынша шығарған шығыны 
арасындағы айырма ретінде анықталады.

Мына формула бойынша келісімшарт күшіне енгеннен кейінгі 
екінші жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушының жылдық 
ақша ағынына инфляция индексі ескеріле отырып түзету жаса- 
лады.

ТАА(п)=-------------------КАА{п)-----------------
(1+ИИ1)х(1+ИИ2)х...х(і+ИИп̂ 1) 

Мүндағы:
ТАА -  инфляция индексіне сэйкес түзетілген ақша ағыны; 
ҚАА -  есепті жылдағы қолма-қол ақша айналымы;
ИИ -  инфляция индексі;
1,2, ..., п -  уақыт кезеңі (жыл).
Үстеме пайда салығы мынадай мөлшерде бекітіледі:
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11-кесте

Д
ең

ге
й

1

Ү стем е пайда салығын есептеу  
мақсаты үш ін таза табысты бөлу  

шкаласы, ш егерім сомасының  
пайызы

Ү  стем е пайда 
салығын есеп теу  

мақсаты үш ін  
таза табысты  
бөлудің шекті 

сомасы н есеп теу  
үш ін  пайызы

Ставка,
П айызбен

1 25 пайыздан кем нем есе соған тең 25 белгілен-
бейді

2 25 пайыздан 30 пайызға дей ін  коса  
алғанда

5 10

3 30 пайыздан 40 пайызға дей ін  қоса  
алғанда

10 20

4 40 пайыздан 50 пайызға дей ін  қоса  
алғанда

10 30

5 50 пайыздан 60 пайызға дей ін  коса  
алғанда

10 40

6 60 пайыздан 70 пайызға дей ін  қоса  
алғанда

10 50

7 70 пайыздан жоғары 60

5.3. Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлем

Жер койнауын пайдалануға арналған келісімшарт жасалғанға 
дсйін келісімшарт аумағын геологиялық зерттеуге жэне кен орын- 
дарын барлауға мемлекет шеккен жиынтық шығындарды өтеу 
бойынша жер қойнауын пайдаланушының тіркелген төлемдері 
тарихи шығындарды өтеу бойынша төлем болып табылады.

Келісімшарттарды жасаскапға дейін келісімшарт аумағын 
гсологиялық зерттеуге жэне кен орындарын барлауға мемле- 
кет шығын шеккен пайдалы қазбалардың кен орындары бой- 
ынша Қазакстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
іэртіппен жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар 
жасасқан жер қойнауын пайдаланушылар тарихи шығындарды 
отеу бойынша төлемді төлеушілер болып табылады.

Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемді бюджетке төлеу
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жөніндегі міндеттеме жер қойнауын пайдаланушы мен жер қой- 
науын зерттеу жэне пайдалану жоніндегі уэкілетті мемлекеттік 
орган арасындағы кұпиялылык туралы келісім жасалған 
күннен бастап, ал жер койнауын пайдалануға арналған келісім- 
шарттардың талаптары бойынша жасалуға тиіс болғанымен 
2009 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша құпиялылық ту- 
ралы тиісті келісімдер жасалмаған жер койнауын пайдалануға 
арналған келісімшарттар бойынша, 2009 жылдың 1 қаңтарына 
дейін жасалған, өнімді бөлу туралы келісімді қоса алғанда, та- 
рихи шығындар мөлшерін айқындайтын уәкілетті мемлекеттік 
органмен кұпиялылык туралы келісім жасалған күннен бастап 
туындайды.

Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемдердің төлеу тэрті- 
бі мен мерзімдері келесідей:

Келісімшарт аумағын геологиялық зерттеуге жэне кен 
орындарын барлауға мемлекет шеккен тарихи шығындарды 
өтеу жөніндегі төлемді жер қойнауын пайдаланушы бюджетке 
коммерңиялық табудан кейінгі ондіру кезеңінің басынан бастап 
орналасқан жері бойынша мынадай тәртіппен төлейді:

-  егер келісімшарт аумағын геологиялық зерттеуге жэне кен 
орындарын барлауға мемлекет шеккен тарихи шығындарды өтеу 
жөніндегі төлемнің жалпы мөлшері республикалық бюджет тура- 
лы заңда белгіленген жэне қүпиялылық туралы келісім жасалған 
күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 10000 есе- 
ленген мөлшеріне тең немесе одан кем соманы қүраса, тарихи 
шығындарды өтеу жөніндегі толемді жер қойнауын пайдаланушы 
пайдалы қазбаларды өндіруді бастаған жылдан кейінгі жылдың 
10 сэуірінен кешіктірмей төлейді.

-  егер келісімшарт аумағын геологиялык зерттеуге жэне кен 
орындарын барлауға мемлекет шеккен тарихи шығындарды 
өтеу жөніндегі төлемнің жалпы мөлшері республикалық бюд- 
жет туралы заңда белгіленген жэне қүпиялылық туралы 
келісімнің жасалған күні қолданыста болған айлық есептік 
корсеткіштің 10000 еселенген мөлшерінен асатын соманы 
қүраса, республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жэне 
қүпиялылық туралы келісім жасалған күні қолданыста болған 
айлық есептік көрсеткіштің 2500 еселенген молшеріндегі сомаға
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Скіламалы сомадан кем болуы мүмкін соңғы үлестің сомасын 
қоспағанда, тарихн шығындарды өтеу жөніндегі төлемді жер 
қойнауын пайдаланушы тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі 
скінші айдың 25-і күнінен кешіктірмей республикалық бюд- 
жет туралы заңда белгіленген жэне қүпиялылык туралы келісім 
жасалған күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 
2500 еселенген мөлшерінен кем емес сомаға баламалы сомада, 
үзақтығы он жылдан аспайтын кезең ішінде тең үлеспен төлейді.

Пайдалы қазбалардың кен орындарына оларды кейіннен 
омдіруді көздемейтін барлау жүргізуге арналған келісімшарттар 
бойынша тарихи шығындарды өтеу бойынша төлем төленбейді.

5.4. Пайдалы қазбаларды өндіру салығы

Жер қойнауын пайдаланушы пайдалы қазбаларды өндіру 
салығын Қазақстан Республикасының аумағында өндірілетін ми- 
мералды шикізат, мүнай, жерасты сулары мен емдік балшықтың 
лрбір түрі бойынша жеке төлейді.

Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойын- 
ша қызметті жүзеге асыру барысында пайдалы қазбаларды өн- 
діру салығын төлеудің ақшалай нысаны Қазакстан Республика- 
сы Үкіметінің шешімі бойынша уәкілетті мемлекеттік орган мен 
жер қойнауын пайдаланушының арасында жасалатын қосымша 
кслісімде белгіленген тэртіппен заттай нысанға ауыстырылуы 
мүмкін.

Салық кезеңінде өндірілген мүнайдың, жерасты суларының, 
смдік балшық пен пайдалы қазбалардың айналыстан шыққан 
қорларының жалпы көлемінен пайдалы қазбаларды өндіру 
салығын есептеу мақсатында кен орындары бойынша есептен 
шығарылған (шығынды қайтару) қорлар құрамынан алынатын 
иайдалы қазбалардың көлемі, сондай-ак технологиялык сынап 
кору жэне зерттеулер жүргізу үшін берілетін мүнайдың, мине- 
ралды шикізаттың, жерасты сулары мен емдік балшықтың колемі 
ал ып тастауға жатады. Технологиялық сынап көру жэне зерттеулер 
жүргізу үшін берілетін мүнайдың, минералды шикізаттың, жера- 
сты сулары мен емдік балшыктың көлемі мүнайдың, минералды 
шикізаттың, жерасты сулары мен емдік балшықгың тиісті түрлері
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(сорттары) үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік стан- 
дарттарында аталған технологиялық сынап көрудің ең төменгі 
массасымен шектеледі жэне (немесе) жер қойнауын пайдалануға 
арналған келісім-шарттың жұмыс бағдарламасында көзделуге 
тиіс.

Жер қойнауын пайдалануға арналып жасалған эрбір жеке 
келісімшарт шеңберінде техногендік минералды құралымдардан 
пайдалы қазбалар алуды қоса алғанда, мұнайды, минералды 
шикізатты, жерасты сулары мен емдік балшыкты ондіруді жүзеге 
асыратын жер қойнауын пайдаланушылар пайдалы қазбаларды 
өндіру салығын төлеушілер болып табылады.

5.4.1. Мүнайға арналған пайдалы қазбаларды өндіру
салығы

Жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңінде өндірген шикі 
мүнайдың, газ конденсаты мен табиғи газдың нақты көлемі пай- 
далы қазбаларды өндіруге салық салу объектісі болып табылады.

Пайдалы қазбаларды өндіру салығын есептеу мақсатында 
жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңінде өндірген шикі 
мүнайдың, газ конденсаты мен табиги газдың жалпы көлемі:

1) Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мүнай 
өңдеу зауытына өңдеу үшін өткізілген шикі мүнайға жэне газ 
конденсатына -  жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңінде 
жер қойнауын пайдалануға арналған эрбір жеке келісімшарт 
шеңберінде өндірген жэне жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан 
Республикасының аумағында орналасқан мүнай өңдеу зауытына 
не Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мүнай 
оңдеу зауытына кейіннен откізу үшін үшінші түлғаға өткізген 
шикі мүнайдың, газ конденсатының көлеміне;

2) Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мүнай 
өңдеу зауытына алыс-беріс шикізаты ретінде өңдеуге берілген 
шикі мүнайға жэне газ конденсатына -  жер қойнауын пайдала- 
нушы салық кезеңінде жер қойнауын пайдалануға арналған эрбір 
жеке келісімшарт шеңберінде өндірген жэне жер койнауын пай- 
даланушы Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан 
мүнай өңдеу зауытына өңдеу үшін алыс-беріс шикізаты ретінде
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иерген не Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан 
мүнай өңдеу зауытына алыс-беріс шикізаты ретінде кейіннен 
беру үшін үшінші түлғаға өткізілген шикі мүнайдың, газ 
конденсатының көлеміне;

3) жер қойнауын пайдаланушы өзінің өндірістік мүқтаж- 
дарына пайдаланған шикі мүнайға жэне газ конденсатына - 
жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңінде жер қойнауын 
иайдалануға арналған эрбір жеке келісімшарт шеңберінде 
ондірген, салық кезеңі ішінде өзінің өндірістік мүктаждарына 
иайдаланған шикі мүнайдың жэне газ конденсатының көлеміне;

4) мемлекет атынан алушыға пайдалы қазбаларды өндіруге 
салынатын салыкка, экспортқа салынатын рента салығына, ро- 
ялтиге және Қазақстан Республикасының өнімді бөлу бойынша 
үлесін төлеу есебіне жер койнауын пайдаланушы заттай нысанда 
берген шикі мүнай мен газ конденсатына;

5) Қазақстан Республикасының ішкі нарығында өткізілген 
жэне (немесе) өзінің өндірістік мүқтаждарына пайдаланылған 
табиғи газға;

Жеке өндірістік мүктаждарға пайдаланылған табиғн газ деп:
- жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану 

жоніндегі операңияларды жүргізу кезінде мүнай дайындау кезін- 
де отын ретінде;

-  өндірістік жэне коммуналдық-түрмыстық мақсаттағы казан- 
дықтар үшін;

-  үңғыма сағасында мүнайды қыздыру үшін жэне тасымалдау 
кезінде;

-  электр энергиясын ондіру үшін;
6) тауарлы шикі мүнайға, газ конденсатына жэне табиғи шикі 

мүнай, газ конденсаты мен табиғи газ көлемдерін шегере оты- 
рып, жер койнауын пайдаланушы салык кезеңінде жер қойнауын 
иайдалануға арналған эрбір жеке келісімшарт шеңберінде өндір- 
ген шикі мүнайдың, газ конденсатының жэне табиғи газдың 
колеміне бөлінеді.

Пайдалы қазбаларды өндіру салығы бекітілген жобалық қү- 
жаттарда көзделген мүнай алу коэффиңиентін үлғайту мақсатын- 
да жер қойнауына кері айдалатын көлемде табиғи газ бойынша 
голенбейді.
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Пайдалы қазбаларды өндіру салығы бойынша салық базасы 
салық кезеңінде өндірілген шикі мұнай, газ конденсаты жэне 
табиғи газ көлемінің кұны пайдалы қазбаларды өндіру салығын 
есептеу үшін салық базасы болып табылады.

Жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңінде жер қойнауын 
пайдалануға арналған эрбір жеке келісімшарт шеңберінде өндір- 
ген тауарлы шикі мүнайдың, газ конденсатының жэне табиги 
газдың қүнын ендірілген тауарлы шикі мүнай, газ конденсаты 
жэне табиғи газ көлемі мен осы баптың 3-тармағында белгіленген 
тэртіппен салық кезеңінде есептелген онімнің бірлігі үшін әлем- 
дік бағаның көбейтіндісі ретінде айқындайды.

Шикі мүнайдың жэне газ конденсатының әлемдік бағасы 
салық кезеңіндегі бағалардың күн сайынғы бағамдауының орта- 
ша арифметикалық мэнінің жэне тиісті салық кезеңіндегі тиісті 
шетел валютасына теңгенің орташа арифметикалық нарықтық 
айырбас бағамының көбейтіндісі ретінде төменде келтірілген 
формула бойынша айқындалады.

Бағаны бағамдау «Тһе Мс§га\ү-Ні11 Сотрапіез Іпс» компания- 
сының «РІаШ Сгисіе Оіі Магкеиүіге» дереккөзінде жарияланған 
ақпараттар негізінде салык кезеңінде «Юралс Средиземномо- 
рье» (Игаік Месі) немесе «Датированный Брент» (ВгепІ Оісі) шикі 
мүнайының стандартты сортының эрбірін жеке алғанда шетел 
валютасындағы шикі мүнай бағасын бағамдауды білдіреді.

Шикі мүнай мен газ конденсатының әлемдік бағасы:

формуласы бойынша айқындалады.
Мүнда: 8 -  салык кезеңіндегі шикі мүнай мен газ конденса- 

тының әлемдік бағасы;
Р р Р . . . , Р — салық кезеңі ішінде бағаларының бағамдалуы 

жарияланған күндері бағалардың күн сайынғы орташа 
арифметикалық бағамдалуы;

Е -  тиісті салық кезеңіндегі тиісті шетел валютасына теңгенің 
орташа арифметикалық нарықтық айырбас бағамы;

п -  салық кезеңіндегі бағалардың бағамдалуы жарияланған 
күндердің саны.
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Бағалардың күн сайынғы орташа арифметикалық бағамдалуы:

формуласы бойынша айқындалады.
Мүнда: Рп -  бағалардың күн сайынғы орташа арифметикалық 

бағамдалуы;
С -  «Юралс Средиземноморье» (Іігаіз Месі) немесе «Да- 

тированный Брент» (Вгепі Пісі) шикі мүнайы стандартты сорты 
бағасының күнделікті бағамдалуының төменғі мэні (тіп);

Сп2 -  «Юралс Средиземноморье» (Сгаіз Месі) немесе «Да-
і ированный Брент» (Вгепі Оіё) шнкі мүнайы стандартты сорты 
бағасының күнделікті бағамдалуының жоғарғы мэні (тах).

Жер қойнауын пайдаланушы «Юралс Средиземноморье» 
(Игаіз Месі) немесе «Датированный Брент» (Вгепі ОМ) шикі мү- 
иайының белгілі бір стандартты сортына шикі мүнайды жэне газ 
конденсатын жатқызуды шикі мүнайды беруге арналған шарттар 
иегізінде жүргізеді. Беруге арналған шартта шикі мүнайдың стан- 
дартты сорты көрсетілмесе немесе жоғарыда көрсетілген стан- 
дартты сорттарға қатысы жоқ шикі мүнайдың сорты көрсетілген 
жағдайда, жер қойнауын пайдаланушы осындай шарт бойынша 
берілген шикі мүнай көлемін әлемдік орташа бағасы салық кезеңі 
ішінде ең жоғары болып табылатын мүнайдың сондай сортына 
жатқызуға міндетті.

4. Табиғи газға әлемдік баға халықаралық өлшем бірліктері 
бекітілген коэффиңиентке сэйкес текше метрге ауыстыруды есепке 
ала отырып, салык кезеңі ішінде бағаларды шетел валютасындағы 
күнделікті бағамдаудың орташа арифметикалық мэнінің жэне 
іиісті салык кезеңіндегі тиісті шетел валютасына теңгенің орта- 
ша арифметикалық нарықтық айырбас бағамының көбейтіндісі 
ретінде төменде көрсетілген формула бойынша айқындалады.

Осы тармақтың мақсаттары үшін бағаны бағамдау «Тһе 
Мс§га\ү-Ні11 Сотрапіек Іпс» компаниясының «РІаПй Еигореап Сав 
І)аі1у» дереккөзінде жарияланған ақпарат негізінде «2ееЬги§§е
І)ау-АһеасЬ> табиғи газы бағасының салық кезеңі ішінде шетел 
налютасындағы бағамдалуын білдіреді.

Осы дереккөзде «2ееЬги§§е Эау-Аһеасі» табиғи газына баға
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туралы ақпарат болмаған кезде «2ееЬги§§е Оау-АһеасІ» табиғи 
ғазына баға:

1) «Аг§ш Месііа Ы ё» компаниясының «Аг§и§ Еигореап Ыаіигаі 
Сіах» дереккөзінің деректері бойынша;

2) жоғарыда көрсетілген дереккөздерде «2ееЬш§§е Эау- 
Аһеасі» табиғи газына баға туралы акпарат болмаған кезде 
Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы 
заңнамасында айқындалған басқа да дереккөздердің деректері 
бойынша пайдаланылады.

Табиғи газдың әлемдік бағасы:

Р.-Р.+...+Р 
8 = ^ - ^ -------- - * Е

формуласы бойынша анықталады.
Мұнда: 8 -  табиғи газдың салық кезеңіндегі элемдік бағасы;
Р,, Р,, ... , Рп -  салық кезеңі ішінде бағалардың багамдалуы 

жарияланған күндері бағалардың күн сайынғы орташа арифмети- 
калык бағамдалуы;

Е -  тиісті салық кезеңі ішіндегі тиісті шетел валютасына 
теңгенің орташа арифметикалык нарықтық айырбас бағамы;

п -  салық кезеңінде бағалардың бағамдалуы жарияланған 
күндердің саны.

Бағалардың күн сайынғы орташа арифметикалық бағамдалуы:

С ,+С . р = _ » і » 2 ,

формуласы бойынша айқындалады.
Мүнда: Рп -  бағалардың күн сайынғы орташа арифметикалық 

бағамдалуы;
Сп1 -  «2ееЬш§§е Оау-Аһеасі» табиғи газы багасының күн 

сайынғы бағамдалуының төменгі мэні (тіп);
Сп2 -  «2ееЬги§§е Оау-Аһеаё» табиғи газы бағасының 

күнделікті бағамдалуының жоғарғы мэні (тах).
Пайдалы цазбаларды өндіру салыгының ставкалары
Шикі мүнайға пайдалы қазбаларды өндіру салығының став- 

калары, газ конденсатын қоса алғанда, тіркелген түрде мынадай 
шкала бойынша белгіленеді:
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12-кесте

Рет № Ж ылдык өндіру көлемі Ставкалар,
пайызбен

1. 250  0 0 0  тоннаға дей ін  қоса алғанда 5

2. 500 0 0 0  тоннаға дей ін  коса алғанда 7

3. 1 0 0 0  000  тоннаға дей ін  коса алғанда 8

4. 2 0 0 0  000  тоннаға дей ін  қоса алғанда 9

5. 3 0 0 0  0 0 0  тоннаға дей ін  коса алғанда 10

6. 4  000  0 0 0  тоннаға дей ін  коса алғанда 11

7. 5 000  000  тоннаға дейін  коса алғанда 12

8. 7 000  0 0 0  тоннаға дей ін  коса алғанда 13

9. 10 000  000 тоннаға дей ін  коса алғанда 15

10. 10 000  000 тоннадан жоғары 18

Қазақстан Республикасының ішкі нарығында шикі мұнай 
мен газ конденсатын өткізген жэне (немесе) берген, оның 
ішінде мемлекет атынан алушыға пайдалы қазбаларды өндіру 
салығын, экспортқа рента салығын, роялтиді жэне Қазақстан 
Республикасының өнімді бөлу жөніндегі үлесін толеу есебіне зат- 
гай нысанда берген немесе өзінің өндірістік мүқтаждык-тарына 
пайдаланған жағдайда белгіленген ставкаларға 0 ,5  төмендетілген 
коэффиңиент қолданылады.

Табиғи газға пайдалы қазбаларды өндіру салығының ставка- 
сы 10 пайызды қүрайды.

Ішкі нарықга табиғи газды өткізген кезде пайдалы қазбаларды 
ондіру салығы жылдық өндіру көлеміне қарай мынадай ставка- 
лар бойынша төленеді:

13-кесте

Р ет№ Жылдык өндіру көлемі Ставкалар,
пайы збен

1. 1, 0 млрд. текше. м. дей ін  коса алғанда 0 ,5

2. 2, 0 млрд. текше. м дей ін  коса алғанда 1 ,0
3. 2, 0 млрд. текше м. -ден  жоғары 1 ,5
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5.4.2. Кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда,
минералды шикізатқа пайдалы қазбаларды өндіру салығы

Кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда, минералды 
шикізатқа пайдалы қазбаларды өндіру салығының салық салу 
обьектісі минералды шикізаттың құрамындағы пайдалы қазбалар 
қорларының нақты көлемі (айналыстан шыққан қорлардың салық 
салынатын көлемі) салық салу объектісі болып табылады.

Әрбір алу бірлігі бойынша нормаланған ысыраптың көлемі 
осы мақсаттар үшін Қазақстан Республикасының уэкілетті 
мемлекеттік органы бекіткен кен орындарын эзірлеудің 
техникалық жобасының негізінде белгіленеді.

Кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда, минералды 
шикізатка пайдалы казбаларды ондіру салығының салык салу 
базасы-салық кезеңінде минералды шикізаттың кұрамындағы 
пайдалы казбалардың айналыстан шыкқан қорларының салық 
салынатын көлемінің кұны.

Пайдалы қазбаларды өндіру салығын есептеу мақсатында ми- 
нералды шикізат:

1) кұрамында пайдалы қазбалар ғана бар минералды шикізат;
2) кұрамында пайдалы қазбалармен бірге алынуы, пайдала- 

нылуы (өткізілуі) жер қойнауын пайдалануға арналған келісім- 
шарттың талаптарында көзделген пайдалы казбалардың баска да 
түрлері бар минералды шикізат;

4) кен орнында есептен шығарылған қорлар (ысырапты 
кайтару) құрамынан өндірілген минералды шикізат;

5) кен орны бойынша баланстан тыс корлардың кұрамынан 
өндірілетін минералды шикізат болып бөлінеді.

Бағаны багамдау пайдалы қазбаның шетел валютасындағы 
Лондон металдар биржасында немесе Лондон кымбат бағалы 
металдар биржасында тіркелген жэне «Меіаі Виііеііп Іоигпаіз 
Ьітііесі» баспасының «Меіаі Виііеііп» журналында, «Ме1а1-ра§ез 
Ь іт ііеё»  баспасының «Ме1а1-ра§ез» журналында жарияланған 
баға бағамдалуын білдіреді.

Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, орташа биржалық баға:
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Р -Қ + ...+ Р1 2 п
8 = ------------------хЕп

і|)ормуласы бойынша айқындалады.
Мұнда: 8 -  пайдалы қазбага салық кезеңіндегі орташа 

биржалық баға;
Р , Р2, . . . , Рп -  салық кезеңі ішінде Лондон металдар биржа- 

сында бағалардың бағамдалуы жарияланған күндері бағалардың 
күн сайынғы орташаландырылған бағамдалуы;

Е -  тиісті салық кезеңіндегі тиісті шетел валютасына теңгенің 
орташа арифметикалық нарықтық айырбас бағамы;

п -  салық кезеңінде бағалардың бағамдалуы жарияланған 
күндердің саны.

Пайдалы қазбаға бағалардың күн сайынғы орташаландырыл- 
ган бағамдалуы:

С,+С,
Р = ——= 5П 1

(|юрмуласы бойынша айқындалады.
Мүнда: Рп -  бағалардың күн сайынғы орташаландырылған 

бағамдалуы;
Сп] -  пайдалы қазбаға Сазһ бағасының күн сайынғы бағам- 

далуы;
Сп2 -  пайдалы қазбаға Саяһ 8еПІетеп1 бағасының күн сайынғы 

бағамдалуы.
Алтынға, платинаға, палладийге орташа биржалық баға салық 

ксзеңінде бағалардың күн сайынғы орташаландырылған бағам- 
далуының орташа арифметикалық мэнінің жэне тиісті салық 
кезеңіндегі тиісті шетел валютасына теңгенің орташа арифмети- 
калық нарықтық айырбас бағамының көбейтіндісі ретінде:

Р.-Р.+...+Р
8= - і — 2---------2- х Қп

формуласы бойынша айқындалады:
Мүнда: 8 -  алтынға, платинаға, палладийге салық кезеңіндегі 

орташа биржалық баға;
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Рр Р2, . . . Рп -  салық кезеңі ішінде Лондон қымбат бағалы 
мегалдар биржаеында бағалардың бағамдалуы жарияланған 
күндері алтынға, платинаға, палладийғе бағалардың күн сайынғы 
орташаландырылған бағамдалуы;

Е -  тиісті салық кезеңіндегі тиісті шетел валютасына теңгенің 
орташа арифметикалық нарықтық айырбас бағамы;

п -  салық кезеңінде бағалардың бағамдалуы жарияланған 
күндердің саны.

Алтынға, платинаға, палладийге бағалардың күн сайынғы 
орташаландырылған бағамдалуы:

формуласы бойынша айқындалады.
Мүнда: Рп -  бағалардың күн сайынғы орташаландырылған 

бағамдалуы;
Сп1 -  алтынға, платинаға, палладийге а. т .  (таңертеңгі фик- 

синг) бағалардың күн сайынғы бағамдалуы;
Сп2 -  алтынға, платинаға, палладийге р. т .  (кешкі фиксинг) 

бағалардың күн сайынғы бағамдалуы.
Пайдалы қазбаға орташа биржалық баға осы баптың 

4-тармағында көрсетілген минералды шикізаттың айналыстан 
шыққан қорларының салық салынатын көлемінің қүрамындағы 
эрбір пайдалы қазба түрінің барлық көлеміне, оның ішінде 
кейіннен оңцеуге жэне (немесе) өзінің өндірістік мүқтаждарына 
пайдалану үшін басқа заңды түлғаларға жэне (немесе) бір заңды 
тұлға шеңберіндегі қүрылымдық бөлімшеге берілген көлемге 
қолданылады.

Салық жылының ішінде пайдалы қазбаларды өндіру салығын 
төлеу мақсатында жер қойнауын пайдаланушы эрбір пайда- 
лы қазба түрінің нақты көлемін Қазақстан Республикасының 
осы мақсаттар үшін уәкілеттік берілген мемлекеттік орга- 
ны белгілеген тэртіппен бекітілген кен орындарын игерудің 
техникалық жобасындағы өндірудің күнтізбелік кестесі негізінде 
әзірленген, жергілікті жобада көрсетілген минералды шикізаттың 
айналыстан шыққан қорларының салық салынатын көлеміндегі 
пайдалы қазбалардың қүрамы бойынша айқындайды.
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Бұл ретте, жер койнауын пайдаланушы пайдалы казбалар 
қорларының жылдық есептік баланстарының деректері бойынша 
майдалы қазбалардың айналыстан шыққан қорларының накты 
салық салынатын көлемдерін нақтылауды ескере отырып, пайда- 
л ы қазбалардың нақты көлемдеріне түзету жүргізуге жэне есепті 
жылдан кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей тұрғылыкты 
орны бойынша салық органына пайдалы қазбаларды өндіру 
салығы бойынша қосымша деклараңия табыс етуге міндетті.

Жүргізілген түзету ескерілетін пайдалы қазбаларды өндіру 
салығының сомасы ағымдағы салық кезеңінің осы салығы бой- 
ынша салық міндеттемесі болып табылады.

Пайдалы қазбаларды өндіру салығы бойынша түпкілікті 
ссеп-қисап есепті жылдан кейінгі жылдың 15 сәуіріне дейін 
жүргізілуге тиіс;

5.4.3. Кең таралған пайдалы қазбаларға, жерасты сулары 
мен емдік балшықтарға пайдалы казбаларды өндіру салығы

Жер қойнауын пайдаланушының салык кезеңінде өндірген 
кең таралған пайдалы қазбалардың, жерасты сулары мен емдік 
балшықтың нақты көлемі салық салу объектісі болып табылады.

Жер қойнауын пайдаланушылар салық кезеңінде өндірген кең 
гаралған пайдалы қазбалар, жерасты сулары мен емдік балшық 
көлемінің қүны пайдалы қазбаларды ондіру салығын есептеу 
үшін салық базасы болып табылады.

Пайдалы қазбаларды өндіру салығын есептеу мақсатында жер 
қойнауын пайдаланушы салық кезеңінде өндірген кең таралған 
пайдалы қазбалардың, жерасты сулары мен емдік балшықтың 
құны салық кезеңінде, оларды өткізудің орташа өлшемді бағасы 
негізінде айқындалады.

Өткізудің орташа өлшемді бағасы мынадай формула бойын- 
ша айқындалады:

Б ор. = (VI ө. т. х Б іө. + У2 ө. т. х Б2 ө. ... + Уп о. т. х Бп ө . ) /
V жалпы өткізу, мұнда:

VI ө. т. , У2ө. т. , .... Уп ө. т. -  салық кезеңінде өткізілген 
кең таралған пайдалы қазбаларды, жерасты сулары мен емдік 
балшықгың эрбір топтамасының көлемдері;
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Б 1 ө . , Б2 ө . ... + Бп ө. -  салық кезеңінде эрбір топтама бойын- 
ша кең таралған пайдалы қазбаларды, жерасты сулары мен емдік 
балшықгы өткізудің нақты бағалары;

п -  салық кезеңінде өткізілген кең таралған пайдалы қазбалар, 
жерасты сулары мен емдік балшык топтамасының саны;

V жалпы өткізу -  салық кезеңінде кең таралған пайдалы қаз- 
баларды, жерасты сулары мен емдік балшықты өткізудің жалпы 
көлемі.

Жер қойнауын пайдаланушы өткізудің орташа өлшемді 
бағасын салық кезеңінде өндірілген кең таралған пайдалы 
қазбалардың, жерасты сулары мен емдік балшықтың барлық 
көлеміне, оның ішінде, кейіннен қайта өңдеу үшін бір заңды 
түлға шеңберіндегі қүрылымдық бөлімшеге өндірудің өндірістік 
өзіндік қүны бойынша берілген жэне (немесе) тауарлы өнім 
өндіру үшін бастапқы шикізат ретінде пайдалануды қоса алғанда, 
жер қойнауын пайдаланушының өзінің өндірістік мүқтаждарына 
пайдаланған көлемдеріне қолданылады.

Есепті салық кезеңінде кең таралған пайдалы қазбалар, же- 
расты сулары мен емдік балшық өткізілмеген жағдайда, олардың 
қүны өткізу орын алған соңғы салық кезеңіндегі өткізудің орташа 
өлшемді бағасы негізінде айқындалады.

Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт қолданыл- 
ған кездің басынан бастап кең таралған пайдалы қазбаларды, 
жерасты сулары мен емдік балшықты сату мүлдем болмаған 
жағдайда, олардың қүны халықаралық каржылық есептілік стан- 
дарттарына жэне Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп 
жэне қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына 
сәйкес белгіленеді, 20 пайызға үлғайтылған өндіру мен бастапқы 
қайта өңдеудің (байытудың) нақты өндірістік өзіндік қүны 
негізінде белгіленеді.

Кең таралған пайдалы қазбаларды, жерасты сулары мен емдік 
балшықты кейіннен өткізген жағдайда, жер қойнауын пайда- 
ланушы бірінші өткізу орын алған салық кезеңіндегі өткізудің 
өлшемді нақты орташа бағасын ескере отырып, есептелген пай- 
далы қазбаларды өндіру салығының сомасына түзету енгізуге 
міндетті.

Жер қойнауын пайдаланушы пайдалы қазбаларды өндіру
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салығының есептелген сомасын түзетуді бірінші өткізу болпш 
салық кезеңінің алдындағы он екі айлык кезеңде жүргізеді. Ііүи 
ретте түзету сомасы ағымдағы салық кезеңінің салық міндстгс- 
мелері болып табылады.

Кең таралған пайдалы қазбаларға, жерасты сулары мен емдік 
балшыққа пайдалы қазбалар өндіру салығының ставкалары мы 
мадай мөлшерде белгіленеді:

14-кеспн'

Рет
№

Пайдалы казбалардың атауы Ставкалар,
пайы збен

1 М еталлургияға арналған кенге жатпайтын шикізат, 
қалыптык күм, кұрамында глиноземі бар жыныстар 
(далалық шпат, пегматит), эктастар, доломиттер, эктас- 
ты -доломит жыныстары, тамак өнеркәсібі үш ін  эктас

2 ,5

2 Кенге жатпайтын баска шикізат, отка төзім ді саз, 
каолин, вермикулит, ас түзы 4 ,7

3

Ж ергілікті күрылыс материалдары, вулкандық кеуек  
жыныстар (туфтар, шлактар, пемзалар), кұрамында 
еуы бар вулкандық шыны м ен шыны тектес жыныстар 
(перлит, обсидиан), ұсак жұмы р тас пен қиыршық тас, 
қиыршық тас-құм қоспасы , гипс, гипсті тас, ангидрит, 
гажа, саз ж эне сазды жыныстар (баяу балкитын ж эне  
тез балқитын саз, суглинка, аргиллит, алевролит, сазды  
тақта тастар), бор, мергель (кұмды  эк), м ергельді-бор  
жыныстары, кремний жыныстары (трепел, опока, 
диатомит), кварцты-дала шпаты жыныстары, ш ой  
тас, ш өгінді, аткылаудан кейінгі ж әне метаморфалық  
жыныстар (гранит, базальт, диабаз, мәрмәр), 
қалыптыктан басқа құм (құрылыс, кварц, кварцты- 
дала шпаты), құм тас, табиғи пигменттер, ұлутас

5 ,6

4 Жерасты сулары, емдік балшық 1 0 ,6

Су шаруашылығы жүйесі саласындағы табиғи монопо- 
лиялар субъектілерінің өндірген жерасты суларының колемі 
бойынша осы баптың бірінші бөлігінің кестесіндегі 4-тармакга 
белгіленген пайдалы қазбалар ондіру салығының ставкасына 0, 3 
коэффициенті қолданылады.
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5.5. Экспортқа рента салығы

Бұл салыкты өнімді бөлу туралы келісімшарттар жасаскан жер 
қойнауын пайдаланушыларды қоспағанда, шикі мұнайды, газ кон- 
денсатын экспортқа өткізетін заңды жэне жеке гұлғалар төлейді.

Салық салу объектісі
Экспортқа өткізілетін шикі мұнайдың. газ конденсатының 

колемі.
Салықты есептеу базасы
Экспортқа нақты өткізілетін шикі мұнайдың, газ конденсаты- 

ның көлемі-салық төлеушінің оларды тасымалдауға жұмсаган 
шығыстарын шегере отырып, шикі мұнайдын, газ конденсатының 
сапасына төмендетілген баға (үстем бага) ескерілген нарықтық 
бағасын негізге алып есептелген экспортталатын шикі мүнайдың, 
газ конденсатының күны.

Өткізілетін шикі мүнайдың, газ конденсатының нарықтық 
бағасын айқындау тэртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі 
бекітеді.

Егер салық төлеушінің шикі мүнайының, газ конденсатының 
сапа көрсеткіштері магистральдық қүбыр жолы арқылы тасымал- 
данатын шикі мүнай, газ конденсаты қоспалары көрсеткішінен 
төмен болса, шикі мүнай, газ конденсаты сапасына төмендетілген 
баға үсынылады. Егер салық төлеушінің шикі мұнайының, газ 
конденсатының сапа көрсеткіштері магистральдық қүбыр жолы 
арқылы тасымалданатын шикі мүнай, газ конденсаты қоспалары 
көрсеткіштерінен жоғары болса, шикі мүнай сапасына үстеме 
баға үсынылады.

Эскпортталатын иіикі мұнайга, газ конденсатына салына- 
тын рента салыгының ставкалары

Эскпортталатын шикі мүнайға, газ конденсатына рента салы- 
ғының ставкалары мынадай мөлшерлерде белгіленеді (15-кесте).

Экспортталатын шикі мүнайға, газ конденсатына рента салы- 
ғын төлеу бойынша салык кезеңі күнтізбелік ай болып табыла-ды.

Салық төлеуші бюджетке салықтың есептелген сомасын са- 
лық кезеңінен кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей төлеуге міндетті.

Экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына рента са- 
лығы бойынша деклараңия тіркеу орны бойынша салық органы- 
на салык кезеңінен кейінгі айдың 15-нен кешіктірілмей беріледі.
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15-кесте

’ет
№

Ә лем дік баға Ставка,
пайызбен

1 2 3

1 бір баррель үш ін 20  АҚШ  долларына дей ін  қоса алғанда 0

2 бір баррель үш ін 30  АК11І долларына дей ін  коса алғанда 0

3 бір баррель үш ін 4 0  АҚШ  доллары на дей ін  коса алғанда 0

4 бір баррель үш ін 50  АҚШ  доллары на дей ін  қоса алғанда 7

5 бір баррель үш ін 60  АҚШ  доллары на дей ін  коса алғанда 11

6 бір баррель үш ін 70  АҚИІ доллары на дей ін  қоса алғанда 14

7 бір баррель үш ін 80  АҚІІІ долларына дей ін  қоса алғанда 16

8 бір баррель үш ін 90  АҚШ  долларына дейін  коса алғанда 17

9 бір баррель үш ін 100 АҚШ  долларына дей ін  қоса алғанда 19

10 бір баррель үш ін 110 АКШ  долларына дей ін  қоса алғанда 21

11 бір баррель үш ін 120 АҚШ  долларына дей ін  қоса алғанда 22

12 бір баррель үш ін 130 АҚИІ долларына дей ін  қоса алғанда 23

13 бір баррель үш ін 140 АҚШ  долларына дей ін  қоса алғанда 25

14 бір баррель үш ін 150 АҚШ  долларына дей ін  қоса алғанда 26

15 бір баррель үш ін 160 АҚШ  долларына дей ін  қоса алғанда 27

16 бір баррель үш ін 170 АКШ  долларына дей ін  қоса алғанда 29

17 бір баррель үш ін 180 АҚИІ долларына дейін  қоса алғанда 30

18 бір баррель үш ін 190 АҚІН долларына дей ін  қоса алғанда 32

19 бір баррель үш ін 200  АҚШ  долларына дейін  ж эне одан  
жоғары

32

Бақылау сұрақтары:
1. Жер койнауын пайдалануш ылардың салык реж им інің ерекш елігі 

меде?
2. Жер койнауын пайдалануш ьш ардың салыктары мен төлем -дерін  

нгаңыз.
3. Бонустар мен роялтидің айырмасын көрсетіңіз.
4. Ү стем  пайда салығының мәні неде?
5. Ү стем  пайда салығының ставкалары неге байланысты бекітіледі?
6. Экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына салына-тын рента 

салығы Казақстанда кашан енгізілді?
7. Экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына салына-тын рента 

салығының салык салу объектісі м ен салык салу база-сы н көрсетіңіз.
8. Экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына салына-тын рента 

салығының ставкалары неге байланысты бекітіледі.
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6-тарау

ОЙЫН БИЗНЕСІНЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАР

6.1. Ойын бизнесі салығы

Ойын бизнес салығының төлеушісі қызмет көрсететін жеке 
кәсіпкерлік жэне заңды тұлғалар болып есептеледі. Ойын бизне- 
сіне:

1) казино;
2) ойын автоматтары залы;
3 ) тотализатор;
4) букмекерлік кеңсесі жатады.
Ойын бизнесі саласында қызмет көрсететін ойын бизнес 

салығының объектісі болып:
1) ойын үстелі;
2) ойын автоматы;
3) тотализатор кассасы;
4) тотализатор электрондық кассасы;
5) букмекерлік кеңсенің кассасы;
6) букмекерлік электрондық касса танылады.
Қазақстан Республикасының ойын бизнесінің кызметін 

мемлекеттік реттеу жэне бақылауды қүзіретті орган жэне өз 
қүзіреттілігі шеңберінде басқа мемлекеттік органдар жүргізеді.

Ойын бизнесі саласын мемлекеттік реттеу нысандары:
1) Ойын бизнесі саласы қызметін жүзеге асыру тэртібін 

анықтау;
2) Қазақстан Республикасының ойын бизнесі саласындағы 

қызметті лиңензиялау;
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3) Ойын бизнесі саласы кызметін мемлекеттік бақылауды 
жузеге асыру болып табылады.

Ойын бизнесі саласы кызметі өтінуші сұранысы бойынша 
орбір ойын орнына он жылға дейінгі мерзімге берілетін лицензия 
негізінде жүзеге асырылады.

Ойын бизнесі саласы қызметі үшін лицензиялык алым:
1) казино жэне ойын автоматтары залы үшін жылына 3845 

ЛЕК;
2) тотализатор жэне букмекерлік кеңсе үшін жылына 640 АЕК 

қурайды.
Казино жэне ойын автоматтары залдары Алматы облысындағы 

Қапшағай су қоймасының жагалауы мен Ақмола облысындағы 
Шортанды ауданында жергілікті орындаушы органдар белгілеген 
аймактарда ғана орналасуға рұксат етілген.

Ойын орындары, тотализатор жэне букмекерлік кеңсе касса- 
лары адамдар тұрмайтын ғимараттарда ғана орнапасуға міндетті. 
Өндірістік мекемелер жэне олардың кешендерінде, коммуналдық 
жэне қоймалық нысандарда, мәдени ғимарат-тарда, мемлекеттік 
орган жэне мекеме ғимараттарында, білім, денсаулык сақтау, 
мэдениет ұйымдарында, эуежайда, вокзал-дарда, бекеттерде 
жэне қалалық жэне қала маңайындағы қоғамдык транспорт аял- 
дамаларында оларды орналастыруға тыйым салынады.

Ойын бизнесінен келген кіріс сомасы шектелген сомадан асып 
кеткен жағдайда қосымша төлем төленеді. Қосымша толемнің 
ставкасы 15%.

ІҚ Т  = (ІК  -  КШМ) х 15%,

ҚТ -  қосымша төлем сомасы;
ІК  -  кіріс сомасы;
КШМ -  кірістің шекті мөлшері.
Ойын бизнесіне салынатын салық әрбір салық объектісіне 

салық ставкасын қолдану арқылы есептеледі. Салық салынатын 
объект қолдануға эр айдың 15-не дейін берілсе, ойын бизнесіне 
салык бекітілген ставка бойынша, ал 15-нен кейін - бекітілген 
сгавкадан ұ мөлшерінде есептеледі. Салык объектісі эр айдың
15-не дейін есептен шыққан жағдайда салык белгіленген ставка-
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дан ұ мөлшерде, 15-нен кейін -  белгіленген ставка мөлшерінде 
есептеледі.

Есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 25-нен 
кешіктірмей салық төлеуші нысандар тіркелген орны бойынша 
ойын бизнесінің салыгын төлеу керек. Ойын бизнесі бойынша 
салық кезеңі болып күнтізбелік тоқсан саналады.

Ставканың шектелген мөлшерінен асқан кіріске қосымша 
толем есептеледі жэне оны күнтізбелік тоқсаннан кейінгі екінші 
айдың 25-нен кешіктірмей, ягни 25 мамырдан, 25 тамыздан, 25 
ақпаннан кешіктірмей төлеу керек.

Салық төлеуші ойын бизнесі саласында оның бірнеше түрінен 
салық төлейтін болса, ойын бизнесі салаеының эр түрінен түсетін 
кірістің эрқайсысына дербес қосымша төлем есептеледі.

Ойын бизнесі бойынша салық төлеушілер ойын бизнесі сала- 
сына қатысы жоқ басқа кәсіпкерлікпен айналысса, ол корсетілген 
қызмет түрлері бойынша кіріс жэне шыгыстарына бөлек есеп 
жүргізіп, жалпыга ортақ тэртіп бойынша бюджетпен есептесуге 
міндетті.

Есепті тоқсанынан кейінгі екінші айдың 15-нен кешіктір-мей 
салық салынушы нысан орналасқан жері бойынша салық орган- 
дарына ойын бизнесінің салыгы бойынша деклараңия өткізуі ке- 
рек (ягни 15 мамырдан, 15 тамыздан, 15 қарашадан, 15 ақпаннан 
кешіктірмей).

2009 жылдың 1 каңтарынан бастап ойын бизнесінің салық 
төлеушілері бақылау-кассалық машиналарын қолдануга міндетті.

Бакылау сүракіары:
1. «К азино» анықтамасын беріңіз?
2. «Тоталнзатор» аныктамасын беріңіз?
3. Ойын би зн есі салығының төлеуш ісі кім?
4. Ойын бизнесі салығы салынатын объекті?
5. Ойын бизнесі салығының ставкасы?
6. Қай ж ағдайларда ойын бизнесі салығы бойы нш а қосымш а төлем  

төленеді?
7. Ойын бизнесі салығының салык м ерзім і қашан?
8. Ойын бизнесі салығының төлейтін мерзім і?
9. Ойын бизнесі салығы бойы нш а салык декларациясын тапсыру 

мерзім і?
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6.2. Тіркелген салық

Тіркелген салық төлеушілер:
1) ұтыссыз ойын автоматтарын;
2) ойын өткізу үшін қолданылатын жеке компьютерлерді;
3) ойын жолдарын (боулинг (кегельбан);
4) карттерді (картинг);
5) бильярд үстелдерін (бильярд) қолдана отырып, қызмет 

корсететін жеке кәсіпкерлер мен заңды түлғалар саналады.
Бильярд үстелі -  бильярд ойынына арналған лузалары (борт- 

тағы тесіктер) бар жэне ондайсыз арнайы үстел;
Ойын жолдары -  боулинг (кегельбан) ойындарына арналған 

арнайы жолдар;
¥тыссыз ойын автоматтары -  ойын өткізуге арналган ар- 

найы қүрал (механикалық, электрлік, электрондық жэне басқа 
техникалық қүралдар);

Карт -  екі тактілі жүмыс көлемі 250 кубтік сантиметрге 
дейінгі двигателді жэне ең жоғары жылдамдығы сағатына 150 
километрлік кузовсыз, дифференңиалсыз жэне қатты дөңгелек- 
сіз микролитрлі жарыс автомобилі.

Тіркелген салық салынушы объектісі:
1) бір ойыншыға арналған ұтыссыз ойын автоматтары;
2) бір ойыншыдан көп ойыншыларға арналған ұтыссыз ойын 

автоматтары;
3) ойын өткізу үшін қолданылатын жеке компьютерлер;
4) ойын жолдары;
5) карт;
6) бильярд үстелдері саналады.
Белгіленген базалық ставкалары көлемінде жергілікті өкілді 

органдар экімшілік-аумақтық бірлік аумағында қызмет көрсететін 
барлық салық төлеушілерге тіркелген салық бойынша бірыңғай 
с гавка бекітеді.

Тіркелген салық эрбір салық салынушы нысанға сэйкес 
салық жүктемесін қолдану арқылы есептеледі. Салық салына- 
тын нысандар қолдануға эр айдың 15-не дейін берілсе, тіркелген 
салық бекітілген жүктеме бойынша, ал 15-нен кейін - бекітілген 
жүктемеден ү мөлшерінде есептеледі. Салық салынатын нысан-
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дар эр айдың 15-не дейін есептен шыккан жағдайда салық жарты 
айлык мөлшерде, 15-нен кейін -  белгіленген жүктеме мөлшерінде 
есептеледі.

Тіркелген салықтың минималды жэне максималды базальщ 
салымдар бірлігіне айлык ставкасы:

16-кесте
Тіркелген салық ставкасы

№
п/п

Салык салынатын 
объектінің атауы

Тіркелген са- 
лыктың базалық  

ставкаларының ең  
төм енгі мөлшері 

(А Е К  көрсеткіш те)

Тіркелген са- 
лықгың базалық 

ставкаларының ең  
жоғарғы мөлш ері 

(АЕК  көрсеткіш те)
1. Ойын өткізу үш ін  

бір ойыншы ойнай- 
тын үтымы ж ок ойын 
автоматы 1 12

2. О йын өткізу үш ін  
бір  неш е ойыншы  
ойнайтын үтымы жок  
ойын автоматы 1 18

3. Ойын өткізу үш ін
қолданылатын
компьютер 1 4

4. Ойын жолы 5 83
5. Карта 2 12
6. Бильярд үстелі 3 25

Тіркелген салықты есепті салық кезеңінен кейінгі екінші 
айдың 25-нен кешіктірмей төлеуші нысандар тіркелген орны бой- 
ынша бюджетке төлеу керек.

Тіркелген салык бойынша салық төлеушілер басқа кэсіпкерлік 
іспен айналысса, ол корсетілген қызмет түрлері бойынша кіріс 
жэне шығыстарына бөлек есеп жүргізіп, жалпыға белгілі тэртіп 
бойынша бюджетпен есептесуге міндетті

Тіркелген салыктың салық кезеңі болып күнтізбелік тоқсан 
саналады. Тіркелген салык бойынша деклараңияны есеп 
тоқсанынан кейінгі екінші айдың 15-нен кешіктірмей салык са- 
лынушы нысан орналаскан жердің салық органдарына өткізеді.
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7-тарау

АРНАУЛЫ САЛЫҚ РЕЖИМДЕРІ

7.1. Шағын бизнес субъектілеріне арналған арнаулы 
салық режимі

I. Шағын бизнес субъектілері салықтарды есептеу мен төлеу- 
дің, сондай-ақ олар бойынша салық есептілігін тапсырудың тө- 
менде аталған тәртіптерінің біреуін ғана дербес таңдауға кұқылы:

1. жалпыға бірдей белғіленген тэртіп;
2. біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимі;
3. патент негізіндегі арнаулы салық режимі;
4. оңайлатылған деклараңия негізіндегі арнаулы салық режимі.
Салықтарды есептеу мен төлеудің жалпыға бірдей белгіленген

гэртібіне ауысқан кезде жалпыға бірдей белгіленген тэртіп екі 
жыл қолданылғаннан кейін ғана арнаулы салык режиміне кайта 
ауысуға болады.

1. Филиалдары, өкілдікгері бар заңды тұлғалардың;
2. Филилалдардың, окілдіктердің;
3. Заңды тұлғалардың еншілес ұйымдарының жэне тэуелді 

акңионерлік қоғамдардың;
4. Әртүрлі елді мекендерде өзге де окшалуанған кұрылымдык 

болімшелері бар салық төлеушілердің арнаулы салық режимін 
қолдануға құқы жоқ.

Арнаулы салык режимін төмендегі қызмет түрлерімен айна- 
лысатын заңды жэне жеке тұлғалардың да қолдануға құқы жоқ:

1. Акңизделетін өнімді өндіретін;
2. Консультаңиялық, қаржы, бухгалтерлік қызмет көрсететін;
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3. Мұнай өнімдерін өткізетін;
4. Шыны ыдыстарды жинайтын жэне кабылдайтын;
5. Жер койнауын пайдаланатын;
6. Медициналык, дэрігерлік жэне малдэрігерлік кызметті;
-  тұргын-үй коммуналдық-тұрмыстык объектілерді газбен 

жабдықтау жөніндегі өндіру, жөндеу жэне кұрылыс жұмыстарын;
-  күзет, орт сигналы мен өрт сондіру автоматикасы құралда- 

рын жобалауды, монтаждауды, жөнге келтіруді жэне оларға тех- 
никалык кызмет көрсетуді;

-  өртке қарсы қолданылатын техниканы, жабдықтарды жэне 
өрттен корғау кұралдарын өндіруді жэне сатуды;

-  жолаушылар лифтілерін монтаждауды, жөндеуді жэне олар- 
ға қызмет көрсетуді;

-  дезинфекция, дезинсекция, дератизация құралдары мен пре- 
параттарын дайындауды, өндіруді, ұксатуды жэне көтерме сауда- 
да сатуды, сондай-ақ оларды пайдалануға байланысты жұмыстар 
мен қызметтер түрлерін;

-  автомобиль көлігімен халықаралық жасаушылар жэне жүк 
тасымалын;

-  емдік препараттар дайындау мен сатуды;
-  жобалау-іздестіру, сараптау, құрылыс-монтаждау жұмыста- 

рын, құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияла- 
рын өндіру жөніндегі жұмыстарын;

-  алкоголь өнімдерін бөлшек саудада сатуды;
-  пошта байланысы жэне телекоммуникациялар саласындағы 

кызметті, теледидарлық жэне дыбыстык (радиохабарларын 
тарату) бағдарламаларды тарату жөніндегі қызметті жасау мен 
көрсетуді, жалпыреспубликалық магистральды, халықаралық 
байланыс желілерін жобалауды, салуды, іске қосуды жэне радио- 
жиілік спектрін пайдалануды;

-  жолаушылар мен жүкті өзен көлігімен тасымалдауды;
-  жерге орналастыру, топографиялық-геодезиялық жэне кар- 

тографиялық жұмыстарды жүргізу мен топографиялық-геоде- 
зиялық жэне кратографиялық өнімдер өткізуді;

-  өлшеу құралдарын тексеруді, жасауды жэне жөндеуді;
-  тарих жэне мэдениет ескерткіштерін археологиялық жэне 

жаңғырту жұмыстарын;
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-  жол козғалысын реттеу кұралдарьш орнатуды, монтаждау- 
ды, жөндеуді жэне пайдалануды;

-  іздестіру-құткару, тау-кен құтқару, газдан кұткару, фонтан 
атқылауға қарсы жұмыстарды;

-  пестнцидтерді (улы химнкаттарды) қолдану жөніндегі қыз- 
метті;

-  жалпы бастауыш, негізгі жалпы немесе жалпы орта; бас- 
гауыш кэсіптік білім, оның ішінде кәсіптер бойынша; орта кэ- 
сіптік, жоғары оқу орындарынан кейінгі кәсіптік, оның ішінде 
мамандықтар бойынша білім беретін заңды тұлғаның білім беру 
қызметін, сондай-ақ мектепке дейінгі жэне мектептен тыс ұйым- 
дардың қызметін;

-  жеке жэне заңды тұлғалардың күзет кызметін жүзеге асы- 
руын;

- оқушыларды, оқу-әдістемелік жинактарды, білім беруді 
ұйымдастыру үшін электрондық оқлықтар мен қосымша оку эде- 
биеттерін шығару қызметін;

-  әуежайларда, азаматтық эуе кемелерінде жолаушыларды, 
экипаждарды тамақтандыруды қамтамасыз етуді;

-  электр жэне жылу энергияеын өндіруді, беруді жэне таратуды;
-  өнеркәсіптік жарылыс өрт қаупі бар жэне тау-кен өндіріс- 

терін, электр станцияларын, электр желілері мен қосалқы стан- 
цияларды, гндротехнпкалық құрылыстарды, магистральды газ- 
мұнай өнімдері құбырларын, көтергіш құралдарды, сондай-ақ 
қысыммен жұмыс істейтін қазандықтар, ыдыстар мен құбырларды 
жобалауды, алуды жэне пайдалануды;

-  химиялық, бұрғылау мұнай-газ кэсіпшілігі, геологиялық 
барлау, кен-шахта, металлургия, энергетика жабдықтарын, жары- 
лыстан корғалған электротехникалық жабдықтарды, котергіш 
кұрылғыларды, сондай-ақ қысыммен жұмыс істейтін қазандық- 
тарды, ыдыстар мен құбырларды бақылау, аварияға қарсы жэне 
дабыл беру аппаратуралары мен жүйелерін жобалауды, монтаж- 
дауды жэне жөндеуді;

-  астық қабылдауды, өлшеуді, кептіруді, тазалауды, сақтауды 
жэне тиеуді;

-  эуежай, аэродром, аэроновигация объектілерін үстауды, 
жөндеуді жэне пайдалануды;
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-  жылжымалы теміржол кұрамын, қауіпті жүктерді тасымалдау 
үшін қолданылатын арнаулы контейнерлерді жасау мен жөндеуді;

-  шетелдік валютаме қолма-қол бөлек сауда жасауды жэне 
қызмет көрсетуді жүзеге асыруды;

-  ақпараггы қолданудың техникалық қүралдарын, ақпаратты 
өңдеудің техникалық қүралдарын әзірлеуді, дайындауды, монтаж- 
дауды, реттеуді, пайдалануды; сактауды, жондеуді жэне оларға сер- 
вистік қызмет көрсетуді қоса алғанда, Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік күпияларын техникалық қорғау жөніндегі қызметтің 
барлык түрін қоспағанда, лиңензияланатын қызмет түрін.

Біржолгы талон негізіндегі арнаулы салық режимі.
Біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимін қызметі 

ара-түра сипатта болатын жеке түлғалар қолданады.
Жылына бэрін жинақтағанда тоқсан күннен аспайтын қызмет 

ара-түра сипаттағы кәсіпкерлік қызмет деп танылады.
Бір жолғы талон негізінде бюджетпен есеп айырысу тэртібі.
Қызмет түрлерінің тізбесін, біржолғы талондардың нысаны 

мен берілу тэртібін уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.
Біржолғы талондардың қүны кіріс алынатын объектінің орна- 

ласқан жерін, түрін, қызметті жүзеге асыру жағдайларын, сапа- 
сы мен көлемін, сондай-ақ қызметпен шүғылдану тиімділігіне 
ықпал ететін баска да факторларды ескере отырып, салық органы 
жүргізген орташа күндік хронометраждық қадағалау мен зерттеу 
деректері негізінде жергілікті окілдер органдарының шешімімен 
белгіленеді.

Жалдамалы еңбекті қолданбай біржолғы талон негізінде ара- 
түра сипаттағы кызметті жүзеге асыратын жеке түлғалар әлеумет- 
тік салық төлеушілер болып табылмайды жэне жеке кәсіпкер ре- 
тінде мемлекеттік тіркеуден босатылады.

Патент негізіндегі арнайы салық режимі
Патент негізіндегі арнаулы салық режимін:
1) жалдамалы қызметкердің еңбегін пайдаланбайтын;
2) жеке кэсіпкерлік нысанындағы қызметті жүзеге асыратын;
3) салық кезеңіндегі табысы Республикалық Бюджет туралы 

Заңда белгіленген жэне тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қол- 
даныста болған ең төменгі жалақының 200 еселенген мөлшерінен 
аспайтын талаптарға сай келетін жеке кэсіпкерлер қолдана алады.
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Бір жолғы талон негізіндегі арнайы салық режимі
1-сызба

Патент негізінде арнаулы салық режимін қолдануға мүмкін- 
дік бермейтін жағдайлар туындаған ретте салық төлеуші оңай- 
латылған декларацияның негізінде арнаулы салық режиміне не- 
месе салықты есептеумен төлеудің жалпыға бірдей белгіленген 
гәртібіне өтініш негізінде ауысады.

Аталған өтініш патент негізінде арнаулы салық режимін қол- 
дануға мүмкіндік бермейтін жағдайлар туындаған кезде беріледі.

Патент жеке кэсіпкерге бір күнтізбелік жыл шегінде кемінде 
бір ай мерзімге беріледі.

Жеке кәсіпкер патент алу үшін кәсіпкерлік қызметті жүзеге асы- 
ратын жері бойынша салық органына қызмет түрін көрсете отырып, 
уэкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысанда өтініш жэне жеке 
кэсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куэлікті табыс етеді.

Жеке кэсіпкер лицензиялауға жататын қызметті жүзеге асыр- 
ган жағдайда ол мүндай қызметті жүзеғе асыруға қүқық беретін 
лицензиясын көрсетуге міндетті. Бүл орайда патент лицензия- 
сының қолданылу мерзімінен аспайтын мерзімге беріледі.

Жеке кәсіпкер жолаушыларды жэне багажды автомобильмен 
іасымалдау жөніндегі қызметті жүзеге асырған жағдайда, ол 
патент алуға берген отінішінде тасымалдау түрін (жүйелі неме- 
се жүйесіз тасымалдаулар) көрсетуге міндетті. Автомобильмен 
і асымалдаулар Қазақстан Республикасының заң актілерінде
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белгіленген талаптарга сәйкес келуін бақылауды автомобиль 
колігі саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.

Салыктөлеушінің кэсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын орны 
бойынша салық органына, кәсіпкерлік қызметті уақытша тоқтата 
тұру туралы өтініш берілген жағдайды қоспағанда, патент алуға 
өтінішін бермеуі оның салықты жалпыға бірдей белгіленген 
тәртіппен есептеуге жэне төлеуге келісім деп саналады.

Салық органдары отініш берілгеннен жэне бюджетке патент- 
тің қүны, жинактаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы 
жарналары жэне мемлекеттік-элеуметтік сақтандыру қорына 
әлеуметтік аударымдардың толенгенін растайтын қүжаттар көр- 
сетілгеннен кейін бір күн ішінде патент беруді жүргізеді.

Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куэлік көрсетіл- 
мейінше, патент жарамсыз болады.

Патент негізінде бюджетпен есеп айырысу тэртібі.
Патештің кұнын есептеуді жеке кәсіпкер мэлімделген кірістің 2 

пайызы мөлшеріндегі ставканы қолдану жолымен жүзеге асырады.
Патенттің құны -  жеке табыс салығы жэне әлеуметтік салық 

түрінде бірдей үлеспен бюджетке төленуге тиіс.
Жеке кэсіпкерді іс-эрекетке қабілетсіз деп таныған жағдайды 

қоспағанда, патенттің күші жойылған мерзімге дейін кэсіпкерлік 
кызмет токтатылған кезде салықтың енгізілген сомасы қайтары- 
луға жэне қайта есептеуге жатпайды.

Нақты табыс патент алған кезде мәлімделген табыстан асып 
кеткен жағдайда, салык төлеуші бес жұмыс күні ішінде асып кет- 
кен соманы мәлімдейді жэне осы саладан салық төлейді. Салық 
төлеушінің отініші бойынша бұрын берілген патенттің орнына 
оган нақты табысы көрсетілген жаңа патент беріледі.

Нақты табыс патент алған кезде мәлімделген табыстан төмен 
болған жағдайда, артық төленген патенттің құны салық төлеушінің 
өтініші бойынша салық органы жүргізген хронометраждык зерт- 
теуден кейін қайтарылады.

Берілген патенттерді тіркеуді салык органдары патенттерді 
тіркеу журналында жүргізеді.

Патент жоғалған немесе бүлінген жағдайда, салық төлеушіге, 
отініші бойынша дубликат беріледі. Бүлінген патент салық орга- 
нына тапсырылады.
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Патент негізіндегі арнайы салық режимі
2-сызба

Оңайлатылган декларация негізіндегі арнайы сальщ режимі
Шағын бизнес субъектілері үшін бюджетпен есеп айырысу- 

дың негізгі нысаны оңайлатылган декларация негізіндегі арнайы 
салық режимі болып табылады. Бұл нысан жалдамалы қыз- 
меткерлердің еңбегін пайдаланатын кэсіпкерлерге арналған.

Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режи- 
міне салық кезеңі басталғанға дейін көшу үшін шағын бизнес 
субъектілері оз қызметін жүзеге асыратын жері бойынша са- 
лық органына уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысанда 
өтініш береді. Қызметті эртүрлі аумақтық-экімшілік бірліктерде 
орналасқан бірнеше объектілерде жүзеге асырған кезде салық 
толеуші оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық 
режимін қолдануға өтініш беру үшін салық органын дербес 
анықтайды.

Оңайлатылған декларация негізіндегі арнайы салық режиміне 
сэйкес бюджетпен есеп айырысуды қалап алған шағын бизнес 
субъектілеріне мынадай талаптарға жауап берген жағдайда ғана 
аталмыш режимге кошуге рүқсат беріледі:

1) дара кәсіпкерлер үшін:
-  дара кэсіпкердің өзін қоса алғанда, қызметкерлердің шекті 

орташа тізімдік саны салық кезеңі ішінде жиырма бес адам болса;
-  салық кезеңі ішінде шекті табысы 10 000,0 мың теңгені қүраса;
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2) заңды тұлғалар үшін:
-  қызметкерлердің шекті орташа тізімдік саны салық кезеңі 

ішінде елу адам болса; салық кезеңі ішінде шекті табысы 25000, 0 
мың теңгені кұраса, оңайлатылған деклараңия негізіндегі арнау- 
лы салық режимін колданады.

3-сызба
Оңайлатылған декларация негізіндегі арнайы

Осы талаптарға сай келмеген жағдайларда немесе арна- 
улы салык режимінен өз еркімен шыққан кезде шағын биз- 
нес субъектісі есепті тоқсаннан кейінгі токсаннан бастап, 
өтініш негізінде салықты есептеу мен толеудің жалпыға бірдей 
белгіленген тэртібіне кошеді.
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Оңайлатылған декларация негізіндегі шағын бизнес субъек- 
гісі салық салу объектісіне тиісті салық ставкасын қолдану 
арқылы салық сомасын дербес есеитейді.

Есепті кезеңнің қорытындысы бойынша, жалдамалы кызмет- 
керлердің орташа айлық жалақысы Қазақстан Республикасының 
заң актілерінде белгіленген ең төменгі айлык жалақының кемін- 
де үш еселенген мөлшерінен көп болса, онда салық кезеңі ішін- 
де есептелген салық сомасы, қызметкерлердің орташа тізімдік 
санын негізге ала отырып, эрбір қызметкер үшін салық 
сомасының 1, 5 пайызы мөлшеріндегі сомаға азайтылу жағына 
қарай түзетіледі.

Табыстың шекті мөлшері белгіленгеннен асып кеткен жағ- 
дайда, салық сомаларын есептеу табыстың шекті сомасынан жэне 
нақты алынган табыс сомасынан жеке-жеке жүргізіледі.

Оңайлатылған декларация токсан сайын, есепті салык кезе- 
ңінен кейінгі айдың 10-нынан кешіктірмей, салық органына та- 
быс етіледі.

Оңайлатылған декларация бойынша есептелген салықты бюд- 
жетке телеу, жеке (корпоративтік) табыс салығы жэне әлеумет- 
тік салык түрінде бірдей үлеспен, есепті салық кезеңінен кейінгі 
айдың 15-нен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі.

Оңайлатылған деклараңия табыс ету жэне салықтарды төлеу, 
оңайлатылган декларацня негізінде арнаулы салық режимін 
колдануға отініш берген жері бойынша салық органында жүр- 
гізіледі.

7.2. Шаруа (фермер) қожалықтарына салық салу

Шаруа (фермер) қожалығы деп жеке кәсіпкерлікті жүзеге асы- 
ру ауыл шаруашылығы өнімін өндіру үшін ауыл шаруашылығы 
мақсатындагы жерді, сондай-ақ осы өнімді үқсату жэне өткізумен 
тоқтаусыз байланысты түлғалардың отбасылык-еңбек бірлестігі 
танылады.

Шаруа (фермер) кожалығы арнайы салық режимін колдану 
үшін ең басты:

-  мемлекеттік тіркеуден өтуі;
-  салық есебіне түру;
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-  салық төлеуші ауыл шаруашылығы өнімін өндірумен, өз 
өндірісінің ауыл шаруашылығы өнімін ұксатумен жэне оны 
сатумен айналысатынын негіздеуі сияқты үш шартты сақтауы 
қажет.

Шаруа (фермер) қожалықтарына арналған арнаулы салық 
режимі қолдану біртүтас жер салығын төлеу негізінде бюджетпен 
есем айырысудың айрықша тэртібін көздейді.

Біртүтас жер еалығы сомасы жер учаскесін бағалау құны со- 
масына 0, 1 пайыз ставканы қолдану жолымен есептелінеді.

Жер учаскесін бағалау қүны біртүтас жер салығын есептеу 
үшін негіз болып табылады.

Жер учаскесін бағалау қүнын айқындау Қазақстан Республи- 
касының жер заңдарында бегіленген тэртіппен іске асырылады, 
нақты айтқанда жерді бағалау қүны туралы мәлімет жер ресур- 
старын басқару жоніндегі аумақтық комитеттердің бағалау қүны 
актісінде белгіленеді.

Біртүтас жер салығы сомасы төлеу негізінде арнаулы салық 
режимін қолданатын шаруа (фермер) қожалықтары:

-  осы арнаулы салык режимі қолданылатын қызметтен түскен 
кірістерінен, жеке табыс салығынан;

-  осы арнаулы салык режимі қолданылатын қызметті жүзеге 
асырудан түскен айналым бойынша, қосылған қүн салығынан;

-  осы арнаулы салық режимі қолданылатын қызмет бойынша 
жер салығынан;

-  Қазақстан Республикасының үкіметі белгілеген қажеттілік 
нормативтері шегінде салық салу объектілері бойынша көлік 
қүралдарына салынатын салықтан жэне мүлік салығынан боса- 
тылады.

Қосылған қүн салығын төлеушілер болып табылмайтын бір- 
ыңғай жер салығын төлеушілер салық органына осы салық бой- 
ынша есепке қою туралы өз еркімен өтініш беруге құқылы.

Біртұтас жер салығынан басқа шаруа (фермер) қожалықтары 
үшін арнайы салық режимі: әлеуметтік салық, қоршаған орта- 
ны ластағаны үшін төлемдер, үстіңгі көздерден су ресурстарын 
пайдаланғаны үшін төлем жэне т. б. салықтардың жэне басқа да 
міндетті төлемдердің жекелеген түрлері бойынша салық есеп
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беруін есептеудің, төлеудің жэне берудің кейбір ерекшеліктерін 
көздейді.

Шаруа кожальщтары ай сайын арнайы салык режимін 
колданбайтын кэсіпкерлерден бір айлык есептік көрсеткіш 
мөлшерінен 20 пайыз көлемінде шаруашылық басшысы, мүше- 
лері мен жалдамалы қызметкерлер үшін элеуметтік салық сома- 
сын есептеп төлейді.

Төлем көзінен үсталатын жеке табыс салығын есептеу, 
жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарна- 
ларын есептеу, қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемді есеп- 
теу, жер бетіндеғі көздерден су ресурстарын пайдаланғаны үшін 
төлемді есептеу Салық Кодексіне сэйкес, яғни жалпы белгіленген 
тэртіппен жүргізіледі.

Шаруа (фермер) қожалықтары арнаулы салық режимін 
қолдану үшін жыл сайын 20 ақпаннан кешіктірмей жер учаскесі 
орналасқан жердегі салық органына уәкілетті мемлекеттік орган 
белгілеген нысан бойынша отініш береді.

Салық төлеушінің аталған мерзімде отініш бермеуі оның бюд- 
жетпен есеп айырысуды жалпыға бірдей белгіленген тэртіппен 
жүзеге асыруға келісімі деп есептеледі.

Біртүтас жер салығын есептеу жэне тиісті бюджетке аудару:
-  ағымдағы салық кезеңінің 20 қазанына дейінгі;
-  біртүтас жер салығы бойынша түпкілікті есеп айырысу 

есепті кезеңнен кейінгі салық кезеңінің 20 наурызына дейінгі екі 
мерзімінде жүргізіледі.

Біртүтас жер салығын төлеушілер біртүтас жер салығы бой- 
ынша деклараңия табыс ету үшін белгіленген мерзімдерде:

төлем көзінде үсталатын жеке табыс салығы бойынша 
есепті;

-  жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жар- 
наларын төлеу жөніндегі есеитілікті;

-  жер бетіндегі коздерден су ресурстарын пайдаланғаны 
үшін төлемақы бойынша жэне қоршаған ортаны ластағаны үшін 
төлемакы есебін;

-  мемлекеттік элеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік ау- 
дарымдар бойынша есепті табыс етеді.
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7.3. Ауылшаруашылық өнімдерін өндіруші заңды тұлға-
лардан салық алу тәртібі

Ауылшаруашылық өнімдерін өндіруші заңды тұлғаларға 
арналған арнайы салық режимі патент неғізінде бюджетпен есеп 
айырысудың ерекше тэртібін көздейді.

Арнайы салық режимі ауыл шаруашылығы өнімдерін өнді- 
ретін заңды тұлғалар мынадай кызметтер түрін аткарған жағдайда 
рүксат етіледі:

-  жерді пайдалана отырып, ауылшаруашылық өнімдерін 
өндіріп, өзі өндірғен өнімді үқсатса жэне сатса;

-  ауыл шаруашылығы өнімінің толық кезеңдеғі (жас төлді өсі- 
руден бастап) мал шаруашылығы мен қүс шаруашылығы (оның 
ішінде асыл түқымды), омарта, сондай-ақ өзі өндірген өнімдерді 
үқсатса жэне сатса.

Ауыл шаруашылығы тауарларын өндіруші-заңды түлғалар 
үшін арнайы салық режимін қолдану бойынша шектеулер бар. 
Ауыл шаруашылығы өнімін өндіруші-заңды түлғалардың ішінде:

-  еншілес үйымдары, филиалдары мен өкілдіктері бар заңды 
түлғалар;

-  заңды түлғалардың филиалдары, өкілдіктері мен озге де 
оқшауланған қүрылымдық бөлімшелері;

-  осы арнайы салык режимін қолданатын баска заңды түлға- 
лардың тазартылған түлғалары болып табылатын заңды түлғалар 
жөніндегі қызмет бүл режим бойынша жүмыс істей алмайды.

Арнайы салық режимін акңизделетін өнімді өндіретін, үқса- 
татын және сататын заңды түлғалардың қолдануына болмайты- 
нын ескеру қажет.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды түлғалар ар- 
найы салық режимін патент алу арқылы жүргізіп, бюджетпен 
есеп айырысады.

Патент қүнының есебіне корпораңиялық табыс салығы, элеу- 
меттік салық (Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру 
туралы заңнамалық актісіне сәйкес Мемлекеттік әлеуметтік сақ- 
тандыру қорына есептелген әлеуметтік аударымдар сомасына 
азайтылан), жер салығы, мүлік салығы, көлік қүралдары салығы, 
қосылған қүн салығы енгізіледі.

Патент қүнының есебіне корпораңиялық табыс салығы,
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әлеуметтік салык, жер, көлік, мүлік салықтары, косылған қүн 
салығы жатады. Патент қүнының есебі кезінде төленуге тиісті 
салықтар сомасы 80%-ға кемітіледі.

Патент қүнының есебіне енғізілғен салық сомаларын есепте- 
ғенде, корпорациялық табыс салығы жэне қосылған қүн салығы 
өткен үш-бес жыл ішіндеғі шаруашылықтың табысы мен шығын- 
дарының көрсеткіштері негізінде айқындалады. Жаңадан қүрыл- 
ған кәсіпорындар үшін, патент күны осындай шаруашылықтардың 
соңғы 3-5 жыл ішіндегі көрсеткіштері негізінде есептелінеді.

Әлеуметтік салық сомасы шаруашылық мэлімдеген қызмет- 
керлердің санына өткен жылдағы осы шаруашылықтың орташа 
еңбекақысын кобейту жолымен айқындалады. Жер салығының, 
мүлік салығының жэне көлік салығының сомасы патент қүнын 
есептеген кезде жалпы белгіленген тэртіппен аныкталады.

Патент қүнының есебін салық төлеуші өзі жаеайды жэне 
салық органына өзі береді. Арнайы салық режимін қолданатын 
салык төлеушілер патент қүны есебіне енгізілген салыктар бой- 
ынша декларациялар тапсырудан босатылады. Төлем көзінен 
үсталатын жеке табыс салығын есептеу, жинақтаушы зейнетақы 
корларына міндетті зейнетакы жарналарын толеу, коршаған ор- 
таны ластағаны үшін төлемақыны есептеу жалпы белгіленген 
тэртіппен жүргізіледі. Сонымен қатар жалпыға бірдей тәртіппен 
салық декларациясы тапсырылады.

Бірыцғай жер салығын төлеушілер салык жэне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдерді:

1) осы арнаулы салык режимі колданылатын шаруа немесе 
фермер қожалықтарының қызметінен түскен табыстан алынатын 
жеке табыс салығын;

2) осы арнаулы салық режимі қолданылатын қызметті жүзеге 
асырудан түскен айналым бойынша қосылған қүн салығын;

3) осы арнаулы салық режимі қолданылатын қызметте пайда- 
ланылатын жер учаскелері бойынша жер салығын жэне (немесе) 
жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны;

4) колік қүралдары салығын (оның ішінде салық төлеушінің 
меншігіндегі бір жеңіл автокөлік двигатель 2500 ш. см аспайтын 
жэне жүк көліктерінің жалпы қуат күші 10000 гектар шабын- 
дыққа 1000 кВт);

5) ауылшаруашылық мақсатында қолданылған жэне ауыл-
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шаруашылық өнімдерін өңдеу негізіндегі мүлік салық салу 
объектісі болып табылмайтын түрлерін төлемейді.

Аталмаған салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
толемдерді есептеу, төлеу жэне олар бойынша салық есептілігін 
табыс ету жалпыға бірдей белгіленген тэртіппен жүргізіледі.

Бірыңғай жер салығын толеушілер қосылған кұн салығы 
бойынша есепке қою туралы салық органына салықтық өтінішті 
ерікті түрде беруге қүқылы.

Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық 
режимі қолданылмайтын қызмет түрлерін жүзеге асырган кезде, 
бірыңғай жер салығын төлеушілер кірістер мен шығыстардың, 
мүліктің бөлек есебін жүргізуге жэне осы Кодексте белгіленген 
тэртіппен көрсетілген кызмет түрлері бойынша тиісті салық пен 
бюджетті төлеуге міндетті.

Салық салу объектісі: Жер учаскесін бағалау қүны бірыңғай 
жер салығын есептеу үшін салық салу объектісі болып табылады.

Жайлаулар, табиғи шабындыктар жэне арнаулы салық режимі 
қолданылатын кызметте пайдаланылатын басқа да жер учаскелері 
бойынша бірыңғай жер салығын есептеу жер учаскелерінің жиын- 
тық бағалау қүнының 0,1% ставкасын қолдану арқылы жүргізіледі.

Мысалы: Шаруа қожалығының жерінің бағалау қүны 
12000000 тенғе. Жер учаскесінің көлемі 450 га болса, онда 
есептелетін салық сомасы 12000 теңге болады.

Шаруа немесе фермер қожалықтары жер пайдалану қүқы- 
ғындағы бірыңғай жер салығын жер учаскесін пайдаланудың 
нақты кезеңі үшін есептейді.

Жер учаскесін пайдаланудың нақты кезеңі үшін жер учаскесін 
бағалаудың күны жер учаскесін бағалаудың күнын он екіге бөлу 
жэне жер учаскесін пайдаланудың нақты кезеңі айларының саны- 
на көбейту арқылы айқындалады.

Шаруа немесе фермер қожалықтары жер учаскесін басқа ша- 
руа немесе фермер қожалығына жалға берген кезде тараптардың 
эрқайсысы бірыңғай жер салығын жер учаскесін пайдаланудың 
нақты кезеңі үшін есептейді.

Егістік бойынша бірыңғай жер салығын есептеу жер учаске- 
лерінің жиынтық бағалау қүнына жер учаскелерінің жиынтық 
ауданын негізге ала отырып, мынадай ставкаларды қолдану жо- 
лымен жүргізіледі:
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Бірыцғай жер салыгыныц ставкасы
17-кесте

№
Жер учаскелерінің  

көлемі (гектар)
Салық ставкасы

1 2 3

1. 500-ге дей ін 0, 1 %

2. 501-ден  - 1000-ды  
коса алғанда

500 гектардан бағалау кұнының 0, 1% +
500 гектардан асатын гектарлардың багалау 
кұнының 0, 2%-ы

3. 1001-ден -  1500-ді 
қоса алғанда

1000 гектардан бағалау күнының 0, 2% +
1000 гектардан асатын гектарлардың бағалау 
құнының 0, 3%-ы

4. 1501 -д е н -3 000-ды  
коса алганда

1500 гектардан бағалау қүнының 0, 3% +
1500 гектардан асатын гектарлардың бағалау 
құнының 0, 4%-ы

5. 3000-нан жогары 3000 гектардан бағалау қүнының 0, 4%  +  
3000  гектардан асатын гектарлардың бағалау 
күнының 0, 5%-ы

Жалға алушының бірыңғай жер салығын есептеуі жер учас- 
кесін жалға алған айдан кейінғі айдан бастап жүрғізіледі.

Бірыңғай жер салығын есептеу кезінде жалға берушінің жер 
учаскесін нақты пайдалану кезеңіне жер учаскесі жалға берілғен 
ай қосылады.

Бірыңғай жер салығын төлеушілер эрбір кызметкер, сондай- 
ақ шаруа немесе фермер қожалығының басшыеы мен кэмелетке 
толған мүшелері үшін республикалық бюджет туралы заңда 
белғіленген жэне элеуметтік салықты есептеу жүргізілетін айдың 
бірінші күні қолданыста болған айлык есептік көрсеткіштің 20 
пайыз ставкасы бойынша әлеуметтік салық сомасын ай сайын 
есептеп отырады. Шаруа немесе фермер қожалығының кәме- 
летке толған мүшелерінің элеуметтік салықты есептеу мен төлеу 
жөніндегі міндеттемелері олар кэмелетке толған жылдан кейінгі 
күнтізбелік жылдың басында бекітіледі. Әлеуметтік салық- 
тың есептелген сомасы «Міндетті элеуметтік сактандыру ту- 
ралы» Қазақстан Республикасының Заңына сэйкес есептелген 
элеуметтік аударымдар сомасына азайтылуға жатады.
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Әлеуметтік аударымдар сомасы элеуметтік салық сомасынан 
асып түскен кезде, элеуметтік салықтың сомасы нөлге тең болады.

Бірыңғай жер салығын, элеуметтік салықты, төлем көзі-нен 
үсталатын жеке табыс салығын, жер бетіндегі көздердің су ресур- 
старын пайдаланғаны үшін төлемақыны, қоршаған ортаға эмис- 
сия үшін төлемақыны, элеуметтік аударымдарды төлеу, міндетті 
зейнетақы жарналарын аудару мынадай тэртіппен:

1) салық кезеңінің 1 қаңтарынан 1 қазанына дейін есептел- 
ген соманы төлеу ағымдағы салык кезеңінің 10 қарашасынан 
кешіктірілмей;

2) салық кезеңінің 1 казанынан 31 желтоқсанына дейін 
есептелген соманы толеу есепті салык кезеңінен кейінгі салық 
кезеңінің 10 сәуірінен кешіктірілмей жүргізіледі.

Әлеуметтік салыкты жэне толем козінен үсталатын жеке та- 
быс салығын төлеу жер учаскелерінің орналасқан жері бойынша 
жүргізіледі. Бірыңгай жер салығын толеушілерге арналған декла- 
рацияда бірыңғай жер салығының, әлеуметтік салықтың, толем 
козінен үсталатын жеке табыс салығының, жер беті көздерінің су 
ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақының, қоршаған ортаға 
эмиссия үшін төлемақының, міндетті зейнетақы жарналары мен 
әлеуметтік аударымдардың есептелген сомалары көрініс табады.

Бірыңғай жер салығын төлеушілерге арналған декла-ра- 
ция жер учаскесінің орналасқан жері бойынша салық органына 
есепті салық кезеңінен кейінгі салық кезеңінің 31 наурызынан 
кешіктірілмей табыс етіледі.

Б акы .іау сүр ак тар ы :
1. Арнаулы салык р еж им дері қандай салық төлеуш ілер үш ін енгізілген?
2. Біржолғы талон бойы нш а қандай салық төлеуш ілер салық төлейді?
3. Патент қүнын кім ж эне қалай анықтайды?
4. Оңайлатылған декларация арқылы салы қтөлеудің  шарттарын атаңыз.
5. Біржолғы талон, патентті кімнен ж ән е қалай алуға болады?
6. Ш ағын бизнес субъектілерінің іш інде жалпыға бірдей  белгіленген  

тәртіппен табыс салығын қандай төлеуш ілер қолдана алады ж эне салықты  
калай төлейді?

7. Ауыл шаруашылығы саласы нда қызмет ететін заңды түлғаларға 
патент берудің ерекш елігін көрсетіңіз.

8. Егер салық төлеуш і патент ж оғалтса не істеуі керек?
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8-тарау

САЛЫҚТЫҚ ӘКІМШШК

Салықтық бақылау дегеніміз -  салық қызметі органдарының 
салық заңдарының орындалуын, жинактаушы зейнетақы кор- 
ларына міндетті зейнетакы жарналарының жэне мемлекеттік- 
элеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдардың толық 
жэне уақтылы аударылуын бақылау.

Салықтык бакылаудың түрлері:
1) салық төлеушілерді тіркеу есебі;
2) салық салу объектілері мен салық салуға байланысты 

объектілерді есепке алу;
3) бюджетке түсімдерді есепке алу;
4) қосылған қүн салығын төлеушілерді есепке алу;
5) салық тексерулері;
6) камералдық бақылау;
7) салык төлеушілердің қаржы-шаруашылык кызметінің мо- 

ниторингі;
8) фискальдық жады бар бақылау-касса машиналарын қолда- 

нудың ережелері;
9) акңизделетін тауарлардың кейбір түрлерін таңбалау жэне 

акңиздік постыларды белгілеу;
10) мемлекет меншігіне айналдырылған мүлікті есепке алу, 

бағалау жэне сату тэртбін сақтауды тексеру;
11) уэкілетті жэне жергілікті атқарушы органдарға бақылау 

жасау.
Жоғарыда аталған салык бакылауының нысандарын тек 

салық органдары жүзеге асырады. Бүл басқа ешбір мемлекеттік
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органдарының салық бақылауы саласына араласуына кұқығы 
жоқтығын білдіреді.

Салық қызметі органдарына уәкілетті мемлекеттік орган мен 
салық органдары жатады.

Уэкілетті мемлекеттік орган -  мемлекет алдындағы салық 
міндеттемелерін орындауға сальщ бақылауын қамтамасыз ететін 
Қазакстан Республикасының Қаржы министрлігі.

Енді осы салықтық бақылаудың түрлеріне жекеше сипаттама 
береміз.

Салық төлеушілерді тіркеу есебі
Салық төлеушілердің салық қызметі органдарында тіркеу 

есебіне қойылуы салық бақылауының негізі болып табылады, 
себебі тіркеу есебі нэтижесінде салық қызметі органдары салық 
төлеушілер саны мен түрғылықты жері туралы толық ақпараттар 
алады.

Тіркеу есебі:
а) мемлекеттік тіркеу;
э) тіркеу есебіне қойылу сияқты екі түрде жүргізіледі.
Салық төлеушілерді мемлекеттік тіркеу -  салық төлеушілерге 

тіркеу нөмірін беру жэне салық төлеуші туралы мэліметтерді 
Қазақстан Республикасының салық төлеушілерінің мемлекеттік 
тізіміне енгізу.

Тіркеу есебі -  салық төлеушіні салық органында есепке 
қою, соның нэтижесінде салық толеушінің түрған жері, салық 
салу объектілері мен салық салуға байланысты объектілердің 
тиесілілігі белгіленеді, соңдай-ақ салық төлеушінің есептік 
сипаттамасындағы ағымдағы өзгерістер тіркеледі.

Салъщ салу объектілері мен салық салуга байланысты 
объектілерді есепке алу

Салық бақылауының бүл нысанын енгізу салық салу 
объектілері мен салық салуға байланысты объектілер жөнінде 
мемлекет толық ақпаратты біліп отыруына қажет.

Салық төлеуші салық міндеттемесінен келіп шығатын 
түсініктен, салық салу объектілері мен салық салуға байланысты 
объектілер есебін жүргізуі тиіс. Осыған сэйкес, салық төлеуші 
салық салу объектілері мен салық салуға байланысты объектілер 
есебін дербес жүргізеді.
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Бюджетке түсімдерді есепке алу
Бюджетке төленетін салык сомасы жэне басқа да міндетті 

төлемдерді есептеуді салық төлеушінің есепке тіркелген орны 
бойынша тікелей салық органы жүргізеді. Бүл ретте, есеп эрбір 
салық төлеуші бойынша жеке жэне салық төлеушінің жеке шоты 
арқылы іске асырылады.

Салық төлеушінің жеке шотында:
-  салық жэне басқа да міндетті төлемдердің есептелген со- 

масы;
-  салық тексерісі нэтнжесі бойынша (салық төлеуші шагым- 

данбаган жагдайда) салык органы есептеген бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдердің сомасы;

-  бюджетке (есептеу жэне кисаптау сомасы бойынша) төле- 
нетін басқа да міндетті төлемдердің төленген сомасы;

-  төлемдердің, өсімпүлдар мен айыппүлдардың сомасы 
көрсетіледі.

Бюджетке төленетін салық сомасы жэне басқа да міндетті 
төлемдерді салық төлеушінің жеке шоты арқылы есептеу бой- 
ынша, салык бақылауын жүргізу салық кызметі органдарының 
бюджетке төленуге тиіс салық жэне басқа да міндетті төлемдер 
сомасының бюджетке түскен не түспегендігін кадагалап жэне 
тиісті шаралар колдануга мүмкіндік береді.

Қосылган цүнга салынатын сальіқты төлеушілерді есепке алу
Қосылған қүн салығы бойынша, салық төлеушілерді жеке 

есепке қою аркылы мемлекет тарапынан салыктық бақылауды 
жүзеге асыру, салықтық бақылаудың басты бір нысаны болып та- 
былады.

Қосылган қүн салығы бойынша салык төлеушілерді есепке 
кою бойынша басты ереже тауарларды (жүмыстарды, қызмет 
көрсетулерді) өткізу бойынша айналымның молшерін енгізу бо- 
лып табылады.

Салык заңына сәйкес қосылған күн салығын төлеушілердің 
ішіндегі сату бойынша жылдык айналымының белгіленген то- 
мендіктің 12000 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын кэсіп- 
керлер, қосылған қүн салығын төлеуден босатылады. Бүл норма 
ең алдымен, тауарларды (жүмыстарды, қызмет көрсетулерді) 
өткізу бойынша жүзеге асыратын кәсіпкерлерге катысы бар. Бүл
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ретте, кезкелген (он екі айдан аспайтын) кезеңнің қорытындысы 
бойынша, тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу 
бойынша айналымның мөлшері ең төменгі айналымнан асатын 
болса, қосылған кұн салығы бойынша, салық төлеушілерді есеп- 
ке 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей қояды.

Осыған байланысты, қосылған құн салығы бойынша, салық 
төлеушілерді есепке койған кезде салық органы төлеушіге 
төлеуші ретінде есепке қойылғаны туралы куэлік береді, ол қатаң 
есеп беру бланкісі болып табылады.

Салық тексерулері
Салық тексеру -  салык кызметі органдарының салық заңдары- 

ның орындалуын тексеру.
Салық тексерудің:
-  құжатты тексеру;
-  рейдтік тексеру;
-  хронометраждық зерттеу сияқты түрлері бар.
Құжаттық тексерулер
Құжаттық тексерулер камералдық бакылау, салық салу 

объектілері мен салық салуға байланысты объектілер есебі бой- 
ыншауәкілетті органдардың деректер жэне салық бақылаушының 
басқа да нысандарының деректері нэтижесі негізінде жүргізіледі.

Құжатты тексеру салық жэне басқа міндетті төлемдердің 
дұрыс есептелініп, толық жэне уақытылы аударылуын қадағалау 
мақсатында жүргізіледі. Құжатты тексеру:

-  кешенді тексеру;
-  тақырыптық тексеру;
-  қарсы тексеру сияқты түрлерге бөлінеді.
Кешенді тексеру жылына бір реттен жиі емес жүргізіледі, ол 

салықтың жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің 
барлык түрлері бойынша салық міндеттемелерінің орындалуын 
тексеру.

Тақырыптык тексеру -  салықтың жэне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдердің белгілі бір жэне сол түрі бойынша 
жарты жылда бір реттен жиі емес жүзеге асырылатын, салықтың 
жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің жеке 
түрі бойынша салық міндеттемелерінің орындалуын тексеру.

Қарсы тексеру -  егер салықты тексеруді жүргізу кезінде салық

176



органында аталған тұлғаларга байланысты салык төлеушілердін 
жүргізілген операцияларының салык есебінде дүрыс көрсетілуі 
туралы қосымша ақпарат алу кажеттігі туындаған жағдайда, 
үшінші бір түлғаларға катысты жүргізілетін тексеру.

Рейдтік тексеру
Рейдтік тексеруді салык қызметі органдары жекелеген салық 

төлеушілерге қатысты олардың Қазақстан Республикасы заңда- 
рының жекелеген талаптарын, атап айтқанда:

1) салык төлеушілердің салық органдарында тіркеу есебіне 
койылуы;

2) фискальдық жады бар бақылау-касса машиналарын қолда- 
нудың дүрыстығы;

3) лицензияның жэне өзге де рүқсат ету қүжаттарының болуы;
4) акцизделетін өнімді өндіру, сақтау жэне сату ережесін 

сақтауы талаптарын орындауы мәселелері бойынша жүргізіледі.
Құжаттық тексеруден айырмашылығы, тексеру кандайда бір 

нақты салық төлеушіге қатысты жүргізіліп жатқанда, рейдтік 
тексеру бірден бірнеше салық төлеушілерге жүргізіледі (мысалы, 
бір көшеде орналаскан салық төлеушілерді тексеру немесе бірден 
бірнеше түнгі клубтарға тексеру жүргізу).

Хронометраждық зерттеулер
Хронометраждық зертеу мэлімделген кіріс сомасы мен нақты 

кіріс (оның ішінде, кірісті алумен байланысты шығыстар) айыр- 
маны белгілеу мақсатында жүзеге асырылады.

Хронометраждык зертеу негізінен шағын бизнес субъектіле- 
ріне қатысты, патент негізінде немесе оңайлатылған деклара- 
ция негізінде арнайы салық режимінде қызметін жүзеге асыра- 
тын, өздері салық сомасын дербес есептейтін жэне анықтайтын 
төлеуші жеке кэсіпкерлер мен заңды түлғаларға өткізіледі.

Осы салық бакылауының маңыздылығы хронометраждык 
зерттеу өткізу салык тексеруіне жатқызылып жэне салык тексеруі 
актісімен ресімделетіндігінде, ягни оның мэселесі бойынша 
салық сомасын есептеу жүргізуі мүмкін.

Салық сомасын есептеу нақты кіріспен мәлімделген кіріс со- 
масынан (оның ішінде кірісті алумен байланысты шығыстар) ал- 
шактылықты тапқанда жүргізіледі.

Камералдық бақылау. Камералдық бақылау -  салық
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төлеушілер берген сальщ есептелігін жэне басқа да кұжаітарды 
зерделеу мен талдау негізінде жүзеге асырылатын бақылау.

Камералдық бақылауға салық есептемесін салық төлеуші 
толық беруін, салық есептемесіне сэйкес келетін бағандар мен 
жолдарды толтыру дүрыстығын, салықтан босату немесе басқа 
да жеңілдіктерді пайдаланудың қүқық сәйкестігін, шағын биз- 
нес субъектілері үшін көзделген шарттардың сақталуын, сондай- 
ақ есептік көрсеткіштерді арифметикалық салыстыруды жүзеге 
асыруды тексеру кіреді.

Рейдтік жэне хронометраждық зерттеумен салыстырғада, ка- 
мералдьщ бакылаудың қорытындылары салық тексеруінің акті- 
сімен ресімделмейді. Салық есептемесін толтыруда қате, мэлі- 
меттер арасындағы қарама-қайшылықтар, сондай-ақ шағын бизнес 
субъектілері үшін көзделген шарттардың орындалмауы анықталса, 
салық төлеушіге камералдық бақылау қорытындысы бойынша 
жіберілген қателіктерді жою туралы хабарлама жіберіледі.

Салық төлеушілер монитрингі
Мониторинг салық салу базасын анықтау мен тауарлардың 

(жүмыстардың, қызмет көрсетулердің) өзіндік қүнын қалыптас- 
тырудың негіздемесіне талдау жүргізу, қаржы, валюта заңдарын, 
қолданылатын нарықтық бағаларды сақтау мақсатында салық 
төлеушілердің қаржы шаруашылық қызметін байқау жүйесін 
қолдану жолымен жүзеге асырылады. Салықтөлеушілердің мони- 
торингі республикалық жэне аймақтық деңгейде жүргізіледі.

Республикалық мониторингке жататын салық төлеушілердің 
тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді. Аймақ- 
тық мониторингке жататын салық төлеушілердің тізбесін 
уэкілетті мемлекеттік орган белгілейді.

Фискалъдық жады бар бацылау -  касса машиналарды 
цолдануды бақылау

Қазақстан Республикасының аумағында сауда операцияла- 
рын жүзеге асыру кезеңінде немесе қолма-кол акша, банктік 
төлем карточкалары, чектер арқылы қызмет корсеткенде, түтыну- 
шылармен ақшалай есеп айырысу міндетті түрде фискальдық 
жады бар бақылау-касса машиналарын қолдану жэне тұтынушы- 
ның қолына бақылау чегін беру арқылы жүргізіледі.

Мынадай тұтынушылардың фискальдық жады бар бақылау-
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касса машиналарын қолданбай салык есебін жүргізуіне рүқсат 
берілген:

-  қызметі шағын бизнес субъектілеріне арналған арнау- 
лы салық режимі шеңберінде бір жолғы талон немесе патент 
негізінде жүзеге асыратындар;

-  егер салық төлеуші кэсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеуден 
өткен кезден бері 6 ай өтпеген болса;

-  шаруа (фермер) қожалықтарына арналған арнаулы салық 
режимі шеңберінде қызмет жасайтындар;

-  түбіртектерді, билеттерді, талондарды, пошта төлемі белгі- 
лерін немесе чектеріне теңестірілген басқа да қатаң есептеме 
күжаттарын бере отырып, халыкка қызмет көрсететіндер;

-  адвокаттар.
Акцизделетін тауарлардың кейбір түрлерін таңбалау жэне 

акциздік постыларды бекіту
Казақстан Республикасының заңнамасымен акңиздік таңба- 

лауға жататын акңизделетін тауарлардың тізбесі бекітіл-ген.
Таңбалауға:
-  спирттің барлык түрі;
-  алкоголь өнімі;
-  темекі бүйымдары;
-  күрамында темекі бар өзгешелей бүйымдар жатады.
Акңиздік алым таңбасы -  өнімнің бірлігіне әкелетін геогра-

фиялық жолағы бар таңба. Есептік бақылау таңбасы -  бүл нақты 
өнім бірлігі туралы бекітілген бірегей ақпаратты қорғау деңгейі 
бар таңба.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі салық бақы- 
лауын жүзеге асыру максатында салық төлеушінің аумағына 
акңиздік постылар белгілейді.

Мемлекет меншігіне айналдырылган мүлікті есепке алу, 
сақтау, багалау және сату тәртібін тексеру

Мемлекет меншігіне айналдырылған мүлікті есепке алу, 
сақгау, бағалау және өткізу тэртібін сақтауға, оны өткізуден 
бюджетке түскен акша түсімінің толыктығы мен уактылығына 
бақылау жасауды салық қызметінің органы жүзеге асырады.

Бүл орайда, салық бақылауы мынадай негіздер бойынша, 
мемлекет меншігіне түскен мүлікпен жүзеге асырылады:
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-  мемлекет меншігіне сот актілері негізінде тәркіленген;
-  мемлекет меншігіне айналдырылған сот актілерінің негізін- 

дегі заттай айғақтар;
-  белгіленген тәртіпте иесіз деп танылған;
-  мемлекет меншігіне белгіленген тәртіпте тегін өткен, соның 

ішінде «Мемлекет пайдасындағы тауардан бас тарту» кеден 
режимінде рэсімделген тауарлар мен көлік кұралдары;

-  мемлекетке мұралау, иесіз мұра құқығы бойынша өткен;
-  қазыналар жэне (немесе) олжалар.
Кореетілгендерді ескере отырып, салық қызметінің органы 

мемлекет меншігіне айналдырылған мүлікті есепке алуды, сақ- 
тауды, бағалауды жэне өткізу тэртібін сақтауды, оны өткізуден 
бюджетке түскен акша түсімінің толықтығы мен уақтылығына 
салык бақылауын жүзеге асырады. Мемлекет меншігіне айнал- 
дырылған мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау жэне өткізу тэртібін 
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

Уәкілетті және жергілікті атқарушы органдарга бақылау 
жасау

Салық қызметі органдары салық жэне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдердің дүрыс есептеліп, бюджетке 
уақтылы аударылуы жөнінде уәкілетті жэне жергілікті атқарушы 
органдардың кызметін бақылауды жүзеге асырады.

Салық қызметі органдары уәкілетті мемлекеттік жэне 
жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-кимыл жасайды, 
Қазакстан Республикасының заңнамасына сэйкес бірлескен 
бақылау шараларын эзірлейді жэне қабылдайды, өзара ақпарат 
алмасуды қамтамасыз етеді.

Уәкілетті мемлекеттік жэне жергілікті атқарушы органдар 
салықтық бақылауды жүзеге асыру жөніндегі міндеттерді орын- 
дауда салық қызметі органдарына жэрдемдесуге тиіс.

Салық қызметі органдары мен кеден органдары өздеріне жүк- 
телген салықтык бакылауды жүзеге асыру жөніндегі міндеттерді 
озара іс-қимыл жасау арқылы орындайды.

Салық қызметі органдары мен жергілікті атқарушы органдар 
салық жинауды жүзеге асыру бойынша белгіленген тәртіппен 
бір-бірімен өзара іс-кимыл жасайды.

180



Бақылау сұрақтары:
1. Салықтық бақылауды қалай түсінесіз?
2. Салықтық бақылаудың түрлерін атаңыз.
3. М емлекеттік тіркеу мен тіркеу есеб ін  ж үргізудің  айырмасын көр- 

сетіңіз.
4. Салык төлеуш інің  жеке шоты не үш ін қажет?
5. Салықтық бакылау м ен салықтык тексерудің айырмашылығын көр- 

сетіңіз.
6. Салықтық тексерудің түрлерін атаңыз.
7. Рейдтік тексеру, хронометражды қ зерттеу, камералдык бақылау 

деген ді қалай түсін есіз, олардың айырмашылығы неде?
8. Фискальдык жады бар бакылау -  касса машиналарын кандай салык 

төлеуш ілердің м індетті түрде колдануы қажет?
9. Салық төлеуш ілер мониторингі қандай мақсатта ж үргізіледі?
10. Қандай тауарлар акңиздік маркамен таңбалануға тиісті?



Бақылауға арналған есептер

№ 1-есеп
Ж еке тұлғаны ң м үл ік  салы ғы н аны қтаңы з, ж ек е тұлға 1-топтағы  

м үгед ек . Ж еке тұлған ы ң  А лм аты дағы  м үліктері:
- ж ер  у ч аск есі 8 -4 0 0 0  кв. м ., у ч аск ед е  орналасқан ү й  8 -4 5 0  кв. м, 

ж эн е  м он ш а 8 -2 5  кв. м , гараж  8 -2 5  кв. м, м үліктің  кұны  -  1 7 5 1 0 0 0  тең ге.
- пәтер  8 -1 5 0  кв. м , құны  1 9 0 0 0 0 0 0  тең ге, б ұ л  п әтер д і ол ж алға  

ө тк ізед і.
-  автом оби л ь дер і, Л а д а -У -1 3 0 0  куб. см , ш ы ққан ж ы лы  1983 ж ., М аз- 

д а  У -2 3 0 0  куб см ., ш ы ққан ж ы лы  1995 ж ., Р ен о  У -2 7 0 0  куб. см , ш ыққан  
ж ы лы  2 0 0 3  ж.

№ 2-есеп
Ж еке тұлғаны ң ж ек е табы с салы ғы ны ң сом асы н аны қтаңы з. Ж ел- 

тоқсан  айы нда ж ек е тұл ға  к ел есід ей  табы стар  тапты.
- түск ен  жалақы  көл ем і -  5 6 0 0 0  тең ге
- к әс іп оры н м ен  төл ен ген  м едици налы к көм ек -  8 7 0 0 0  тең ге.
- к ітапқа төл ен ген  гон орар  -  1 5 0 0 0 0  тең ге.
- іссапар  қы зм етіне т ел ен г ен  сом а  (норм алар ш егін д е  ) -  1 2 0 0 0  

тең ге.
- зейн етақы  ж инақтауш ы  қоры нан алы нған т ө л ем д ер  - 1 6 0 0 0 0  тең ге.
- квалиф икациясы н ж оғары латуға б ер іл ген  со м а  -  120 0 0 0  теңге.

№ 3-есеп
Заңды  тұлғаны ң м үлік  салы ғы ны ң сом асы н аны қтаңы з. Заңды  

тұлғаны ң м енш ігін де:
- ғимарат, оны ң құны  1. 01 . 08  ж ы лға 8 9 0 0 0 0 0  теңге;
- қойм а, оны ң орташ а ж ы лды қ құны  2 0 0 9  ж ы лға 1 2 0 0 0 0 0  тең ген і 

құрады .
- А лм аты  қаласы нда ж ер  уч аск есі 8 -2  г а . , ғим арат 8 -  150 кв. м, ж эн е  

койм а 8 -1 2 0 0  кв. м.
- А лм аты  қ ал асы н да А З С -тер  ж ел іс і, 8 -5 0  кв. м  -6  А ЗС .
- К ел ес ід ей  автокөліктері бар, 25  оры нды  автобус, ш ы ққан жылы  

1995 ж . , А уди  V- 2 3 0 0  куб. с м . , ш ыққан жы лы  2 0 0 5  ж.

№ 4-есеп
« А д и л ь »  кэсіп ор ы н  бойы нш а (р ези д ен т ) к ел есід ей  м эл ім ет  көр се-  

тілген:
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№
п/п

Көрсеткіш тер Өлшем
бірлігі

1-токсан 2-тоқсан 3-токсан 4-тоқсан

1 Тауар өткізу мың
теңге

25800 26100 26200 25600

2 Кызмет
корсету

мың
теңге

600 650 652 590

3 ККС ескере  
отырып, басқа 
үйы мнан тауар 
алуға кеткен 
шығындар

мың
теңге

2500 2460 2450 2400

4 Еңбекакыға
кеткен
шығындар

мың
теңге

1250 1280 1380 1680

К ест ед е  к өр сет іл ген  м эл ім еттен  баска кэсіп оры н к ел есід ей  опера- 
цияларды  ж ү зе г е  асырған:

1. 2011 ж ы лды ң м аусы м ы нда к әс іп оры н  12 млн. тең геге  гим арат са- 
ты п алды , алай да, б ү л  м үліктің  бухгал терл ік  есеп т ег і балансты к кұны  
18 млн. тең ген і күрайды , күн балансы  1-топ бойы нш а ш ы ғу -  9 ,0  млн. 
теңге;

2. 201 Іж ы лды ң сэу ір  айы нда к эсіп ор ы н  е з  кы зметкері А .Б . Бөлеков- 
ты 14 күнге б іл ік т іл іг ін  к өтеру м аксаты нда баска ж ер ге  іс  сапарға  
ж іб ер д і , о сы  қы зм еткеріне эр  тэу л іг ін е  9 ,5  мы ң тең ге  т ө л ед і, ж олы на  
кеткен акш а -  6 0  м ы ң тең ге ж эн е  конакүйгс бер іл ген  акш а сом асы  -  140 
мы ң теңге;

3. 2011 ж ы л ды ң қы ркүйек айы нда к әсіп оры н 3 ,8  м лн . тең геге  алын- 
ған ж ер  у ч аск есін  іске қосты , ол уч аск е 2 0 0 6  ж ы лды ң мам ы р айы нда 2 
млн. тең геге саты п алынған;

4. 2 0 0 8  ж ы лды ң м аусы м ы нда бол ған  ж үкке басы лған ө н ім д ер  бой -  
ы нш а к үм эн д і м ін деттем ел ер  3 9 0 , 0 мы ң. тең ге  бол ды , заң ды  түлға бүл  
сом аны  ш егер уге  ж іб ер д і

5. «Е рм ек » А Қ -н ы ң  өн д ір іст ік  ш аруаш ы лы к кы зм еті бойы нш а  
алы нған д и в и д ен д  сом асы  2 0 1 0  ж . 2 3 9 , 0  мы ң теңге;

6. Табы с алуға бағы тталы п есеп т ел ген  басқа д а  ш егер ім дер  2011  
жы лы  4 2 6 0 0  м ы ң теңге;

8. 2011 жьшы кәсіпоры н өз кызметкері болып табьш майтын А . К ебіс- 
баевқа оқуы на кеткен ш ығы н(оқуы на кеткен ақшаны аталған түлға осы  
кэсіпоры нда үш  ж ылды ң ж үм ы с ж асап қайтару шарты бар) 3 0 0  мың теңге;

9. 2 0 1 0  ж ы лды ң н эт и ж есі бойы нш а залал сом асы  3 0 0  мы ң теңге;
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10. 2011 ж ы л бой ы н ш а авансты қ т ө л ем  сом асы  11 млн. тең ге.
11. Қ аңтар айы нда кайтары м сы з н ег ізд е  қарж ы лы қ көм ек бер ілді:

1620 , 0  тең ге
Т абу керек:

2011 ж ы лға корпоративтік табы с салы ғы ны ң сом асы н аны қтаңы з?

№ 5 -е с е п
«К ұры л ы с» Ж Ш С -н ы ң 2011 ж ы лға корпораңиялы қ табы с  

салы ғы ны ң сом асы н аны қтаңы з .
«К ұры л ы с» Ж Ш С  2011 жылы к ел ес ід ей  табы с тапты (теңге):
- тауарды  сатудан  түск ен  табы с — 3 4 0 0 0 0 0  тең ге.
- м ін д етт ем ел ер д і есе п т ен  ш ы ғарудан т ү ск ен  табы с -  4 2 0 0 0 0  тең ге.
- ж арғы лы қ капиталға салы м  р ет ін д е  ө т еу с із  алы нған ғим арат -  

1 5 0 0 0 0 0  тең ге.
- м ем лекттік  бағалы  қағаздар бой ы н ш а д и в и д ен дт ер  -  2 6 0 0 0 0  тең ге. 
К ел ес ід ей  т ө л ем д ер  ж асады :
- Ж Ж Т  ал ум ен  байланы сты  ш ы ғы ндар -  2 1 2 0 0 0 0  тең ге.
- к ү м эн д і талаптар бойы нш а ш егер ім д ер  -  1 5 0 0 0 0  тең ге.
- эл еум етт ік  т ө л ем дер г е  ж ұм сал аты н ш ы ғы ндар -  4 5 6 0 0 0  тең ге.
-  ғы лы м и-зерттеу ж обалары на ж ұм салаты н ш ы ғы ндар -  2 3 0 0 0 0  теңге.

№ 6 -е с е п
Қ Р -ды ң  р е зи д ен т  е м ес  заң ды  түлғасы ны ң 2011 ж ы лға корпорациялы қ  

табы с салы ғы н аны ктаңы з.
Заңды  тұлға Қ Р -ды ң  р ези д ен т  ем ес  тұлғасы , түракты  м ек ем е құры п  

ж ұм ы с іст ей д і, ол 2011 жы лы  к ел ес ід ей  табы с тапты  (мы ң. тең ге)
- тауарды  сатудан  түск ен  табы с -  6 0 0 .
- ғимаратты  ө тк ізу  к езін д ег і құн ө с ім ін ен  т ү сет ін  табы с -  1000 .
- о ң  бағам ды қ айы рм а -  500 .
К ел ес ід ей  т ө л ем д ер  ж асады :
- Ж Ж Т  ал ум ен  байланы сты  ш ы ғы ндар -  9 0 0 .
- Салы қ Б асқарм асы  есеп т ег ен  айы ппұл к ел ем і -  3 00 .
- тапсы ры с б ер у ш і е се п т ег ен  айы ппұл к өл ем і -  100.
- көл ік  құралдары на салы наты н салы қ сом асы  -  25 .

№ 7 -е с е п
« А л си »  ф ирм асы  п р ези д ен т ін ің  2011  ж ы лғы  ақпан айы на ж ек е та- 

бы с салы ғы н аны қтаңы з?
« А л с и »  ф ирм асы ны ң п р ези д ен т і 2011 ж ы лды ң ақпан айы нда кел есі-  

д ей  табы с тапты:
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- түскен жалақы көлемі
- «А лси» фирмасынан пэтер  
-балаларынан мерейтойына сый ретінде үй
- мерейтойы на шығарған кітап үш ін каламакы

102000 т. 
2 6 00000  т. 
3 7 00000  т. 
100000 т.

№ 8-есеп
Э. Ж . С ы зды қованы ң 2011 ж ы лға ж ек е табы с салы ғы н аны қтаңыз:
Э. Ж . С ы зды қова 2011 ж ы лы  к ел есід ей  табы с тапты:

Ж еке адвокатты ң арнайы  салы қ р еж и м ін , табы с салы ғы н ж эн е  ж еке  
адвокатты ң әл еум еттік  салы ғы н аны қтаңы з?

Қаңтар айы нда ж еке адвокатты ң табы сы  1700  0 0 0  тең ғен і қүрады , 
ж алдам алы  ж ұм ы сш ы лары  бар, 10 адам ны ң ж алақы сы  25 0 0 0  тең ге, 
6 адам ны ң ж алақы сы  3 5 0 0 0  т ең ге  ж эн е  35 адам ны ң ж алақы сы  1 2000  
теңғе.

Заңды  түлғаны ң арнайы  салы қ р еж и м ін  ж э н е  табы с салы ғы н  
аны қтаңы з?

Заңды  тұл ға  қаңтар айы нда 6  0 0 0  0 0 0  тең ге алды , ақпанда 12 0 0 0  0 0 0  
тең ге  ж эн е  науры з айы нда 10 0 0 0  0 0 0  тең ге алды , оны ң ш таты нда 25  
адам  бар ед і, қаңтар айы нда қосы м ш а 2 0  адам , ақпан айы нда 4 0  ж эн е  
науры зда 15 адам  ж ұм ы сқа тарты лды . Ш таттағы  адам дар ж алақы сы  
2 0  0 0 0  тең ге , қосы м ш а ш ақы ры лған қы зм еткерлер ж алақы сы  1 5000  
теңге.

«К ари на» ком паниясы  2011 ж ы лды ң б ір ін ш і тоқсаны н да к ел есід ей  
операциялар кабы лдады  (мы ң. т ең ге  Қ Қ С  қоспағанда):

- 12 5 0 0 , 0  тең геге халы қаралы қ тасы м ал ж асады ;
- кел ісім  бойы нш а 2 5 0 0 , 0  тең ге  к ө л ем ін д е  қы зм ет к өр сетті (ком па- 

ния ү л е с і көр сеткен  қы зм еттен 10%  құрады );
- экспортқа тауарларды  ти еу  ж эн е  тасу  -  6 2 5 0 , 0;
- деп о зи тт ер  бойы нш а сы йақы лар -  125, 0;

- жылдык жалакы көлемі

- адвокаттык қызметтен түске табыс
- мемлекеттік акңиялар бойынш а дивидендтер  
-корпораңиялық акңиялар бойы нш а дивидендтер  

-жинақтаушы зейнетақы қорынан төлем дер

2600 0 0  т. 
350000  т. 
600000  т. 
7000 0 0  т. 

120000 т.

№ 9-есеп

№ 10-есеп

№ 1 1 -е с е п
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- Қ Р территориясы нда транспортты к-экспедициялы қ қы змет -  4  0 0 0 ,0 ;
- ж ек е тұлғаларға б ір  реттік  к ел ісім  бой ы н ш а төл ем  -  2 5 0 , 0;
- 2 5 0 , 0  тең ге  к өл ем ін е  салы қ төл ен д і;
- кредит бойы нш а р ези д ен т  ем ес  тұлғаларға сы йақы лар -  1 7 5 0 , 0;
- 5 6 0 0 , 0  тең геғе  ж анар -ж ағар  м ай саты п алынды ;
- запас бөл ш ек тер  им портталды  (к еден д ік  құны  -  2 5 0 0 , 0). 
«К ари н а» ком паниясы ны ң 2011 ж ы лғы  Қ Қ С  сом асы н аны қтаңы з?

№ 1 2 -е с е п
Б ю дж етке т ел ен ет ін  Қ Қ С -ы н аны қтаңы з.
Заң ды  тұлға  к ел ес ід ей  операциял ар ж үр гізд і:
- тауар өтк ізуден  түск ен  табы с (бүр ы н  пайдаланы лған Қ Қ С ) -  1200 , 

0  тең ге.
-таеы м алдау кы зм етін  к өр ееткен і ү ш ін  табы с (е /у  Қ Қ С ) 9 0 0 ,0  тең ге.
- м атериалдар ү ш ін  сатуш ы ларға т ө л ен д і (бүры н  пайдаланы лған  

Қ Қ С ) -  5 0 0 , 0  тең ге.
- м үлікті ж алға б ер у д ен  түск ен  табы с (бүры н  пайдаланы лған Қ Қ С )

-  1500 , 0  теңге.
- тауар тасы м алдауш ы ларға ақы т ө л ен д і (бүры н пайдаланы лған  

Қ Қ С ) -  5 0 0 , 0  тең ге.
- 1 5 0 0 0  тең геге  ж арн ам а р ет ін д е  тауар тараты лды  (б ір  тауар қүны  

2 0 0 0  тең ге)

№ 1 3 -е с е п
2011 ж ы лғы  корпоративті табы с салы ғы н аны қтаңыз:

Заңды  түлға к ел ес ід ей  табы с тапты:
- тауар сатудан түск ен  табы с -  4 5 0 0 , 0  тең ге.
- қы зм ет к өр сетуд ен  т ү ск ен  табы с -  12 0 0 , 0  тең ге.
- заң ды  түлғадан  ө т еу с із  т үр де  алы нған м үл ік  -  1000, 0 тең ге.
- к ү м эн д і м ін д етт ем ел ер  бой ы н ш а табы с -  12 0 0 , 0  теңге.
- д и в и д ен дт ер  -  1500 , Отеңге.
Заңды  түлғаны ң табы стары :
- Ж Ж Т -ты  ал уға  байланы сты  ш ы ғы ндар -  1700 , 0  тең ге.
- ам ортизациялы қ төлем дер:
1. Ғим арат (орташ а ж ы лды қ қүны  8 9 0 0 , 0  тең ге) -  8 0 0 , 0  тең ге.
2 . О ф и стік  қ үрал-ж абды қ (орташ а ж ы лды қ күны 1200 , 0  тең ге) -  

5 0 0 , 0  тең ге.
3. М аш иналар (орташ а ж ы лды қ күны  3 0 0 0 , 0  тең ге) -  150 , 0  тең ге.
- Ж ө н д еу ге  кеткен ш ы ғындар:
1. Ғим арат (орташ а ж ы лды қ қүны  8 9 0 0 , 0  тең ге) -  6 0 0 , 0  тең ге.
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2. О ф и стік  күрал-ж абды к (орташ а ж ы лды к күны  1200, 0  тең ге) -  
150 , 0  теңге.

3. М аш и на (орташ а ж ы лды к кұны  3 0 0 0 , 0  тең ге) -  2 0 0 , 0  тең ге.
- іссапарга кеткен ш ы ғы ндар (б и л ет  5, 0  тең ге  6 күнге қонакүй ж ал- 

д а у  -  4 , 0  тең ге) -  5 0 0 , 0  тең ге.
- қайы ры мды лы қ көм ек -  1 2 3 0 0 0  тең ге.

№ 14-есеп
Қ Р-ны ң р ези д ен т  е м ес , 2011 жы лы  өз қы зм етін  түрақты  м екем е  

қүры п кы зм ет етет ін  занды  түлғаны ң корпорациялы к табы с салы ғы ны ң  
сом асы н аны қтаңы з.

Заңды  түлға  2011 жы лы  к ел есід ей  табы с тапты  (м ы ң. теңге):
- қы змет к өр сетуден  түек ен  табы с -  2 4 0 0 .
- м үлікті ж алға б ер у д ен  түск ен  табы с -  800 .
-  д и в и д ен дт ер  -  1550 .
- ғимаратты  өтк ізу  к езін дегі қүн ө с ім ін ен  т ү сет ін  табы стар -  5000 . 
К ел ес ід ей  т ө л ем дер  ж асады :
- Ж Ж Т ал ум ен  байланы сты  ш ы ғы ндар -  1500.
- к үм эн д і м ін д еттем ел ер  бой ы н ш а табы стар -  6 00 .
- Е м д еу  ком плексін ің  кұры лы сы на кеткен ш ы ғы ндар -  1200 .

№ 15-есеп
Б ю дж етке т ө л ен ет ін  КҚС-пя аны қтаңы з.
Е сеп тік  пери одтағы  к эсіп оры н ны ң көрсеткіш ері:
- м үлікті ж алға б ер у д ен  түск ен  табы с -  2 3 0 0  мы ң тең ге.
- м үлікті сатедан  түск ен  табы с -  3 0 0 0  мы ң тең ге.
- н егізг і кұралдарды  сатудан түск ен  табы стар -  2 4 0 0  м ы ң теңге.

№ 16-есеп
2011 ж ы лы  « А қ б и д а й »  Ж Ш С  к ел есід ей  табы с тапты:

- қы зм ет к өр сетул ер ден  түск ен  табы с -  5 0 0  мы ң тең ге.
- соя сатудан  түск ен  табы с -  8 0 0  мы ң теңге.
- би д ай  сатудан түск ен  табы с -  9 0 0  мың теңге.
- арпа сатудан түск ен  табы с -  7 0 0  мы ң тең ге.
- м ін д етт ем ел ер д і есеп т ен  ш ы ғарудан түск ен  табы с -  5 0 0  мы ң теңге. 
К ел ес ід ей  тө л ем дер  ж асады :
- Ж Ж Т  алум ен  байланы сты  ш ы ғы ндар -  100 мы ң тең ге.
- салы к т ө л еу ге  кеткен ш ы ғы ндар -  2 0 0  мы ң тең ге.
С оны ң іш ін д е

- ж ер  салы ғы  -  50  мы ң тең ге.

187



- м үл ік  салы ғы  -  8 0  мы ң тең ге.
- көл ік  салы ғы  -  70  мы ң тең ге.
«А қ б и д а й »  Ж Ш С  тауарды  саты дан түск ен  120, 0  мы ң тен ге  табы сты  

к өр сетп еген .
« А қ б и д а й »  Ж Ш С -н ің  2011 ж ы лдағы  корпорациялы к табы с салы ғы н  

аны қтаңы з?

№17-есеп
« Б іл ім »  А А Қ -н ы ң  2011 ж ы лға корпорациялы қ табы с салы ғы н анык- 

таңы з.
« Б іл ім »  А А Қ  наш ар ести тін  балаларға б іл ім  б е р у  сал асы н да  қы змет  

етед і.
2011 жы лы  «Б іл ім »  А А Қ  к ел есід ей  табы с тапты , мы ң теңге:
-  б іл ім  бер у  к ы зм етінен  тапқан табы с -  9 0 0 .
- м үлікті ж алға б ер у д ен  түск ен  табы с -  2 0 0 .
-  «  С о р о с  Қ оры н ан» грант -  800 .
-  ө т еу с із  алы нған м үл іктен  түск ен  табы с -  300 .
-  к ү м эн д і м ін д етт ем ел ер  бой ы н ш а табы с -  5 0 0 .
-  ортақ м енш ік тен  алы нған табы стар — 600 .
Т ө м е н д е г ід е й  т ө л ем дер  ж асады :
- Ж Ж Т  алум ен  байл аны сты  ш ы ғы ндар -  2 0 0 0 .
- к ү м эн д і м ін д етт ем ел ер  бой ы н ш а т ө л ем д ер  -  4 0 0 .
- н еси е  бойы нш а т ө л ем д ер  -  2 0 0 .

№18-есеп
2011 ж ы лды ң ақпан айы ндағы  ж ек е түлғаны ң  

аны қтаңы з.
Ж еке түлғаны ң табы стары :

- есептелген жалақы

- «А л си» вомпаниясынан мүлік
- балаларының атынан берілген мүлік
- шығарылған кітап бойы нш а қаламақы

- төленген медицинальщ  көмек 
-лотерея бойы нш а үтыс 
-берілген арнайы киім

№19-есеп
Э .Ж . С ы зды кованы ң 2 0 1 2  ж ы лды ң науры з айы ндағы  ж ек е табы с  

салы ғы н аңы қтаңы з.
Сы зды кованы ң науры з айы ндағы  табы стары :

ж еке табы с салы ғы н

102000 т. 
2 600000  т. 
3 700000  т. 
100000 т. 
120000 т. 
4 50 0  т. 
150000 т.
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- есептелген жалакы 260000  т.

- адвокаттық кы зметтен түскен табыс 3500 0 0  т.

- мемелекеттик акциялар бойы нш а дивиденттер 6000 0 0  т.

-корпорациялык акциялар бойы нш а дивиденттер 700000  т.

- Ж ЗҚ төлем дер 120000 т.

-колданылмаған жазғы демалы с үш ін сыйақы 80000  т.

-берілген арнайы киім 120000 т.

-сактандыру корынан алынған төлем дер 80000  т.

№ 20-есеп
Ж еке тұлғаньщ  2 0 1 2  ж ы лды ң кантар айы ндағы  ж ек е табы с салы ғы н  

аңы ктаңыз.
Ж еке тулғаны ң табы стары :

- есептелген жалақы
- мүгедектік үш ін алынатын зейнетакы
- мемлекеттік әлеуметтік көмек
- кәсіпорын төлеген жолдама
- берілген спец киім
- кәсіпорыннан алынған пэтер
- пайлык инвестициялық кордан алынған дивиденттер

№ 21-есеп
3-топтағы  м үтедектің  м енш ікке салы наты н салы ғы н аны қтаңы з. 

А лм аты  қаласы нда ж еке түлғаны ң м ен ш іг ін де:
- ж ер  уч астк іс і 8 -2 5 0 0  кв. м . , сол  ж ер д е  орналасқан ү й  8 -2 5 0  кв. м, 

м он ш а 8 -4 5  кв. м , гараж  8 -3 5  кв. м . , м үліктің  кұны  -1 7 5 1 0 0 0  тең ге.
- пәтер  8 -1 5 0  кв. м, қүны  1 9 0 0 0 0 0 0  тен ге, п әтер д і ж алға б ер іп  отыр.
- автокөліктері, Л а д а -У -1 5 0 0  куб. см , ш ыққан жы лы  19 9 3 . М аз- 

д а  У -2 2 3 0 0  куб  см ., ш ыққан жы лы  1999 , Р ен о У -3 0 0 0  куб. см , шыққан  
жы лы  2 0 0 0 .

№ 22-есеп
Ж еке кәсіпкерлік  «А » -н ы ң  2 0 1 2  ж ы лды ң мамы р айы ндағы  әлеум ет-  

тік  салы ғы н аңы қтаңы з.
Ж К  « А »  ш таты нда 28  ж үм ы сш ы  бар; 1 дирек тор  -  жалақы сы  

2 3 0 0 0  т.; 1 бухгалтер  -  ж алақы сы  2 0 0 0 0  т; 10 отанды к ж үм ы сш ы - 
ж алақы сы  1 2 0 0 0  т.; 6 инженер ж алақы сы  1 4 0 0 0  т.; 10 ш етел дік  
ж ум ы сш ы  ж алақы сы  11000  т., 2 0 0 9  ж ы лды ң мамы р айы нда директор, 
б ухгал тер  ж эн е  ш етел дік  и н ж ен ер л ер  2 6 0 0 0  тең ге сы йакы , 4 5 0 0 0  теңге  
м атериалды қ көм ек  көм ек алды.

2 4 0 0 0  т. 
600 0  т. 
13000 т. 

260000  т. 
2 5 0 0 0  т.
1200000  т. 
7 5000  т.
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№23-есеп
«С ам ал » Ж Ш С -н ің  2 0 1 2  ж ы лға корпорациялы қ табы с салы ғы н  

аны қтаңдар (м ы ң. тең ге)
«С ам ал » Ж Ш С -н ің  2 0 1 2  жылғы  табы стары :
- тауарды  сатудан түск ен  табы с -  2 2 0 0 0 0 0  т.
- м үлікті ж алға  б ер у д ен  түск ен  табы с -  3 0 0 0 0 0  т.
- д и в и д ен ттер  -  2 0 0 0 0 0  т.
- боры ш ты  талап етуді басақаға б ер у д ен  түск ен  табы с - 6 0 0 0 0 0  т. 
Ш ы ғындары :
- Ж Ж Т  табуга  кеткен ш ы ғы ндар -  8 0 0 0 0 0  т.
- Салы қ ком итетім ен  е сеп т ел ген  айы ппүл сом асы  -  2 0 0 0 0 0  т.
Салы қ декаларациясы  25 . 10. 2 0 1 0  жы лы  өтк ізіл д і.
К орпорациялы қ табы с салы ғы  3 0  к үн  кеш іктір іл іп  т өл ен д і.
Қ Р ¥ л т т ы қ  банк тің  қайта қарж ы ланды ру ставкасы  =  7 , 5% .

№24-есеп
Б .Е . Ә убәк ір ов ан ы ң  2 0 1 2  ж ы лды ң мам ы р айы на есеп т ел ген  ж еке та-

б ы с салы ғы н аны қтаңы з.
Б .Е . Ә у б әк ір о в а  мам ы р айы нда алы нған табы стары :

-есептелген  жалақы 2 3 0 0 0  т.
- қайтарымсыз түрде, әпкесінен алынған мүлік 2 3 0 0 0 0 0  т.
- оку карыз үш ін алынған каламақы 2 5 0 0 0  т.
- «Бинго» лотереясы  бойы нш а үтысы 5 000 0 0  т.
- Ж ЗҚ алынған төлем дер 120000 т.
- пайдаланылмаған еңбек демалы сы  үш ін алынған төлем дер 8 0000  т.
- берілген спең киім 120000 т.
- сақтанды ру шартгары бойы нш а алынған төлем дер, жүмы с 8 0 0 0 0  т.
беруш і аударган

№25-есеп
Р ези д ен т-за ң д ы  түлғаны ң ө з  қы зм еткерлер іне есеп т ег ен  еңбекақы  

сом алары  к ел есід ей  (теңге):

№ п/п Аты- ж өні айлар Ақпарат: 
асырауындағы  

адам туралы
каңтар ақпан наурыз

1 Е. К. М олдабеков 180500 178600 179000 2
2 С. Е. О спанов 9 1000 89000 90250 -

3 А . А . Асанов 86700 87500 4 6 8 0 0 1

К ел е с ід е й  қосы м ш а ақпарат бар:
С .О . О сп анов  15 н ауры зда ө з  ерк ім ен  ж үм ы стан  босаты лған.
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Е.К . М олдабек овке науры з айы нда кайы ры мды лы қ көм ек көр сетіл - 
ген  (7 8 0 , 0  м ы ң тен ге).

А .А . А са н о в п ен  1 ақпаннан бастап  келікті ж алға ал уға  кел ісім ге  
оты рған, ж алға ал у  сом асы  айы на 4 0 0 0 0  тең ге.

1. Ә р қы зм еткердің  зейнетақы  ж арн асы н (ай  сайы н);
2. Ә р  айға эр  қы зм еткердің ж ек е табы с салығын;
3. Салык агентінен эр салық қызметкері үшін жеке табыс салығын 

табыңыз.
4 . Ж еке табы с салы ғы  бой ы н ш а заң ды  тұлғаны ң салықты қ  

м ін д етт ем ес ін  аны ктаңы з.
5. Салык органына тапсыратын жеке табыс салығы бойынша салық 

есептілігінің формасын көрсетіңіз.

№ 26-есеп

Р ези д ен т-заң д ы  тұлғаны ң ө з  қы зм еткерлеріне е сеп т ег ен  еңбекақы  

сом алары  к ел есід ей  ( теңге):

№ п/п Аты-жөні Айлар Асырауындағы  
адам туралы

каңтар акпан наурыз ақпарат

1 Е. К. Асауов 198500 198500 189500 2
2 Ф. И. Айдаров 89100 91000 92250 1
3 А. П. Касенов 86700 87500 75800 -

К ел ес ід ей  қосы м ш а ақпарат бар:
1. Е .К . А сауовты ң 16 ж астағы  м ү гед ек  баласы  бар  .
2. А .П . К асен ов  2011ж ы л ды ң  науры з айы ны ң 1 м ен  18 к үн дер і ара- 

лы ғы нда уақы тш а еңбекке ж арам сы з ж ағдайы н а байланы сты  аурухана- 
д а  ем д ел д і (ең бек к е ж арам сы зды ғы  туралы  дәр ігер л ік  аны қтамасы  бар). 
Е ң б ек  стаж ы  15 ж ы лдан асқан.

3. Ф .И . А й д а р о в  ақпан айы нда 9 6 0 ,0  м ы ң тең ге  к ө л ем ін д е  басш ы лы қ  
тарапы нан қы зы ны ң оқуы н т өл еуге  көм ек сұрады , басш ы лы қ бұ л  тура- 
лы келісіп , 25  ақпанда төлем  аудары лды .

Ә л еум еттік  салы кты  аны қтаңы з?

№27-есеп
« 8 һ а§ап »  Б К -ны ң 2011 ж ы лғы  м үл ік  салы ғы н аны қтаңы з.
С П  « 8һ а § а п »  балансы нда:
- 1. 01 . 2011 ж ы лға ғим арат құны  1200  0 0 0  тең ге.
- 1 . 0 . ,  2011 ж ы лға койм а кұны  1 3 0 0  0 0 0  теңге.
- ж ер  уч а ск ес і 8 -5  г а . , ғимарат ж эн е  қойм а 8 -1 5 0 0  кв. м
- М егзесіез 6 0 0  Ш . Ж = 2 0 0 3  У = 4 . 5
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-  Н ива Ш . Ж = 2001  У = 3 . 1
- Ь а ё а Ш . Ж = 1 9 7 0 У = 1 . 3
- Газель Ш . Ж = 1 9 8 9  У = 4 , 6 18 оры н
- «Ж едел  ж эр д ем »  Ш . Ж = 1 9 9 5  У = 4 , 8 4  оры н

№28-есеп
Заң ды  тұлға м үлік  салы ғы ны ң сом асы н аны ктаңы з. Заңды  түлғаны ң  

м ен ш іг ін де:
- ж ер  ч аек есі 8 -1 5 0 0  кв. м. , ү й  орналасқан ж ер  8 -4 5 0  кв. м , м он ш а  

8 -1 5  кв. м , гараж  8 -3 5  кв. м. м үлік  қүны  -1 7 1 1 0 0 0  теңге.
- пәтер  8 -1 5 0  кв. м , кұны  2 5 0 0 0 0 0 0  тен ге , ол п әтер д і ж алға б ер ед і.
-  автокөлік, Л а д а -У -1 5 0 0  куб. см , ш ы ққан ж ы лы  1993 . М а зд а  У -2 8 0 0  

куб с м . , ш ыққан ж ы лы  2 0 0 1 , Р ен о У -2 5 0 0  куб. см , ш ыккан ж ы лы  2 0 0 3 .

№29-есеп
«А лты н алқа» м ед а л ім ен  м арапатталған к еп  балалы  ананы ң м ен -  

ш ігін де: « В о л га -3 1 »  автокөлігі, двигатель к өл ем і 199 6  см . куб, «П ассат»  
ав токөлігі, двигатель көл ем і 2 1 0 0  см . куб ж эн е  колхозды  тараты п ж іб е р у  
к езін д е  пай р ет ін д е  алған 2  тонналы  ж үк  көтергіш  м аш ина бар.

- салы қ ж ең іл д іг ін  еск ер е оты ры п, көл ік  қүралдар салы ғы ны ң со -  
м асы н;

- көлік қүралдар салы ғы н т ө л еу  к езең ін  табы ңы з.

№30-есеп
А уы л ш аруаш ы лы ғы  мақсаты ндағы  м ек ем ен ің  2 3 0  га ж ер і бар. 

Е сеп тең із; Балл б о н и т ет і 43 . Д алалы  айм ак ж ері.

№31-есеп
Ө н ер к эсіп т ің  и ел іг ін д е  2 3 0 0  га  ж ер у ч а ск іс і бар. Ж арты сы н ауыл 

ш аруаш ы лы ғы  м ақсаты нда қол данады . Балл б о н и т ет і 4 0 . Ж ергілікті 
сальщ  сал у  органдары  салы қ са л у  ствакасы н 6 пайы зға төм ен детт і.

Салы қ сом асы н; Ж ер салы ғы н т ө л у  м ер зім ін  табы ңы з.

№32-есеп
А уы л ш аруаш ы лы ғы  мақсаты ндағы  м ек ем ен ің  ө з  и ел іг ін д е  6 5 0 0  

га ж ер  бар. Балл бон и т ет і 96 . Ж ергілікті салы қ са л у  органдары  салы қ  
ставкасы н 2 0  пайы зға көтерді. Топы рағы қы -зы л-қоңы р. Н ауры з айы нда  
160 0  га ж ер  басқа м ек ем еге  б ер іл д і.

Ж ер салы ғы ны ң сом асы н; Салы к т ө л еу  м ер зім ін  табы ңы з.
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№32 -есеп
Қ арағанды  каласы ндағы  ф ирм аны ң 685  м етр квадрат ж ер  уч аск ісі 

бар. О ны ң 120 м етр  квадраты нда А З С  ж эн е  2 1 0  м етр  квадраты нда  
автотұрак орналаскан.

- Ж ер салы ғы ны ң сом асы н;
- Ж ер салы ғы н т ө л еу  м ер зім ін  т а б у  керек.

№33-есеп
А.Б . А скаровты ң 2 0 1 2  жы лы  м енш ікке салы наты н салығы н  

аны қтаны з?
А.Б . А скаров м ен ш іг ін д еғ і мүліктер:
1) А лм аты  қаласы нда, құны  4 7 5 0  мы ң. тең ге , ү й і, к өл ем і 5 0 0  кв.м.
2 ) А лм аты  қаласы  М ед еу  ауданы нда п этер , күны 8 2 0  м ы ң тең ге, 

к өл ем і -  150 кв. м.
3) Талғар ауданы нда саяж ай , қүны  120 мы ң тең ге, к өл ем і -  0 , 0 7  га.
Ж еке түлға А лм аты  каласы ндағы  п әт ер ін д е  түрады .
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