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Оқу кұралының мақсаты,  салық және  салық салуды оқушы  

студенттердің методикалық жұмысын толықтыру.  Оқу кұралын тәжірибе 

сабақта, өзіндік жұмысында, лекциаларда қолданғаны өте қажет.  Ол 

студенттерге теориялық негізін бекітеді және салық және салық салудың 

өзекті сұрақтарының тәжірибелік әдістерін үйренуге жол ашады. 
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Кіріспе  

 

Біраз уақыттан бері экономикалық студенттер үшін жоғары оқу 

орындарында «Салық және салық салу»  курсы міндетті пән болып 

табылады. Салық және салық салу сұрақтары басқа да міндетті пәндерде 

қарастырылады. Кейбір жоғары оқу орындарында жекелеген салық есебі, 

жоспарлау, салық және салық салуды оңтайландыру, басқару, кәсіпорын 

және ұйым қызметтеріне сыртқы экономикалық салық салу бойынша арнайы 

курстар оқытылады. 

«Салық және салық салу» бойынша бір қатар оқулықтар мен оқу 

құралдары жазылды. Арнайы әдебиеттер ондаған және жүздеген 

брошюрлерде, жинақтар мен кітаптарта, мыңдаған мақалаларда, әмбебап 

және арнайыландырылған кезеңдік басылымдарда – газеттер мен 

журналдарда көрініс табады. Салық салу сұрақтары бойынша нормативтік 

«өнімдер» мемлекеттік уәкілетті органдар билігін, кәсіби – салықшыларды – 

экономистер мен заңгерлердің өзін қиын жағдайға соқтырып отыр. 

Сондықтанда студенттерден заңдарды, ережелерді, басқа да нормативтік 

актілерді және де «үнемі өзгерістегі» қарама – қайшылықтарды ескере 

отырып білімдерін егжей – тегжейлі тексеру талап етіледі.  

Студент курс аяқталғаннан кейін өздері жеке жаңа нормативті 

құжаттарды оқуға, олардың жағдайларын қадағалауға және сәйкес 

еместіктерін анықтауға және салық салудың болашағын дамыту жолдарына 

жеке дара ұсыныстар енгізуге үйренулері қажет.  

Бүгінде Қазақстан Республикасының салық жүйесімен салықтарды 

ұдайы және айтарлықтай реформалау үстінде. Бұл процесстердің өтпелі кезең 

талаптары мен өмір тынысында, сондай – ақ мемлекет пен қоғамның 

мүдделері мен қажеттіліктеріне, республикалық бюджет пен жергілікті 

бюджеттердің кірістері мен шығыстарын қалыптастыру принциптерін 

жаңалауға, салықтар жүйесін өзгертуге, салық салу базаларын таңдау және 

қалыптастыру әдістемелеріне орай жүзеге асырылып жатқаны белгілі.   

Салықтар мемлекеттің өмір сүруінің негізгі қайнар көзін 

білдіретіндіктен, ол барлық нормативтік – құқықтық  актілерге енгізілген 

ұйғарымдардың толық орындалуына мүдделі болады. Салықтық бақылау 

салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді бюджетке жинауды қамтамасыз 

ету құралы және мемлекеттік бақылаудың неғұрлым ұйымдастырылған 

түрлерінің бірі ретінде көрінеді. 

Нарықтық қатынастар жағдайында, әсіресе нарыққа көшу кезінде 

салықтық жүйе экономикалық реттеушілердің бірі экономиканы мемлекеттік 

реттеудің қаржы несиелік механизмінің негізі болып табылады. Салық 

жүйесінің дұрыс құрылуы халық шаруашылығының тиімді қызмет етуіне 

әсер етеді. 
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1тақырып. Салықтардың экономикалық мәні. Салықтар мен салық 

салуды құрудың негіздері 

 

Қазіргі таңда ҚР-ның экономикасын жетілдіруде бюджетке түсетін 

салықтар мен міндетті төлемдердің алғашқы орын алатыны сөзсіз. Жалпы, 

қаржы қатынастары кез келген қоғамдық жүйеде орын алатын экономикалық 

қатынастардың құрамдас бөлігі. Мемлекет қаржы жүйесі арқылы саяси, 

экономикалық және әлеуметтік  салалардың  алуан түрлі қызметтеріне 

қажетті қаражаттарды жинақтап, пайдаланады. 

            Мемлекеттің қаржы жүйесінің бел ортасында мемлекеттік бюджет 

тұрады. Бюджеттік жүйе өте күрделі механизм. Ол сол елдің ерекшелігін, 

оның әлеуметтік – экономикалық  құрылысын, мемлекеттік құрылымын 

білдіреді. Ел бюджетінің құрылымы сол елдің мемлекеттік құрылымымен 

байланысты. 

Мемлекеттік бюджеттің кірістері біріншіден орталық және жергілікті 

органдар жинайтын салықтардан, мемлекеттік заемдардан, бюджеттен тыс 

немесе мақсатты қорлардың төлемдерінен құралады. 

Кез – келген мемлекеттің экономикасының даму болашағы көп 

жағдайда  әрекет етуші экономикалық саясат пен салық заңдылығында 

мүмкін болатын қол жеткізілген салықтық түсімдер деңгейімен салық 

жүктемесінің шекті деңгейі арқылы анықталады. 

           Салықтар мемлекеттің өмір сүруінің негізгі қайнар көзін 

білдіретіндіктен, ол барлық нормативтік – құқықтық  актілерге енгізілген 

ұйғарымдардың толық орындалуына мүдделі болады. Салықтық бақылау 

салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді бюджетке жинауды қамтамасыз 

ету құралы және мемлекеттік бақылаудың неғұрлым ұйымдастырылған 

түрлерінің бірі ретінде көрінеді. 

Кейбіреулер салықты ерік берілген тонау деп түсінеді. Кіші  және орта 

бизнеспен айналысатын кәсіпорындар, жеке меншік фирмалар, заңды және 

жеке тұлғалар және тағы басқалар, «Салықты» мемлекеттің ашық түрдегі 

тонауы деп түсінеді. Яғни, олар тапқан табысын  жасырып салықты өте аз 

мөлшерде төлеуге тырысады. Осыған байланысты бюджетте ақшаның 

жетіспеушілігі пайда болады. Ал шын мәніне келетін болсақ «Салық» бұл 

мемлекеттің бюджетін құрайтын негізгі қаржы. Егер салықты әр бір заңды 

және жеке тұлғалар өз уақытында бюджетке толығымен аударып отырса, 

онда мемлекетіміздің бюджетінде  ешқандай ақшаның жетіспеушілігі 

болмайды. Кірісіміз бен шығынымызды  ой елесінен өткізгенде оның 

қаншалықты жауапкершілік жүгін артып отырғанын жақсы түсінеміз. Қазіргі 

кездегі салықтардың маңызы мен рөлі мемлекеттік органдарды қаржы 

ресурстарымен қамтамасыз етумен шектелмейді. Салықтар ұлттық табысты 

мемлекеттендірудің басты құралы. Салықтар экономикалық белсенділікті 

арттырудың, ұдайы өндіріс процесіне әрекет етудің басты бір тұтқасы 

ретінде жаңа бір сипатқа ие болуда. Салықтың ставкалары нақты кірістің 

деңгейімен, несиенің процентімен, амортизациялық ставкасының проценті 
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мен және басқа экономикалық нормативтермен байланысты болуы керек. 

Мемлекет халықтың алдында өзінің міндеттемесін орындай отырып аса көп 

салық салуды жібермеуі керек. Адамзаттың тарихында бірде – бір мемлекет 

салықсыз өмір сүрген жоқ. Салық тәжірибесі салық салудың негізгі 

принципін ойға салады:  алтын жұмыртқа  беретін тауықты союға болмайды. 

Басқаша айтқанда,  «қаржы - қаражатының шығындарды өтеуі үшін керектігі 

қаншама зор болса да  салықтар төлеушілердің шаруашылық саласына 

құштарлығын жаппау керек.  Салық салудың  басқа принциптеріне қарағанда 

салық төлеудің міндеттілік принципіне ерекше көңіл аударған жөн. Ол салық 

төлеушілерді күдіктендірмеуі керек.  Айыппұл және санкция жүйесінде елдің 

қоғамдық пікірі мынандай болуы керек: 

       - төлеушілік немесе уақытында төленбеген салықтың пайдасы аздау 

болса, уақытында және міндеттемесін  адал орындағандардың пайдасы көп 

болуы керек.  

       Әрбір мемлекет өзінің салық жүйесін жалпы экономикалық даму 

деңгейіне байланысты  құрайды. Ал басқа жағынан алып қарасақ, тиімді, 

нәтижелі, мықты салық жүйесі экономиканың даму деңгейін сипаттайды. 

       Салық жүйесі – мемлекетте  саяси - әлеуметтік, экономикалық 

шарттар әсерінен қалыптасқан салықтардың өзара байланысты жиынтығы. 

Ол салықтарды құру және алудың нақты әдістерін, яғни салықтың 

элементтерін белгілейтін мемлекеттің сәйкес заң  актілеріне негізделеді.  

            Салықтың тағы бір өзіне тән ерекшелігі оларды мемлекет тарапына 

тарту кезінде  қандай мақсатқа алынатындығы туралы айтылмауы. Олар 

мемлекет қаржысына – бюджетке  тағы басқа қорларға айналмас бұрын ақша 

қаражаттары қорлары ретінде қалыптасады. Осы ақша қаражаттары  

қорларының жиынтығы  қаржылар болып табылады  және олар әр түрлі 

қоғамдық,  мемлекеттік мұқтаждықтарды қанағаттандыруға жұмсалады.   

            Салықтар - шаруашылық жүргізуші субъектілердің,  жеке 

тұлғалардың  мемлекет пен екі арадағы  мемлекеттік  бюджет арқылы  жүзеге 

асырылатын, қаржы қатынастарын сипаттайтын  экономикалық категория.  

Салықтың экономикалық мәні мынада: салықтар шаруашылық жүргізуші  

субъектілер мен халық табысының  қалыптасуындағы  қаржылық 

қатынастардың бір бөлігін білдіреді. Сондай - ақ шаруашылық  жүргізуші  

субъектілермен халық табысының белгілі бір  мөлшерін мемлекет үлесіне  

жинақтап, жиынтықтардың қаржылық қатынастарын көрсетеді.  

           Салықтардың атқаратын қызметтері. Қоғамдағы салық қызметтерін 

қарастыратын болсақ, онда салықтардың  мемлекеттік табыстарды бөлу және 

қайта бөлудің құндық құралының әлеуметтік мәнін бірінші орынға қоямыз. 

Сонымен бірге, тәжірибе деңгейінде қарасақ, салық салу тек бірнеше қызмет 

атқарады, оның әрқайсысында салықтардың мәні ашылып отырады. Аталған 

қызметтер бір – бірімен тікелей өзара байланысты болып бір жүйені құрайды. 

           Салықтар төмендегідей қызмет атқарады: 

     - фискалды (тіркелген) немесе жұмылдыру қызметі; 

     - қайта бөлу қызметі; 
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     - реттеуші қызметі; 

     - ынталандыру қызметі; 

     - шектеу қызметі; 

     - бақылап – есептеу қызметі. 

    Енді осы салық қызметтеріне жеке – жеке тоқталатын болсақ, онда 

салықтың бірінші қызметі – фискалды немесе бюджеттік қызметі. 

Фискалды қызмет салық салудың негізгі қызметі болып табылады. 

Салықтардың негізгі  мәні осы қызметте көрінеді.  

    Бұл қызмет арқылы мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлімі құрылып, 

салықтың қоғамдық міндеті артады. Себебі, салықтар мемлекеттік бюджеттің 

кірісін топтастыра отырып, әлеуметтік, әскери – қорғаныс, әлеуметтік 

табиғатты сақтау үшін және тағы басқа да шаралардың іске асуын 

қамтамасыз етеді.   

            Қайта бөлу  қызметі арқылы түрлі субъектілер табысының бір 

бөлшегі мемлекет пайдасына өтеді. Бұл қызметтің іс - әрекетінің көлемі ішкі 

жалпы өнімді салықтың алатын үлес салмағы арқылы анықталады. Соңғы 

жылдардағы мәліметтер бойынша ҚР-ның ішкі өніміндегі салықтардың үлес 

салмағы 70 % - дан көбірек болып отыр. Бұл экономикасы дамыған басқа 

елдерден әлдеқайда жоғары. Еліміздегі мемлекет мүддесі үшін қаржы 

көздерін орталықтандырудың бір аймағы осы. 

           Реттеуші қызметі – салықтың ең негізгі қызметі болып табылады. 

Осы қызмет арқылы салықтар ел экономикасына өз ықпалын енгізеді, яғни 

салықтық реттеу жүзеге асырылады. Салықтық реттеудің ең негізгі мақсаты - 

өндірістің дамуына ықпал ету. Салық түрлері, салық ставкалары, салық 

жеңілдіктері, салық әдістері салықтық реттеудің тетіктері болып саналады. 

           Жоғарыда көрсетілген салықтық реттеудің тетіктері тек қана өндірістің 

дамуын реттеп қана қоймайды. Сонымен қатар ақша және баға саясатын, 

шетелдік инвесторларды ынталандыру, шағын және кіші кәсіпкерлікті 

дамыту жұмыстарын жүзеге асырады. Әрине, салықтың реттеу тетіктері 

тиімді қызмет атқару үшін, олардың басқа да экономикалық тетіктермен 

тығыз байланыста болуы қажет. Салықтық реттеуде салық ставкалары мен 

салық жеңілдіктерінің алатын орны ерекше. Себебі, ғылыми негізделмеген, 

шектен тыс жоғары қойылған ставкалар кәсіпкерлердің ынтасын төмендетіп, 

өндірістің ынтасын төмендетіп, өндірістің қарқынын бәсеңдетеді, ал шектен 

тыс төмен қойылған ставкалар салық төлеушілердің жауапкершілігін 

азайтып, өндірістің төмендеуіне және мемлекеттік бюджет кірісінің азаюына 

әкеліп соқтырады. Осы сияқты салық жеңілдіктерінің де тиімсіз жағы және 

тағы бар. Дамыған елдердің тарихынан салық ставкалары жөнінде мынаны 

байқауға болады: 

           а) егер төленетін салық мөлшері салық төлеушінің табысының 50 % - 

нан  асып кетсе, онда ол өндірістің тоқтап қалуына соқтырады; 

           ә) егер салық мөлшері салық төлеуші табысының 45-50 % аралығында 

болса, онда жай, ұдайы өндіріске әкеледі; 
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           б) егер салық мөлшері салық төлеуші табысының 35-40 % мөлшері 

аралығында болса, онда ұдаймалы өндіріске әкеледі. 

           Салықтың келесі қызметі ынталандыру қызметі. Бұл қызмет 

жеңілдіктер жүйесі арқылы және салық салу объектісінің жеңілдік жасаушы 

белгілерімен үйлестірілген преференциялар мен ерекшеліктер арқылы іске 

асырылады. 

            Шектеу қызметі, мемлекет салық саясаты арқылы кейбір өндіріс 

түрлерінің дамуын тежейді немесе шектейді. 

            Мысалы, мемлекеттің өз протекционистік экономикалық процестердің 

дамуы үшін, салықтық ауыртпалықтарды бекіту арқылы кедергі келтіруге 

бағытталады. Ол жоғарғы салық мөлшерлемелерінің енгізілуімен көрінеді 

(мысалы, сауықхананың табыс салығына 90 % мөлшерде салық салынады). 

           Сонымен бірге, қолданылатын ресурстарды қайта қалпына келтіру 

үшін қаражаттардың жинақталуына арналған салықтың қайта өндіру ішкі 

қызметін де бөліп көрсетуге болады. Бұл қызмет минералды шикізат базасын 

қайта өндіруге, суға арналған төлемдерге шегерімдер арқылы жүзеге асады. 

        Бақылап – есептеу қызметі,  мұнда кәсіпорын мен тұрғындар 

топтарының, қаржы қоры көлемінің табысын есептеуді жүзеге асырады. 

           Салықтар арқылы мемлекет ұйымдармен азаматтардың қаржы – 

шаруашылық қызметі және табыстар мен шығыстар көздеріне бақылау 

жүргізеді. Салық сомаларының ақшалай бағалануы арқылы табыс 

көрсеткіштері мен мемлекеттің қаржылық ресурстарға мұқтаждығы 

салыстырылуы мүмкін. Бақылау қызметі арқылы салық жүйесінің тиімділігі 

бағаланып, қаржының ағымдар мен іс - әрекеттердің түрлері қамтамасыз 

етіледі. Сонымен қатар, салық салудың бақылау қызметі арқылы салық 

жүйесі мен бюджет саясатына өзгерістер енгізудің қажеттілігі анықталады. 

           Сонымен, Қазақстан Республикасындағы салық төлеушілер мыналар 

болып табылады: 

           1. Кез – келген  ұйымдық құқылы формадағы кәсіпорындар мен 

бірлестіктер және ұйымдар: 

           а) Қазақстан Республикасының заңдары бойынша заңды ұйым болып 

табылатындар; 

     ә) басқа мемлекеттердің заңдарымен заңды ұйымдар болып 

табылатындар, бірақ біздің Республикада заңды ұйым ретінде 

тіркелмегендер. 

  Бұлар үшін салықтарды филиалдары, оқшауланған бөлімшелері немесе 

тұрақты өкілдері төлейді. 

           2. Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдік азаматтар және 

азаматтығы жоқ адамдар. 

     3. Қазақстан Республикасы заңдарында белгіленген басқа да салық 

төлеушілер. 

  Азаматтар жыл көлемінде әр түрлі, жұмыс қызметтерден алған кірістері 

жайында өздерінің тұрғылықты жерлеріндегі салық инспекцияларына жыл 



8 

 

бойы алған кірістердің нақтылы көлемі көрсетілген, декларацияны 1 - ші  

сәуірден кешіктірмей өткізулері керек.              

 Салық жеңілдіктері.  Салық жеңілдіктері – төлем қабілетін, қоғамдық 

өндіріске қатысу және басқа да факторларды ескеріп заңмен қарастырылған 

жалпы ережеден шығару. 

           Салық жеңілдіктері – заңға сәйкес салық төлеушіні  біртіндеп немесе 

салық төлеуден түгел босату. 

  Салық жеңілдіктерін бірнеше белгілер бойынша топтауға болады: 

           1. Салық субъектілері бойынша жеңілдіктер. 

           Салық төлеушілердің өзіне салықтық жеңілдіктері беріледі. Жеке 

тұлғалардың мүлік салығында мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер 

мерзімді қызметтен өту кезеңінде салық төлеуден босатылады. 

           2. Салық  объектісі  бойынша жеңілдіктер. 

           Бұл жерде салық салу объектілеріне жеңілдік беріледі. Мысалы: көлік 

құралдары салығында мамандандырылған медициналық көлік құралдары 

салық төлеуден босатылған. 

  3. Салық базасы бойынша жеңілдіктер.  

           Мәселен, жеке табыс салығы бойынша салық базасына мемлекеттік 

бағалы қағаздармен және агенттік облигациялармен жасалған 

операциялардан түскен табыс қосылмайды. 

           4. Салық ставкасы бойынша жеңілдіктер. 

           Корпорациялық табыс салығында салық төлеушілер негізінен 30 

пайыздық ставка бойынша салық төлесе, негізгі өндіріс құралы жер болып 

табылатын салық төлеушілер 10 пайыздық ставка бойынша салық төлейді. 

           5. Салық кезеңдері бойынша жеңілдіктер. 

           Мәселен, ҚҚС – ғы бойынша салық кезеңі – күнтізбелік ай болса, ал 

ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар үшін салық кезеңі бір 

жыл болып табылады. 

           6. Салықты есептеу тәртібі бойынша жеңілдіктер. 

           Шағын бизнес субъектілерінің белгілі бір бөлігі оңайлатылған 

декларация негізінде салық төлейді. 

           7. Салық төлеу тәртібі бойынша жеңілдіктер.  

           Мәселен, шағын бизнестің кейбір субъектілері салықты бір жолғы 

талон немесе патент негізінде төлейді. 

           Салық жеңілдіктерінің мазмұнын былайша баяндауға болады: 

           Біріншіден, салық төлеуден босату жөніндегі жеңілдіктер.  

           Салықтың түрі бойынша салық төлеушілердің жекелеген тұлғалары 

салық төлеуден босатылады. Мәселен, жер салығын иелігінде жер учаскесі 

бар тұлғалар төлеуі тиіс. Ал, Ұлы Отан соғысына қатысқандар, мүгедектер 

жер салығын төлеуден босатылады. Мұнда мемлекеттің әлеуметтік саясаты 

жүзеге асырылады, яғни мемлекет әлеуметтік топтардың жекелеген түрлеріне 

салық төлеуде жеңілдіктер қарастырылған. 

           Екіншіден, салық мөлшерін төмендету арқылы жасалатын жеңілдіктер. 

           Бұл негізінен үш бағыт бойынша жүзеге асырылады: 
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- салық төлеушілердің кейбір санаттарына немесе мүліктердің 

жекелеген түрлеріне қатысты төмендетілген салық ставкаларын белгілеу. 

Мәселен, корпорациялық табыс салығын төлеушілер үшін 20 пайыздық 

салық ставкалары бекітілген, ал негізгі өндіріс құралы жер болып табылатын 

салық төлеушілер үшін 10 пайыздық салық ставкасы берілген, яғни мұнда 

мемлекет ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілерге салық жеңілдіктерін 

қарастырған; 

- салық салу кезінде мүліктердің белгілі бір түрін есепке алмау, немесе 

кейбір мүліктер салық салынуға жатпайды. 

           Үшіншіден, салық төлеудің мерзімін ұзарту. 

           Бұл салық төлеушілердің материалдық жағдайы қиындағанда немесе 

кездейсоқ оқиғаларға сәйкес берілетін салық жеңілдіктері ретінде 

қарастырылады. 

            

. 

 Салық элементтері 
           Қандай да бір механизмнің құрамында бірнеше тетіктер және 

элементтер болады. Салық салу механизмінде сол сияқты белгілі бір салық 

элементтерінен құралады. Жалпы қабылданған ережелер  бойынша салық 

төлеушілер мен салық салудың келесі элементтері анықталған жағдайда ғана 

салық белгіленген болып есептеледі: 

-  салық субъектісі немесе салық төлеуші. Ол заң жүзінде салық төлеудің 

міндеттілігі жүктелген тұлға, алайда нарықтық механизм арқылы салық 

ауыртпалығы басқа тұлғаға – салықты алып жүрушіге қойылуы мүмкін; 

- салық төлеуші – соңғы немесе өз табысынан салықты нақты төлеуші; 

-  салық салу объектісі – мүлік, табыс, пайда, өткізілген тауарлардың 

(атқарылған жұмыс, көрсетілген қызмет) құны немесе салық төлеушіде салық 

төлеу міндеттілігін туындататын құндылық, сандық және физикалық сипаты 

бар басқа да экономикалық негіздеме; 

-  салықтық кадастр – салық салуға жататын объектілер тізімі. Олардың 

негізінде салық салу объектісінің анықталған категориясынан орташа кіріс 

нормасы анықталады; 

-  салықтық база – салық салу объектісінің құндылық, физикалық және 

т.б. түрдегі сипаты; 

-  салықтық кезең – бухгалтерлік есеп тіркемелерінен алынған 

мәліметтерінен және салық салуға жататын немесе салық салумен 

байланысты болатын объектілердің құжатты түрде расталған мәліметтерінен 

туындаған салықтарды есептеуге негіз болатын уақыт аралығы; 

- салық мөлшерлемесі – (квота – бөлшек, жалпы зерттелетін процестің 

жартылай көрсеткіші) салық базасының өлшем бірлігіне процентпен немесе 

абсолютті сомамен белгіленіп, салық базасының өлшем бірлігіне салық 

есептеулерінің шамасын білдіреді; 

- салық ақысы – жалпы салық объектісіне есептелген салық сомасы; 
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- салық иммунитеті – артықшылығы бар қызметті жүзеге асыратын 

тұлғалардың салық төлеу міндетінен босатылуы (мысалы, дипломатиялық 

корпус); 

- салықты есептеу тәртібі – нормативті құжаттарға сәйкес салық 

сомасын есептеу және ұстап қалу тәртібі; 

- салықты төлеудің тәртібі мен мерзімі – заңмен белгіленген салық 

мөлшерлемесі мен мерзімдерінің күшіне енген шектері; 

- салықтық жеңілдіктер – салық төлеушінің салық міндетінен 

босатылуы немесе салық сомасының белгілі бір мөлшерде азайтылуы. 

Салықтық жеңілдіктер заңды түрде бекітіледі, бірақ өкілетті мемлекеттік 

орган және салық төлеушілер арасындағы келісім шарт нәтижесінде де 

жеңілдіктер болуы мүмкін. 

           Салық салуды жүзеге асыру негiзi болып салық механизмiнiң қызмет 

етуiн жүзеге асыру немесе оны ұйымдастыру болып табылады. 

           Салық механизмi мынандай салық элементтерiнен құралады: 

           1. Салық субъектiсi дегенiмiз – заң бойынша салық төлейтiн заңды 

және жеке тұлғалар. 

           2. Салықты тасушы (носитель) – ол жеке тұлғалар, яғни салық 

ауыртпалығын көтеретiн жеке тұлғалар. 

           3. Салық объектiсi – салық салу объектiсi болып табыс, мүлiк, 

айналым, бағалы қағаздармен жасалатын операциялар, қосылған құн, табыс 

ресурстарын пайдалану т.б. жатады. 

           4.   Салық көзi – салық төленетiн табыс. 

           5.   Өлшем бiрлiгi – салық объектiсiн өлшеу бiрлiгi. 

           6.   Салық ставкасы – өлшем бiрлiгiнен алынатын салық мөлшерi. 

           Салық ставкасының түрлерi:  

              а) пропорционалдық 

              б) прогрессивтiк 

              в) регрессивтiк 

           Пропорционалдық  ставка дегенiмiз – салық салу объектiсiнiң өсуiне 

байланысты емес тұрақты бiр мөлшерде белгiленген ставкалар.  

  Прогрессивтiк ставка – салық объектiсiнiң өсуiне қарай өсiп 

отыратын ставка.  

  Регрессивтiк ставка – салық объектiсiнiң өсуiне қарай ставкасы 

кемитiн ставка.  

    7. Салық оклады – салық төлеушiлердiң бiр салық объектiсiнен 

төлейтiн сомасы. 

    8. Салық жеңiлдiктерi – салық төлеушiнi түгел немесе бөлшектеп 

салықтан босату салық төлеу мерзiмiн ұзарту, салық ставкасын азайту 

жатады. 

    9. Салық төлеу мерзiмi – салық төленетiн белгiлi бiр уақыт салық 

мөлшерiне байланысты белгiленген заңға сүйене отырып, салық органдары 

белгiлейдi. 
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    10. Салықтық төлемдер мен салық органдарының құқығы – салық 

туралы заңды орындау. 

    11.  Салық туралы шаралар (санкциялар): 

              а) салықтан жалтарылу 

              б) дұрыс есептемеу; 

              в) уақытылы төлемегенi үшiн шаралар қолдану.  

 

Бақылау сұрақтары 

1. Салықтардың экономикалық мәні неде? 

2. Салықтардың атқаратын қызметтерін атаңыз? 

3. Салықтың қандай элементтері бар? 

4. Қазіргі таңдағы қызмет ететін салық ставкаларының түрлері қандай? 

 

 

Өзіндік жұмысқа тапсырма 

1. Баспасөз бетінде талқыланған салықтың экономикалық мәні 

тақырыбының көкейтесті мәселелері жөнінде реферат жазыңыздар. 

2. Салықтың атқаратын қызметтері, элементтері сызбасын жасаңыздар. 

3. Салық ставкалары түрлеріне жеке-жеке сипаттама беріңіздер. 

 

  

 

2 тақырып. Қазақстан Республикасының салық жүйесі: құрылу 

кезеңдері мен бүгінгі жағдайына сипаттама 
 

           Салық жүйесі өте күрделі болып келеді.  Себебі, салықтар мен салық 

төлеушілердің көптігі, салықтар мен алымдарды алудың әр алуан жолдары 

мен әдістері,  көптеген салық жөніндегі жеңілдіктер, салық төлеушілер мен 

салық қызметі   органдарының құқылары мен міндеттері, олардың 

жауапкершіліктері және тағы басқалар. 

            Салық жүйесі – мемлекет  және салық төлеушілер мүдделерін 

қамтамасыз  ету мақсатында өзара бір – бірімен  қарым – қатынаста   болатын 

салықтардың  жиынтығынан құралған, анықталған тұтастық  немесе кешен.  

Аталған жүйе құрамына мыналар кіреді:  

- салық қатынастарын реттейтін заңдылық және нормативті база 

(Қазақстан Республикасының  «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті  төлемдер туралы»  заңы, жарлықтар, қаулылар, хаттар, салық төлеу 

туралы ережелер және т.б.); 

- салықтар және басқа да міндетті төлемдерді қалыптастыру мен 

өндіріп алу әдістері, олардың түрлілігі, салық салудың қағидалары, салық 

элементтері; 

- салықтық бақылаудың түрлері және жүзеге асыру нысандары 

(салықтық есептің камералды бақылауы, салық төлеушілер мониторингі, 

құжаттық және рейдтік салықтық тексерістер және т.б.); 
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- салық және басқа да міндетті төлемдерді өндіріп алу қызметі бар 

ұйымдар (салық органдары, қаржылық полиция); 

- салық жүйесін тұтастай сипаттау үшін, әр бір салық, алымдар 

және міндетті төлемдердің түрлерінің мағынасын білу қажет.  Олардың 

әрқайсысының белгілі бір операциялық циклдармен, төлем көздері және 

басқа да факторлармен байланысты өзіндік арнайы ерекшеліктері бар. 

           Салық – мемлекеттік  органдар әрекетін қамтамасыз ету мақсатында 

заңды және жеке тұлғалардан алынатын мемлекетпен белгіленген міндетті 

төлем.  

           Алымдар – белгілі бір құқықтарды ұсынудың шарттарының бірі төлем 

болып табылатын міндетті жарна. 

           Баж – бюджет кірістерінің бір түрі болып табылады.  Ол салық 

төлеушіге көрсетілетін қызмет құнына  байланыссыз алынады және жеке 

тұлғамен алынатын өзіндік пайда болып табылады. 

           Қандай да болмасын мемлекет өз шығындарын өтеу және өз 

міндеттерін орындау үшін, қажетті ақша қаражаттары  қорларын 

қалыптастыратын және сол қорлардың түсім көздері – салықтар, алымдар 

және басқа да міндетті төлемдердің бар екенін біз білеміз. 

           Мемлекет жалпы мемлекеттік мүддені  көздей отырып, өз мұқтаждығы 

мен мақсаттарын қамтамасыз ету және алға қойған міндеттерін жүзеге асыру 

үшін мемлекеттік кәсіпорындардан, бірлестіктер мен ұйымдардан, сондай – 

ақ  азаматтардан олардың табыстарының заңда белгіленгендей мөлшерін 

бюджетке (немесе кейбір қорларға) біржақты - өктем және қайтарылмайтын 

түрде сондай  ақ  ақысыз негізде бюджетке алатын ақша қаражаттары 

түріндегі міндетті төлемдерді айтамыз. 

           Салық мәселесі мен салықтық жіктелудің бай тарихы бар. Салыққа 

ғылыми көзқарас 17-19 ғасырларда пайда болды. Оған дәлелді теориялық 

экономия классикалық мектебі ағылшын өкілдері еңбегінен табамыз. В.Петти 

«Салық пен жиынтық трактаты» - (1662ж.), Д.Рикардо «Салық салу және 

саяси экономияның басталуы» - (1817ж.), А.Смит «Халықтар байлығының 

себептері мен табиғатын зерттеу» - (1776ж.). 

           А.Смиттің айтуы бойынша, салықты төлеушілер үшін, бұл құлдық 

емес, еркіндіктің белгісі. Ф.Аквинский  (1662-1274ж.ж.) салықтарды рұқсат 

етілген тонау нышаны ретінде анықтады.  АҚШ-тың мемлекеттік қайраткері  

және ғалымы Б.Франклин (1706-1799ж.ж.) «Өмірде салық пен өлімнен 

құтылатын ештеңе жоқ» деп айтты. 

    ҚР –сы салық жүйесінің қалыптасуы мен реформалау кезеңдері.         

               Қазіргі уақытта салықтар тек қана жіктеліп қана қоймайды, сондай – 

ақ олардың түрлеріне байланысты салықтық қойылымдар мен ажыратылады. 

Салықтар бүтіндей алғанда, мемлекеттің негізгі табыс көзі болып қана 

саналмайды, сондай – ақ экономиканы басқару жүйесінің әдістері, қоғамдық 

өмірдің барлық сферасын басқару болып табылады.  Біртіндеп Қазақстан 

суверенді мемлекетке айналғаннан кейін салық заңдылығының дамуын 4 

кезеңге бөліп қарастырамыз. 
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            Қазақстан Республикасында 1991 жылдың 25 – ші желтоқсанында 

қабылданған «ҚР – дағы салық жүйесі туралы заңы» тәуелсіз Қазақстанның 

салық жүйесін құрудың ең алғашқы бастамасы болып табылады. Бұл 

еліміздің экономикасын реформалаудағы күрделі істердің бірегейі.   

            ҚР – ның бюджет жөніндегі жоғарғы кеңесі және қаржы жөніндегі 

комитеті салықтың қалыптасу реформасын 4 кезеңге бөліп қарастырады: 

-  бірінші кезең (1991 – 1994 жж) – жаңа салықтық жүйеде салықтық 

кодексті құру кезеңі; 

-  екінші кезең (1995 – 1998 жж) – нарықтық экономиканың талап етуіне 

сәйкес салық жүйесін құру мен дамыту; 

-  үшінші кезең (1999 – 2001 жж) - әлемдік салық тәжірибенің 

қызметтерінің ережелері мен мемлекет бюджетінің кіріс бөлігінің көбеюін 

есепке алатын, салықтық реттеуді ұйымдастырудың жаңа принциптеріне 

көшумен байланысатын экономикалық өсуге қол жеткізу; 

-  төртінші кезең (2002 ж.) - әлеуметтік – экономикалық 

бағдарламаларды қаржыландыруды кеңейту мақсатында салық салу 

субектілерінің капиталдандырылған құнын өсіруді ынталандыру жолымен 

бюджеттің кіріс бөлігін жоғарылату. 

      Салықтардың жіктелуі. Сонымен салықтарды мынадай белгілері 

бойынша топтастырамыз: 

     1. салық салу объектісіне қарай; 

 2. қолданылуына қарай; 

 3. салық салу органына байланысты; 

 4. экономикалық ерекшелігіне байланысты; 

 5. салық салу объектісін бағалау дәрежесіне қарай. 

Салық салу объектісіне қарай салықтар тікелей және жанама салықтар 

болып жіктеледі.  

           Тікелей салықтар, яғни табыстарға немесе мүліктерге тікелей 

белгіленген салықтар жатады.  Тікелей салық мемлекет тарапынан кәсіпорын 

және тұрғындар табыстарынан алынады.  Осы салықтың түрлеріне – 

айлықтан алынатын, пайдадан алынатын, жылжымайтын мүліктен, тағы 

басқа салықтар жатады. 

           Жанама салықтар, яғни тауарлар мен көрсетілген қызметтің бағасы 

арқылы алынатын салықтар: акциздер, қосымша құнға салынатын салық 

жатады.  Жанама салық мемлекеттік реттеудің бірден – бір  тәсілі ретінде 

қолданылады. 

       Салықтан алынатын сома – салықтың негізі деп аталады.  Мысал 

ретінде табыстан алынатын салықты қарастыруға болады.  Табыстан 

алынатын салықты салық алудың басты көзі ретінде қараймыз.  Табыстан 

(пайда) алынатын салық алынған пайда (табыс) көлемімен салық 

жеңілдіктерінің өзара айырмасына тең. 

        Жалпы салықтар бюджетке түскен соң, ешқандай дербессіз жалпы 

мақсатта жұмсалады. 
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        Жалпы салықтарға жататын салықтар: заңды және жеке тұлғалардан 

алынатын табыс салығы, қосылған құнға салынатын салық, акциздер, және 

т.б. жатады. 

        Арнайы салықтар бюджетке түскен соң алдын ала белгіленген 

міндеттер бойынша, нақтылы шараларға жұмсалады.  

        Экономикалық белгісіне қарай салықтар табысқа салынатын салық 

және тұттынуға салынатын салық болып жіктеледі. 

       Табысқа салынатын салықтар – салық төлеушінің кез –келген салық 

салынатын объектісінен түсетін табысынан алынады. Олардың қатарына 

мына салықтар кіреді: заңды және жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы, 

және т.б. 

        Нақтылы салықтар – салық төлеушінің салық салу объектісінен 

алынатын табысының мөлшеріне байланысты емес, яғни салық төлеушінің 

мүлкінің сыртқы белгісіне қарай алынады. Оларға жер салығы, мүлік салығы, 

бағалы қағаздар мен жүргізілетін операцияларға салынатын салықтар 

жатады. 

        Дербес салықтар- салық төлеушінің салық төлейтін объектісінен 

алынатын табысының мөлшеріне байланысты алынады. Оларға заңды және 

жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы жатады. 

 

               
Салық салу объектісі Дербес Нақтылы 

Салық түрлері Корпорациялық табыс 

салығы, жеке табыс салығы 

және т.б. 

Мүлік салығы, көлік 

құралдары салығы, жер 

салығы және т.б. 

Салық төлеушінің жеке 

жағдайы 

Ескеріледі Ескерілмейді 

Нақты табыс әкелетін мүлік 

бойынша қарыздар деңгейі 

Ескеріледі Ескерілмейді 

Ставкаға тәуелді алулар Прогрессивті ставкада Пропорцианалды ставкада 

Салық салынатын табыс Салық есептемегенде белгілі 

мерзімде алынатын табыс 

Жалпы мүлік әкелетін 

жиынтық табыс 

Табыс бойынша алым Нақты табыс бойынша 

есептелінеді. 

Сыртқы белгілері бойынша 

есептелінеді. 

 
Сызба 1. Дербес және нақтылы салықтар арасындағы айырмашылықтар 

 

Табысқа және мүлікке салынатын салықтар. Салықтардың ішінде – 

табыс салығы ерекше  орын  алады.  Табыс  салығы  алғашқы рет Англияда 

19 – ғасырдың ортасында ендірілген екен.  

Табыс салығы мынандай түрде қолданылады: пайда салығы; жұмыс 

істейтіндердің жалақысынан салық және басқа да топтардың табыс салығы.  

 

Бақылау сұрақтары 

1. Салық жүйесіне не кіреді? 

2. Салықтар қалай жіктеледі? 
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3. Салық салу қағидаларын атаңыз? 

4. Салықтардың даму кезеңдері қандай 

5. Тікелей салықтар мен жанама салықтардың айырмашылығы неде? 

 

 

Өзіндік жұмысқа тапсырма 

1. Салықтардың даму кезеңдеріне баяндама жазыңыздар. 

2. Салықтардың жіктелуіне презентация жасаңыздар. 

3. Салықтардың даму тарихына эссе дайындаңыздар. 

 

 

3 тақырып. Қазақстан Республикасының салық қызметі: құрылымы, 

құқықтық базасы, ұйымдастыру ерекшеліктері мен басқа мемлекеттік 

органдар мен бірлесіп қызмет етуі 

 

Салық қызметі органдарына салық және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдердің толық түсуін, міндетті зейнетақы жарналарының және 

мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдардың 

толық және дер кезінде аударылуын қамтамасыз ету жөніндегі, сондай – ақ 

салық төлеушілердің салық міндеттемелерін орындауына салық бақылауын 

жүзеге асыру жөніндегі міндеттер жүктеледі. 

Салық қызметі органдары уәкілетті мемлекеттік орган мен салық 

органдарынан тұрады. 

Салық органдарына аймақаралық салық комитететтері, облыстар, 

Астана және Алматы қалалары бойынша салық комитеттері, ауданаралық 

салық комитеттері, аудандар, қалалар және қалалардағы аудандар бойынша 

салық комитеттері жатады. Арнайы экономикалық аймақтар құрылған 

жағдайда бұл аймақтардың аумағында салық комитеттері құрылуы мүмкін. 

Салық органдары тиісті жоғары тұрған салық қызметі органына 

төменнен жоғары қарай тікелей бағынады және жергілікті атқарушы 

органдарға жатпайды. 

Уәкілетті мемлекеттік орган  салық органдарына басшылық жасауды 

жүзеге асырады.               

Салық органдарының бірінші басшыларын қызметке уәкілетті 

мемлекеттік органның бірінші басшысы тағайындайды. 

Салық қызметі органдарының құқықтары: 

1. Салық кодексінде көрсетілген нормативтік құқықтық актілерді 

әзірлеу және бекіту; 

2. Өз құзіреті шегінде салық міндеттемелерінің туындауы, орындалуы 

мен тоқтатылуы жөнінде түсіндіруді жүзеге асыруға және түсініктеме беруге;           

3.  Салық Кодексінде белгіленген тәртіппен салық бақылауын жүзеге 

асыруға; 

4. Салық төлеушінің ақша құжаттарына, бухгалтерлік кітаптарына, 

есептеріне, ақшасының бар – жоғына, бағалы қағаздарына, есеп 
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айырысуларына, декларацияларына және салық міндеттемелерін орындауға 

байланысты өзге де құжаттарына ҚР – ның заң актілерімен белгіленген 

талаптарды сақтай отырып, тексеру жүргізу; 

5. ҚР – ның заң актілерінде белгіленген тәртіппен салық тексеруін 

жүзеге асыру барысында салықтық құқық бұзушылықтар жасалғанын 

айғақтайтын құжаттарды салық төлеушіден алып қою; 

6. Орналасқан жеріне қарамастан табыс табу үшін пайдаланылатын кез 

келген салық салу объектілері мен салық салуға байланысты объектілерді 

тексеруге, салық төлеушінің мүліктеріне (тұрғын  үй – жайлардан басқа) 

түгендеу жүргізу; 

7. ҚР – сы Азаматтық кодексінде көзделген негіздер бойынша заңды 

тұлғаны тарату туралы сотқа  талап – арыз беруге құқылы. 

Салық қызметі органдарының ҚР – ның заңдарында көзделген өзге де 

құқықтары бар.     

Салық қызметі органдарының функционалдық міндеттері. 

1) салық төлеушінің құқықтарын сақтауға; 

2) мемлекеттік мүдделерін қорғауға; 

3) салық төлеушінің салық міндеттемелерін орындауына, Мемлекеттік 

әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдардың толық есептелуіне 

және уақтылы төленуіне; 

4) салық төлеушілердің, салық салу объектілері мен салық салуға 

байланысты объектілердің есебін, есептелген және төленген салық және 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің есебін белгіленген 

тәртіппен жүргізуге; 

5) ҚР – ның Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес 

салық төлеушіге әкімшілік айыппұлдар салуға міндетті. 

Салық тексеруі барысында салық және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдерді төлеуден қасақана жалтарылу фактілері, сондай – ақ 

қылмыс белгілерін көрсететін әдейі, жалған банкроттық фактілері 

анықталған кезде, салық органдары ҚР – ның заң актілеріне сәйкес іс жүргізу 

шешімін қабылдау үшін тиісті құқық қорғау органдарының тергеуіне 

жататын материалдарды жібереді. 

Салық қызметінің органдары ҚР – ның салық заңдарымен көзделген 

өзге де міндеттерді орындайды. 

Салық органдары мен басқа мемлекеттік органдардың бірлесіп қызмет 

етуі. 

1.  Салық қызметі органдары орталық және жергілікті мемлекеттік 

органдармен өзара іс - әрекет жасайды, бірлескен бақылау шараларын 

қолданады, өзара ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді. 

2.  Мемлекеттік органдар салық заңдарының орындалуын бақылауды 

жүзеге асыру жөніндегі міндеттерді орындауда салық қызметі органдарына 

жәрдемдесуге міндетті. 
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3.  Салық қызметі органдары мен кеден органдары өздеріне жүктелген 

салық бақылауын жүзеге асыру жөніндегі міндеттерді өзара іс - әрекет жасау                                                                                                                                                                                                                                    

арқылы орындайды. 

4.  Салық қызметі органдары мен жергілікті атқарушы органдар салық 

жинауды жүзеге асыру бойынша бір – бірімен өзара іс - әрекет жасайды.  

    

 

Бақылау сұрақтары 

1. Салық қызметі органдарының құқықтарына не жатады? 

2. Салық қызметі органдарының міндеттеріне не жатады? 

3. Салық органдары мен басқа мемлекеттік органдардың бірлесіп қызмет 

етуі? 

 

Өзіндік жұмысқа тапсырма 

1. Салық қызметі органдарының функционалдық міндеттеріне бағдарлама 

құрыңыздар. 

2. Салық қызметі органдарының құқықтарын зерделеңіздер. 

3. Салық органдары мен басқа мемлекеттік органдардың бірлесіп қызмет 

етуінің схемасын жасаңыздар 

 

 

4 тақырып.  Салық саясаты және оның жүзеге асыру механизмі 

 

           Салық саясаты дегеніміз –  мемлекеттің салық және салық салу 

саласында жүргізіп отырған іс-шараларының жиынтығы. Салық саясаты 

салық жөнінде іс-шаралар жүйесін білдіреді. Салық саясатының мазмұны 

мен мақсаттары қоғамның әлеуметтік экономикалық жағдайына байланысты. 

          Салық саясаты – жалпылай алғанда экономикалық және әлеуметтік 

маңызы бар нәтижелерге жетуде  салықтық бақылаушы, реттеуші, қазыналық 

және бағалық мүмкін болатын қызметтерін жүргізуге бағытталған және 

мемлекетте жүргізілетін құрамында ортақ  экономикалық саясатты іске 

асыратын, салық саясатын басқару облысында тактикалық және 

стратегиялық комплексті ұсынады.   

           Салық саясаты субъектісі болып салықтық бақылау және реттеу 

жүргізетін, салық  процесіне  тікелей байланысты мемлекеттің заңдылық 

және орындаушы билік органы табылады. 

           Салық саясаты объектісіне барлық салықтық процестер қатысады. 

Яғни, салық механизмі, салық жүйесі, салық салу, салық құқығы және тағы 

басқалар. 

            Салық саясатының жеңілдіктері: 

- масштабы мен ұзақтылығына қарай: стратегиялық (ұзақ мерзімді, 3 

жылдан жоғары) және тактикалық (1 жылдан 3 жылға дейін). Стратегия мен 

тактика бір – бірін толықтырып және дамытып отыруы керек. 
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- ортақ қажетті бағытталуының маңызына байланысты салықтық 

процестерді басқару облысы келесідей салық саясатына бөлінеді: қазыналық, 

реттеуші, бақылаушы – реттеуші, аралас. 

Салық саясатының қазыналық түрі – салық төлеушілер және аймақтар, 

мемлекеттің экономикалық шығындарын және стратегиялық 

қызығушылығын  есептемегендегі  мүмкін  болатын жоғары табысты 

көтеруді сипаттайды.  Бұл саясаттың  әртүрлілігі болып “жоғары салық”, оған 

қатысатын салықтар мен алымдардың санының көптігі, салық ставкасының 

жоғарылығы және де салық жеңілдіктері аздығымен сипатталады. 

Реттеуші салық саясаты да салық реттеуде тиісті қызмет атқарады. 

Мұндай саясат салықтық жеңілдіктердің көптігін, салықтық режим мен 

экономикалық зонадағы жеңілдіктерді, салықтық бақылаудың әлсіздігімен 

сипатталады. 

Бақылаушы – реттеуші саясат – бұл өте сирек жағдайда кездесетін 

саясат. Салықтық реттеуші және қазыналық саясатын әлсіз орындаған 

жағдайда, не болмаса мемлекетте “жоғары салық” саясаты қатаң түрде ұзақ 

мерзімде болса көлеңкелі экономиканы күту жағдайында және азаматтар мен 

кәсіпорындардың салық төлеуден жалтарылу көп болған жағдайымен 

сипатталады. 

Осы аталған 3 салық саясаты да өзіне тән кемшіліктерге ие. Сондықтан 

да ең тиімді саясат болып аралас (стратегиялық, тактикалық) салық саясаты 

есептелінеді.  

Аралас салық саясаты – бюджетпен есеп айырысудағы қарыздарды 

азайту және салықты жинау деңгейін жоғарлату, салық санкцияларымен 

салық жеңілдіктерін, салық жүйесінің құрылымын және құрамын дамыту, 

салықтар мен негізгі салық ставкаларын, салықтық бақылау жүйесін тиімді 

және инвестициялық қызметтерді, кірістер мен қажеттіліктерді, өндіріс 

көлемі есебінен оларды жоғарлату және бюджет жүйесін салық кірістерімен 

тепе – теңдікті тұрақты қамтамасыз етуге көзделген. 

Салық саясатының мақсат-міндеттері: 

1. Мемлекетті қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету 

2. Жалпы мемлекеттің экономикасын реттеуге жағдай жасау 

3. Нарықтық қатынастар процесінде пайда болатын халықтың 

табыстары арасындағы теңсіздікті азайту  

Салық саясатының негізгі үш типі бар. 

 1. Максималды салықтар саясаты – не алуға болса соның бәрін алу 

принципіне негізделеді.Мұндай саясат кезінде мемлекеттке салық қақпаны 

дайын тұрады, себебі салық түсімдердің жоғарылауы мемлекеттік 

табыстардың  ұлғаюына  әкелмейді. Шетел ғалымдары шекті салық ставкасы 

– 50 пайыз дейді. 

 2. Қалыпты салық саясаты  жақсы салық климатын жасай отырып, 

табыстардың өсуіне, дамуына қолайлы әсер етеді. Табыстар салық салудан 

максималды деңгейде босатылады, бірақ салықтар түсімдердің қысқаруынан 

ол әлеуметтік құқықтардың шектелуіне әкеп соғады. 
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 3. Салық салудың жоғары деңгейін белгілейтін, бірақ едәуір әлеуметтік 

қорғауды қамтамасыз етуді қарастыратын салық саясаты. Салықтық түсімдер 

әртүрлі әлеуметтік қорлардың көбеюіне бағытталады. Бірақ мұндай 

экономика инфляцияның жоғарылауына әкеледі. 

 Қазақстан үшін бірінші және үшінші типті салық саясаты тән. 20 

ғасырдың 1980-1990 жж. нарықтық экономикасы дамыған өнеркәсіптік елдер 

тікелей және жанама салықтарды жетілдіруге, іскерлік белсенділікті 

ынталандыруға бағытталған салық реформаларын жүргізді. 90-шы 

жылдардың  басы ҚР-ның салық жүйесінің туындау және қалыптасу кезеңі 

болып табылады. Салықтар кәсіпорындардың пайдасын жоспарлы бөлу 

жүйесін ауыстырды. Мемлекет қоғамдағы процестердің дамуына салық салу 

арқылы әсер ете бастады. Бірақ бүгінгі күнге дейін заман талаптарына сай 

келетін салық жүйесі жоқ. Барлық елдерде салық саясатын негіздеудің 

теориялық  қадамдары мен салық салудың тиімді және әділетті әдістемесінің 

ізденістері жүріп жатыр. Бұл мақсаттарға жету үшін бірінші кезекте салық 

теориясын білу қажет. Салық саясатын жүзеге асыру құралы болып салықтық 

реттеу механизмі табылады. 

 Салықтық реттеу. Салықтық реттеу мемлекеттің экономикаға 

араласуының негізгі тәсілдерінің бірі болып табылады. Бұл мемлекеттің тек 

қана нормативтік актілерді шығарумен шектелмейтіндігімен түсіндіріледі. 

Экономикаға мемлекеттік араласуы нарықтың белгілі бір кемшіліктері мен 

кемістіктерінің бар болуынан келіп шығады.  

 Нарықтық экономиканың негізгі кемшіліктерінен келесілерді атап 

айтуға болады: тұрақсыздық,тиімсіздік және теңсіздік. 

 Тұрақсыздығы – нарықтық механизмнің сұраныс пен ұсыныс 

арасындағы белгілі бір уақыт аралығында қажетті тауарлар, қызметтер мен 

жұмыстарға деген қажет қатынасты әрқашанда бірдей реттей 

алмайтындығымен, басым бағыттарды анықтай алмайтындығымен 

түсіндіріледі. Кез-келген жағдайда баға механизмі, салық механизмі мен 

несие механизмін ұйымдастыру секілді тұтқалардың пайдалану қажеттілігі 

туындайды. 

 Тиімсіздігі – бағалары нарықта жұмыс істейтін жеке тұлғалардың 

арасындағы қатынастармен реттеле алмайтын кейбір тауарлардың, 

салалардың мысалы: ұлттық қорғаныс, қоршаған ортаны қорғау, білім беру, 

медицина саласы және т.б  түсіндіріледі.        

 Теңсіздігі – нарықтық механизмнің әрбір нақты субъекті қорғауды, 

олардың өмір сүруіне қалыпты жағдайды қамтамасыз етпейді. 

 Салықтық реттеу дегенiмiз – салық төлеушi субъектiлердiң және 

мемлекеттiң мақсат мүддесiн еске ала отырып, салық арқылы қаржылық 

қатынастарды реттеудi айтамыз. Салықтық реттеудiң негiзгi құралы болып: 

салық ставкасы және салық жеңiлдiктерi жатады. 

 Әрбiр мемлекет өзiнiң даму кезеңдерiнде саяси және әлеуметтiк-

экономикалық iс-әрекетiн жүзеге асыру барысында белгiлi бiр экономикалық 

саясатты негiзге алады. Салықтың ставкаларын, салық жеңiлдiктерiн бекiткен 
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кезде оларды ғылыми негiзде дәлелдеп шектен тыс асыра бермей белгiлi бiр 

деңгейде ұстау керек. 

Экономикасы дамыған елдердiң барлығы өздерiнiң даму кезеңдерiнде 

экономикалық реттеудiң iшiнде салықтық реттеудiң маңызының зор екенiн 

дәлелдедi. 

Қазақстанның бүгiнiгi күнi салық ставкалары арқылы реттеудiң 2 жолы 

бар: 

1. Мүмкiндiгiнше шетелден келген инвесторларға салық ставкаларын 

кемiту және салық жеңiлдiктерiн беру. 

2. Әрбiр жылы мемлекеттiк бюджеттi белгiлеген кезде, жергiлiктi 

мемлекеттiк салықтар арқылы реттеу жұмысын жүргiземiз. 

Салықтық реттеудiң ең маңызды көздерi болып жеңiлдiк пен ставка 

саналады.     Бiрақ, бұл жеңiлдiктер мен ставкаларды шамадан тыс жоғары 

мөлшерде белгiлеу немесе көбейту кейбiр жағдайда экономиканың өсуiне 

емес, құлдырауына әкеледi.  

Салық саясаты және оның салық механизмі – қаржы саясатының 

құрамдас бөлігі болып табылады. 

Салық механизмі салық құқығы, салық салуды және салық жүйесін, 

сондай – ақ салық механизмі элементтері арқылы мемлекет салық саясаты 

түсініктерін біріктіреді.  Салық механизмі стратегиялық және тактикалық 

салық саясатын үкіметтің концепцияларды қабылдауларына сәйкес салық 

жүйесін және салық салу жүйесіндегі заңдылықтарын жүргізеді. “Механизм” 

термині техникалық құбылыс болып табылады және экономикалық 

мағынасында белгілі бір қызметті іске асыратын құрал болып табылады. 

Салық механизмі – салық жүйесінде қызмет ететін қабылданған салық 

саясаты концепциясы шеңберінде өткізілетін, салықтық процесті басқару 

әдістері мен формалары бекітілген салықтық құқық элементтерінің 

жиынтығы. 

Салық механизмі – салық жүйесіне қарағанда кеңірек түсінік болып 

табылады. Ол салық заңдылықтарының орындалуына бағытталады, 

ұжымдық-құқықтық әдістерді сипаттайтын барлық құралдардың  жиынтығын 

ұсынады. Салық механизмі құралы негізгі әлеуметтік – экономикалық 

байланысуы бағытталған, салық жүйесінің негізгі саны мен сапасын 

сипаттайтын, мемлекеттің салық саясатын жүргізеді. 

Салық механизмі ең негізі рөлде салық заңдылықтары алады, оның 

ішінде – салық салу механизмі (салық ставкасы деңгейі, жеңілдіктер жүйесі, 

салық салу базасын есептеу тәртібі, салық салу объектілерінің құрамы және 

салық есептеуге байланысты басқа да элементтер). 

Салық механизмі және оның элементтері – нарықтық салық 

әдістеріндегі барлық экономикасы мен мемлекеттік шығысты жасыру үшін 

мемлекеттік кірісті тиімді басқару жүйесінде, мемлекеттік салықтың 

менеджменті формасын нарықтық шаруашылықта қабылдайтын салықтық 

процесті басқару жүйесінің негізгі тетігі болып табылады. 
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Мемлекеттік салық менеджменті – бұл жүйе қазіргі кезеңде мүмкін 

болатын жоғары қоғамдық қызметтерді ұсынатын және өндіріс процесінде 

қаржымен қамтамасыз ететін мемлекеттік кірістерді басқару облысында 

тиімді шешім және әржақты қаржылық институттарын қыбылдайтын  және 

жүргізетін мемлекеттік  билік органдарына  тәжірибелік әсер ететін негізгі 

әдістер жүйесі. 

Мемлекеттік салық менеджментінің негізгі міндеті – барлық салық 

механизмі элементтерін тиімді жоғарылату және салық жүйесін 

рационализациялау, салық салу құрылымын оптимизациялау, жалпы 

экономикалық өсу барысында салықтық  түсімдердің өсімін қамтамасыз ету.     

Мемлекеттік салық менеджментінің субъектісіне салықтық бақылау 

мен салықтық процесті басқаруды жүзеге асыратын,  мемлекеттік билікті 

басқаруды жүзеге асыратын, мемлекеттік билікті басқару органдары мен 

заңдылықтар қатысады. 

Мемлекеттік салық менеджментінің негізгі қызметтері: 

- салықтық саясатты анықтау және салықтық процесті басқаруды салық 

төлеушілердің қаржылық жағдайы, мемлекеттің кірісі мен шығысын, 

экономикалық өсу көрсеткіштерін болжау мен талдау; 

- бюджетте ағымдық салықтың орындалуын басқару және т.б.     
 

Бақылау сұрақтары 

1. Салық саясатына не жатады? 

2. Салықтық реттеу дегеніміз не? 

3. Салық саясатының жеңілдіктері қандай? 

4. Салық механизмі элементтерін атаңыз? 
 

 

Өзіндік жұмысқа тапсырма 

1. Қазіргі таңдағы салық саясатын зерделеп, эссе жазыңыздар. 

2. Салықтық реттеу тақырыбында реферат жазыңыздар. 

3. Қазақстан Республикасындағы салық саясатының жеңілдіктеріне 

сипаттама беріңіздер 

4. Салық механизмі элементтеріне блок-схема құрастыру. 
 

 

 

5 тақырып. Көлік құралдарына салынатын салық 
 

Егер Салық кодексінде өзгеше белгіленбесе, меншік құқығында салық 

салу объектілері бар жеке тұлғалар және меншік, шаруашылық жүргізу 

немесе жедел басқару құқығында салық салу объектілері бар заңды тұлғалар 

көлік құралдары салығын төлеушілер болып табылады. 

Заңды тұлға өз шешімімен өзінің құрылымдық бөлімшесін Қазақстан 

Республикасының көлік туралы заңнамасына сәйкес осындай құрылымдық 
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бөлімшеге тіркелген көлік құралдары бойынша көлік құралдары салығын 

дербес төлеуші деп тануға құқылы. 

Егер Салық кодексінде өзгеше белгіленбесе, заңды тұлғаның осындай 

тану немесе осындай тануды тоқтату туралы шешімі осындай шешім 

қабылданған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа 

енгізіледі. 

Егер жаңадан құрылған құрылымдық бөлімше көлік құралдары 

салығын дербес төлеуші деп танылған жағдайда заңды тұлғаның осындай 

тану туралы шешімі осы құрылымдық бөлімше құрылған күннен бастап 

немесе осы құрылымдық бөлімше құрылған жылдан кейінгі жылдың 1 

қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. 

Лизинг алушы қаржы лизингі шарты бойынша берілген (алынған) 

салық салу объектілері бойынша көлік құралы салығын төлеуші болып 

табылады.  

Егер Салық кодексінде өзгеше белгiленбесе, көлік құралдары салығын 

төлеушілерге төмендегілер жатады: 

1) бірыңғай жер салығын төлеуші болып табылатын шаруа немесе 

фермерлік қожалық басшысына және (немесе) оның мүшелерiне жалпы 

меншiк құқығында, меншiк құқығында тиесiлi және өзiнiң ауыл 

шаруашылығы өнiмiн өндiру, сақтау және өңдеу процесiнде тiкелей 

пайдаланылатын мынадай көлiк құралдары бойынша бірыңғай жер салығын 

төлеушiлер: 

 двигателiнiң көлемi 2500 текше сантиметрге дейiнгiнi қоса 

алғанда, бір жеңiл автомобиль; 

 1:1 қатынасты сақтай отырып двигателiнiң шектi жиынтық қуаты 

1000 гектар егiстiкке (шабындықтарға, жайылымдарға) 1000 кВт 

мөлшеріндегі жүк автомобильдерi.  

 Бұл ретте, егер есептеу қорытындылары бойынша көлiк 

құралдарының саны 0,5-тен бастап және одан жоғары бөлшектi мәнiмен 

біреуден көп бірлiктi құрайтын жағдайларда, мұндай мән тұтас бірлiкке дейiн 

дөңгелектеуге жатады, егер 0,5-тен төмен болса, дөңгелектеуге жатпайды. 

 Егер есептеу қорытындылары бойынша жүк автомобильдерiнiң 

саны бір бірлiктен аз болған жағдайда, двигателiнiң қуаты барынша аз бір 

жүк автомобилi босатылуға жатқызылады. 

2) өзінің ауыл шаруашылығы өнімін өндіруде пайдаланылатын 

мынадай мамандандырылған ауыл шаруашылығы техникасы бойынша ауыл 

шаруашылығы өнімін өндірушілер, сондай-ақ бірыңғай жер салығын төлеуші 

болып табылатын шаруа немесе фермерлік қожалық басшысы және (немесе) 

оның мүшелерi: 

 сүт немесе ауыл шаруашылығы мақсаттарына су тасымалдауға 

арналған автомобиль-цистерналар; 

 ветеринария қызметінің автомобильдері, 

 автозообиологиялық зертханалар, 

 автожемтасығыштар; 
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 автотиеуіштер, 

 дән сепкіштерге автоқұйғыштар; 

 тыңайтқыш енгізуге арналған автомашиналар; 

 ұшақтарға минералдық тыңайтқыштарды және улы химикаттарды  

 автотиеуіштер; 

 тең штабельдерін автотасымалдауыштар; 

 автоулыжемшашқыш; 

 пәлекжинағыш машиналар; 

 а/ш АН-2 әуе кемесі; 

 өздігінен жүретін дестелегіштер; 

 астық жинағыш комбайндар; 

 доңғалақты тракторлар, өздігінен жүретін шассилер және оңтайлы 

энергетикалық құралдар; 

 мал азығын жинағыш комбайндар; 

 ауыл шаруашылығы машиналарын жөндеу және техникалық 

қызмет көрсету жөніндегі автомобиль-шеберханалар; 

 өздігінен жүретін шөп шапқыштар; 

 маялағыштар; 

 жинағыш комбайндар (тамыржемістілерді, картопты, қызанақты, 

көк бұршақты, мақтаны және басқа да ауыл шаруашылығы өнімін жинауға 

арналған); 

3) мемлекеттік мекемелер; 

4) салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік құралы 

бойынша Ұлы Отан соғысына қатысушылар, соларға теңестірілетін адамдар, 

Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі мен мінсіз 

әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағы ордендерімен және медальдарымен 

наградталған адамдар, сондай-ақ 1941 жылғы 22 маусымнан 1945 жылғы 9 

мамырға дейінгі аралықта кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет еткен) 

және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі мен мінсіз 

әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағы ордендерімен және медальдарымен 

наградталмаған адамдар; 

5) салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік құралы 

бойынша - меншігінде мотоколяскалары мен автомобильдері бар мүгедектер; 

6) салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік құралы 

бойынша - Кеңес Одағының Батырлары мен Социалистік Еңбек Ерлері, 

«Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері» атақтарына ие болған, Даңқ 

орденінің үш дәрежесімен және «Отан» орденімен наградталған адамдар, 

«Ардақты ана» атағын алған, «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен 

наградталған көп балалы аналар; 

7) ауыл шаруашылығы құрылымынан шығу нәтижесінде пай ретінде 

алынған, пайдалану мерзімі жеті жылдан асқан жүк автомобильдері бойынша 

жеке тұлғалар көлік құралдары салығын төлеушілер болып табылмайды. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000220560
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000220560
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000220560
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Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеуге жататын және 

(немесе) есепте тұрған, тіркемелерді қоспағанда, көлік құралдары салық салу 

объектілері болып табылады. 

Жүк көтергіштігі 40 тонна және одан асатын карьерлік 

автосамосвалдар және  мамандандырылған медициналық көлік құралдары 

салық салу объектілері болып табылмайды. 

  
Рет 

№ 

Салық салу объектiсi Салық ставкасы 

(айлық есептiк 

көрсеткiш) 

1 2 3 

1. 

  

Двигателiнiң көлемi мынадай жеңiл автомобильдер (текше 

см.):  

 

1100-ге дейiн қоса алғанда  1 

1100-ден жоғары 1500-дi қоса алғанда  2 

1500-ден жоғары 2000-ды қоса алғанда  3 

2000-нан жоғары 2500-дi қоса алғанда  6 

2500-ден жоғары 3000-ды қоса алғанда  9 

3000-нан жоғары 4000-ды қоса алғанда  15 

4000-нан жоғары  117 

2. Жүк көтергiштiгi мынадай жүк, арнайы автомобильдер 

(тiркемелердi есептемегенде):  

 

1 тоннаға дейiн қоса алғанда  3 

1 тоннадан жоғары  1,5 тоннаны қоса алғанда  5 

1,5 тоннадан жоғары  5 тоннаны қоса алғанда  7 

5 тоннадан жоғары  9 

3. Тракторлар, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, 

мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен 

механизмдері, жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы 

машиналар және жалпыға ортақ пайдаланылатын 

автомобиль жолдарында жүруге арналмаған  басқа да 

автокөлік құралдары 

3 

4. Автобустар:   

отыратын 12 орынға дейiн қоса алғанда  9 

отыратын 12-ден жоғары 25 орынды қоса алғанда  14 

отыратын 25 орыннан жоғары  20 

5. Мотоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, шағын 

кемелер, двигателiнiң қуаты: 

 

55 кВт-ға дейiн қоса алғанда 1 

55 кВт-дан асатын 10 

6. Катерлер, кемелер, буксирлер, баржалар, яхталар 

(двигателiнiң қуаты мынадай ат күшiне тең):  

 

160-қа дейiн қоса алғанда  6 

160-тан жоғары 500-дi қоса алғанда  18 

500-ден жоғары 1000-ды қоса алғанда  32 

1000-нан жоғары  55 

7. Ұшу аппараттары  әрбір киловатт 

қуаттан айлық 
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есептiк 

көрсеткiштiң 

4 пайызы 

8. Мыналарды: 

магистральды жолдар бойымен поездардың кез келген 

санатын жүргiзу үшiн; 

магистральды, станциялық және тар және (немесе) кең 

табанды кiрме жолдарда маневр жұмыстарын жүргiзу үшiн; 

өнеркәсiптiк теміржол көлiгi жолдарында және 

магистральды және станциялық жолдарға шықпайтын 

жолдарда пайдаланылатын теміржолдың тартқыш 

қозғалмалы құрамы; 

көлiк құралының 

жалпы қуатының 

әрбір киловатынан 

айлық есептiк 

көрсеткiштiң 

1 пайызы 

Тар және кең табанды магистральды және станциялық 

жолдармен жолаушылар тасымалдауды ұйымдастыру үшiн 

пайдаланылатын мотор-вагонды қозғалмалы құрам 

көлiк құралының 

жалпы қуатының 

әрбір киловатынан 

айлық есептiк 

көрсеткiштiң 

1 пайызы 

  
Сызба 2. Салықты есептеу айлық есептiк көрсеткiштермен белгiленген 

ставкалары 

 

Бұл ретте салықты есептеу үшiн республикалық бюджет туралы заңда 

белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын 

айлық есептiк көрсеткiш қолданылады. 

Жеңiл автомобильдердiң үш айлық есептiк көрсеткiш ставкасы 

бойынша салық салынатын двигателiнiң көлемi 1500-ден жоғары 2000 текше 

сантиметрдi қоса алғандағы, алты айлық есептiк көрсеткiш ставкасы 

бойынша салық салынатын 2000-нан жоғары 2500 текше сантиметрдi қоса 

алғандағы, тоғыз айлық есептiк көрсеткiш ставкасы бойынша салық 

салынатын 2500-ден жоғары 3000 текше сантиметрдi қоса алғандағы, он бес 

айлық есептiк көрсеткiш ставкасы бойынша салық салынатын 3000-нан 

жоғары 4000 текше сантиметрдi қоса алғандағы, жүз он жеті айлық есептiк 

көрсеткiш ставкасы бойынша салық салынатын 4000 текше сантиметрден 

жоғары көлемде болған кезде салық сомасы двигатель көлемiнің тиісті 

төменгі шегінен асып түскен әрбір бірлiк үшiн 7 теңгеге ұлғайтылады.  

Пайдаланылу мерзiмiне қарай ұшу аппараттарының салық 

ставкаларына мынадай түзету коэффициенттерi қолданылады:  

1) 1999 жылғы 1 сәуiрден кейiн Қазақстан Республикасының шегiнен 

тыс жерлерден сатып алынған ұшу аппараттарына:  

 пайдаланылу мерзiмi 5 жылдан жоғары 15 жылды қоса алғанда -2,0;  

 пайдаланылу мерзiмi 15 жылдан жоғары - 3,0;  

2) 1999 жылғы 1 сәуiрге дейiн сатып алынған, сондай-ақ 1999 жылғы 1 

сәуiрден кейiн сатып алынған және (немесе) Қазақстан Республикасында 

 1999 жылғы 1 cәуipгe дейiн пайдалануда болған ұшу аппараттарына:  

 пайдаланылу мерзiмi 5 жылдан жоғары 15 жылды қоса алғанда -0,5;  

 пайдаланылу мерзiмi 15 жылдан жоғары - 0,3.  
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Көлiк құралының пайдаланылу мерзiмi көлiк құралдарының 

паспортында (әуе кемесiн ұшуда пайдалану жөніндегі нұсқауда) көрсетiлген 

шығарылған жылы негiзге алына отырып есептеледi. 

Жүк  және арнайы автомобильдер бойынша салықты есептеу үшін 

көлік құралын пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және (немесе) нұсқауда 

көрсетілген көлік құралының жүк көтергіштігінің көрсеткіші 

пайдаланылады. Егер көлік құралын пайдалану жөніндегі нұсқаулықта 

(нұсқауда) жүк көтергіштігінің көрсеткіші көрсетілмесе, ол көлік құралының 

рұқсат етілген ең жоғарғы массасы мен көлік құралының жүктемесіз массасы 

(жабдықталған көлік құралының массасы) арасындағы айырма ретінде 

есептеледі. 

Салық төлеушi салық салу объектiлерiн, әрбiр көлiк құралы бойынша 

салық мөлшерлемесін негiзге ала отырып, салық кезеңi үшiн салық сомасын 

дербес есептейдi. Жеке тұлғалар Салық кодексінде белгіленген мерзімде 

салықты төлемеген немесе толық төлемеген жағдайда салық органдары көлік 

құралдарын есепке алуды және тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті органдар 

беретін мәліметтер негізінде салықты есептеуді жүргізеді. 

Ауыл шаруашылығы өнімдерін, аква өсіру (балық өсіру шаруашылығы) 

өнімін өндіруші заңды тұлғалар және селолық тұтыну кооперативтері  үшін 

арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілер салықты Салық 

кодексінде белгіленген  ерекшеліктерді ескере отырып есептейді. 

Салық кодексінде көзделген жағдайды қоспағанда, көлiк құралы 

меншік құқығында, шаруашылық жүргізу құқығында немесе жедел басқару 

құқығында салық кезеңінен аз уақыт болған жағдайда, салық сомасы көлік 

құралы меншік құқығында, шаруашылық жүргізу құқығында немесе жедел 

басқару құқығында іс жүзінде болған кезең үшін салықтың жылдық сомасын 

он екіге бөлу және көлік құралы меншік құқығында, шаруашылық жүргізу 

құқығында немесе жедел басқару құқығында іс жүзінде болған айлардың 

санына көбейту арқылы есептеледі. 

Салық кезеңi iшiнде салық салу объектілеріне меншiк, шаруашылық 

жүргiзу немесе оралымды басқару құқықтарын берген кезде салық сомасы 

мынадай тәртiппен есептеледi: 

1) беруші тарап үшін: 

 салық кезеңінің басында қолда бар көлік құралдары бойынша салық 

сомасы салық кезеңінің басынан бастап көлік құралына меншік құқығын, 

шаруашылық жүргізу құқығын немесе оралымды басқару құқығын берген 

айдың бірінші күніне дейінгі кезең үшін есептеледі; 

 салық кезеңінің ішінде сатып алынған көлік құралдары бойынша 

салық сомасы көлік құралына меншік құқығын, шаруашылық жүргізу 

құқығын немесе оралымды басқару құқығын алған айдың бірінші күнінен 

бастап көлік құралына меншік құқығын, шаруашылық жүргізу құқығын 

немесе оралымды басқару құқығын берген айдың бірінші күніне дейінгі 

кезең үшін есептеледі; 
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2) алушы тарап үшін - салық сомасы көлік құралына меншік құқығын, 

шаруашылық жүргізу құқығын немесе жедел басқару құқығын алған айдың 

бірінші күнінен бастап, салық кезеңінің соңына дейін немесе алушы тарап 

одан кейін аталған көлік құралына меншік құқығын, шаруашылық жүргізу 

құқығын немесе жедел басқару құқығын берген айдың бірінші күніне дейінгі 

кезеңге есептеледі. 

Дара кәсiпкерлер, жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, 

адвокаттар болып табылмайтын жеке тұлғалар арасында салық салу 

объектілеріне меншiк құқығын берген кезде, егер ағымдағы салық кезеңi 

iшiнде берушi тарап салықтың жылдық сомасын төлеген болса, салықтың 

осындай төлемi тараптардың келісімi бойынша сатып алу-сату, айырбастау 

шарттар талаптарына негiзделiп сатып алатын тараптың берiлетiн салық 

салынатын объект бойынша ағымдағы салық кезеңiнiң салық мiндеттемесiн 

орындауы болып табылады. 

Жеке тұлғалар сатып алу кезiнде Қазақстан Республикасында есепте 

тұрмаған көлiк құралын сатып алған кезде салық сомасын көлiк құралына 

меншiк құқығы туындаған айдың бірiншi күнiнен бастап салық кезеңiнiң 

соңына дейiнгi немесе меншiк құқығы тоқтатылған айдың бірiншi күнiне 

дейiнгi кезең үшiн есептейдi. 

Иелерінен айдап әкетілген және (немесе) ұрланған деп  саналған көлік 

құралдарын тіркеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік органда көлік құралын 

есептен шығару кезінде көлік құралына іздеу салу кезеңінде салық төлеуден 

босату үшін осы негіз бойынша көлік құралын есептен шығарылғанын 

растайтын құжат негіз болып табылады.  

Салық міндеттемесін орындау іздеу салынған көлік құралының иесіне 

қайтарылған кезден бастап, Салық кодексінде көзделген тәртіппен жүзеге 

асырылады. 

Заңды тұлғалар салық кезеңiнiң басында меншiк құқығында, 

шаруашылық жүргiзу құқығында немесе оралымды басқару құқығында 

болған көлiк құралдары бойынша, сондай-ақ салық кезеңiнiң басынан бастап 

салық кезеңiнiң 1 шiлдесiне дейiнгi кезеңде мұндай құқықтар туындаған 

және (немесе) тоқтатылған көлiк құралдары бойынша ағымдағы төлемдердi: 

1) көлiк құралдарына меншiк құқығы, шаруашылық жүргiзу құқығы 

немесе оралымды басқару құқығы салық кезеңiнiң басынан бастап салық 

кезеңiнiң 1 шiлдесiне дейiнгi кезеңде туындаған және салық кезеңiнiң 1 

шiлдесiне дейiн тоқтатылмаған жағдайда - көлiк құралдарына меншiк 

құқығы, шаруашылық жүргiзу құқығы немесе оралымды басқару құқығы 

туындаған айдың бірiншi күнiнен бастап салық кезеңiнiң соңына дейiнгi 

кезең үшiн есептелген салық сомасы мөлшерiнде; 

2) салық кезеңiнiң басынан бастап салық кезеңiнiң 1 шiлдесiне дейiнгi 

кезеңде көлiк құралдарына меншiк құқығы, шаруашылық жүргiзу құқығы 

немесе оралымды басқару құқығы: 

 тоқтатылған жағдайда - салық кезеңiнiң басынан бастап көлiк 

құралдарына меншiк құқығы, шаруашылық жүргiзу құқығы немесе 
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оралымды басқару құқығы тоқтатылған айдың бірiншi күнiне дейiнгi кезең 

үшiн есептелген салық сомасы мөлшерiнде; 

 туындаған және тоқтатылған жағдайда - көлiк құралдарына меншiк 

құқығы, шаруашылық жүргiзу құқығы немесе оралымды басқару құқығы 

туындаған айдың бірiншi күнiнен бастап мұндай көлiк құралдарына меншiк 

құқығы, шаруашылық жүргiзу құқығы немесе оралымды басқару құқығы 

тоқтатылған айдың бірiншi күнiне дейiнгi кезең үшiн есептелген салық 

сомасы мөлшерiнде; 

3) қалған жағдайларда - жылдық салық сомасы мөлшерiнде есептейдi. 

Бұл ретте, салық кезеңiнiң 1 шiлдесiнен бастап салық кезеңiнiң соңына 

дейiнгi кезеңде көлiк құралдарына меншiк құқығы, шаруашылық жүргiзу 

құқығы немесе оралымды басқару құқығы тоқтатылған жағдайда, 

декларацияда салық кезеңiнiң басынан бастап көлiк құралдарына меншiк 

құқығы, шаруашылық жүргiзу құқығы немесе оралымды басқару құқығы 

тоқтатылған айдың бірiншi күнiне дейiнгi кезең үшiн есептелген салық 

сомасы көрсетiледi. 

Заңды тұлғалар салық кезеңiнiң 1 шiлдесiнен бастап салық кезеңiнiң 

соңына дейiнгi кезеңде меншiк құқығы, шаруашылық жүргiзу құқығы немесе 

оралымды басқару құқығы туындаған көлiк құралдары бойынша ағымдағы 

төлемдердi есептемейдi және ағымдағы төлемдердiң есеп-қисабын табыс 

етпейдi. Бұл ретте, декларацияда Салық кодексінде белгiленген тәртiппен 

есептелген салық сомасы көрсетiледi. 

Заңды тұлғалар ағымдағы төлемдер сомасын төлеудi ағымдағы 

төлемдердi енгізу арқылы салық салу объектілерінiң тiркелген жерi бойынша 

салық кезеңiнiң 5 шiлдесiнен кешiктiрмей жүргiзедi. 

Көлiк құралына меншік құқығын, шаруашылық жүргізу құқығын 

немесе оралымды басқару құқығын салық кезеңінің 1 шілдесінен кейін алған 

жағдайда, заңды тұлғалар салық кезеңі үшін декларацияны табыс ету мерзімі 

басталғаннан кейінгі күнтізбелік он күннен кешіктірмей көрсетілген көлік 

құралы бойынша салық төлеуді жүргізеді. 

Жеке тұлғалар үшiн бюджетке салық төлеу мерзiмi салық кезеңiнiң 31 

желтоқсанынан кешiктiрiлмейтiн күн болып табылады. 

Салықты төлеу салық салу объектiсiнiң тiркелген орны бойынша 

жүргiзiледi. 

Көлiк құралдарын тiркеуден, қайта тiркеуден, мемлекеттік немесе 

міндетті техникалық байқаудан өткiзген жағдайда, жеке тұлғалар көрсетiлген 

әрекеттердi жасағанға дейiн Салық кодексінде белгiленген тәртiппен 

салықты есептейдi және бюджетке төлеудi жүргiзедi. 

Көлiк құралының меншiк иесi атынан иелiктен шығару құқығымен 

көлiк құралын басқаруға арналған сенімхат негiзiнде сенім бiлдiрiлген болып 

табылатын жеке тұлғаның салық кезеңi үшiн көлiк құралдарына салық төлеуi 

көлiк құралы меншiк иесiнiң осы салық кезеңi үшiн салық мiндеттемесiн 

орындауы болып табылады. 
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 Бақылау сұрақтары 

1. Көлік құралдарына салынатын салықтың ерекшеліге неде? 

2. Көлік құралдарына салынатын салықтың ставкаларын атаңыз? 

3. Көлік құралдарына салынатын салықты есептеу ерекшеліктері қандай? 
 

 

Өзіндік жұмысқа тапсырма 

1. Көлік құралдарына салынатын салық ерекшеліктеріне баяндама 

жазыңыздар. 

2. Көлік құралдарына салынатын салықтың ставкаларына бағдарлама 

құрастырыңыздар. 

3. Көлік құралдарына салынатын салықты төлеу және есептеу тәртібіне 

бағдаралама жасаңыздар. 

 

 

6 тақырып. Жер салығы 

         

            Республикадағы жер қатынастары саласындағы өзгерістер Қазақстан 

Республикасының жер реформасы жөніндегі заңдарында, Жер Кодексінде 

бейнеленеді. Қазақстанның Жер Кодексінде Республиканың айрықша 

меншігі деп айтылған. Жерді иелену және пайдалану үшін төленетін ақы жер 

салығы ретінде қарастырылады.  

Бұл салықтың мақсаты – жерді ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету 

және жерді сақтау, құнарлығын арттыру, жергілікті аймақтардың әлеуметтік-

мәдени дамуы үшін қажетті шараларды іске асыру үшін бюджетке түсетін 

табыстарды құру. Жер салығы толығымен жергілікті бюджетке түседі, 

сондықтан бұл жергілікті өкімет органдарының аталған салықты жинауға 

мүдделерін арттырады. 

Салық салу мақсатында барлық жерлер олардың нысаналы мақсатына 

қарай мынадай санаттарға бөлінеді: 

1. ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге; 

2. елді мекендер жерлеріне; 

3. өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс және өзге де ауыл 

шаруашылығы емес мақсаттағы жерлерге (бұдан әрі - өнеркәсіп жерлері); 

4. ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлеріне, сауықтыру, 

рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлерге (бұдан әрі - ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтық жерлері); 

5. орман қорының жерлеріне; 

6. су қорының жерлеріне; 

7. босалқы жерлерге тиесілігіне қарай қарастырылады. 

Жердің қандай да болсын санатқа тиесілігі Қазақстан 

Республикасының жер заңнамасында белгіленеді. Елді мекендер жерлері 

салық салу мақсаты үшін мынадай екі топқа бөлінген: 
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 тұрғын үй қоры, соның ішінде олардың жанындағы құрылыстар мен 

ғимараттар орналасқан жерлерді қоспағанда, елді мекен жерлері; 

 тұрғын үй қоры, соның ішінде олардың жанындағы құрылыстар мен 

ғимараттар орналасқан жерлер. 

Жердің мынадай санаттары: 

a) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері; 

b) орман қорының жерлері; 

c) су қорының жерлері; 

d) босалқы жерлер салық салуға жатпайды. 

Аталған жерлер (босалқы жерлерді қоспағанда) тұрақты жер 

пайдалануға немесе бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалануға берілген 

жағдайда, олар Салық Кодексінде белгіленген тәртіппен салық салуға 

жатады. 

Жер салығының мөлшері жер иеленушілер мен жер 

пайдаланушылардың шаруашылық қызметінің нәтижелеріне байланысты 

болмайды. 

Жер салығы: 

1) меншік құқығын, тұрақты жер пайдалану құқығын, өтеусіз уақытша 

жер пайдалану құқығын куәландыратын құжаттар; 

2) жер ресурстарын басқару жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган әр 

жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша берген жерлердің мемлекеттік 

сандық және сапалық есебінің деректері негізінде есептеледі. 

  Жер салығын төлеушілер: 

 жеке меншік құқығындағы; 

 тұрақты жер пайдалану құқығындағы; 

 бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану құқығындағы салық салу 

объектілері бар жеке және заңды тұлғалар жер салығын төлеушілер болып 

табылады. 

Заңды тұлға өз шешімімен өзінің құрылымдық бөлімшесінің 

орналасқан жерінде салық салынатын объектілер бойынша осындай 

құрылымдық бөлімшесін жер салығын дербес төлеуші деп тануға құқылы. 

Егер Салық Кодексінде өзгеше белгіленбесе, заңды тұлғаны тану  

немесе тануды тоқтату туралы шешімі  қабылданған жылдан кейінгі жылдың 

1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. 

Егер Салық Кодексінде мыналар өзгеше көзделмесе: 

1) шаруа немесе фермер  қожалықтары  үшін арнаулы салық режимі 

қолданылатын қызметте пайдаланылатын жер учаскелері бойынша бірыңғай 

жер салығын төлеушілер; 

2) мемлекеттік мекемелер; 

3) уәкілетті мемлекеттік органның қылмыстық жазаларды атқару 

саласындағы түзеу мекемелерінің мемлекеттік кәсіпорындары; 

4) Ұлы Отан соғысына қатысушылар және соларға теңестірілген 

адамдар, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі мен 

мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағы ордендерімен және 
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медальдарымен наградталған адамдар, 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 

9 мамыр аралығында кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) және 

Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі мен мінсіз 

әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағы ордендерімен және медальдарымен 

наградталмаған адамдар, мүгедектер, сондай-ақ бала жасынан мүгедектің 

ата-анасының біpeyі: 

 тұрғын-үй қоры, соның ішінде, оның жанындағы құрылыстар мен 

ғимараттар орналасқан жер учаскелері; 

 үй маңындағы жер учаскелері; 

 өзіндік (қосалқы) үй шаруашылығын жүргізу, бағбандық үшін 

берілген және құрылыс алып жатқан жерлерді қоса алғанда, саяжай 

құрылысына арналған жер учаскелері; 

 гаражға арналған жер учаскелері бойынша; 

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

наградталған көп балалы аналар: 

 тұрғын үй қоры, соның iшiнде оның жанындағы құрылыстар мен 

ғимараттар орналасқан жер учаскелерi бойынша; 

 үй маңындағы жер учаскелерi бойынша; 

6) жеке тұратын зейнеткерлер: 

 тұрғын үй қоры, соның iшiнде оның жанындағы құрылыстар мен 

ғимараттар орналасқан жер учаскелерi бойынша; 

 үй маңындағы жер учаскелерi бойынша; 

7) діни бірлестіктер жер салығын төлеушілер болып табылмайды. 

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге салынатын жер 

салығының базалық ставкалары бір гектарға есептеліп белгіленеді және 

топырақтың сапасы бойынша сараланады. 

 
Рет 

№ 

Бонитет 

балы 

Базалық 

салық 

ставкасы 

(теңге) 

Рет 

№ 

Бонитет балы Базалық салық 

ставкасы (теңге) 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 0,48 51. 51 43,42 

2. 2 0,67 52. 52 44,49 

3. 3 0,87 53. 53 45,55 

4. 4 1,06 54. 54 46,65 

5. 5 1,25 55. 55 47,71 

6. 6 1,45 56. 56 48,77 

7. 7 1,68 57. 57 49,83 

8. 8 1,93 58. 58 50,95 

9. 9 2,16 59. 59 52,01 

10. 10 2,41 60. 60 53,07 

11. 11 2,89 61. 61 57,90 

12. 12 3,09 62. 62 60,63 

13. 13 3,28 63. 63 63,26 

14. 14 3,47 64. 64 65,95 
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15. 15 3,67 65. 65 68,61 

16. 16 3,86 66. 66 71,31 

17. 17 4,09 67. 67 73,96 

18. 18 4,34 68. 68 76,66 

19. 19 4,57 69. 69 79,32 

20. 20 4,82 70. 70 82,02 

21. 21 5,31 71. 71 86,85 

22. 22 5,79 72. 72 89,55 

23. 23 6,27 73. 73 92,19 

24. 24 6,75 74. 74 94,89 

25. 25 7,24 75. 75 97,56 

26. 26 7,72 76. 76 100,26 

27. 27 8,20 77. 77 102,91 

28. 28 8,68 78. 78 105,61 

29. 29 9,17 79. 79 108,27 

30. 30 9,65 80. 80 110,97 

31. 31 14,47 81. 81 115,80 

32. 32 15,54 82. 82 119,02 

33. 33 16,59 83. 83 122,21 

34. 34 18,08 84. 84 125,45 

35. 35 18,76 85. 85 128,67 

36. 36 19,82 86. 86 131,86 

37. 37 20,88 87. 87 135,10 

38. 38 22,00 88. 88 138,32 

39. 39 23,06 89. 89 141,51 

40. 40 24,12 90. 90 144,75 

41. 41 28,95 91. 91 149,57 

42. 42 30,01 92. 92 154,40 

43. 43 31,07 93. 93 159,22 

44. 44 32,17 94. 94 164,05 

45. 45 33,23 95. 95 168,87 

46. 46 34,29 96. 96 173,70 

47. 47 35,36 97. 97 178,52 

48. 48 36,48 98. 98 183,35 

49. 49 37,54 99. 99 188,17 

50. 50 38,60 100. 100 193,00 

   101. 100-ден 

жоғары 

202,65 

 

Сызба 3.  Далалық және қуаң далалық аймақтардың жерлеріне бонитет 

балына барабар түрде жер салығының базалық салық ставкалары 

 

Жеке тұлғаларға қора-қопсы салынған жерді қоса алғанда, өзіндік 

(қосалқы) үй шаруашылығын, бағбандық және саяжай құрылысын жүргізу 

үшін берілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге  базалық салық 

ставкалары мынадай мөлшерде белгіленеді: 

 көлемі 0,50 гектарға дейін қоса алғанда - 0,01 гектар үшін 20 теңге; 

 көлемі 0,50 гектардан асатын алаңға - 0,01 гектар үшін 100 теңге. 
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 Р/с № 

  

Елді мекеннің 

санаты 

  

Тұрғын үй қоры, оның 

ішінде оның іргесіндегі 

құрылыстар мен 

ғимараттар алып жатқан 

жерлерді қоспағанда, елді 

мекендердің жерлеріне 

салынатын базалық салық 

мөлшерлемелері (теңге) 

Тұрғын үй қоры, оның ішінде 

оның іргесіндегі құрылыстар 

мен ғимараттар алып жатқан 

жерлерге салынатын базалық 

салық мөлшерлемелері (теңге) 

1 2 3 4 

 Қалалар:   

1. Алматы 28,95 0,96 

2. Астана 19,30 0,96 

3. Ақтау 9,65 0,58 

4. Ақтөбе 6,75 0,58 

5. Атырау 8,20 0,58 

6. Қарағанды 9,65 0,58 

7. Қызылорда 8,68 0,58 

8. Көкшетау 5,79 0,58 

9. Қостанай 6,27 0,58 

10. Павлодар 9,65 0,58 

11. Петропавл 5,79 0,58 

12. Талдықорған 9,17 0,58 

13. Тараз 9,17 0,58 

14. Орал 5,79 0,58 

15. Өскемен 9,65 0,58 

16. Шымкент 9,17 0,58 

17. Алматы облысы:   

18. облыстық маңызы 

бар қалалар 

6,75 0,39 

19. аудандық маңызы 

бар қалалар 

5,79 0,39 

20. Ақмола облысы:   

21. облыстық маңызы 

бар қалалар 

5,79 0,39 

22. аудандық маңызы 

бар қалалар 

5,02 0,39 

23. Облыстық маңызы 

бар басқа қалалар 

облыс орталығы үшін 

белгіленген 

мөлшерлеменің 85 

пайызы 

0,39 

24. Аудандық маңызы 

бар басқа қалалар 

облыс орталығы үшін 

белгіленген 

мөлшерлеменің 75 

пайызы 

0,19 

 

25. Кенттер 0,96 0,13 

26. Селолар (ауылдар) 0,48 0,09 

 

Сызба 4. Елді мекендердің жерлеріне (үй іргесіндегі жер учаскелерін қоспағанда) 

салынатын базалық салық мөлшерлемелері  
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Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес басқа да жер 

пайдаланушылар уақытша пайдаланатын жерлерді қоспағанда, қорғаныс 

мұқтажы үшін берілген жерлер Салық Кодексінде белгіленген ставкалар 

бойынша салық салуға жатады. 

Салықты есептеу әрбір жер учаскесі бойынша жеке салық базасына 

тиісті салық ставкасын қолдану арқылы жүргізіледі. 

Ауыл шаруашылығы өнімдерін, аква өсіру (балық өсіру шаруашылығы) 

өнімін өндіруші заңды тұлғалар мен селолық тұтыну кооперативтері үшін 

арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілер салықты Салық 

Кодексінде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып есептейді.  

Егер Салық Кодексінде өзгеше белгiленбесе, мемлекет жер учаскесiне 

меншiк құқығын, тұрақты немесе бастапқы өтеусiз уақытша жер пайдалану 

құқығын берген кезде, жер салығы салық төлеушiге жер учаскесiне осындай 

құқықтар берiлген айдан кейiнгi айдан бастап есептеледi. 

Жер учаскесін иелену құқығы немесе пайдалану құқығы тоқтатылған 

жағдайда, жер салығы жер учаскесін пайдаланудың нақты кезеңі үшін 

есептеледі. 

Бюджетке жер салығын төлеу жер учаскесінің орналасқан жері 

бойынша жүргізіледі. 

Салық жылы ішінде елді мекенді қоныстың бір санатынан басқа 

санатына ауыстыру кезінде салық төлеушілерден ағымдағы жылғы жер 

салығы - осы елді мекендер үшін бұрын белгіленген ставкалар бойынша, ал 

келесі жылы қоныстардың жаңа санаты үшін белгіленген ставкалар бойынша 

алынады. 

Елді мекен таратылған және оның аумағы басқа елді мекеннің 

құрамына қосылған кезде, таратылған елді мекеннің аумағында жаңа ставка 

тарату іске асырылған жылдан кейінгі жылдан бастап қолданылады. 

Салық төлеушілер орналасқан жер учаскелері бонитетінің балдарын 

анықтау мүмкін болмаған жағдайда, жер салығының мөлшері шектесіп 

орналасқан жерлердің бонитет балы негізге алына отырып айқындалады. 

Ортақ үлестік меншіктегі салық салу объектілері бойынша салық 

олардың осы жер учаскесіндегі үлесіне барабар есептеледі. 

Заңды тұлғалар жер салығының сомаларын салық базасына тиісті 

салық ставкасын қолдану арқылы дербес есептейді. 

Заңды тұлғалар салық кезеңі ішінде жер салығы бойынша ағымдағы 

төлемдерді есептеуге және төлеуге міндетті. 

Ағымдағы төлемдердің сомасы ағымдағы жылдың 25 ақпанынан, 25 

мамырынан, 25 тамызынан, 25 қарашасынан кешіктірілмей тең үлестермен 

төленуге жатады. 

Жаңа құрылған салық төлеуші құрылған күннен кейінгі кезекті мерзім 

ағымдағы төлемдерді төлеудің бірінші мерзімі болып табылады. 

Ағымдағы төлемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейін құрылған салық 

төлеушілер ағымдағы салық кезеңі үшін салық сомасын Салық Кодексінде 

көзделген мерзімдерде төлейді. 
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Егер Салық Кодексінде өзгеше белгіленбесе, жеке тұлғалар төлеуге 

жататын жер салығын есептеудi салық органдары тиiстi салық ставкалары 

мен салық базасын негiзге ала отырып, ағымдағы жылдың 1 тамызынан 

кешіктірмей жүргiзедi. 

Жер салығын есептеу үшін салық кезеңі Салық Кодексіне сәйкес 

айқындалады. 

Дара кәсіпкерлер (патент негiзiнде арнаулы салық режимiн қолданатын 

дара кәсiпкерлердi қоспағанда) және заңды тұлғалар декларацияны салық 

салу объектiлерi орналасқан жердегi салық органдарына есептi салық 

кезеңiнен кейiнгi жылдың 31 наурызынан кешiктiрмей, сондай-ақ ағымдағы 

төлемдердiң есеп-қисабын Салық Кодексінде белгiленген мерзiмдерде табыс 

етедi. 

Патент негiзiнде арнаулы салық режимiн қолданатын дара кәсiпкерлер 

декларацияны салық салу объектiлерi орналасқан жердегi салық органдарына 

есептi салық кезеңiнен кейiнгi жылдың 31 наурызынан кешiктiрмей табыс 

етедi. 

Салық кезеңі ішінде жер салығы бойынша салық міндеттемелері 

өзгерген кезде, ағымдағы төлемдердің есеп-қисабы салық салу объектілері 

бойынша 1 ақпандағы, 1 мамырдағы, 1 тамыздағы және 1 қарашадағы жағдай 

бойынша тиісінше ағымдағы салық кезеңінің 15 ақпанынан, 15 мамырынан, 

15 тамызынан және 15 қарашасынан кешіктірілмей табыс етіледі. 

 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Жер салыңының басқа салықтардан айырмашылығы неде? 

2. Далалық және қуаң далалық аймақтардың жерлеріне бонитет балына 

барабар түрде жер салығының базалық салық ставкалары қандай? 

3.  Елді мекендердің жерлеріне (үй іргесіндегі жер учаскелерін 

қоспағанда) салынатын базалық салық мөлшерлемелерінің 

ерекшеліктерін атаңыз? 
 

 

Өзіндік жұмысқа тапсырма 

1. Далалық және қуаң далалық аймақтардың жерлеріне бонитет балына 

барабар түрде жер салығының базалық салық ставкаларының есептеу 

тәртібіне бағдарлама жасаңыздар. 

2. Елді мекендердің жерлеріне (үй іргесіндегі жер учаскелерін 

қоспағанда) салынатын базалық салық мөлшерлемелері сызбасын 

құрастырыңыздар. 

3. Қазақстан Республикасындағы жер салығының пайда болу тарихына 

баяндама жазыңыздар. 
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                                         7 тақырып.  Мүлік салығы 

 

Мүлік салығын төлеушілерге: Қазақстан Республикасының аумағында 

меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару құқығында салық 

салу объектісі бар заңды тұлғалар; Қазақстан Республикасының аумағында 

меншік құқығында салық салу объектісі бар дара кәсіпкерлер; концессия 

шартына сәйкес концессия объектісі болып табылатын салық салу объектісін 

иеленуге, пайдалануға құқығы бар концессионер жатады. 

Заңды тұлға өз шешімімен өзінің құрылымдық бөлімшесінің 

орналасқан жерінде салық салынатын объектілер бойынша осындай 

құрылымдық бөлімшесін мүлік салығын дербес төлеуші деп тануға құқылы. 

Егер Салық Кодексінде өзгеше белгіленбесе, заңды тұлғаны тану 

немесе  тануды тоқтату туралы шешімі  қабылданған жылдан кейінгі жылдың 

1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. 

Егер жаңадан құрылған құрылымдық бөлімше мүлік салығын дербес 

төлеуші деп танылған жағдайда, заңды тұлғаны тану туралы шешімі осы 

құрылымдық бөлімшенің құрылған күнінен бастап немесе осы құрылымдық 

бөлімше құрылған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа 

енгізіледі. 

Мүлiк салығын төлеушiлер болып табылмайды: 

1) өз ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, сақтау және қайта өңдеу 

процесінде тікелей пайдаланатын, меншік құқығында бар салық салу 

объектілері бойынша бірыңғай жер салығын төлеушілер. 

Өз ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, сақтау және қайта өңдеу 

процесінде тікелей пайдаланбайтын салық салу объектілері бойынша 

бірыңғай жер салығын төлеушілер мүлік салығын Салық Кодексінде 

белгіленген тәртіппен төлейді; 

2) мемлекеттік мекемелер; 

3) уәкілетті мемлекеттік органның қылмыстық жазаларды атқару 

саласындағы түзеу мекемелерінің мемлекеттік кәсіпорындары; 

4) діни бірлестіктер. 

Меншiк иесi салық салу объектiсiн сенімгерлiкпен басқаруға берген 

кезде салық төлеушi Салық Кодексіне  сәйкес айқындалады. 

Бұл ретте сенімгерлiкпен басқарушының салық төлеуi салық салу 

объектiсi меншiк иесiнiң салық мiндеттемесiн орындауы болып табылады. 

Егер салық салу объектісі пайлық инвестициялық қор активтерінің 

құрамына кіретін салық салу объектілерін қоспағанда, бірнеше тұлғаның 

ортақ үлестік меншігінде болса, осы тұлғалардың әрқайсысы салық төлеуші 

деп танылады. 

Бірлескен ортақ меншіктегі салық салу объектілері бойынша осы салық 

салу объектілерінің меншік иелерінің бірі олардың арасындағы келісім 

бойынша салық төлеуші бола алады. 

Қаржылық лизингке берілген объектілер бойынша лизинг алушы салық 

төлеуші болып табылады. 



37 

 

Пайлық инвестициялық қор активтерінің құрамына кіретін салық салу 

объектілері бойынша пайлық инвестициялық қордың басқарушы компаниясы 

салық төлеуші болып табылады. 

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық 

есептілік туралы заңнамалық актісіне сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізуді 

және қаржылық есептілік жасауды жүзеге асырмайтын дара кәсiпкерлерді 

қоспағанда, дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар үшiн Қазақстан 

Республикасының аумағындағы: 

1) техникалық реттеу саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік орган 

белгiлеген сыныптамаға сәйкес жататын және негiзгi құралдар құрамында 

есепке алынатын ғимараттар, құрылыстар немесе қаржы есептілігiнiң 

халықаралық стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк 

есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес 

келетiн жылжымайтын мүлiкке инвестициялар; 

1-1) техникалық реттеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган 

белгілеген сыныптамаға сәйкес жататын ғимараттар халықаралық қаржылық 

есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік 

есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамалық актісіне сәйкес ұзақ 

мерзімді дебиторлық берешек ретінде ескерілетін, сатып алу құқығымен ұзақ 

мерзімді жалға алу шарттары бойынша жеке тұлғаларға берілген осындай 

ғимараттардың бөліктері; 

2) иелік ету, пайдалану құқықтары концессия шартына сәйкес берілген, 

концессия объектiлерi болып табылатын ғимараттар, құрылыстар салық салу 

объектiсi болып табылады. 

1-1. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық 

есептілік туралы заңнамалық актісіне сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізуді 

және қаржылық есептілік жасауды жүзеге асырмайтын дара кәсiпкерлер үшiн 

техникалық реттеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген 

сыныптама cәйкес жататын және Салық Кодексіне сәйкес негізгі құралдар 

болып табылатын Қазақстан Республикасының аумағындағы ғимараттар, 

құрылыстар салық салу объектiсi болып табылады. 

Салық салынбайтын объектілерге жататындар: 

1. Қазақстан Республикасы Yкіметінің шешімі бойынша 

консервацияда тұрған ғимараттар, құрылыстар; 

2. ортақ пайдаланылатын мемлекеттік автомобиль жолдары мен 

олардағы жол құрылыстары: 

 бұрылу белдеуі; 

 жолдардың конструкциялық элементтері; 

 жол жағдайы мен оны апаттандыру; 

 көпірлер; 

 өткерме жолдар; 

 виадуктар; 

 жол тарамдары; 

 тоннельдер; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000592793
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 қорғаныш галереялары; 

3. жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыруға арналған құрылыстар мен  

құрылғылар; 

4. су бұрғыш және су өткізгіш құрылыстар; 

5. жол бойындағы орман алаптары; 

6. желілік тұрғын үйлер және жол пайдалану қызметінің кешендері; 

7. аяқталмаған құрылыс объектілері салық салу объектілері болып 

табылмайды. 

Заңды тұлғалар мүлік салығын салық базасының 1,5 процент ставкасы 

бойынша есептейді. 

Мүлік салығын салық базасының 0,5 процент ставкасы бойынша мына 

салық төлеушілер: 

1) дара кәсіпкерлер; 

2) оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін 

қолданатын заңды тұлғалар есептейді. 

Төменде аталған заңды тұлғалар мүлік салығын салық базасының 0,1 

процент ставкасы бойынша есептейді: 

1) діни бірлестіктерді қоспағанда, Салық Кодексіне айқындалған заңды 

тұлғалар; 

2) Салық Кодексіне айқындалған заңды тұлғалар; 

3) негізгі қызмет түрі кітапханалық қызмет көрсету саласындағы 

жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) болып табылатын ұйымдар; 

4) ғылыми кадрларды мемлекеттік аттестаттау саласындағы 

функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындар; 

5) мемлекеттік меншіктегі және бюджет қаражаты есебінен 

қаржыландырылатын су қоймаларының, су тораптарының және табиғат 

қорғау мақсатындағы басқа да су шаруашылығы құрылыстарының 

объектілері бойынша заңды тұлғалар; 

6) ауыл шаруашылығы тауарларын өндіруші заңды тұлғалардың және 

шаруа немесе фермер қожалықтарының жерін суландыру үшін 

пайдаланылатын гидромелиорациялық құрылыс объектілері бойынша заңды 

тұлғалар; 

7) ауыз сумен қамту объектілері бойынша заңды тұлғалар. 

Технологиялық парктер индустриялық-инновациялық қызметті 

мемлекеттік қолдау туралы заңнамалық актіде көзделген қызметтің негізгі 

түрін жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын объектілер бойынша салық 

базасына 0,1 пайыз мөлшерлеме бойынша мүлік салығын есептейді. 

Салық төлеушілер салықты есептеуді салық базасына тиісті салық 

ставкаларын қолдану арқылы дербес жүргізеді. 

Ауыл шаруашылығы өнімдерін, аква өсіру (балық өсіру шаруашылығы) 

өнімін өндіруші заңды тұлғалар мен селолық тұтыну кооперативтері үшін 

арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілер салықты  Салық 

Кодексінде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып есептейді.  
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Ортақ үлестік меншіктегі салық салу объектілері бойынша әрбір салық 

төлеуші үшін мүлік салығы мүлік құнындағы оның үлесіне барабар 

есептеледі. 

Патент негізінде арнаулы салық режимін қолданатын дара 

кәсіпкерлерді қоспағанда, салық төлеушілер салық кезеңі ішінде мүлік 

салығы бойынша ағымдағы төлемдерді төлеуге міндетті, олар салық 

кезеңінің басындағы бухгалтерлік есепке алу деректері бойынша 

айқындалған салық салу объектілерінің баланстық құнына тиісті салық 

ставкасын қолдану арқылы айқындалады. 

Бюджетке салық төлеу салық салу объектілерінің орналасқан жері 

бойынша жүргізіледі. 

Салықтың ағымдағы төлемдерінің сомасын, патент негізінде арнаулы 

салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлерді қоспағанда, салық төлеуші 

салық кезеңіндегі 25 ақпаннан, 25 мамырдан, 25 тамыздан және  25 

қарашадан кешіктірмей тең үлестермен енгізеді. 

Салық кезеңі ішінде салық салу объектілері келіп түскен жағдайда, 

мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдер салық салу объектілері келіп 

түскен айдан бастап салық кезеңінің соңына дейінгі ағымдағы салық кезеңі 

айларының санына көбейтілген, келіп түскен күніне бухгалтерлік есеп 

деректері бойынша айқындалған, келіп түскен салық салу объектілерінің 

бастапқы құнының 1/13-іне салық ставкасын қолдану жолымен айқындалады. 

Ағымдағы төлемдер көбейтілуі тиіс сома Салық Кодексінде белгіленген 

мерзімдер бойынша тең үлестермен бөлінеді, бұл ретте салық салу 

объектілері келіп түскен күннен кейінгі кезекті мерзім ағымдағы төлемдерді 

төлеудің бірінші мерзімі болып табылады. 

Салық кезеңі ішінде салық салу объектілері шығып қалған жағдайда, 

ағымдағы төлемдер салық салу объектілері шығып қалған айдан бастап 

салық кезеңінің соңына дейінгі ағымдағы салық кезеңі айларының санына 

көбейтілген, шығып қалған салық салу объектілерінің құнының 1/13-іне 

салық ставкасын қолдану жолымен айқындалатын сомаға азайтылады. 

Бұл ретте мыналар: 

 келіп түскен күнге бухгалтерлік есеп деректері бойынша бастапқы 

құны - ағымдағы салық кезеңінде келіп түскен салық салу объектілері 

бойынша; 

 салық кезеңі басындағы бухгалтерлік есеп деректері бойынша 

баланстық құны - басқа салық салу объектілері бойынша шығып қалған 

салық салу объектілерінің құны болып табылады. 

Ағымдағы төлемдер азайтылуға жататын сома ағымдағы төлемдерді 

төлеудің қалған мерзімдеріне тең үлестермен бөлінеді. 

Салық төлеуші салық кезеңі ішінде декларацияны табыс ету мерзімі 

басталғаннан кейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей түпкілікті есеп 

айырысуды жүргізеді және мүлік салығын төлейді. 
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Патент негізінде арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер 

мүлік салығын салық кезеңі ішінде декларацияны табыс ету мерзімі 

басталғаннан кейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей төлейді. 

 Салық Кодексіне сәйкес салық салу объектісі бар жеке тұлғалар жеке 

тұлғалардың мүлік салығын төлеушілер болып табылады. 

Мыналар жеке тұлғалардың мүлік салығын төлеушілер болып 

табылмайды: 

1) мерзімді қызметті өткеру (оқу) кезеңіндегі мерзімді қызметтегі 

әскери қызметшілер; 

2) меншік құқығындағы барлық салық салу объектілерінің жалпы 

құнынан Республикалық Бюджет туралы Заңда белгiленген және тиiстi 

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 дәрежелі Даңқ орденімен және «Отан» 

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

алқасымен наградталған көп балалы аналар, жеке тұратын зейнеткерлер; 

3) меншік құқығындағы барлық салық салу объектілерінің жалпы 

құнынан Республикалық Бюджет туралы Заңда белгiленген және тиiстi 

қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық есептік 

көрсеткіштің 1500 еселенген мөлшері шегінде - Ұлы Отан соғысына 

қатысушылар мен оларға теңестірілген адамдар, І және ІІ топтағы 

мүгедектер; 

4) меншік құқығындағы барлық салық салу объектілерінің жалпы 

құнынан Республикалық Бюджет туралы Заңда белгiленген және тиiстi 

қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық есептік 

көрсеткіштің 1500 еселенген мөлшері шегінде - Ұлы Отан соғысы 

жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін 

бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен наградталған 

адамдар, сондай-ақ 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 9 мамыр  

аралығында  кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) және Ұлы 

Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі мен мінсіз әскери 

қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен 

наградталмаған  адамдар.  

5) кәсіпкерлік қызметте пайдаланылатын салық салу объектілері 

бойынша дара кәсіпкерлер. 

 
1 2 3 

1. 1 000 000 теңгеге дейін қоса алғанда салық салу объектілері 

құнының 0,05 проценті 

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

қоса алғанда 

500 теңге + 1 000 000 теңгеден 

асатын соманың 0,08 процентi 

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

қоса алғанда 

1 300 теңге + 2 000 000 

теңгеден асатын соманың 0,1 

процентi 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000917321
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4. 3 000 000 теңгеден жоғары 4 000 000 теңгеге дейiн 

қоса алғанда 

2 300 теңге + 3 000 000 

теңгеден асатын соманың 0,15 

процентi 

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

қоса алғанда 

3 800 теңге + 4 000 000 

теңгеден асатын соманың 0,2 

процентi 

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

қоса алғанда 

5 800 теңге + 5 000 000 

теңгеден асатын соманың 0,25 

процентi 

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

қоса алғанда 

8 300 теңге + 6 000 000 

теңгеден асатын соманың 0,3 

процентi 

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

қоса алғанда 

11 300 теңге + 7 000 000 

теңгеден асатын соманың 0,35 

процентi 

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

қоса алғанда 

14 800 теңге + 8 000 000 

теңгеден асатын соманың 0,4 

процентi 

10. 9 000 000 теңгеден жоғары 10 000 000 теңгеге 

дейiн қоса алғанда 

18 800 теңге + 9 000 000 

теңгеден асатын соманың 0,45 

процентi 

11. 10 000 000 теңгеден жоғары 50 000 000 теңгеге 

дейiн қоса алғанда  

23 300 теңге + 10 000 000 

теңгеден асатын соманың 0,5 

процентi 

12. 50 000 000 теңгеден жоғары 120 000 000 теңгеге 

дейiн қоса алғанда 

223 300 теңге + 50 000 000 

теңгеден асатын соманың 0,75 

процентi 

13. 120 000 000 теңгеден жоғары 

  

748 300 теңге + 120 000 000 

теңгеден асатын соманың 1 

процентi 

 

 Сызба 5. Жеке тұлғалардың мүлік салығы салық салу объектілерінің 

ставкалары 

 

Жеке тұлғалардың салық салу объектілері жойылған, бұзылған, 

қираған кезде, салық салу объектілерінің жойылу, қирау, бұзылу фактісі 

болған ай салық кезеңінің есеп-қисабына кіреді 

  

Бақылау сұрақтары 

1. Мүлік салығын төлеушілерге кімдерді жатқызамыз? 

2. Мүлік салығының объектілерін атаңыз? 

3. Мүлік салығының ставкалары қандай? 

4. Мүлік салығы қашан пайда болды? 
 

Өзіндік жұмысқа тапсырма 

1. Қазіргі таңдағы мүлік салығының ерекшеліктері тақырыбында 

баяндама жазыңыздар. 

2. Қазақстан Республикасында мүлік салығының пайда болу тарихына 

эссе құрастырығыздар. 
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3. Мүлік салығын төлеу тәртібі бағдарласын құрастырыңыздар. 

4. Мүлік салығын есептеу ерекгеліктеріне назар аударып, сызба 

жасаңызар. 

 

 

8  тақырып.  Қосылған құнға салынатын салық 

 

           Қосылған құнға салынатын салық, салық жүйесіндегі негізгі жанама 

салықтар қатарына жатады. Жанама салықтар немесе тұтынуға салынатын 

салықтар, өнімнің қызметтің бағасына қосылатындықтан бұл салықты 

төлейтін төлеуші мен салық ауыртпалыған көтеруші екеуі бір емес. Салық 

ауыртпалығын тауарды, қызметті тұтынушы көтереді.  

            Қосылған құнғы салынатан салық біздің еліміздің салық жүйесіне 

1992 ж қаңтарынан бастап енгізілген. Бұл салық бюжет кірістерін құрайтын 

салықтың түсімдердің ішндегі негізгі салықтардың бірі. 

     Қосылған құн салығы тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) 

өндiру және олардың айналысы процесiнде қосылған, оларды өткiзу 

бойынша салық салынатын айналым құнының бiр бөлiгiн бюджетке 

аударуды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағындағы тауарлар 

импорты кезiндегi аударымды бiлдiредi.  

Қосылған құн салығын төлеушілер: 

1) Қазақстан Республикасында қосылған құн салығы бойынша тіркеу 

есебіне тұрған мынадай тұлғалар:  

 дара кәсіпкерлер;  

 мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, резидент - заңды тұлғалар;  

 қызметін Қазақстан Республикасында филиал, өкілдік арқылы 

жүзеге асыратын резидент еместер; 

 сенімгерлікпен басқару құрылтайшыларымен не сенімгерлікпен 

басқару туындайтын өзге жағдайларда пайда алушылармен сенімгерлікпен 

басқару шарттары бойынша тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді 

өткізу бойынша айналымды жүзеге асыратын сенімгерлікпен басқарушылар;  

2) Кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден 

заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды 

импорттаушы тұлғалар. 

Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою Салық Кодексіне 

сәйкес жүргізіледі. 

 Салық салу объектілері: 

1) салық салынатын айналым; 

2)салық салынатын импорт қосылған құн салығы салынатын 

объектілер болып табылады. 

Салық салынатын айналым: 
1) Салық Кодексінде көрсетілген салық салынбайтын айналымды 

қоспағанда, Қазақстан Республикасында тауарларды, жұмыстарды, қызмет 

көрсетулерді өткізу бойынша; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000222640
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2) Қазақстан Республикасында қосылған құн салығын төлеуші болып 

табылмайтын және қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асырмайтын 

резидент еместен жұмыстарды, қызмет көрсетулерді сатып алу бойынша 

қосылған құн салығын төлеуші жасайтын айналым. 

Шет мемлекет аумағында тұрақты мекеме ретінде тіркелген резидент 

заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің өткізілу орны Қазақстан 

Республикасы болып танылмайтын тауарларын, жұмыстарын, көрсетілетін 

қызметтерін өткізу бойынша айналымы Қазақстан Республикасында 

қосылған құн салығын төлеуші заңды тұлғаның өткізу бойынша айналымы 

болып табылмайды. 

Қосылған құн салығы Салық Кодексіне сәйкес есепке жатқызылған 

(оның ішінде негізгі құралдар, материалдық емес және биологиялық 

активтер, жылжымайтын мүлікке инвестициялар бойынша) тауарлар 

қалдықтары тұлғаны қосымша құн салығы бойынша тіркеу есебінен 

шығарған кезде салық салынатын айналым болып табылады. 

Салық салынбайтын айналымға келесілерді жатқызамыз: 
1) Салық Кодексіне сәйкес қосылған құн салығынан босатылған; 

2) өткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылмайтын 

тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді өткізу бойынша айналым 

салық салынбайтын айналым болып табылады. 

Тауарды, жұмысты, қызмет көрсетулерді өткізу орны төмендегідей 

болып келеді:  
1) егер тауарды беруші, алушы немесе үшінші тұлға тасымалдайтын 

(жіберетін) болса, тауарды тасымалдау басталған орын;  

2) басқа жағдайларда - тауарды алушыға беру орны тауарды өткізу 

орны болып танылады.  

Егер Салық Кодексінде өзгеше белгіленбесе, өтеусіз орындалған 

жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің салық салынатын айналым мөлшерi 

осындай жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді орындауға пайдаланылған, 

сатып алынуы кезінде қосылған құн салығы есепке жатқызылған 

тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны негізінде 

айқындалады. 

Бұл ретте тіркелген активтер салық салынатын айналымға енгізу үшін 

өтеусіз пайдалануға берілген жағдайда, олардың құны мынадай тәртіппен 

айқындалады: 

Қ та = (ҚҚС са / Мпқ) * (Тн) / (ҚҚС%), 

мұнда: 

Қ та - өтеусіз пайдалануға беру кезінде салық салынатын айналымға 

енгізілетін тіркелген актив құны; 

ҚҚС са - тіркелген активтерді сатып алу кезінде есепке жатқызылған 

қосылған құн салығының сомасы;  

М пқ - халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және 

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
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туралы заңнамасына сәйкес айқындалған, күнтізбелік айлармен есептелген 

тіркелген активті пайдалы қолдану мерзімі; 

Тн - есепті салықтық кезеңіне келетін, пайдалануға беру айларының 

нақты саны;  

ҚҚС % - қосылған құн салығының пайдалануға беру күні 

қолданылатын, пайызға шаққандағы мөлшерлемесі. 

Аванстар мен айыппұл санкцияларынан басқа, қосылған құн салығы 

салынатын өткізілген тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер бойынша 

талап ету құқығын беру кезінде, беру жүргізілу бойынша талап ету 

құқығының құны мен салық төлеушінің алғашқы құжатына сәйкес талап ету 

құқығын беру күніне борышкерден алынуға жататын талап ету құны 

арасындағы оң айырма ретінде айқындалады. 

Экспортқа тауарлар өткізу бойынша айналымға нөлдік ставка бойынша 

салық салынады.  

Кеден одағының кеден заңнамасына және (немесе) Қазақстан 

Республикасының кеден заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын Кеден 

одағының кеден аумағынан тауарлар әкету тауарлар экспорты болып 

табылады.  

Халықаралық тасымалдау бойынша мынадай қызмет көрсетулерді іске 

асыру жөніндегі айналымға:  

1) Қазақстан Республикасының аумағынан экспортталатын және 

Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларды, оның 

ішінде почтаны тасымалдауға;  

2) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша транзит жүктерін 

тасымалдауға;  

3) халықаралық қатынаста жолаушылар мен багаж тасымалдауға 

нөлдік ставкамен салық салынады.  

Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тауарлар тізбесі 

бойынша арнайы экономикалық аймақтарды құру мақсатына сай келетін 

қызметті жүзеге асыру кезінде толығымен тұтынылатын тауарларды арнайы 

экономикалық аймақтың аумағына өткізуге нөлдік мөлшерлеме бойынша 

қосылған құн салығы салынады. 

Арнайы экономикалық аймақтарды құру мақсаттарына сай келетін 

қызметті жүзеге асыру кезінде толығымен тұтынылатын тауарларды өткізу 

кезінде нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымды растайтын 

құжаттар мыналар болып табылады: 

1) қызметін арнайы экономикалық аймақтардың аумағында жүзеге 

асыратын ұйымдармен тауарларды беруге жасалған шарт (келісімшарт); 

2) еркін кедендік аймақ кедендік рәсімі бойынша тауарлар шығаруды 

жүзеге асыратын кеден органының белгілері бар тауарлар тізбесі қоса 

берілген тауарларға арналған декларациялардың және (немесе) көліктік 

(тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттардың 

көшірмелері; 
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3) Салық Кодексінде көрсетілген ұйымдарға тауарларды жөнелтуді 

растайтын тауарлардың ілеспе құжаттарының көшірмелері; 

4) Салық Кодексінде көрсетілген ұйымдардың тауарларды алуын 

растайтын құжаттардың көшірмелері.  

Арнайы экономикалық аймақтың аумағына өткізілетін тауарларды 

берушілерге қосылған құн салығының артығын қайтару арнайы 

экономикалық аймақтың аумағындағы салық органынан растау алынғаннан 

кейін арнайы экономикалық аймақтарды құру мақсаттарына сай келетін 

қызметті жүзеге асыру кезінде іс жүзінде тұтынылған, әкелінген тауарлар 

бөлігінде жүргізіледі. Арнайы экономикалық аймақтардың аумағындағы 

салық органының сұратуы бойынша тиісті арнайы экономикалық аймақтың 

басқару органы беретін, арнайы экономикалық аймақтарды құру 

мақсаттарына сай келетін қызметті жүзеге асыру кезінде әкелінген 

тауарлардың пайдаланылуы туралы құжат растау үшін негіз болып 

табылады. 

Арнайы экономикалық аймақтың басқарушы компаниясы арнайы 

экономикалық аймақтарды құру мақсаттарына сай келетін қызметті жүзеге 

асыру кезінде әкелінген тауарлардың іс жүзінде тұтынылуы туралы құжатты 

береді. 

Кеден одағының кеден заңнамасына және Қазақстан Республикасының 

кеден заңнамасына сәйкес декларациялануға жататын, Кеден одағының 

аумағына әкелінетін немесе әкелінген тауарлар Салық Кодексіне сәйкес 

қосылған құн салығынан босатылғандарын қоспағанда) салық салынатын 

импорт болып табылады. 

 Салық салынатын импорт мөлшеріне Кеден одағының кеден 

заңнамасына және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына 

сәйкес айқындалатын импортталатын тауарлардың кедендік құны, сондай-ақ, 

импортқа қосылған құн салығын қоспағанда, Қазақстан Республикасына 

тауарлар импорты кезіндегі салық және бюджетке төленетін кеден 

төлемдерінің сомалары кіреді. 

Қосылған құн салығынан босатылған айналымдар және импорт тізіміне 

жататындар: 

1. почта төлемақысының мемлекеттік белгілері;  

2. акциздік маркаларды (Салық Кодексіне сәйкес акцизделетін 

тауарларды таңбалауға арналған есепке алу-бақылау маркаларын);  

3. уәкілетті мемлекеттік органдар жүзеге асыратын, соларға 

байланысты мемлекеттік баж алынатын қызмет көрсетулерді;  

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекет 

мұқтаждары үшін сатып алынған мүлік;  

5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік 

мекемелерге немесе мемлекеттік кәсіпорындарға өтеусіз негізде берілетін 

негізгі құралдарды, жылжымайтын мүлікке салынған инвестицияларды, 

материалдық емес және биологиялық активтер; 
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6. жерлеу бюроларының салт-жора қызмет көрсетулерін, зираттар мен 

крематорийлердің қызмет көрсетулер;  

7. лотереяларды тарату жөніндегі қызмет көрсетулерді қоспағанда, 

лотереялық билеттер;  

8. төлем қарточкаларымен және электрондық ақшамен жасалатын 

операциялар бойынша есеп-қисаптарды қатысушыларға жинау, өңдеу және 

таратып беру жөнінде қызмет көрсетулерді қоса алғанда, есеп-қисаптарға 

қатысушылар арасында ақпараттық және технологиялық өзара іс-қимылды 

қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер;  

9. Кеден одағының кеден аумағына кеден аумағында өңдеу кедендік 

рәсімінде әкелінген тауарларды өңдеу және (немесе) жөндеу жөнінде 

көрсетілетін қызметтер; 

10. Салық Кодексіне сәйкес халықаралық болып табылатын 

тасымалдауға байланысты жұмыстар мен қызмет көрсетулерді, атап 

айтқанда: Қазақстан Республикасының аумағынан экспортталатын, 

Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларды, оның 

ішінде почтаны, сондай-ақ транзиттiк жүктердi тиеу, түсiру, қайта тиеу 

(ағызу-құю), жөнелту жөніндегі, Кеден одағының кедендік шекарасынан өту 

кезінде вагондарды арбаларға немесе ені басқа дөңгелек жұптарға ауыстыру 

жөніндегі жұмыстарды, қызмет көрсетулердi; вагондар (контейнерлер) 

операторының көрсететін қызметтерін; әуежай қызметіне техникалық және 

аэронавигациялық қызмет көрсетулер жөніндегі қызмет көрсетулерді; 

халықаралық рейстерге қызмет көрсету жөнінде теңіз айлақтарындағы 

қызмет көрсетулер. 

 Вагондар (контейнерлер) операторы жүктерді тасымалдауды 

ұйымдастыру мақсатында кешенді түрде көрсететін және тасымалдау 

құжатында тасымалдау процесінің қатысушысы ретінде көрсетілген ол 

ұсынатын мынадай қызметтер: 

 вагондарды (контейнерлерді пайдалануға беру жоспарын 

қалыптастыру және оны тасымалдау процесіне қатысушылар арасында 

келісіп алу; 

 вагондарды (контейнерлерді) пайдалануға беру; 

 жүк тиелген және бос вагондардың (контейнерлердің) іс жүзіндегі 

қозғалысын орталықтан жедел бақылау және қашықтан басқару арқылы 

диспетчерлік ету осы бөлімнің мақсатында вагондар (контейнерлер) 

операторының көрсететін қызметтері болып табылады; 

11. тұрғын үй қорын басқару, ұстау мен пайдалану жөніндегі қызмет 

көрсетулер;  

12. ұлттық валюта банкноттары мен монеталары; 

13. егер мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері, сондай-ақ өндірістік 

ұйымдар мына шарттарға сәйкес келсе:  

 осындай өндірістік ұйымдардың қызметкерлері жалпы санының 

кемінде 51 процентін мүгедектер құраса;  
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 мүгедектерге еңбекақы төлеу бойынша шығыстар еңбекақы төлеу 

бойынша жалпы шығыстардың кемінде 51 процентін (есту, сөйлеу, көру 

қабілетінен айрылған мүгедектер жұмыс істейтін мамандандырылған 

ұйымдарда - кемінде 35 процентін) құраса, осындай бірлестіктер мен 

ұйымдардың, сауда-делдалдық қызметтен түскен тауарларды, жұмыстарды, 

көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымдарынан және 

акцизделетін тауарларды өндіру мен өткізу бойынша айналымдардан басқа, 

тауарларын, жұмыстарын, қызмет көрсетулер;  

14. егер мәміле шарттарында салық төлеушінің өткізген тауарларының, 

орындаған жұмыстарының, қызмет көрсетулерінің сапасына кепілдік беру 

көзделсе, тауарларды пайдаланудың мәміледе белгіленген кепілдік мерзімі 

кезеңінде, олардың қосалқы бөлшектері мен бөлшектерінің құнын қоса 

алғанда, оларды өтеусіз жөндеу және (немесе) оларға техникалық қызмет 

көрсету бойынша жұмыстарды, қызмет көрсетулер; 

15. егер Салық Кодексінде өзгеше белгіленбесе, тазартылған қымбат 

бағалы металдарды - өз өндірісі шикізатынан дайындалған алтынды, платина; 

15. нотариаттық іс-әрекеттерді, адвокаттық қызметті жүзеге асыру 

бойынша қызмет көрсетулер. 

17. бажсыз сауда кедендік рәсімiне орналастырылған тауарларды өткізу 

бойынша айналымдар; 

18. Қазақстан Республикасындағы табысы аз азаматтарды қолдауға 

(оларға көмек көрсетуге) бағытталған, Қазақстан Республикасы қатысушысы 

болып табылатын үкіметаралық келісім шеңберіндегі грант қаражаты 

есебінен көрсетілетін резидент еместің қызметтер көрсетуі; 

19. түсті және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын өткізу 

бойынша айналымдар. 

Мәдениет, ғылым және білім беру саласындағы қызмет көрсетулер, 

жұмыстар, егер олар мынадай:  

1) мәдениет саласындағы мемлекеттік тапсырыс шеңберінде жүзеге 

асырылатын әлеуметтік маңызы бар іс-шараларды, сауықтық мәдени-

бұқаралық іс-шараларды өткізу жөніндегі; 

2) мәдени ұйымдар - театрлар, филармониялар, мұражайлар, 

кітапханалар, мәдени-демалыс ұйымдары жүзеге асыратын (кәсіпкерлік 

қызметтен басқа); 

3) мектепке дейінгі тәрбие және оқыту; бастауыш, негізгі орта, жалпы 

орта, қосымша білім беру; техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, 

жоғары және жоғары оқу орындарынан кейінгі кәсіптік білім беру, қызметтің 

осы түрлерін жүргізуге құқық беретін тиісті лицензиялар бойынша жүзеге 

асырылатын білім беру;  

4) мемлекеттік тапсырысты жүзеге асыруға арналған шарттар негізінде 

жүргізілетін ғылыми-зерттеу жұмыстарына;  

5) білім беру қызметін жүргізу құқығына лицензиясы бар білім беру 

ұйымдарының, дербес білім беру ұйымдарының кітапхана қорын уақытша 

пайдалануға беруі, оның ішінде электронлық түрде беруі жөніндегі; 
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6) ақпарат тарату мен насихаттауды қоспағанда, Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес тарихи-мәдени игілік объектілерінің 

тізіліміне немесе Тарихи және мәдени ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне 

енгізілген тарихи-мәдени мұра объектілерін және мәдени құндылықтарды 

сақтау жөнінде қызмет көрсетулерге, жұмыстарға қатысты болса, қосылған 

құн салығынан босатылады. 

 Медициналық және ветеринариялық қызмет көрсетумен байланысты 

тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді өткізу бойынша айналымдар:  

 кез келген нысандағы дәрілік заттарды, оның ішінде дәрілік 

субстанцияларды, сондай-ақ оларды шығаруға арналған материалдар мен 

жинақтаушы заттарды өткізген;  

 протездік-ортопедиялық бұйымдарды, сурдотифлотехниканы және 

медициналық (ветеринариялық) техниканы қоса алғанда, медициналық 

(ветеринариялық) мақсаттағы бұйымдарды; кез келген нысандағы дәрілік 

заттарды шығаруға арналған материалдар мен жинақтаушы заттарды, оның 

ішінде дәрілік субстанцияларды, протездік-ортопедиялық бұйымдарды және 

медициналық (ветеринариялық) техниканы қоса алғанда, медициналық 

(ветеринариялық) мақсаттағы бұйымдарды өткізген;  

 медициналық (ветеринариялық) қызметті жүзеге асыруға арналған 

тиісті лицензиялары бойынша медициналық (ветеринариялық) қызметтер 

көрсетілген жағдайларда, қосылған құн салығынан босатылады. 

Салық Кодексінде көрсетілген тауарлар мен қызмет көрсетулер тізбесін 

Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді. 

Қосылған құн салығының сомасы Салық Кодексіне сәйкес салық 

салынатын айналым бойынша есепке жазылған қосылған құн салығының 

сомасы мен Салық Кодексіне сәйкес есепке жатқызылған салық сомасы 

арасындағы айырма ретінде есептеледі. 

Бұл ретте: 

1) оң айырма Салық Кодексінде белгіленген тәртіппен бюджетке 

төленуге жататын салық сомасы болып табылады; 

2) теріс айырма есепке жатқызылатын қосылған құн салығы сомасының 

есепке жазылған салық сомасынан асып кетуі болып табылады. 

 Егер Салық Кодексінде өзгеше белгіленбесе, қосылған құн салығының 

ставкасы 12 процентті құрайды және салық салынатын айналым мен салық 

салынатын импорттың мөлшеріне қолданылады.  

Күнтізбелік тоқсан қосылған құн салығы бойынша салық кезеңі болып 

табылады. 

Егер Салық Кодексінде өзгеше көзделмесе, қосылған құн салығын 

төлеуші қосылған құн салығы жөніндегі декларацияны орналасқан жері 

бойынша салық органына есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 15-нен 

кешіктірмей әрбір салық кезеңі үшін табыс етуге міндетті. 

Қосылған құн салығы бойынша декларацияны табыс ету жөніндегі 

міндеттеме Салық Кодексінде көрсетілген, қосылған құн салығы бойынша 

тіркеу есебіне қою жүргізілмеген тұлғаларға қолданылмайды. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000985416
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001027684
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 Салық Кодексінде көзделген жағдайларда салық органының шешімі 

бойынша тіркеу есебінен шығарылған салық төлеуші, осындай есептен 

шығару жүргізілген есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 15-інен 

кешіктірмей, қосылған құн салығы бойынша тарату декларациясын 

орналасқан жері бойынша салық органына табыс етуге міндетті. Тарату 

декларациясы салық төлеуші тіркеу есебінен шығарылған салық кезеңінің 

басынан бастап оны осындай есептен шығарған күнге дейінгі  кезең үшін 

толтырылады. 

Егер Салық Кодексінде өзгеше белгіленбесе, қосылған құн салығын 

төлеуші бюджетке төленуге жататын салықты орналасқан жері бойынша 

есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 25-күнінен кешіктірмей, әрбір 

салық кезеңі үшін төлеуге міндетті. 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Қосылған құн салығын төлеушілерге кімдерді жатқызамыз? 

2. Қосылған құн салығының объектілерін атаңыз? 

3. Қосылған құн салығына жататын айналымдар қандай? 

4. Қосылған құн салығын нөлдік ставка бойынша төлеушілерге 

кімдерді жатқызамыз? 
 

Өзіндік жұмысқа тапсырма 

1. Баспасөз бетінде талқыланған Қосылған құн салығының ставкалары 

жөніндегі мәселелерге эссе құрастырыңыздар. 

2. Қосылған құн салығының қазіргі таңдағы ставкаларын есептеу 

тәсілдеріне блок-схема құрастырыңыздар. 

3. Қосылған құн салығын төлеу және есептеу әдістеріне сипаттама 

беріңіздер. 

 

 

9 тақырып. Акциздер 
 

Жанама салықтардың негізгі түрлерінің бірі - акциздер. Акциздердің 

сомасы тауар бағасының құрамына қосылады, сондықтан акциздер бағаға 

салынады, яғни тұтынуға салынатын салық түріне жатады.   

Қазіргі кезде акциздер нарықты экономикаға көшкен көптеген елдерде 

қолданылады. Акцизді енгізу саясаты негізінен екі мақсатты көздейді: 

біріншіден, акциздер бюджет кірісін құрайтын көздердің бірі. 

екіншіден, акцизделінетін тауарлар мен қызметтерді  пайдалануды 

шектеу. 

 Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген және Қазақстан 

Республикасының аумағына импортталатын, Салық Кодексінде көрсетілген 

тауарларға акциз салынады. 

 Акциз салығын төлеушілер:  

1) Қазақстан Республикасының аумағында акцизделетін тауарлар 

шығаратындар;  
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2) акцизделген тауарларды Қазақстан Республикасының аумағына 

импорттайтындар;  

3) Қазақстан Республикасының аумағында бензинді (авиациялық 

бензинді қоспағанда) және дизель отынын көтерме, бөлшек саудада өткізуді 

жүзеге асыратындар;  

4) егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан 

Республикасының аумағында аталған тауарлар бойынша бұрын акциз 

төленбеген болса, Салық Кодексінде аталған тәркіленген, иесіз, мұрагерлік 

құқығы бойынша мемлекетке өткен және Қазақстан Республикасының 

аумағында мемлекет меншігіне өтеусіз берілген акцизделетін тауарларды 

өткізуді жүзеге асыратындар; 

5) егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан 

Республикасының аумағында аталған тауарлар бойынша бұрын акциз 

төленбесе, Салық Кодексінде аталған акцизделетін тауарлардың конкурстық 

массасын өткізуді жүзеге асыратындар; 

6) Салық Кодексінде көзделген акцизделетін тауарларды жинауды 

(жинақтауды) жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар. 

Салық Кодексінің ережелері ескеріле отырып, резидент емес заңды 

тұлғалар мен олардың құрылымдық бөлімшелері де акциз төлеушілер болып 

табылады. 

Салық Кодексінде аталған тәркіленген, иесіз, мұрагерлік құқығы 

бойынша мемлекетке өткен және Қазақстан Республикасының аумағында 

мемлекет меншігіне өтеусіз берілген акцизделетін тауарларды өткізуді 

жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органдар акциздерді төлеушілер 

болып табылмайды. 

Акцизделетiн тауарлар тiзбесi төмендегідей: 

1) спирттiң барлық түрлерi; 

2) алкоголь өнiмi; 

4) темекi бұйымдары; 

5) бензин (авиациялық бензиндi қоспағанда), дизель отыны; 

6) микроавтобустарды, автобустар мен троллейбустарды қоспағанда, 10 

немесе одан да көп адам тасымалдауға арналған, двигателiнiң көлемi 3000 

текше сантиметрден асатын моторлы көлiк құралдары; 

двигателiнiң көлемi 3000 текше сантиметрден асатын, адамдар 

тасымалдауға арналған жеңiл автомобильдер және өзге де моторлы көлiк 

құралдары (арнайы мүгедектерге арналған, қолмен басқарылатын немесе 

қолмен басқару адаптерi бар автомобильдерден басқа); 

двигателiнiң көлемі 3000 текше сантиметрден асатын, жүкке арналған 

платформасы және жүк бөлiгiнен қатты стационарлық қабырғамен бөлінген 

жүргiзушi кабинасы бар жеңіл автомобиль шассиіндегі моторлы көлік 

құралдары (арнайы мүгедектерге арналған, қолмен басқарылатын немесе 

қолмен басқару адаптері бар автомобильдерден басқа); 

7) шикi мұнай, газ конденсаты. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001279555
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001279563
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8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрiлiк зат ретінде 

тіркелген, құрамында спирт бар медициналық мақсаттағы өнім. 

Акциз ставкалары заттай нысандағы өлшем бірлігіне абсолюттік 

сомада (тұрлаулы) белгіленеді.  

Алкоголь өніміне акциздер ставкасы Салық Кодексіне сәйкес не онда 

су араластырылмаған (жүз проценттік) спирттің болу көлеміне байланысты 

бекітіледі.  

Спирттің барлық түріне және шарап материалына акциз ставкалары 

спирттің және шарап материалының бұдан әрі пайдаланылу мақсаттарына 

қарай сараланады.  

 
Рет № КО СЭҚ ТН 

коды 

Акцизделетін тауарлардың түрлері Акциз 

ставкалары 

(өлшем бірлігі 

үшін теңгемен) 

  2 3 4 

1. 2207-ден 80 көлемдiк пайызды немесе одан жоғары 

спирт концентрациясы бар 

денатуратталмаған этил спиртi (алкоголь 

өнiмiн, емдiк және фармацевтикалық 

препараттарды өндiру үшiн сатылатын 

немесе пайдаланылатын, белгiленген 

квоталар шегiнде мемлекеттік 

медициналық мекемелерге берiлетiн 

денатуратталмаған этил спиртiнен басқа), 

этил спиртi және кез келген 

концентрациядағы денатуратталған өзге 

де спирттер (iшкi нарықта тұтыну үшін 

денатуратталған отындық этил спиртінен 

(этанол) басқа (түссiз емес, боялған) 

600 теңге/литр 

2. 2207-ден Денатуратталған отындық этил спирті 

(этанол) (түссіз емес, ішкі нарықта тұтыну 

үшін боялған) 

1,0 теңге/литр 

3. 2208-ден 80 көлемдік пайыздан төмен спирт 

концентрациясы бар денатуратталмаған 

этил спирті, спирт тұнбалары және өзге де 

спиртті ішімдіктер (алкоголь өнімін, емдік 

және фармацевтикалық препараттарды 

өндіру үшін сатылатын немесе 

пайдаланылатын, белгіленген квоталар 

шегінде мемлекеттік медициналық 

мекемелерге берілетін денатуратталмаған 

этил спиртінен басқа) 

100% спирт  

750 теңге/литр 

4. 2207-ден Алкоголь өнімін өндіру үшін сатылатын 

немесе пайдаланылатын 80 көлемдік 

пайыз немесе одан жоғары спирт 

концентрациясы бар денатуратталмаған 

этил спирті 

60 теңге/литр 

5. 2208-ден Алкоголь өнімін өндіру үшін сатылатын 100% спирт 75 
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немесе пайдаланылатын 80 көлемдік 

пайыздан төмен спирт концентрациясы 

бар денатуратталмаған этил спирті, спирт 

тұнбалары және өзге де спиртті ішімдіктер 

теңге/литр 

5-1. 3003,3004-тен Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес дәрiлiк зат ретiнде тіркелген, 

құрамында спирт бар медициналық 

мақсаттағы өнім 

100 % спирт 500 

теңге/литр 

6. 2208 Алкоголь өнімі (коньяктан, брендиден, 

шараптардан, шарап материалынан және 

сырадан басқа) 

100% спирт 

500 теңге/литр 

7. 2208 Коньяк, бренди (отандық өндірістің 

коньяк спиртінен жасалған коньяктан, 

брендиден басқа)  

100% спирт 

325 теңге/литр 

8 2208  Отандық өндірістің коньяк спиртінен 

жасалған коньяк, бренди  

100% спирт 

170 теңге/литр 

9 2204, 2205, 2206 

00 

Шараптар 35 теңге/литр 

10 2204, 2205, 2206 

00-ден 

Шарап материалы (этил спирті мен 

алкоголь өнімін өндіру үшін 

сатылатыннан немесе пайдаланылатыннан 

басқа) 

170 теңге/литр 

11 2204, 2205, 2206 

00-ден 

Этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру 

үшін сатылатын немесе пайдаланылатын 

шарап материалы 

0 теңге/литр 

12 2203 00 Сыра 26 теңге/литр 

13 2202 90 100 1 Құрамындағы этил спиртінің көлемі 0,5 

процентттен аспайтын сыра 

0 теңге/литр 

 14 2402-ден Фильтрлі сигареттер 1960 теңге/ 1000 

дана 

15 2402-ден Фильтрсіз сигареттер, папиростар 1200 теңге/ 1000 

дана 

16 2402-ден Сигариллдер 2400 теңге/ 1000 

дана 

17 2402-ден Сигарлар 190 теңге/ дана 

18 2403-тен Құрамында никотині бар 

фармацевтикалық өнімді қоспағанда, 

тұтыну ыдысына қатталған және соңғы 

тұтынуға арналған түтіктік, шегетін, 

шайнайтын, соратын, иіскейтін, 

хорхорлы және өзге де темекі 

2450 теңге/ 

килограмм 

19 2709 00-ден Шикі мұнай, газ конденсаты 0 теңге/ тонна 

20 8702 тен микроавтобустарды, автобустар мен 100 

троллейбустарды қоспағанда, 10 немесе 

одан да көп адам тасымалдауға арналған, 

двигателiнiң көлемi 3000 текше см-ден 

асатын моторлы көлiк құралдары 

100 теңге/текше 

см. 

  8703 тен двигателiнiң көлемi 3000 текше см-ден 

асатын, ең бастысы адамдар 
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тасымалдауға арналған жеңiл 

автомобильдер және өзге де моторлы 

көлiк құралдары (арнайы мүгедектерге 

арналған, қолмен басқарылатын немесе 

қолмен басқару адаптерi бар 

автомобильдерден басқа) 

  8704 тен двигателiнiң көлемi 3000 текше см-ден 

асатын жүкке арналған платформасы 

және жүк бөлiгiнен қатты стационарлық 

қабырғамен бөлiнген жүргiзушi кабинасы 

бар жеңiл автомобиль шассиіндегі 

моторлы көлiк құралдары (арнайы 

мүгедектерге арналған, қолмен 

басқарылатын немесе қолмен басқару 

адаптерi бар автомобильдерден басқа) 

  

 

  

 Рет №   1 тоннаға арналған акциз ставкалары 

(теңгемен) 

    Бензин (авиациялық 

бензинді қоспағанда) 

(ЕурАзЭҚ СЭҚ ТН 

коды 2710 11410 0- 

2710 11590 0) 

Дизель отыны 

(ЕурАзЭҚ СЭҚ 

ТН коды 2710 19 

3100-2710 19 490 

0) 

1 2 3 4 

1  Өндірушілердің өз өндірісіндегі 

бензинді (авиациялық бензинді 

қоспағанда) және дизель отынын 

көтерме саудада сатуы 

4500 540 

2  Жеке және заңды тұлғалардың 

бензинді (авиациялық бензинді 

қоспағанда) және дизель отынын 

көтерме саудада сатуы 

0 0 

3  Өндірушілердің бензинді 

(авиациялық бензинді қоспағанда) 

және дизель отынын бөлшек саудада 

сатуы, өзінің өндірістік қажеттілігіне 

пайдалануы 

5000 600 

4  Жеке және заңды тұлғалардың 

бензинді (авиациялық бензинді 

қоспағанда) және дизель отынын 

бөлшек саудада сатуы, өзінің 

өндірістік қажеттілігіне пайдалануы 

500 60 

5 Импорт 4500 540 

 

Сызба 6.  Акциз сомасын есептеу ставкалары 

 

Бензиндi (авиациялық бензиндi қоспағанда) бөлшек саудада өткiзген 

кезде көлемнiң өлшем бірлiгi литр болып табылса, литрден тоннаға көшiру 

мынадай формула бойынша жүзеге асырылады: 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000833
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  мұнда: 

  

М - өткiзiлген бензиннiң (авиациялық бензиндi қоспағанда) тоннадағы 

көлемi; 

V - өткiзiлген бензиннiң (авиациялық бензиндi қоспағанда) литрдегi 

көлемi; 

0,730 - бензиннiң (авиациялық бензиндi қоспағанда) барлық түрлерi 

үшiн тығыздық көрсеткiшi, кг/литр. 

Дизель отынын бөлшек саудада өткiзген кезде көлемiнiң өлшем бірлiгi 

литр болып табылса, литрден тоннаға көшiру мынадай формула бойынша 

жүзеге асырылады: 

  

, мұнда: 

  

М - өткiзiлген дизель отынының тоннадағы көлемi; 

V - өткiзiлген дизель отынының литрдегi көлемi; 

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

  

Ескерту: тауарлар номенклатурасы ЕурАзЭҚ СЭҚ ТН кодымен және 

(немесе) тауар атауымен айқындалады. 

Қазақстан Республикасында өндірілетін, өткізілетін акцизделетін 

тауарларға салық салу объектілері:  

1) акциз төлеушінің өзі шығарған және (немесе) өндірген және (немесе) 

ыдысқа құйған акцизделетін тауарлармен жүзеге асыратын мынадай 

операциялары: 

 акцизделетін тауарларды өткізуі; 

 акцизделетін тауарларды алыс-берістік негізде қайта өңдеуге беруі;  

 алыс-берістік, оның ішінде акцизделетін шикізат пен 

материалдарды, қайта өңдеу өнімдері болып табылатын акцизделетін 

тауарларды беруі;  

 жарғылық капиталға жарнасы;  

 акцизделетін тауарларды заттай ақы нысанында пайдалы 

қазбаларды өндіру салығын, экспортқа рента салығын төлеу есебіне беру 

жағдайларын қоспағанда, заттай ақы төлеген кезде акцизделетiн тауарларды 

пайдалануы;  

 өндірушінің акцизделетін тауарларды өзінің құрылымдық 

бөлімшелеріне тиеп жөнелтуі;  

 өндірушінің жасап шығарған және (немесе) өндірген және (немесе) 

ыдысқа құйған тауарларды өздерінің өндірістік мұқтаждарына және 

акцизделетін тауарларды өзі өндіруі үшін пайдалануы;  

 өндіруші жүзеге асыратын акцизделетін тауарларды лицензияда 

көрсетілген өндіріс мекенжайынан ауыстыруы; 
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2) бензинді (авиациялық бензинді қоспағанда) және дизель отынын 

көтерме саудада өткізуі;  

3) бензинді (авиациялық бензинді қоспағанда) және дизель отынын 

бөлшек саудада өткізуі;  

4) конкурстық массаны, тәркіленген және (немесе) иесіз, мұрагерлік 

құқығы бойынша мемлекетке өткен және мемлекет меншігіне өтеусіз 

берілген акцизделген тауарларды өткізуі;  

5) акцизделетін тауарлардың бүлінуі, жоғалуы; 

6) акцизделетін тауарлардың Қазақстан Республикасының аумағына 

импорты акциз салынатын объект болып табылады. 

Акциздік маркалардың, есепке алу-бақылау маркаларының бүлінуі, 

жоғалуы акцизделетін тауарларды өткізу ретінде қарастырылады.  

Егер Салық Кодексінде өзгеше көзделмесе, барлық жағдайларда 

акцизделетін тауарларды алушыға тиеп жөнелту (беру) күні операция 

жасалған күн болып табылады.  

Өндіруші өзі өндірген акцизделетін тауарларды өзінің құрылымдық 

бөлімшелер желісі арқылы өткізген жағдайда, тауарларды құрылымдық 

бөлімшелерге тиеп жөнелткен күн операция жасалған күн болып табылады.  

Қазақстан Республикасының аумағынан Кеден одағына мүше 

мемлекеттің аумағына әкетілген, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

аумағына Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан әкелінген 

акцизделетін болып табылатын алыс-беріс шикізатын өңдеу мерзімі алыс-

беріс шикізатын өңдеуге арналған шарттың (келісімшарттың) талаптарына 

сәйкес айқындалады және алыс-беріс шикізатын есепке қабылдаған және 

(немесе) тиеп-жөнелтілген күннен бастап екі жылдан аспауы тиіс. 

Алыс-беріс шикізатын өңдеудің белгіленген мерзімінен асқан жағдайда 

Салық Кодексінде көзделген ставкалар бойынша шарттың (келісімшарттың) 

талаптарына сәйкес өңдеу өнімінің болжалды көлемі акциз салу объектісі 

болып табылады. 

Алыс-беріс шикізатын өңдеуге әкелу (әкету) жүзеге асырылатын 

жағдайда Қазақстан Республикасының салық төлеушісі өңдеу өнімдерін 

әкету (әкелу) туралы міндеттеме, сондай-ақ оның Қазақстан 

Республикасының Үкіметі бекіткен тәртіппен, нысанда және мерзімде 

орындалуын ұсынады. 

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.  

Егер Салық Кодексінде өзгеше көзделмесе, акцизделетін тауарларға 

акциз есепті салық кезеңінен кейінгі айдың 20-нан кешіктірілмей бюджетке 

аударылуға жатады. 

Акцизге қатысты күнтізбелік ай салық кезеңі болып табылады. 

Егер Салық Кодексінде өзгеше көзделмесе, әрбір салық кезеңі 

аяқталған соң акциз төлеушілер өзінің орналасқан жері бойынша салық 
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органдарына акциз жөніндегі декларацияны есепті салық кезеңінен кейінгі 

екінші айдың 15-нен кешіктірмей табыс етуге міндетті. 

Акцизден босатылған акцизделетін тауарлардың импорты. 
Жеке тұлғалар Кеден одағының кеден заңнамасында және (немесе) 

Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында көзделген нормалар 

бойынша импорттайтын акцизделетін тауарларға акциз салынбайды. 

Мынадай импортталатын акцизделетін тауарлар: 

1) жол бойы бағытында және аралық аялдама пункттерінде 

халықаралық тасымалдарды жүзеге асыратын көлік құралдарын пайдалану 

үшін қажетті акцизделетін тауарлар; 

2) Кеден одағының кеден шекарасы арқылы өткізгенге дейін бүлінуі 

салдарынан бұйымдар және материалдар ретінде пайдалануға жарамсыз 

болып қалған акцизделетін тауарлар; 

3) шет елдің дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктердің 

ресми пайдалануы үшін, сондай-ақ осы өкілдіктердің дипломатиялық және 

әкімшілік-техникалық персоналы қатарындағы адамдардың, олармен бірге 

тұратын отбасы мүшелерін қоса алғанда, жеке пайдалануы үшін әкелінген 

акцизделетін тауарлар акциз төлеуден босатылады. Аталған тауарлар 

Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын халықаралық 

шарттарға сәйкес акциз төленуден босатылады; 

4) Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін, ішкі тұтыну 

үшін шығару кедендік рәсімін қоспағанда, Кеден одағының кеден 

заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден 

заңнамасында белгіленген кедендік рәсімдер шеңберінде Қазақстан 

Республикасының аумағында босатылатын акцизделетін тауарлар; 

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген 

құрамында спирті бар медициналық мақсаттағы өнім (бальзамдардан басқа) 

акциз төлеуден босатылады. 

  

Бақылау сұрақтары 

1. Акциз салығын төлеушілерге кімдерді жатқызамыз? 

2. Акциз салығының объектілерін атаңыз? 

3. Акциз салығының басқа жанама салықтардан ерекшеліктері неде? 
 

Өзіндік жұмысқа тапсырма 

1. Баспасөз бетінде талқыланған Қазақстан Республикасының 

Кедендік одаққа кіргеннен кейінгі акциз салығының ставкалары 

жөнінде баяндама жазыңыздар. 

2. Акциз салығының қазіргі таңдағы ставкаларын есептеу тәсілдеріне 

блок-схема құрастырыңыздар. 

3. Акциз салығын төлеу және есептеу әдістеріне сипаттама беріңіздер. 
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10  тақырып. Корпоративтік  табыс салығы 

 Мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының 

резидент заңды тұлғалары, сондай-ақ Қазақстан Республикасында қызметін 

тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын немесе Қазақстан 

Республикасындағы көздерден табыстар алатын резидент емес заңды 

тұлғалар корпоративтік табыс салығын төлеушілер болып табылады.  

Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін 

қолданатын заңды тұлғалар Салық Кодексіне сәйкес, көрсетілген режим 

шеңберінде салық салынатын табыстар бойынша корпоративтік табыс 

салығын есептейді және төлейді.  

Ойын бизнесі салығын, тіркелген салықты төлеушілер Салық 

Кодексінде көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асырудан түсетін табыстар 

бойынша корпоративтік табыс салығын төлеушілер болып табылмайды.  

Корпоративтік табыс салығын салу объектілері мыналар болып 

табылады:  

1. салық салынатын табыс;  

2. төлем көзінен салық салынатын табыс;  

3. Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы 

жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның таза табысы.  

Салық салынатын табыс Салық Кодексінде көзделген түзетулерді 

ескере отырып жылдық жиынтық табыс пен шегерімдер арасындағы айырма 

ретінде айқындалады.  

Резидент заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысы осы тұлғаның 

Қазақстан Республикасында және одан тысқары жерлерде салық кезеңінің 

ішінде алуына жататын (алынған) табыстарынан тұрады.  

Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге 

асыратын резидент емес заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысы Салық 

Кодексінде  көрсетілген табыстардан тұрады.  

Резидент заңды тұлғаның Қазақстан Республикасынан тысқары 

жерлердегі көздерден алынатын табыстары және Салық Кодексінде  

белгіленген тәртіппен салық салынуға жатады.  

Салық салу мақсатына орай табыс ретінде қарастырылмайтындар:  

1) жарғылық капиталға салым ретінде алынған мүліктің құны;  

2) эмитент өзі шығарған акцияларды орналастырудан алған ақша 

сомасы;  

3) егер Салық Кодексінде өзгеше көзделмесе, мүлікті өтеусіз негізде 

беретін салық төлеуші үшін өтеусіз берілген мүліктің құны. Өтеусіз 

орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің құны осындай 

жұмыстар орындауға, қызметтер көрсетуге байланысты шеккен шығыстар 

мөлшерінде айқындалады;  

4) Салық Кодексінде көзделген жағдайларда салық міндеттемесінің 

мөлшерін азайту сомасы; 
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5) Салық Кодексінде өзгеше көзделмесе, басқа тұлғадан алынуға 

жататыннан (алынғаннан) басқа, халықаралық қаржылық есептілік 

стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және 

қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бухгалтерлік 

есепте табыс деп танылатын активтердің және (немесе) міндеттемелердің 

құнын өзгертуге байланысты туындайтын табыс;  

6) халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан 

Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы 

заңнамасының талаптарына сәйкес активтерді қайта бағалауға арналған 

резервтерді азайту есебінен бөлінбеген пайданы арттыру.  

7) халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан 

Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы 

заңнамасының талаптарына сәйкес іс жүзінде орындалуға тиіс міндеттеме 

мен бухгалтерлік есепте танылған осы міндеттеменің құны арасындағы оң 

айырма түрінде бухгалтерлік есептегі міндеттеменің танылуына байланысты 

туындайтын табыс. 

8) ивестициялық портфельді басқаруға арналған лицензия негізінде 

пайлық инвестициялық қор активтерін сенімгерлікпен басқаруды жүзеге 

асыратын басқарушы компаниялар үшін - Қазақстан Республикасының 

инвестициялық қорлар туралы заңнамасына сәйкес пайлық инвестициялық 

қорлар алған және мұндай басқарушы компанияның сыйақысын қоспағанда, 

пайлық инвестициялық қордың кастодианы солай деп таныған 

инвестициялық табыстар. 

Жылдық жиынтық табысқа салық төлеуші табыстарының келесідей 

түрлері жатады:  

1) өткізуден түсетін табыс;  

2) құн өсімінен түсетін табыс;  

3) туынды қаржы құралдары бойынша табыс;  

4) міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыс;  

5) күмәнді міндеттемелер бойынша табыс; 

6) Салық Кодексіне сәйкес провизияларды (резервтерді) шегеруге 

құқығы бар салық төлеуші құрған провизиялардың (резервтердің) 

мөлшерлерін азайтудан түсетін табыс;  

7) сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру, қайта 

сақтандыру ұйымдары құрған сақтандыру резервтерін азайтудан түсетін 

табыс; 

8) талап ету құқығын басқаға беруден түсетін табыс;  

9) кәсіпкерлік қызметті шектеуге немесе тоқтатуға келісім бергені үшін 

алған табыс;  

10) тіркелген активтердің шығып қалуынан түсетін табыс;  

11) табиғи ресурстарды геологиялық зерттеуге және өндіруге 

дайындық жұмыстарына арналған шығыстарды, сондай-ақ жер қойнауын 

пайдаланушылардың басқа да шығыстарын түзетуден түсетін табыс; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001273918
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000592697
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000255927
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12) кен орындарын әзірлеу салдарын жою қорына аударымдар 

сомасының кен орындарын әзірлеу салдарын жою жөніндегі іс жүзіндегі 

шығыстар сомасынан асып кетуінен түсетін табыс; 

13) бірлескен қызметті жүзеге асырудан түсетін табыс;  

14) егер бұрын бұл сома шегерімге жатқызылмаса, негізсіз ұсталып, 

бюджеттен қайтарылған айыппұлдардан басқа, таңылған немесе борышкер 

таныған айыппұлдар, өсімпұлдар және басқа санкция түрлері;  

15) бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша алынған өтемақылар;  

16) өтеусіз алынған мүлік түріндегі табыс; 

17) дивидендтер;  

18) депозит, борыштық бағалы қағаз, вексель бойынша сыйақылар, 

ислам жалдау сертификаты;  

19) оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасынан 

асып кетуі. Бағамдық айырма сомасы халықаралық қаржылық есептiлiк 

стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп және 

қаржылық есептiлiк туралы заңнамасының талаптарына сәйкес айқындалады; 

20) ұтыстар; 

21) әлеуметтік сала объектілерін пайдалану кезінде алынған табыс;  

22) кәсіпорынды мүліктік кешен ретінде сатудан түсетін табыс;  

22-1) ислам банкінде орналастырылған инвестициялық депозит 

бойынша табыс; 

23) сенімгерлікпен басқару шарты бойынша сенімгерлікпен басқару 

құрылтайшысы немесе сенімгерлікпен басқару туындайтын өзге жағдайларда 

пайда алушы алатын (алынуға жататын), мүлікті сенімгерлікпен басқарудан 

түсетін таза табыс;  

Егер табыстардың бірнеше баптарында сол бір табыстар көрсетілуі 

мүмкін болса, көрсетілген табыстар жылдық жиынтық табысқа бір рет 

енгізіледі. 

Егер Салық Кодексінде өзгеше белгіленбесе, осы бөлімнің мақсаты 

үшін табысты тану, оны таныған күнді қоса алғанда, қаржылық есептіліктің 

халықаралық стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік 

есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес 

жүзеге асырылады. 

Табысты қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына және 

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 

туралы заңнамасының талаптарына сәйкес тану табысты Салық Кодексіне 

сәйкес анықтау және тану тәртібінен ерекшеленетін жағдайда, көрсетілген 

табыс салық салу мақсаттары үшін  белгіленген тәртіппен бір рет есепке 

алынады. 

Егер сенімгерлікпен басқарушы болып табылатын салық төлеушіге 

мүлікті сенімгерлікпен басқаруды құру туралы актімен мүлікті 

сенімгерлікпен басқару құрылтайшысы немесе пайда алушы үшін салық 

міндеттемесін орындау жүктелсе, мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты 

бойынша сенімгерлікпен басқару құрылтайшысының немесе сенімгерлікпен 
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басқару туындайтын өзге жағдайларда пайда алушының табыстары осы 

бөлімнің мақсатында осы салық төлеушінің жылдық жиынтық табысына 

қосылады. 

Салық төлеушінің Салық Кодексіне  сәйкес табыстарын түзетуге 

құқығы бар. 

 Шегерiмдер. 

Салық Кодексіне сәйкес шегерімге жатпайтын шығыстарды 

қоспағанда, салық төлеушінің табыс алуға бағытталған қызметті жүзеге 

асыруға байланысты шығыстары салық салынатын табысты айқындау 

кезінде шегерімге жатады. 

Салық Кодексінде көзделген жағдайларда шегерімге жатқызылған 

шығыстардың мөлшері белгіленген нормалардан аспауға тиіс.  

Шегерімдерді салық төлеуші өзінің табыс алуға бағытталған қызметіне 

байланысты шығыстарды растайтын құжаттары болған кезде жүргізеді. Бұл 

шығыстар, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан 

Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы 

заңнамасының талаптарына сәйкес айқындалатын болашақтағы кезеңдердің 

шығыстарын қоспағанда, олар іс жүзінде жүргізілген салық кезеңінде 

шегерімге жатады.  

Болашақтағы кезеңдердің шығыстары олар қатысты болатын салық 

кезеңінде шегерімге жатады.  

Табиғи монополия субъектілері шеккен ысыраптар Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгілеген нормалар шегінде шегерімге 

жатады. 

Егер шығыстардың бір және сол түрі шығыстардың бірнеше 

баптарында көзделсе, онда көрсетілген шығыстар салық салынатын 

табыстың есеп-қисабы кезінде бір-ақ рет шегеріледі. 

Егер Салық Кодексінде өзгеше белгіленбесе, таңылған немесе танылған 

айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыптары шегерімге жатады.  

Құрылысқа алынған, құрылыс кезеңінде есепке жазылған кредиттер 

(қарыздар) үшін сыйақылар құрылыс объектісінің құнына енгізіледі.  

Бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушылардың уәкілетті өкілі 

салықтық есепке алуды жүргізген жағдайда бірлескен қызмет немесе оның 

бір бөлігі бойынша шығыстарды шегерімге жатқызу осындай өкіл табыс 

еткен мәліметтердің негізінде жүзеге асырылады.  

Салық төлеушінің құрылысқа, тіркелген активтерді сатып алуға 

арналған шығындары және капитал сипатындағы басқа да шығындар Салық 

Кодексіне сәйкес шегерімге жатқызылады.  

Салық Кодексінде көрсетілген әлеуметтік сала объектілерін пайдалану 

кезінде шеккен шығыстар шегерімге жатқызылуға жатады.  

Егер мәміле талаптарында салық төлеушінің өткізілген тауарлар, 

орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер сапасына кепілдік беруі 

көзделсе, онда салық төлеушінің мәміледе белгіленген кепілдік беру мерзімі 

ішінде өткізілген тауарлардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілген 
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қызметтердің кемшіліктерін жою жөнінде жүргізген іс жүзіндегі 

шығыстарының сомасы Салық Кодексіне сәйкес шегерімге жатқызылуға 

жатады.  

Салық Кодексінде өзгеше белгiленбесе, қосылған құн салығы жөніндегі 

декларацияның деректерi бойынша есепке жатқызылуға жатпайтын қосылған 

құн салығы сатып алынған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн 

қызметтердiң құнында ескерiледi. 

Қосылған құн салығын төлеуші: 

1) Салық Кодексіне  сәйкес есепке жатқызудың барабар әдiсін 

қолданған кезде есепке жатқызылуға тиісті емес; 

2) табыс алуға бағытталған қызметті жүзеге асыру кезінде 

пайдаланылған тіркелген активтер, тауар-материалдық қорлар, жұмыстар, 

көрсетілетін қызметтер бойынша, Салық Кодексінде көрсетілген жағдайда 

есепке жатқызылудан алып тасталуға тиіс; 

3) амортизацияға жатпайтын активтердің жарғылық капиталға берілуін 

қоспағанда, Салық Кодексінде көрсетілген жағдайда есепке жатқызылудан 

алып тасталуға тиісті қосылған құн салығын шегерімге жатқызуға құқылы.  

Таза табысқа салынатын корпоративтiк табыс салығын және төлем 

көзiнен ұсталатын корпоративтiк табыс салығын қоспағанда, корпоративтiк 

табыс салығы салық кезеңi үшiн мынадай тәртiппен есептеледi: 

Бюджетке төлеуге жататын корпоративтік табыс салығының сомасы 

бұл салықты төлем көзінен ұсталғанын растайтын құжаттар болған кезде 

төлем көзінен ұтыс, сыйақы түріндегі табыстан ұсталған корпоративтік табыс 

салығының сомасына азайтылады.  

Егер төлем көзінен сыйақы түріндегі табыстан ұсталған корпоративтік 

табыс салығының сомасы есептелген корпоративтiк табыс салығының 

сомасынан артық болса, табыс көзінен ұсталған корпоративтік табыс 

салығының сомасы мен есептелген корпоративтiк табыс салығының сомасы 

арасындағы айырма кейінгі он салық кезеңін қоса алғандағы кезеңге 

ауыстырылады және осы салық кезеңдерінің есептелген корпоративтiк табыс 

салығының сомасы бірте-бірте азайтылады.  

Салық төлеушiлер есептi салық кезеңi iшiнде алдыңғы салық кезеңi 

үшiн корпоративтiк табыс салығы бойынша декларация тапсырғанға дейiнгi 

кезең үшiн төлеуге жататын корпоративтiк табыс салығы бойынша аванстық 

төлемдер сомасының қосымша есеп-қисабын қоспағанда, корпоративтiк 

табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының қосымша есеп-

қисабын табыс етуге құқылы. Бұл ретте, алдыңғы салық кезеңi үшiн 

корпоративтiк табыс салығы бойынша декларация тапсырғаннан кейiнгi 

кезең үшiн төлеуге жататын корпоративтiк табыс салығы бойынша аванстық 

төлемдер сомасының қосымша есеп-қисабы есептi салық кезеңіндегі 

табыстың болжамды сомасын негiзге ала отырып жасалады және 

корпоративтiк табыс салығы бойынша аванстық төлемдердi төлеу мерзiмi 

басталмаған есептi салық кезеңiнiң айлары үшiн табыс етiледi. 
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Корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының 

қосымша есеп-қисаптарында көрсетілген түзетулер ескеріле отырып, 

алдыңғы салық кезеңі үшін корпоративтік табыс салығы бойынша 

декларацияны табыс еткеннен кейінгі кезең үшін төлеуге жататын 

корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының теріс 

мәні болмауы керек.  

Алдыңғы салық кезеңі үшін корпоративтік табыс салығы бойынша 

декларацияны табыс еткеннен кейінгі кезең үшін төлеуге жататын 

корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының 

қосымша есеп-қисабы салық кезеңінің 20 желтоқсанынан кешіктірілмей 

табыс етілуі мүмкін. 

Салық төлеушілер корпоративтік табыс салығын төлеуді орналасқан 

жері бойынша жүзеге асырады. 

Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге 

асыратын резидент емес заңды тұлғалар корпоративтік табыс салығын 

төлеуді тұрақты мекеменің орналасқан жері бойынша жүргізеді. 

Салық Кодексінде  көрсетілген салық төлеушілер корпоративтік табыс 

салығы бойынша аванстық төлемдерді бюджетке Салық Кодексінде  

белгіленген салық кезеңі ішінде, Салық Кодексіне сәйкес айқындалған 

мөлшерде әр айдың 25-інен кешіктірмей, әрбір ай үшiн енгізуге міндетті. 

Салық кезеңі ішінде бюджетке енгізілген аванстық төлемдер сомасы 

есепті салық кезеңі үшін корпоративтік табыс салығы 

жөніндегі декларация бойынша есептелген корпоративтік табыс салығын 

төлеу есебіне есепке жатқызылады. 

Салық төлеуші салық кезеңінің қорытындысы бойынша корпоративтік 

табыс салығы бойынша төлемді декларация табыс ету үшін белгіленген 

мерзімнен кейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей жүзеге асырады. 

Ауыл шаруашылығы өнімін, аква өсіру (балық шаруашылығы) өнімін 

өндіруші заңды тұлғалардың Салық Кодексінде көзделген табыстар мен 

шығыстар сомасына және Салық Кодексінде белгіленген тәртіппен 

ауыстырылатын шығындар сомасына азайтылған салық салынатын табысы, 

егер мұндай табыс ауыл шаруашылығы өнімін, бал ара шаруашылығы, аква 

өсіру (балық шаруашылығы) өнімін өндіру жөніндегі, сондай-ақ өзі өндірген 

аталған өнімді қайта өңдеу мен өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асырудан 

алынса, 10 пайыздық мөлшерлеме бойынша салық салынуға жатады. 

Резидент еместердің Қазақстан Республикасындағы көздерден алатын 

табыстарын қоспағанда, төлем көзінен салық салынатын табыстар төлем 

көзінен 15 проценттік ставка бойынша салық салуға жатады. 

Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге 

асыратын резидент емес заңды тұлғаның таза табысы корпоративтік табыс 

салығына қоса Салық Кодексінде белгіленген тәртіппен 15 проценттік ставка 

бойынша салық салуға жатады. 
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Бақылау сұрақтары 

1. Корпоративтік табыс салығын төлеушілерді атаңыз? 

2. Корпоративтік табыс салығы объектілері қандай? 

3. Корпоративтік табыс салығын ставкаларын атаңыз? 

4. Шегерімдерге не жатады? 
 

 

Өзіндік жұмысқа тапсырма 

1. Қазіргі таңдағы корпоративтік табыс салығы саясатын зерделеп, эссе 

жазыңыздар. 

2. Корпоративтік табыс салығының ставкалары тақырыбында реферат 

жазыңыздар. 

3. Корпоративтік табыс салығын есептеу тәртібінің блок-схема 

құрастыру. 
 

 

11 тақырып. Жеке табыс салығы 

Салық Кодексіне сәйкес айқындалатын салық салу объектілері бар 

жеке тұлғалар жеке табыс салығын төлеушілер болып табылады. 

Ойын бизнесіне салықты, тіркелген салықты төлеушілер Салық 

Кодексінде көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асырудан түсетін табыстар 

бойынша жеке табыс салығын төлеушілер болып табылмайды. 

Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін 

қолданатын дара кәсіпкерлер осы арнаулы салық режимі қолданылатын 

қызметті жүзеге асырудан түсетін табыстар бойынша жеке табыс салығын 

төлеушілер болып табылмайды. 

Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын шетелдіктің 

немесе азаматтығы жоқ адамның (бұдан әрі - резидент шетелдік тұлға) 

табыстарынан төлем көзінен жеке табыс салығын есептеуді, ұстауды және 

аударуды, сондай-ақ салық есептілігін табыс етуді салық агенті Салық 

Кодексінде  көзделген мөлшерлемелер бойынша  Салық Кодексінде 

белгiленген тәртіппен жүргізеді. 

 Салық салу объектілері 

1. Жеке тұлғаның: 

 төлем көзінен салық салынатын табыстар; 

 төлем көзінен салық салынбайтын табыстар түріндегі табыстары 

жеке табыс салығы салынатын объектілер болып табылады. 

2. Салық салу объектілері Салық Кодексінде көзделген түзетулер 

ескеріле отырып, салық салуға жататын табыстар мен салық шегерімдері 

арасындағы айырма ретінде айқындалады. 

3. Жеке тұлғаның табысы ретінде қарастырылмайды: 
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1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

мөлшерлерде бюджет қаражаты есебінен төленетін атаулы әлеуметтік көмек, 

жәрдемақылар мен өтемақылар; 

2) жеке тұлғаның өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өтеу; 

3) қызметкерлердің жұмысы жол бойында өтетін, жол жүру сипатына 

ие, қызмет көрсетілетін учаскелер шегіндегі қызметтік сапарлармен 

байланысты болатын жағдайларда - оларға осындай жұмыстың әрбір күніне 

республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және мұндай төлемдердi 

есепке жазу күнi қолданыста болатын 0,35 айлық есептік көрсеткіш 

мөлшеріндегі өтемақы төлемдері; 

4) егер Салық Кодексінде өзгеше белгіленбесе, қызметтік, оның iшiнде 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметкердi оқыту, оның 

біліктілігiн арттыру немесе қайта даярлау мақсатындағы іссапарлар: 

5) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi бюджетiнiң қаражаты 

(шығыстар сметасы) есебiнен қамтылатын мемлекеттік мекемелердi 

қоспағанда, мемлекеттік мекемелер Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгiленген мөлшерде жүргiзетiн қызметтiк, оның iшiнде 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметкердi оқыту, оның 

біліктілігiн арттыру немесе қайта даярлау мақсатындағы iссапарлар кезіндегі 

өтемақылар; 

6) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi бюджетiнiң қаражаты 

(шығыстар сметасы) есебiнен қамтылатын мемлекеттік мекемелер Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген мөлшерде және тәртiппен 

жүргiзетiн қызметтiк, оның iшiнде Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес қызметкердi оқыту, оның біліктілігiн арттыру немесе қайта даярлау 

мақсатындағы iссапарлар кезіндегі өтемақылар; 

7) қызметкер басқа жерге жұмысқа ауысқан не жұмыс берушiмен бірге 

басқа жерге көшкен кездегі жол жүру, мүлкін көшіру, күнтізбелік отыз 

күннен аспайтын мерзімге үй-жай жалдау бойынша құжатпен расталған 

шығыстар өтемақысы; 

8) жұмыс берушінің табыс алуға бағытталған қызметті жүзеге 

асырумен байланысты емес және нақты жеке тұлғаларға бөлінбейтін 

шегерімдерге жатқызылмайтын шығыстары; 

9) мұндай жұмыстың әрбір күнтізбелік күні үшін республикалық 

бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында 

қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің екі еселенген мөлшерінде 

далалық жағдайда геологиялық-барлау, топографиялық-геодезиялық және 

iздестiру жұмыстарымен айналысатын қызметкерлердiң далалық үлесі; 

10) жұмыс берушiнiң вахталық әдiспен жұмыс iстейтiн адамдардың 

өндiрiс объектiсiнде болу кезеңiнде жұмыстарды орындауы мен 

ауысымаралық демалысы үшiн жағдай жасай отырып, олардың тұрмыс-

тiршiлiгiн қамтамасыз ету үшiн: 

 тұрғын үй жалдау бойынша; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000358
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 Салық Кодексінде белгiленген тәулiктiк өтемақы шегiнде 

тамақтануға арналған шығыстары; 

11) қызметкерлерді Қазақстан Республикасында тұраты  жерінен 

жұмыс орнына дейін және кері қарай жеткізуге байланысты шығыстар; 

12) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген нормалар 

бойынша берілген арнаулы киімнің, арнаулы аяқ киімнің, басқа да жеке 

қорғану және алғашқы медициналық көмек құралдарының, сабынның, 

зарарсыздандыру құралдарының, сүт немесе құны соған тең басқа да емдеу-

профилактикалық тамақтануға арналған тамақ өнімдерінің құны; 

13) сақтандырудың мiндеттi түрiн реттейтiн Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актiсiне сәйкес жұмыс берушiмен жасалған, 

қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым 

оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерi; 

14) материалдық нұқсанды өтеудің сот шешімі бойынша тағайындалған 

сомасы; 

15) төлем көзінен осындай салықтың ұсталғанын растайтын құжаттар 

болған кезде бұрын төлем көзінен жеке табыс салығы салынған дивидендтер, 

сыйақылар, ұтыстар сомалары; 

16) жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының жинақтаушы 

сақтандыру шарты бойынша жасасқан сақтандыру сыйлықақыларын 

(аннуитетті) төлеу үшін өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру 

ұйымдарына жіберген зейнетақы жинағының сомалары, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен сақтандыру 

ұйымдарына бағытталған, зейнетақы аннуитетінің шарттары бойынша құнын 

өтеп сатып алу сомалары; 

17) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерде 

міндетті зейнетақы жарналарын және әлеуметтік аударымдарды уақтылы 

ұстамағаны (есебіне жазбағаны)  немесе  аудармағаны үшін есебіне жазылған 

өсімпұл сомалары; 

18) гуманитарлық көмек түрінде алынған мүліктің құны; 

19) Қазақстан Республикасында мемлекеттік тiркелуге жататын және 

меншiк құқығында бір жыл және меншiк құқығын тiркеген күннен бастап 

одан да ұзақ уақыт болатын механикалық көлік құралы мен тіркемелерді 

өткізу (заңды тұлғаның жарғылық капиталына салым ретінде беру) кезіндегі 

құн өсімі; 

20) меншік құқығын тіркеу күнiнен бастап бір жыл және одан да ұзақ 

уақыт Қазақстан Республикасының аумағында меншік құқығында болатын 

тұрғын үйлерді, саяжай құрылыстарын, гараждарды өткізу (заңды тұлғаның 

жарғылық капиталына салым ретінде беру) кезіндегі құн өсімі; 

21) бір жыл және одан да ұзақ уақыт Қазақстан Республикасының 

аумағында меншік құқығында болатын, Салық Кодексінде көрсетілген 

объектілер орналасқан, меншік құқығы туындаған күннен бастап өткізу 

(заңды тұлғаның жарғылық капиталына салым ретінде беру) күніне дейін 

нысаналы мақсаты жеке тұрғын үй құрылысы, саяжай құрылысы, жеке 
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қосалқы шаруашылықты жүргізу, гараж салу болып табылатын жер 

учаскелерін және (немесе) жер үлестерін өткізу (заңды тұлғаның жарғылық 

капиталына салым ретінде беру) кезіндегі құн өсімі; 

22) егер жер учаскесін және (немесе) жер үлесін сатып алуға және 

иеліктен шығаруға арналған құқық белгілейтін құжаттарды жасау күндері 

арасындағы кезең бір жылды немесе одан да ұзақ уақытты құраса, Салық 

Кодексінде көрсетілген объектілер орналаспаған, Қазақстан 

Республикасының аумағындағы, меншік құқығы туындаған күннен бастап 

өткізу (заңды тұлғаның жарғылық капиталына салым ретінде беру) күніне 

дейін нысаналы мақсаты жеке тұрғын үй құрылысы, саяжай құрылысы, жеке 

қосалқы шаруашылықты, бау-бақша шаруашылығын жүргізу, гараж салу 

болып табылатын жер учаскелерін және (немесе) жер үлестерін өткізу (заңды 

тұлғаның жарғылық капиталына салым ретінде беру) кезіндегі құн өсімі; 

23) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік 

мұқтаждар үшін құнын өтеп сатып алынған мүлік құнының өсімі; 

24) дара кәсіпкер болып табылмайтын жалға беруші жеке тұлғаның 

жалға берілген мүлікті күтіп ұстауға және жөндеуге жұмсаған шығыстарын 

өтеу немесе жалға алушының жалдау шарты бойынша төлем есебіне 

есептелмейтін, жеке тұлғадан жалға алған мүлікті күтіп ұстауға және 

жөндеуге жұмсаған шығыстары; 

25) опционды орындау кезінде опционның базалық активінің нарықтық 

құнының опционды атқару бағасынан асып түсуі. Опционды жеке тұлғаға 

беруге негіз болған тиісті құжатта опционның базалық активі бекітілген баға 

опционды орындау бағасы болып табылады; 

26) егер мұндай тауар бірлігінің құны республикалық бюджет туралы 

заңда тиісті қаржы жылына белгіленген және тауарды осындай беру күні 

қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 5 еселенген мөлшерінен 

аспайтын болса, жарнама мақсатында өтеусіз (оның ішінде сыйға тарту 

түрінде) берілген тауардың құны; 

27) адамдарды қабылдау және оларға қызмет көрсету Салық Кодексіне 

сәйкес жүргiзiлген өкiлдiк шығыстар. 

28) заңды тұлғалардан және дара кәсiпкерлерден алынған, оның iшiнде 

қызметкердiң өз жұмыс берушiсiнен алған кредиттердi (қарыздарды, 

микрокредиттердi) пайдаланғаны үшiн сыйақыны үнемдеуден түсетiн 

материалдық пайда. 

Салық салуға жатпайтын табыстар 
Жеке тұлғаның салық салынатын табыстарынан табыстардың мынадай 

түрлері алып тасталады: 

1) балаларға және асырауындағы адамдарға алынған алименттер; 

2) жеке тұлғалардың лицензия негізінде банктер мен банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы 

салымдары бойынша оларға төленетін сыйақылар;  

3) борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар; 
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4) мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар, агенттiк облигациялар 

бойынша сыйақылар; 

4-1) мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды өткізу кезiнде құн 

өсiмiнен түсетін табыстар; 

4-2) агенттiк облигацияларды өткізу кезiнде құн өсiмiнен түсетін 

табыстар; 

5) дивидендтер мен сыйақыларды есебіне жазу күніне Қазақстан 

Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми 

тізімінде болатын осындай бағалы қағаздар бойынша дивидендтер мен 

сыйақылар; 

6) пайлық инвестициялық қорларды осы қордың басқарушы 

компаниясы құнын өтеп сатып алған кездегі пай бойынша табыстар; 

7) бір мезгiлде мынадай: 

 дивидендтерді есептеу күніне салық төлеушінің олар бойынша 

дивидендтер төленетін акцияларды немесе қатысу үлестерiн үш жылдан 

астам иеленуі; 

 дивидендтер төлейтін заңды тұлғаның дивидендтер төленетін кезең 

ішінде жер қойнауын пайдаланушы болып табылмауы;  

 эмитент-заңды тұлға немесе өзіндегі қатысу үлесі өткізілетін заңды 

тұлға активтері құнының немесе өзіндегі қатысу үлесі өткізілетін 

консорциумға қатысушылар активтері жалпы құнының 50 пайыздан азын 

осындай өткiзу күнiне жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын 

пайдаланушы) болып табылатын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкi құрау 

талаптары орындалған кездегі дивидендтер. 

 акциялар бойынша, оның iшiнде депозитарлық қолхаттардың 

базалық активтерi болып табылатын акциялар бойынша төленуге жататын 

табыс; 

 заңды тұлға өзінің құрылтайшылары, қатысушылары арасында 

бөлетiн таза табыстың бір бөлiгi; 

 құрылтайшының, қатысушының жарғылық капиталға салым ретінде 

салған мүлкін қоспағанда, заңды тұлғаны таратқан кезде немесе 

құрылтайшылар, қатысушылар салымдарының мөлшерiн барабар азайту 

жолымен не құрылтайшылардың, қатысушылардың үлестерiн толық немесе 

iшiнара өтеу жолымен жарғылық капиталды азайтқан кезде, сондай-ақ 

құрылтайшы, қатысушы заңды тұлғадағы қатысу үлесiн алып қойған кезде 

мүлiктi бөлуден түсетiн табыс түрiнде алынған дивидендтер бойынша 

қолданылады. 

8) әскери қызметшінің әскери қызмет міндеттерін орындаумен 

байланысты, құқық қорғау органы қызметкерінің (кеден органының 

қызметкерін қоспағанда) қызметтік міндеттерін орындаумен байланысты 

арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерінің, табыстары 

9) республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және мұндай 

ұтыстарды есептеу күнi қолданыста болатын ең төменгі жалақының 50 

проценті шегіндегі лотерея бойынша ұтыстар; 
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10) тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы 

заңда белгіленген және мұндай төлем күні қолданыста болатын ең төменгі 

жалақы мөлшерінде, қоғамдық жұмыстарды орындауға және кәсіптік оқуға 

байланысты бюджет және (немесе) гранттар қаражаты есебінен жүзеге 

асырылатын төлемдер; 

11) егер Салық Кодексінде өзгеше белгіленбесе, гранттар қаражаты 

есебінен төлемдер (еңбекке ақы төлеу түріндегі төлемдерден басқа); 

12) экологиялық апат немесе ядролық сынақ полигонындағы ядролық 

сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленетін төлемдер; 

13) Ұлы Отан соғысына қатысушылардың және оларға теңестiрiлген 

адамдардың; 

 Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы ерен еңбегi мен мiнсiз 

әскери қызметi үшiн бұрынғы КСР Одағының ордендерiмен және 

медальдарымен марапатталған адамдардың; 

 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемiнде 6 

ай жұмыс iстеген (қызмет өткерген) және ұлы Отан соғысы жылдарында 

тылдағы ерен еңбегi мен мiнсiз әскери қызметi үшiн бұрынғы КСР Одағының 

ордендерiмен және медальдарымен марапатталмаған адамдардың; 

 I, II, III топтардағы мүгедектердiң; 

 мүгедек баланың; 

 «мүгедек бала» деген санаты бар адам он сегiз жасқа толғанға дейiн - 

мұндай адамның ата-анасының бірiнiң; 

«бала кезiнен мүгедек» деген себеппен мүгедек деп танылған адамның өмiр 

бойына - оның ата-анасының бірiнiң республикалық бюджет туралы заңда 

белгiленген және тиiстi қаржы жылының басында қолданыста болатын ең 

төменгi жалақының 55 еселенген мөлшерi шегiнде бір жылдағы табыстары; 

14) заңды тұлғадағы немесе консорциумдағы акцияларды, қатысу 

үлестерiн өткізу кезінде құн өсімінен түсетін табыстар; 

15) өткізу күні Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс 

істейтін қор биржасының ресми тізімдерінде болатын бағалы қағаздарды осы 

қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен өткізу кезіндегі құн өсімінен 

түсетін табыстар; 

16) бюджет қаражаты есебінен төленетін біржолғы төлемдер (еңбегіне 

ақы төлеу түріндегі төлемдерден басқа); 

17) күнтізбелік жыл ішінде әрбір төлем түрі бойынша республикалық 

бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында 

қолданыста болатын ең төменгі жалақының 8 еселенген мөлшері шегінде 

медициналық қызмет көрсетулерге (косметологиялық қызмет көрсетулерден 

басқа) ақы төлеу үшін, бала туылған кездегі, жерлеуге арналған төлемдер. 

18) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын 

дипломатиялық немесе консулдық қызметкерлердің ресми табыстары; 

19) шет мемлекеттің мемлекеттік қызметіндегі, сол елдегі табысы 

салық салуға жататын шетелдіктердің ресми табыстары; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000917321
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001278344
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001278344
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20) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын және 

Қазақстан Республикасының шет елдердегі дипломатиялық және соларға 

теңестірілген өкілдіктерінде қызмет істейтін жеке тұлғалардың бюджет 

қаражаты есебінен шетелдік валютамен төленетін ресми табыстары; 

21) Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін 

зейнетақы төлемдері; 

22) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерде 

бюджет қаражаты есебінен төленетін тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасына 

салымдар бойынша сыйлықақылар (мемлекеттің сыйлықақысы); 

23) жұмыс берушiнiң өндiрiстiк қызметiмен байланысты мамандық 

бойынша қызметкердi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

оқытуға, бiлiктiлiгiн арттыруға немесе қайта даярлауға жiберген кезде жұмыс 

берушiнiң мынадай түрдегі шығыстары: 

 басқа жерге қызметтiк iссапарын ресiмдеу кезінде - қызметкерді 

оқыту, оның бiлiктiлiгiн арттыру немесе қайта даярлау үшін төлеуге нақты 

жұмсалған шығыстары; 

 Салық Кодексіне сәйкес жұмсалған, оқытуға бағытталған шығыстар; 

24) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін 

әлеуметтік төлемдер; 

25) білім беру ұйымдарында оқитындарға Қазақстан 

Республикасының заңнамасында мемлекеттік стипендиялар үшін белгіленген 

мөлшерде төленетін стипендиялар; 

26) жеке тұлға басқа жеке тұлғадан сыйға немесе мұраға алған 

мүліктің құны. Салық Кодексінің ережелері дара кәсіпкер алған және 

кәсіпкерлік мақсатта пайдалануға арналған мүлікке, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мұраға қалған, 

жинақтаушы зейнетақы қорлары төлейтін зейнетақы жинақтарына 

қолданылмайды; 

27) қайырымдылық және демеушілік көмек түрінде алынған мүліктің 

құны; 

28) он алты жасқа толмаған балалар үшін балалар лагерьлеріне 

жолдамалардың құны; 

29) Салық Кодексінде  көзделген табыстарды қоспағанда, шарттың 

қолданылу кезеңінде басталған сақтандыру оқиғасымен байланысты, 

сақтандырудың кез келген түрі кезінде төленетін сақтандыру төлемдері; 

30) жұмыс беруші өз қызметкерлеріне міндетті және (немесе) 

жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша төлейтін сақтандыру 

сыйлықақылары; 

31) сақтандырылушы қайтыс болған жағдайда жинақтаушы 

сақтандыру шарты бойынша жүзеге асырылатын сақтандыру төлемдері; 

32) жинақтаушы зейнетақы қорларына Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген мөлшердегі ерікті кәсіби зейнетақы жарналары; 

33) сенімгерлікпен басқарушы болып табылатын резидент жеке 

тұлғадан алынған, сенімгерлікпен басқару шарты бойынша сенімгерлікпен 
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басқару құрылтайшысының не сенімгерлікпен басқару туындайтын өзге 

жағдайларда пайда алушының сенімгерлікпен басқарудан түсетін таза 

табысы; 

34) банк пен клиент арасында жасалған шартта белгіленген 

процентсіз кезең ішінде төлем карточкасын ұстаушыға банктік қарыз 

берілген кезде алынған, сыйақыны үнемдеуден түсетін материалдық пайда; 

35) эмитент банк төлем карточкасын пайдалана отырып, қолма-қол 

жасалмайтын ақша төлемдерін жүзеге асырған кезде эмитент банктің 

қаражаты есебінен төлем карточкасын ұстаушының есебіне жатқызылатын 

сома;  

36) Салық Кодексінде көрсетілген резидент емес заңды тұлғадан 

алынған, пайдадан немесе оның бір бөлігінен бөлінген, Салық Кодексіне 

сәйкес Қазақстан Республикасындағы жеке табыс салығы салынған 

дивидендтер. 

37) ислам банкінде орналастырылған инвестициялық депозит 

бойынша табыс; 

38)  Салық Кодексінде  айқындалған дербес білім беру ұйымымен 

еңбек қатынастарында тұрмаған, алайда осындай шығыстарды жүзеге 

асыратын дербес білім беру ұйымының шешімімен айқындалған мамандық 

бойынша Салық Кодексінде айқындалған басқа дербес білім беру ұйымымен 

еңбек қатынастарында тұрған жеке тұлғаны оқытуға, біліктілігін арттыруға 

немесе қайта даярлауға жіберген кезде осы дербес білім беру ұйымының 

шығыстары. 

Жылдық жиынтық табыстың салық салынбайтын мөлшері 
Дара кәсіпкерлерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

мемлекеттік тіркеу мақсатында салық салуға жататын табыстың жеке табыс 

салығы салынбайтын мөлшерін жеке тұлға үшін күнтізбелік жылда 

республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы 

жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын ең төменгі жалақының 12 

еселенген мөлшері құрайды. 

Салық ставкалары 
Салық Кодексінде көрсетілген табыстарды қоспағанда, салық 

төлеушінің табыстарына 10 проценттік ставка бойынша салық салынады. 

Қазақстан Республикасындағы және одан тысқары жерлердегі 

көздерден алынған дивидендтер түріндегі табыстарға 5 проценттік ставка 

бойынша салық салынады. 

Салық кезеңі 
Салық агенттерінің төлем көзінен салық салынатын табыстардан жеке 

табыс салығын есептеуі үшін күнтізбелік ай салық кезеңі болып табылады.  

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан жеке табыс салығын 

есептеу үшін салық кезеңі Салық Кодексіне сәйкес айқындалады.  
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Бақылау сұрақтары 

1. Жеке табыс салығын төлеушілерге кімдерді жатқызамыз? 

2. Жеке табыс салығының объектілерін атаңыз? 

3. Жылдық жиынтық табыстың салық салынбайтын мөлшерінің 

ерекшіліктері неде? 
 

 

Өзіндік жұмысқа тапсырма 

1. Жылдық жиынтық табыстың салық салынбайтын мөлшеріне бағдалама 

құрастырыңыздар. 

2. Жеке табыс салығы объектілеріне сызба жасаңыздар. 
 

 

 

12 тақырып.  Шет елдік заңды және жеке тұлғалардың 

табыстарына салық салу ерекшеліктері 

 

Қазақстан Республикасында тұрақты болатын немесе Қазақстан 

Республикасында тұрақты болмайтын, бірақ өмірлік мүдделерінің орталығы 

Қазақстан Республикасында орналасқан жеке тұлғалар Салық Кодексінің 

мақсатында Қазақстан Республикасының резиденттері деп танылады. 

Егер жеке тұлға ағымдағы салық кезеңiнде аяқталатын кез келген 

үздiксiз он екi айлық кезеңде кемiнде күнтiзбелiк бір жүз сексен үш күн (келу 

және кету күндерiн қоса алғанда) Қазақстан Республикасында болса, ол 

ағымдағы салық кезеңi үшiн Қазақстан Республикасында тұрақты болған 

жеке тұлға деп танылады. 

Бір мезгілде мынадай талаптар орындалған кезде: 

1. жеке тұлғада Қазақстан Республикасының азаматтығы немесе 

Қазақстан Республикасында тұруға рұқсаты (ықтиярхаты) болса; 

2. жеке тұлғаның отбасы және жақын туыстары Қазақстан 

Республикасында тұрса; 

3. жеке тұлғаның Қазақстан Республикасында кез келген уақытта 

тұруы және оның отбасы мүшелерінің тұруы үшін қолжетімді немесе оның 

отбасы мүшелеріне меншік құқығында немесе өзге де негіздерде тиесілі 

жылжымайтын мүлкі болса, жеке тұлғаның 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 тұрақты тұруға рұқсат ету туралы өтініш берген: 

1. мемлекеттік билік органдары шет елге іссапарға жіберген адамдар, 

оның ішінде дипломатиялық, консулдық мекемелердің, халықаралық 

ұйымдардың қызметкерлері, сондай-ақ аталған жеке тұлғалардың отбасы 

мүшелері; 
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2. тұрақты халықаралық тасымалдарды жүзеге асыратын Қазақстан 

Республикасының заңды тұлғаларына немесе азаматтарына тиесілі көлік 

құралдарының экипаж мүшелері; 

3. Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде орналасқан әскери 

базалардың, әскери бөлімдердің, топтардың, контингенттердің немесе 

құрамалардың әскери қызметшілері мен азаматтық персоналы; 

4. Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде орналасқан және 

Қазақстан Республикасының немесе Қазақстан Республикасының 

субъектілерінің меншігі болып табылатын объектілерде (оның ішінде 

концессиялық шарттар негізінде) жұмыс істейтіндер; 

5. оқу немесе практикадан өту мақсатында Қазақстан 

Республикасынан тысқары жерлерде жүрген студенттер, тағылымдамадан 

өтушілер мен практиканттар оқу немесе практикадан өтудің бүкіл кезеңінде; 

6. сабақ беру, консультациялар беру немесе ғылыми жұмыстарды 

жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде 

жүрген оқытушылар мен ғылыми қызметкерлер сабақ берудің немесе аталған 

жұмыстарды орындаудың бүкіл кезеңінде; 

7. емделу немесе сауықтырудан өту, профилактикалық ем алу 

мақсатында Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде жүрген жеке 

тұлғалар Қазақстан Республикасында тұрған уақытына және Салық 

Кодексінде көзделген басқа да кез келген өлшемдерге қарамастан, резидент 

жеке тұлғалар деп танылады. 

Салық Кодексі мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес құрылған заңды тұлғалар және (немесе) тиімді басқару орны (нақты 

басқару органының орналасқан жері) Қазақстан Республикасында болатын 

шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғалар да Қазақстан 

Республикасының резиденттері деп танылады. 

Нақты органның (директорлар кеңесінің немесе сол сияқты органның) 

негізгі басқару және (немесе) бақылау жүзеге асырылатын, сондай-ақ заңды 

тұлғаның кәсіпкерлік қызметін жүргізу үшін қажетті стратегиялық 

коммерциялық шешімдер қабылданатын жиналысы өткізілетін орын тиімді 

басқару орны (нақты басқару органының орналасқан жері) деп танылады. 

Резидент еместiң тұрақты мекемесi  

 Егер халықаралық шартта өзгеше белгіленбесе, резидент еместің 

Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекемесі деп қызметін жүзеге асыру 

мерзімдеріне қарамастан, Қазақстан Республикасының аумағында 

кәсіпкерлік қызметін сол арқылы жүзеге асыратын Қазақстан 

Республикасындағы мынадай қызмет орындарының бірі танылады: 

1) тауарларды өндіру, өңдеу, жинақтау, орау, буып-түю және (немесе) 

беру жүзеге асырылатын кез келген орын; 

2) кез келген басқару орны; 

3) жер қойнауын геологиялық зерттейтін, пайдалы қазбаларды 

барлауды, өндіруге дайындық жұмыстарын немесе пайдалы қазбаларды 

өндіруді жүзеге асыратын немесе пайдалы қазбаларды барлауды және 
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өңдеуді бақылау, қадағалау жөніндегі жұмыстарды орындайтын, қызметтер 

көрсететін кез келген орын;  

4) құбыржолға байланысты қызметті (оның ішінде бақылау немесе 

қадағалау) жүзеге асыратын кез келген орын; 

5) ойын автоматтарын (жалғамаларын қоса), компьютерлiк желiлер мен 

байланыс арналарын, аттракциондарды орнатуға, ретке келтiруге және 

пайдалануға байланысты, сондай-ақ көлiк немесе өзге де инфрақұрылымға 

байланысты қызметтi жүзеге асыратын кез келген орын; 

6) егер Салық Кодексінде өзгеше көзделмесе, Қазақстан 

Республикасының аумағында тауарларды өткізу орны; 

7) құрылыс қызметін және құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге 

асыратын, сондай-ақ осы жұмыстардың орындалуын қадағалау жөніндегі 

қызметтерді көрсететін кез келген орын; 

8) Салық Кодексінде аталған қызметті жүзеге асыратын өкілдікті 

қоспағанда, филиалдың немесе өкілдіктің орналасқан жері; 

9) «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңына 

сәйкес Қазақстан Республикасында резидент еместің атынан делдалдық 

қызметті жүзеге асыратын тұлғаның орналасқан жері; 

10) шет мемлекеттің не мұндай бірлескен қызмет Қазақстан 

Республикасының аумағында жүзеге асырылса, Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес резидент емеспен жасалған бірлескен қызмет туралы 

шартқа қатысушы резиденттің орналасқан жері.  

Резидент еместің Қазақстан Республикасындағы көздерден алатын 

табыстары 
Табыстардың мынадай түрлері резидент еместің Қазақстан 

Республикасындағы көздерден алынатын табыстары болып танылады: 

1) Қазақстан Республикасының аумағында тауарларды өткізуден 

түскен табыстар, сондай-ақ сыртқы сауда қызметін жүзеге асыру шеңберінде 

Қазақстан Республикасындағы, одан тысқары жерлердегі тауарларды 

өткізуден түскен табыстар; 

2) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыстарды орындаудан, 

қызметтер көрсетуден түскен табыстар; 

3) Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде басқарушылық, 

қаржылық, консультациялық, аудиторлық, заң (соттарда, төрелік сотта 

немесе аралық сотта өкілдік ету және құқықтар мен заңды мүдделерді қорғау 

бойынша көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ нотариаттық қызметтер 

көрсетуді қоспағанда) қызметтерін көрсетуден түсетін табыстар.  

4) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеге енгізілген 

жеңілдікті салық салынатын мемлекетте тiркелген тұлғаның жұмыстарды 

орындаудың, қызметтерді көрсетудiң іс жүзінде орындалған, көрсетiлген 

жерiне қарамастан, оларды орындаудан, көрсетуден түсетiн табыстары, 

сондай-ақ Салық Кодексінде белгiленген өзге де табыстары. 

5) Қазақстан Республикасының аумағындағы мүлiкке құқық немесе 

мүлiкпен жасалатын мәмiлелер Қазақстан Республикасының заңнамалық 
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актілеріне сәйкес мемлекеттік тiркелуге жататын мүлiктi; Қазақстан 

Республикасының аумағындағы, Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актілеріне сәйкес мемлекеттік тiркелуге жататын мүлiктi; резидент шығарған 

бағалы қағаздарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасында орналасқан 

резидент заңды тұлғаның, консорциумның жарғылық капиталына қатысу 

үлестерiн; егер резидент емес заңды тұлғаның мұндай акциялары, қатысу 

үлестерi немесе активтерi құнының 50 және одан да көп процентiн Қазақстан 

Республикасындағы мүлiк құрайтын болса, резидент емес шығарған 

акцияларды, сондай-ақ резидент емес заңды тұлғаның жарғылық капиталына 

қатысу үлестерiн өткізу кезіндегі құн өсiмiнен түсетiн табыстар; 

6) талап ету құқығын берген салық төлеуші үшін - Қазақстан 

Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын 

резидентке немесе резидент емеске борышты талап ету құқықтарын беруден 

түсетін табыстар; 

7) талап ету құқығын сатып алатын салық төлеуші үшін - Қазақстан 

Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын 

резиденттен немесе резидент еместен борышты талап ету құқықтарын алудан 

түсетін табыстар; 

8) бұрын негізсіз ұсталған айыппұлдардың бюджетке 

қайтарылғандарынан басқа, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) және 

санкциялардың басқа да түрлері; 

9) резидент заңды тұлғадан, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актілеріне сәйкес құрылған пайлық инвестициялық қорлардан 

түсетін дивидендтер нысанындағы табыстар;  

10) борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, 

сыйақылар нысанындағы табыстар; 

11) эмитенттен алынатын борыштық бағалы қағаздар бойынша 

сыйақылар нысанындағы табыстар; 

12) роялти нысанындағы табыстар; 

13) Қазақстан Республикасында орналасқан мүлікті жалға беруден 

түсетін табыстар; 

14) Қазақстан Республикасында орналасқан жылжымайтын мүліктен 

алынатын табыстар; 

15) Қазақстан Республикасында туындайтын тәуекелдерді сақтандыру 

немесе қайта сақтандыру шарттары бойынша төленетін сақтандыру 

сыйлықақылары түріндегі табыстар; 

16) халықаралық тасымал жөніндегі қызметтерді көрсетуден түсетін 

табыстар. 

16-1) теңіз тасымалы шартында (келісімшартта) көзделген сталиялық 

уақыттан тыс жүктерді түсіру операцияларында кеменің бос тұрып қалғаны 

үшін төлем түріндегі табыс; 

17) Қазақстан Республикасының аумағындағы құбырларды, электр 

беру желілерін, оптикалық-талшықты байланыс желілерін пайдаланудан 

түсетін табыстар; 
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18) резидент емес жеке тұлғаның жұмыс беруші болып табылатын 

резидентпен немесе резидент емеспен жасасқан еңбек шарты (келісімшарты) 

бойынша Қазақстан Республикасындағы қызметтен түсетін табыстары; 

19) өздерiне резидентке қатысты жүктелген басқарушылық мiндеттердi 

орындауға байланысты, мұндай мiндеттердi нақты орындайтын жерiне 

қарамастан, басшының гонорарлары немесе басқару органының (директорлар 

кеңесiнiң немесе өзге де органның) мүшелерi алатын өзге де төлемдер; 

20) жұмыс беруші болып табылатын резидент немесе резидент емес 

Қазақстан Республикасында тұруына байланысты резидент еместің жеке 

тұлғаға төлейтін үстемақылары; 

21) резидент емес жеке тұлғаның жұмыс берушіден алынған 

материалдық пайда түріндегі Қазақстан Республикасындағы қызметінен 

түсетін табыстары. 

21-1) резидент емес жеке тұлғаның жұмыс беруші болып табылмайтын 

тұлғадан алған материалдық пайда түріндегі табыстары. 

Осы бөлімнің мақсатында материалдық пайда деп, оның ішінде: 

резидент емес жеке тұлға тауарларға, орындалған жұмыстарға, 

көрсетілген қызметтерге үшінші тұлғалардан алған төлем және (немесе) 

олардың құнының өтемі; 

резидент емес жеке тұлғаға өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, 

қызметтердің құны мен осы тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу 

бағасы немесе олардың өзіндік құны арасындағы теріс айырма; 

резидент емес жеке тұлғаның борыш немесе міндеттеме сомасын 

есептен шығару танылады; 

22) резидент жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын 

зейнетақы төлемдері; 

23) қалайша және кімге төлем жүргізілетініне қарамастан, мәдениет 

және өнер қызметкеріне: театр, кино артистеріне, радио, теледидар 

қызметкеріне, музыкантқа, суретшіге, спортшыға Қазақстан 

Республикасындағы қызметтен төленетін табыстар; 

24) егер ұтысты төлеу осындай тұрақты мекеменің қызметіне 

байланысты болса, Қазақстан Республикасында тұрақты мекемесі бар 

резидент немесе резидент емес төлейтін ұтыстар; 

25) Қазақстан Республикасында тәуелсіз жеке (кәсіби) қызмет 

көрсетуден алынған табыстар; 

26) резидент емес жеке тұлғаның резидент жеке тұлғадан өтеусіз 

алынған мүлкін қоспағанда, өтеусіз алынған немесе мұраға қалдырылған 

мүлік, оның ішінде жұмыстар, қызметтер түріндегі табыстары. 

27) туынды қаржылық құралдар бойынша табыстар; 

28) мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты бойынша сенімгерлікпен 

басқару құрылтайшысы немесе сенімгерлікпен басқару туындайтын өзге 

жағдайларда пайда алушы болып табылатын резидент емес үшін Қазақстан 

Республикасында салық міндеттемелерін орындау жүктелмеген 
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сенімгерлікпен басқарушы-резиденттен мүлікті сенімгерлікпен басқаруды 

тағайындау туралы акт бойынша алынған табыстар; 

29) Қазақстан Республикасының аумағындағы қызмет нәтижесінде 

пайда болған басқа да табыстар. 

Төлем көзінен табыс салығының ставкалары 
Қызметін тұрақты мекеме құрмай жүзеге асыратын резидент еместің 

Қазақстан Республикасындағы көздерден алатын табыстары мынадай 

ставкалар бойынша төлем көзінен салық салуға жатады: 

1) Салық Кодексі тармақшаларында көрсетілген табыстарды 

қоспағанда, Салық Кодексінде  айқындалған табыстар -20 процент; 

2)   Салық Кодексінде көрсетілген табыстар - 20 процент; 

3) тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру 

сыйлықақылары - 15 процент; 

4) тәуекелдерді қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру 

сыйлықақылары - 5 процент; 

5) халықаралық тасымал бойынша қызметтер көрсетуден түсетін 

табыстар - 5 процент; 

6) құн өсімінен түсетін табыстар, дивидендтер, сыйақылар, роялти -15 

процент. 
 

Бақылау сұрақтары 

1. Шет елдік заңды және жеке тұлғалардың табыстарына салық салу 

ерекшеліктерін атаңыз? 

2. Резидент еместiң тұрақты мекемесi? 

3. Резидент еместің Қазақстан Республикасындағы көздерден алатын 

табыстары қалай есептеледі? 

4. Төлем көзінен табыс салығының ставкалары қандай? 
 

 

Өзіндік жұмысқа тапсырма 

1. Шет елдік заңды және жеке тұлғалардың табыстарына салық салу 

ерекшеліктеріне баяндама жазыңыздар. 

2. Резидент еместің Қазақстан Республикасындағы көздерден алатын 

табыстарына бағдарлама құрастыру. 

3. Төлем көзінен табыс салығының ставкаларын есептеу тәсілдеріне 

схема жасаңыздар. 
 

 

 

13 тақырып. Әлеуметтік салық 

 

Әлеуметтік салық еліміздің салық жүйесіне 1999 ж бастап енгізілген  

тікелей салықтың түрі. 

Әлеуметтік салықты төлеушілер: дара кәсiпкерлер; жекеше 

нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар; егер Салық Кодексінде 
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өзгеше белгiленбесе, Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғалары; 

Қазақстан Республикасында қызметiн тұрақты мекемелер арқылы жүзеге 

асыратын резидент емес заңды тұлғалар; қосарланған салық салуды 

болдырмау туралы халықаралық шартқа сәйкес тұрақты мекеме құруға әкеп 

соқпайтын, филиал немесе өкілдік арқылы қызметін жүзеге асыратын 

резидент емес заңды тұлғалар. 

Резидент заңды тұлға өз шешімімен өзінің құрылымдық бөлімшесін 

осындай құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлеріне табыстар түрінде 

төленетін (төленуге жататын) жұмыс берушінің шығыстары бойынша 

әлеуметтік салық төлеуші деп тануға құқылы. 

Бұл ретте резидент заңды тұлғаның шешімі немесе осындай шешімнің 

күшін жою осындай шешім қабылданған тоқсаннан кейінгі тоқсанның 

басынан бастап қолданысқа енгізіледі. 

Егер жаңадан құрылған құрылымдық бөлімше әлеуметтік салық 

төлеуші деп танылса, резидент заңды тұлғаның осындай тану туралы шешімі 

осы құрылымдық бөлімшенің құрылған күнінен бастап немесе осы 

құрылымдық бөлімшенің құрылған тоқсаннан кейінгі тоқсанның басынан 

бастап қолданысқа енгізіледі. 

Резидент заңды тұлғаның шешімі бойынша дербес әлеуметтік салық 

төлеуші деп танылған құрылымдық бөлімшелер Салық Кодексінің мақсаты 

үшін жеке табыс салығы бойынша салық агенттері болып танылады. 

Мемлекеттік органның шешiмi бойынша оның құрылымдық 

бөлiмшелерi және аумақтық органдары өздерiне бағынысты мемлекеттік 

мекемелер үшiн төленуге жататын әлеуметтiк салықты төлеушiлер ретiнде 

қарастырылуы мүмкiн.  

Жергiлiктi атқарушы органның шешiмi бойынша оның құрылымдық 

бөлiмшелерi және (немесе) аумақтық (төмен тұрған) органдары өздерiне 

бағынысты мемлекеттік мекемелер үшiн әлеуметтiк салықты төлеушiлер 

ретiнде қарастырылуы мүмкiн. 

Әлеуметтiк салық төлеушiлер деп мемлекеттік мекемелер Салық 

Кодексінің мақсаттары үшiн жеке табыс салығы бойынша салық агенттерi 

болып танылады. 

Салық салу объектісі 

1. Салық Кодексінде аталған төлеушілер үшін, төлеушілердің өздерін 

қоса алғанда, қызметкерлер саны әлеуметтік салық салу объектісі болып 

табылады. 

2. Салық Кодексінде көрсетілген төлеушілер үшін жұмыс берушінің 

Салық Кодексінде айқындалған табыстар түрінде резидент қызметкерлерге, 

Салық Кодексінде айқындалған табыстар түрінде резидент емес 

қызметкерлерге төлейтін шығыстары, Салық Кодексінде көрсетілген шетел 

персоналының табыстары салық салу объектісі болып табылады. 

Салық салу объектісі болып табылмайтындар: 

1) гранттар қаражаты есебінен жасалатын төлемдер; 
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2) Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан 

Республикасының Yкіметі тағайындайтын мемлекеттік сыйлықтар, 

стипендиялар; 

3) спорт жарыстарында, байқауларда, конкурстарда жүлделі орындар 

үшін берілетін ақшалай наградалар; 

4) жұмыс беруші жеке тұлғаның қызметі тоқтатылған не жұмыс беруші 

заңды тұлға таратылған, қызметкерлердің саны немесе штаты қысқартылған 

жағдайларда еңбек шарты бұзылған кезде Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген мөлшерде төленетін өтемақы төлемдері; 

5) жұмыс берушінің қызметкерлерге пайдаланылмаған ақысы төленетін 

жыл сайынғы еңбек демалысы үшін төлейтін өтемақы төлемдері; 

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жинақтаушы 

зейнетақы қорларына қызметкерлердің міндетті зейнетақы жарналары. 

Егер Салық Кодексіне сәйкес күнтізбелік ай үшін айқындалған салық 

салу объектісі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және осы 

күнтізбелік айдың бірінші күніне қолданыста болатын ең төменгі жалақы 

мөлшерінен кем болған жағдайда, әлеуметтік салық салу объектісі осындай 

ең төменгі жалақы мөлшерін негізге ала отырып айқындалады. 

Егер төлемдер грант алушымен не грант мақсаттарын (міндеттерін) 

жүзеге асыру үшін грант алушы тағайындаған орындаушымен жасалған 

шартқа (келісімшартқа) сәйкес жүргізілсе, Салық Кодексі ережелері 

қолданылады. 

Салық ставкалары 
Егер Салық Кодексінде өзгеше белгіленбесе, әлеуметтік салық 11 

проценттік ставка бойынша есептеледі. 

Арнаулы салық режимдерін қолданатындарды қоспағанда, дара 

кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар өзі 

үшін Республикалық Бюджет туралы Заңда белгiленген және төленетiн күнi 

қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің екі еселенген мөлшерінде 

және әрбір қызметкер үшін айлық есептік көрсеткіштің бір еселенген 

мөлшерінде әлеуметтік салықты есептейді. 

Тірек-қимыл мүшесі бұзылған, есту, сөйлеу, көру қабілетінен айрылған 

мүгедектер жұмыс істейтін мамандандырылған ұйымдар Салық Кодексі 

шарттарына сәйкес 4,5 процент ставка бойынша әлеуметтік салықты 

есептейді. 

Шаруа және фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін 

қолданатын дара кәсіпкерлер үшін әлеуметтік салық ставкалары Салық 
Кодексінде белгіленген. 

Патент немесе оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық 

режимін қолданатын төлеушілер үшін әлеуметтік салық ставкалары Салық 

Кодексінде белгіленген. 

 Әлеуметтік салықты есептеу тәртібі 

Арнаулы салық режимін қолданатындарды қоспағанда, дара 

кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар 
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әлеуметтік салықты есептеуді Салық Кодексінде белгіленген ставкаларды 

Салық Кодексінде айқындалған әлеуметтік салық салу объектісіне қолдану 

арқылы жүргізеді. 

Бюджетке төленуге жататын әлеуметтiк салықтың сомасы есептелген 

әлеуметтік салық сомасы мен «Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес есептелген әлеуметтiк 

аударымдар сомасы арасындағы айырма ретінде анықталады. 

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына есептелген әлеуметтік 

аударымдар сомасы есептелген әлеуметтік салық сомасынан асып кеткен 

кезде бюджетке төленуге жататын әлеуметтік салық сомасы нөлге тең деп 

есептеледі. 

Қызметiн «Инновациялық технологиялар паркi» арнайы экономикалық 

аймағының аумағында жүзеге асыратын ұйымдар әлеуметтiк салықты Салық 

Кодексінде белгiленген ережелердi ескере отырып есептейдi. 

Әлеуметтік салықты төлеу 
Салық Кодексінде өзгеше белгіленбесе, әлеуметтік салықты төлеу 

салық төлеушінің орналасқан жері бойынша салық кезеңiнен кейінгі айдың 

25-нен кешіктірілмей жүргізіледі. 

Құрылымдық бөлімшелері бар әлеуметтік салық төлеушілер әлеуметтік 

салық төлеуді Салық Кодексінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.  

Мемлекеттік мекемелердiң әлеуметтiк салықты есептеу 

ерекшелiктерi 
Мемлекеттік мекемелер салық кезеңіне есептеген әлеуметтiк салық 

сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес еңбекке уақытша 

қабiлетсiздiгi бойынша төленген әлеуметтiк жәрдемақы сомасына 

азайтылады. 

Төлеушi Салық Кодексінде айқындалған мемлекеттік мекемелер 

бойынша төленуге жататын әлеуметтiк салық сомасын есептеудi Салық 

Кодексінде белгiленген тәртiппен және мерзiмдерде жүргiзедi. 

Төлеушi жеке табыс салығы мен әлеуметтiк салық жөніндегі 

декларацияны Салық Кодексінде белгiленген тәртiппен және мерзiмдерде 

табыс етедi. 

Құрылымдық бөлімшелер бойынша салықты есептеу және төлеу 

тәртібі 
Құрылымдық бөлімшелер бойынша төленуге жататын әлеуметтік 

салықтың сомасы осы құрылымдық бөлімше қызметкерлерінің табыстары 

бойынша есептелген әлеуметтік салықтың негізінде есептеледі. 

Төлеушілер құрылымдық бөлімшелер үшін тиісті бюджеттерге 

әлеуметтік салық төлеуді құрылымдық бөлімшенің орналасқан жері бойынша 

жүзеге асырады. 

Салық кезеңі 
Күнтізбелік ай әлеуметтік салықты есептеу үшін салық кезеңі болып 

табылады.  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000245771
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Төлеушiлер жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық жөніндегі 

декларацияны орналасқан жері бойынша салық органдарына есепті 

тоқсаннан кейінгі екінші айдың 15-нен кешіктірмей тоқсан сайын табыс 

етеді. 

Жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша декларацияға 

қосымша жыл қорытындысы бойынша жасалады және есепті жылдың 

төртінші тоқсанының декларациясымен бірге табыс етіледі. 

Құрылымдық бөлiмшелерi бар төлеушiлер құрылымдық бөлiмшенiң 

орналасқан жеріндегі салық органына құрылымдық бөлiмше бойынша жеке 

табыс салығы мен әлеуметтiк салық бойынша декларацияға құрылымдық 

бөлiмше бойынша жеке табыс салығы мен әлеуметтiк салықтың сомасын 

есептеу жөніндегі қосымшаны табыс етедi. 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Әлеуметтік салық қашан пайда болған? 

2. Әлеуметтік салықты төлеушерді атаңыз? 

3. Әлеуметтік салықтың жеңілдіктері қандай? 
 

 

Өзіндік жұмысқа тапсырма 

1. Әлеуметтік салық кезеңдеріне схема құрастырыңыздар. 

2. Әлеуметтік салықтың пайда болу тарихына реферат жазыңыздар. 
 

 
 

14 тақырып. Экспортқа рента салығы. Жер қойнауын 

пайдаланушыларға салық салу 

Экспортқа рента салығын төлеушілерге келесілерді жатқызамыз: 

1. Салық Кодексінде көрсетiлген келісімшарттар шеңберiнде 

өндiрiлген шикi мұнай, газ конденсаты көлемiн экспорттайтын жер қойнауын 

пайдаланушыларды: 

 мұнай және газ саласындағы уәкілетті орган айқындаған көлемде 

және кеден аумағынан тыс жерде өңдеудің кедендік рәсімімен бұрын 

орналастырылған шикі мұнайға экспорттың кедендік рәсімін қолданған, 

тізбесін мұнай және газ саласындағы уәкілетті орган белгілейтін заңды 

тұлғаларды қоспағанда: 

 шикi мұнайды, газ конденсатын экспортқа өткiзетiн жеке және 

заңды тұлғалар экспортқа рента салығын төлеушiлер болып табылады. 

 Бұл ретте, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған 

өнімдерді қоспағанда, егер кеден аумағынан тыс жерде шикі мұнайды 

өңдеудің кедендік рәсімі аяқталғаннан кейін заңды тұлға тауарларды кеден 

аумағынан тыс жерде өңдеу шарттары туралы құжатта көрсетілген көлемде 

оның өндеу өнімдерін Қазақстан Республикасына іс жүзінде әкелуді жүзеге 

асырмаған жағдайда, мұндай заңды тұлға Салық Кодексіне сәйкес кеден 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001151378
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001151378
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002601312
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аумағынан тыс жерде өңдеудің кедендік рәсімі шеңберінде өңдеуге берілген 

шикі мұнайдың барлық көлемі бойынша экспортқа рента салығын төлеуші 

болып табылады; 

2. көмiрдi экспортқа өткiзетiн жеке және заңды тұлғалар экспортқа 

рента салығын төлеушiлер болып табылады. 

Экспортқа өткізілетін шикі мұнайдың, газ конденсатының, көмірдің 

көлемі экспортқа рента салығын салу объектісі болып табылады. 

Экспортқа нақты өткізілетін шикі мұнай, газ конденсаты бойынша 

шикі мұнайдың, газ конденсатының көлемі және Салық Кодексінде 

белгіленген тәртіппен есептелген әлемдік баға негізінде есептелген 

экспортталатын шикі мұнайдың, газ конденсатының құны экспортқа рента 

салығын есептеу үшін салық базасы болып табылады. 

Экспортқа іс жүзінде өткізілетін көмірдің көлемін негізге ала отырып 

есептелген экспортталатын көмірдің құны көмір бойынша экспортқа рента 

салығын есептеу үшін салық базасы болып табылады. 

Экспортқа рента салығын төлеудің ақшалай нысаны Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің шикі мұнай, газ конденсаты жөніндегі шешімі 

бойынша уәкілетті мемлекеттік орган мен салық төлеушінің арасында 

жасалатын қосымша келісімде белгіленген тәртіппен заттай нысанға 

ауыстырылуы мүмкін. 

Шикі мұнай, газ конденсаты бойынша экспортқа рента салығын заттай 

нысанда төлеу тәртібі Салық Кодексінде белгіленген. 

   
Рет 

№ 

Әлемдік баға Ставка, 

%-пен 

1 2 3 

1 бір баррель үшiн 20 АҚШ долларына дейін қоса алғанда 0 

2 бір баррель үшiн 30 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 0 

3 бір баррель үшiн 40 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 0 

4 бір баррель үшiн 50 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 7 

5 бір баррель үшiн 60 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 11 

6 бір баррель үшiн 70 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 14 

7 бір баррель үшiн 80 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 16 

8 бір баррель үшiн 90 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 17 

9 бір баррель үшiн 100 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 19 

10 бір баррель үшiн 110 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 21 

11 бір баррель үшiн 120 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 22 

12 бір баррель үшiн 130 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 23 

13 бір баррель үшiн 140 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 25 

14 бір баррель үшiн 150 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 26 

15 бір баррель үшiн 160 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 27 

16 бір баррель үшiн 170 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 29 

17 бір баррель үшiн 180 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 30 
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18 бір баррель үшiн 190 АҚШ долларына дейiн қоса алғанда 32 

19 бір баррель үшiн 200 АҚШ долларына дейiн және одан жоғары 32 

 

Сызба 7. Шикі мұнайдың, газ конденсатының экспорты кезінде экспортқа рента 

салығы ставкалары 

 

Көмірді экспорттау кезінде экспортқа рента салығы 2,1 проценттік 

ставка бойынша есептеледі. 

Күнтізбелік тоқсан экспортқа рента салығын төлеу бойынша салық 

кезеңі болып табылады. 

Салық төлеуші бюджетке салықтың есептелген сомасын салық 

кезеңінен кейінгі екінші айдың 25-нен кешіктірмей төлеуге міндетті. 

Экспортқа рента салығы жөніндегі декларация салық төлеушінің 

орналасқан жері бойынша салық органына салық кезеңінен кейінгі екінші 

айдың 15-нен кешіктірілмей табыс етіледі. 

Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу.  
Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен 

жасалған жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың 

шеңберінде жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізген 

кезде жер қойнауын пайдаланушылар Салық Кодексінде белгіленген барлық 

салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлейді. 

Осы бөлім жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды 

жүргізген кезде жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен 

салықтарын есептеу және төлеу тәртібін, сондай-ақ өнімді бөлу туралы 

келісімнің (келісімшарттың) шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет 

бойынша салық міндеттемелерін орындау ерекшеліктерін белгiлейдi. 

Жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен 

салықтары: 

1) жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдерін; 

а) қол қойылатын бонусты; 

б) коммерциялық табу бонусын; 

в) тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемдерді; 

2) пайдалы қазбаларды өндіру салығын; 

3) үстеме пайда салығын қамтиды. 

Кен орындарын (кен орындары тобын, кен орындарының бір бөлігін) 

рентабельдігі төмен, қоюлығы жоғары, суланған, шағын дебетті және 

игерілген санатқа жатқызу тәртібін, олардың тізбесі мен салық салу тәртібін 

пайдалы қазбаларды өндiру салығы бөлігінде Қазақстан Республикасының 

Үкіметі айқындайды. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе құзыреттi орган мен жер 

қойнауын пайдаланушы арасында 2009 жылғы 1 қаңтарға дейiн жасалған 

және мiндеттi салық сараптамасынан өткен, өнiмдi бөлу туралы келісімде 

(келісімшартта), сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентi бекiткен 

жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартта айқындалған салық 

режимi мұндай келісімнiң (келісімшарттың) ережелеріне сәйкес оларға 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001214770
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қатысты салық режимiнiң тұрақтылығы тiкелей көзделген салық және 

бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер үшiн сақталады, мұндай 

келісімнiң (келісімшарттың) белгiленген бүкiл қолданылу мерзiмi iшiнде тек 

қана оның тараптарына қатысты, сондай-ақ операторларға қатысты 

қолданылады, мұндай келісімнiң (келісімшарттың) тараптары болып 

табылмайтын тұлғаларға немесе операторларға қолданылмайды және 

тараптардың өзара келісімi бойынша өзгертiлуi мүмкiн. 

Төлем көзiнен ұсталуға жататын, жер қойнауын пайдаланушы салық 

агентi ретiнде әрекет ететiн салыққа қатысты салық мiндеттемелерiн орындау 

Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе құзыреттi орган мен жер 

қойнауын пайдаланушы арасында 2009 жылғы 1 қаңтарға дейiн жасалған 

және мiндеттi салық сараптамасынан өткен, өнiмдi бөлу туралы келісімде 

(келісімшартта) және Қазақстан Республикасының Президентi бекiткен жер 

қойнауын пайдалануға арналған келісімшартта төлем көзiнен ұсталатын 

салық салу тәртібін реттейтiн ережелердің болуына қарамастан, оларды төлеу 

жөніндегі мiндеттемелер туындаған кезде қолданыста болған Қазақстан 

Республикасының салық заңнамасына сәйкес жүргiзiледi. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе құзыреттi орган мен жер 

қойнауын пайдаланушы арасында 2009 жылғы 1 қаңтарға дейiн жасалған 

және мiндеттi салық сараптамасынан өткен өнiмдi бөлу туралы келісімнiң 

(келісімшарттың) салық режимiнде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

Президентi бекiткен жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың 

салық режимiнде көзделген салық және бюджетке төленетiн басқа да 

мiндеттi төлемдердiң жекелеген түрлерiнiң күшi жойылған жағдайда, жер 

қойнауын пайдаланушы өнiмдi бөлу туралы келісімде (келісімшартта) және 

(немесе) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартта белгiленген 

тәртiппен және мөлшерде, олардың қолданылу мерзiмi аяқталғанға немесе 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен тиiстi 

өзгерістер мен толықтырулар енгiзілгенге дейiн оларды бюджетке төлеудi 

жалғастырады. 

Егер Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе құзыреттi орган мен 

жер қойнауын пайдаланушы арасында 2009 жылғы 1 қаңтарға дейiн жасалған 

және мiндеттi салық сараптамасынан өткен, өнiмдi бөлу туралы келісім 

(келісімшарт) ережелерінде операторды айқындау көзделсе және осы келісім 

(келісімшарт) бойынша салық мiндеттемесiн орындауды оператор жүзеге 

асырса, онда мұндай оператор Салық Кодексіне сәйкес осы келісімнiң 

(келісімшарттың) тараптарына қатысты қолданылатын салық режимiне 

сәйкес аталған келісімнiң (келісімшарттың) салық мiндеттемесiн орындайды. 

Өнiмдi бөлу туралы келісім (келісімшарт) шеңберінде жай 

серiктестiкке (консорциумға) қатысушылардың салық міндеттемелерін 

орындау төменде көрсетілген тәсілдердің бірімен жүзеге асырылуы мүмкін: 

1) жай серіктестікке (консорциумға) қатысушының салық 

міндеттемесін орындауы дербес немесе аталған қатысушының үлесіне 

қатысты міндеттемелер бөлігінде ғана осындай қатысушының атынан және 
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тапсырмасы бойынша оператор жүзеге асырады. Бұл ретте салықтық 

нысандарда салық төлеуші ретінде - жай серiктестiкке (консорциумға) 

қатысушының деректемелері, уәкілетті өкіл ретінде оператордың 

деректемелері көрсетіледі; 

2) жай серіктестікке (консорциумға) қатысушының салық 

міндеттемесін орындауды өнімді бөлу туралы келісім (келісімшарт) 

шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша оператор жиынтық түрде 

жүзеге асырады. Бұл ретте салықтық нысандарды жасау мен табыс етуді (кері 

қайтаруды Салық Кодексінде көзделген тәртіппен салық төлеуші ретінде 

оператордың деректемелерін көрсетіп, оператор жүзеге асырады. 

4. Егер жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды орындау 

барысында операторда салық заңнамасының талаптарына сәйкес салық 

төлеушідегідей (салық агентіндегідей) салық міндеттемелері пайда болса, 

онда мұндай салық міндеттемелерін оператор дербес орындайды. 

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жатпайтын 

қызметке салық салу 
Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт шеңберінде жүзеге 

асырылатын қызмет бойынша салық міндеттемелерін орындау жер қойнауын 

пайдаланушыны салық міндеттемелері туындаған күні Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес жер қойнауын 

пайдалануға арналған келісімшарт шеңберінен тыс қызметті жүзеге асыру 

бойынша салық міндеттемелерін орындаудан босатпайды.  

Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалануға арналған әрбір 

келісімшарт бөлігінде, сондай-ақ Салық Кодексінде айқындалған 

рентабельдігі төмен, қоюлығы жоғары, сулы, шағын дебетті және игерілген 

кен орындарын (бір келісімшарт шеңберіндегі осындай кен орындарының 

тобы бойынша қызметті жүзеге асырған кезде кен орындарының тобын) 

әзірлеген кезде келісімшарт қызметі бойынша салық міндеттемелерін есептеу 

үшін салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты 

объектілердің бөлек салықтық есепке алынуын жүргізуге міндетті. 

Келісімшарт қызметі бойынша бөлек салықтық есепке алу мынадай 

салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер: 

1) корпорациялық табыс салығы; 

2) қол қойылатын бонус; 

3) коммерциялық табу бонусы; 

4) пайдалы қазбаларды өндіру салығы; 

5) үстеме пайда салығы;  

Салық Кодексінде айқындалған жер қойнауын пайдалануға арналған 

келісімшарттардың салық режимдері негізінде өзге де салық және бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша жүргізіледі.  

Жер қойнауын пайдаланушының тұтастай қызметі бойынша 

корпорациялық табыс салығын есептеген кезде жер қойнауын пайдалануға 

арналған қандай да бір нақты келісімшарт бойынша шеккен залалдары 

есептелмейді, жер қойнауын пайдаланушының оларды Салық Кодексі 
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ережелерін ескере отырып, кейінгі салық кезеңдерінде жер қойнауын 

пайдалануға арналған осындай келісімшарт бойынша қызметтен алған 

табыстарының есебінен өтеуге құқығы бар.  

Салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты 

объектілерді бөлек салықтық есепке алуды жүргізу мақсатында жер 

қойнауын пайдаланушының барлық табыстары мен шығыстары тікелей, 

жанама және жалпы болып бөлінеді.  

Жер қойнауын пайдаланушы табыстар мен шығыстарды тікелей, 

жанама және жалпы деп сыныптауды қызмет ерекшелігінің негізінде дербес 

жүзеге асырады.  

Тікелей табыстар мен шығыстар тікелей себеп-салдарлық байланысы 

бар келісімшарт қызметіне немесе келісімшарттан тыс қызметке ғана толық 

көлемде жатқызылуға тиіс. 

Жалпы табыстар мен шығыстар келісімшарт қызметі мен 

келісімшарттан тыс қызмет арасында бөлінуге жатады және тікелей себеп-

салдарлық байланысы бар сол келісімшарттың және тиісті үлесімен 

келісімшарттан тыс қызметтің табыстары мен шығыстарына жатады. 

Жанама табыстар мен шығыстар жер қойнауын пайдалануға арналған 

келісімшарттар арасында ғана бөлінуге жатады және тиісті үлесімен себеп-

салдарлық байланысы бар сол келісімшарттың табыстары мен шығыстарына 

жатады. 

Пайдалы қазбаларды өндіру салығы бойынша салық міндеттемелерін 

қоспағанда, салық міндеттемелерін есептеу үшін бөлек салықтық есепке 

алуды жүргізу туралы Салық Кодексі ережелері жер қойнауын пайдалануға 

арналған келісімшарттардың мынадай түрлері: 

1) кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға және (немесе) өндіруге; 

2) жерасты суларын барлауға және (немесе) өндіруге; 

3) емдік балшықты барлауға және (немесе) өндіруге; 

4) барлауға және (немесе) өндіруге байланысты емес жерасты 

құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға арналған келісімшарттар 

бойынша туындаған салық міндеттемелеріне қолданылмайды. 

12. Мұнай немесе тау-кен операцияларын жүргізуге арналған 

келісімшарттар бойынша қызметтің бір бөлігі болып табылатын Салық 

Кодексінде аталған жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар 

бойынша операциялар және (немесе) қызметтің нәтижелері жер қойнауын 

пайдаланушының бөлек салықтық есепке алуын жүргізу тәртібінің 

ерекшеліктері ескеріле отырып, жер қойнауын пайдалануға арналған тиісті 

мұнай немесе тау-кен келісімшарттары бойынша салықтық есепке алуда 

көрсетілуге тиіс.  

БОНУСТАР 
Жер қойнауын пайдаланушының тіркелген төлемдері бонустар болып 

табылады.  
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Жер қойнауын пайдалануға арналып жасалған келісімшарттың түріне 

және талаптарына қарай жер қойнауын пайдаланушы үшін бонустың 

мынадай түрлері белгіленуі мүмкін: 

1) қол қойылатын бонус; 

2) коммерциялық табу бонусы. 

Жер қойнауын пайдаланушының келісімшарт аумағында жер қойнауын 

пайдалану құқығын сатып алу үшін алған біржолғы тіркелген төлемі қол 

қойылатын бонус болып табылады. 

Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын 

пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын алу 

конкурсының жеңiмпазы болған немесе жер қойнауын пайдалану құқығын 

беру жөніндегі тiкелей келiссөздер негiзiнде жер қойнауын пайдалану 

құқығын алған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгiленген тәртiппен жер қойнауын пайдалануға арналған мынадай 

келісімшарттардың бірiн: 

1) барлауға арналған келісімшартты; 

2) пайдалы қазбаларды өндiруге арналған келісімшартты; 

3) бірлескен барлау мен өндіруге арналған келісімшартты жасасқан 

жеке немесе заңды тұлға қол қойылатын бонус төлеуші болып табылады. 

Қол қойылатын бонустың мөлшерiн белгiлеу тәртібі 

Қол қойылатын бонустың бастапқы мөлшерi жер қойнауын 

пайдалануға жасалатын әрбір келісімшарт үшiн мынадай мөлшерде жеке 

белгiленедi: 

1) пайдалы қазбалардың бекітілген қорлары жоқ аумақта геологиялық 

барлау жүргiзуге арналған келісімшарттар үшiн: 

 мұнай келісімшарттары үшiн - республикалық бюджет туралы заңда 

белгiленген және конкурс шарттары жарияланған немесе Қазақстан 

Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы 

заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі 

тiкелей келiссөздер хаттамасына қол қойылған күнi қолданыста болған айлық 

есептiк көрсеткiштiң 2800 еселенген мөлшерi; 

 техногендiк минералды құралымдарды игеруге арналған 

келісімшарттарды қоспағанда, минералды шикiзатты барлауға арналған 

келісімшарттар үшiн - республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және 

конкурс шарттары жарияланған немесе Қазақстан Республикасының жер 

қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер 

қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі тiкелей келiссөздер 

хаттамасына қол қойылған күнi қолданыста болған айлық есептiк 

көрсеткiштiң 280 еселенген мөлшерi; 

 кең таралған пайдалы қазбалар, жерасты сулары мен емдiк 

балшықтар жөніндегі келісімшарттар үшiн - республикалық бюджет туралы 

заңда белгiленген және конкурс шарттары жарияланған немесе Қазақстан 

Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы 

заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000221066
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тiкелей келiссөздер хаттамасына қол қойылған күнi қолданыста болған айлық 

есептiк көрсеткiштiң 40 еселенген мөлшерi; 

2) өндiруге және бірлескен барлау мен өндіруге арналған келісімшарттар 

үшiн: 

 егер қорлар бекітілмеген болса, - республикалық бюджет туралы 

заңда белгiленген және конкурс шарттары жарияланған немесе Қазақстан 

Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы 

заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі 

тiкелей келiссөздер хаттамасына қол қойылған күнi қолданыста болған айлық 

есептiк көрсеткiштiң 3000 еселенген мөлшерi; 

 егер қорлар бекітілген болса, - (Қ х 0,04%) + (Қа х 0,01%) 

формуласы бойынша, бірақ республикалық бюджет туралы заңда белгiленген 

және конкурс шарттары жарияланған немесе Қазақстан Республикасының 

жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер 

қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі тiкелей келiссөздер 

хаттамасына қол қойылған күнi қолданыста болған айлық есептiк 

көрсеткiштiң 3000 еселенген мөлшерiнен кем емес, мұнда: 

Қ - А, В, С1 өнеркәсiптiк санаттары бойынша Қазақстан 

Республикасының Пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік 

комиссиясы бекiткен шикi мұнайдың, газ конденсатының немесе табиғи 

газдың жиынтық қорларының құны; 

Қа - әлеуеттi коммерциялық объектiнiң және Қ3 санатындағы 

болжамдық ресурстардың қорларын жедел есептеу үшiн Қазақстан 

Республикасының Пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік 

комиссиясы бекiткен және (немесе) көрсетiлген Комиссия қорытындысында 

назарға алынған Қ2 санатындағы алдын ала бағаланған қорларының 

жиынтық құны; 

3) техногендiк минералды құралымдарды игеруге арналған 

келісімшарттарды қоспағанда, минералды шикiзат өндiруге және бірлескен 

барлау мен өндіруге арналған келісімшарттар үшiн: 

 егер қорлар бекітілмеген болса, - республикалық бюджет туралы 

заңда белгiленген және конкурс шарттары жарияланған немесе Қазақстан 

Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы 

заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі 

тiкелей келiссөздер хаттамасына қол қойылған күнi қолданыста болған айлық 

есептiк көрсеткiштiң 500 еселенген мөлшерi; 

 егер қорлар бекітілген болса, - (Қ х 0,01%) + (Қа х 0,005%) 

формуласы бойынша, бірақ республикалық бюджет туралы заңда белгiленген 

және конкурс шарттары жарияланған немесе Қазақстан Республикасының 

жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер 

қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі тiкелей келiссөздер 

хаттамасына қол қойылған күнi қолданыста болған айлық есептiк 

көрсеткiштiң 500 еселенген мөлшерiнен кем емес, мұнда: 
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Қ - А, В, С1 өнеркәсiптiк санаттары бойынша Қазақстан 

Республикасының Пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік 

комиссиясы бекiткен минералды шикiзаттың жиынтық қорының құны; 

Қа - әлеуеттi коммерциялық объектiнiң және болжамдық ресурстардың 

қорларын жедел есептеу үшiн Қазақстан Республикасының Пайдалы 

қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссия бекiткен және (немесе) 

көрсетiлген Комиссия қорытындысында назарға алынған С2 санатындағы 

минералды шикiзаттың алдын ала бағаланған қорларының жиынтық құны; 

кең таралған пайдалы қазбаларға, жерасты сулары мен емдiк 

балшықтарға арналған келісімшарттар үшiн - (Қ х 0,01% ) формуласы 

бойынша, бірақ республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және 

конкурс шарттары жарияланған немесе Қазақстан Республикасының жер 

қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер 

қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі тiкелей келiссөздер 

хаттамасына қол қойылған күнi қолданыста болған, бірақ айлық есептiк 

көрсеткiштiң 120 еселенген мөлшерiнен кем емес. 

4) сарқынды суларды ағызу үшiн жер қойнауын барлауға, сондай-ақ 

барлауға және (немесе) өндiруге байланысты емес жерасты құрылыстарын 

салуға және (немесе) пайдалануға арналған келісімшарттар үшiн - 

республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және конкурс шарттары 

жарияланған немесе Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер 

қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану 

құқығын беру жөніндегі тiкелей келiссөздер хаттамасына қол қойылған күнi 

қолданыста болған айлық есептiк көрсеткiштiң 400 еселенген мөлшерi. 

Қол қойылатын бонусты төлеу мерзiмдерi 

Қол қойылатын бонус бюджетке салық төлеушiнiң тұрғылықты орны 

бойынша мынадай мерзiмдерде: 

1) белгіленген соманың елу проценті - салық төлеушіні Қазақстан 

Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы 

заңнамасына сәйкес конкурс жеңiмпазы деп жариялаған немесе жер 

қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі тiкелей келiссөздер 

хаттамасына қол қойылған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде; 

2) белгіленген соманың елу проценті - жер қойнауын пайдалануға 

арналған келісімшарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік отыз күннен 

кешіктірілмей төленеді. 

Жер қойнауын пайдаланушы қол қойылатын бонус 

жөніндегі декларацияны орналасқан жері бойынша салық органына төлеу 

мерзімі басталған айдан кейінгі екінші айдың 15-не дейін табыс етеді. 

Коммерциялық табу бонусы 

Жер қойнауын пайдаланушы коммерциялық табу бонусын пайдалы 

қазбаларды өндiруге арналған және (немесе) келісімшарт аумағындағы 

пайдалы қазбаларды әрбір коммерциялық табу үшін, оның ішінде кен 

орындарына қосымша барлау жүргiзу барысындағы табу үшiн бірлескен 

барлау мен өндiруге арналған келісімшарттар шеңберiнде төлейдi. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000221066
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000953049
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000953049
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Пайдалы қазбалардың кен орындарына оларды кейiннен өндiрудi 

көздемейтiн барлау жүргiзуге арналған келісімшарттар бойынша 

коммерциялық табу бонусы төленбейдi. 

Жер қойнауын пайдалануға арналып жасалған келісімшарттар 

шеңберінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу 

кезінде келісімшарт аумағында пайдалы қазбаларды коммерциялық табуы 

туралы жария еткен жер қойнауын пайдаланушылар коммерциялық табу 

бонусын төлеушілер болып табылады. 

Осы келісімшарт аумағында осы мақсаттар үшін уәкілеттік берілген 

мемлекеттік орган бекіткен пайдалы қазбалар қорларының физикалық көлемі 

коммерциялық табу бонусын салу объектісі болып табылады. 

Барлауға арналған келісімшарт негізінде коммерциялық табуға 

байланысты өндіруге жер қойнауын пайдалану құқығын алуға айрықша 

құқық шеңберінде 2009 жылғы 1 қаңтардан басталған кезеңде жасалған 

пайдалы қазбаларды өндіруге арналған келісімшарттар бойынша салық салу 

объектісі әрбір коммерциялық табу кезінде: 

1) осы жер қойнауын пайдаланушы барлауға арналған келісімшарт 

шеңберінде тиісті келісімшарт аумағында бұрын жариялаған; 

2) кен орындарына қосымша барлау жүргізу барысында бекітілетін 

пайдалы қазба қорларының физикалық көлемі мен ол бойынша 

коммерциялық табу бонусы төленген, алдыңғы бекітілген пайдалы қазба 

қорларының физикалық көлемі арасындағы оң айырма ретінде айқындалады. 

Келісімшарттар жасасу кезінде пайдалы қазба қорлары мемлекеттік 

баланста болған және осы мақсаттар үшін уәкілеттік берілген мемлекеттік 

органның сараптамалық қорытындысымен расталған, 2009 жылғы 1 

қаңтардан басталған кезеңде жасасқан пайдалы қазбаларды өндіруге 

арналған келісімшарттар бойынша салық салу объектісі әрбір коммерциялық 

табу кезінде: 

1) бекітілетін пайдалы қазба қорларының физикалық көлемі мен 

осындай келісімшарт жасасу сәтінде мемлекеттік баланста болған және осы 

мақсаттар үшін уәкілеттік берілген мемлекеттік органның сараптамалық 

қорытындысымен расталған пайдалы қазба қорларының физикалық көлемі 

арасындағы оң айырма ретінде кен орындарына қосымша барлау жүргізу 

барысында; 

2) бекітілетін пайдалы қазба қорларының физикалық көлемі мен Салық 

Кодексіне сәйкес ол бойынша коммерциялық табу бонусы төленген алдыңғы 

бекітілген пайдалы қазба қорларының физикалық көлемі арасындағы оң 

айырма ретінде кен орындарына қосымша барлау жүргізу барысында 

айқындалады. 

Келісімшарттар жасасу кезінде пайдалы қазба қорлары мемлекеттік 

баланста болған және осы мақсаттар үшін уәкілеттік берілген мемлекеттік 

органның сараптамалық қорытындысымен расталған, 2009 жылғы 1 

қаңтардан басталған кезеңде жасасқан пайдалы қазбаларды өндіруге 
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арналған келісімшарттар бойынша салық салу объектісі әрбір коммерциялық 

табу кезінде: 

1) бекітілетін пайдалы қазба қорларының физикалық көлемі мен 2009 

жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша мемлекеттік баланста болған және осы 

мақсаттар үшін уәкілеттік берілген мемлекеттік органның сараптамалық 

қорытындысымен расталған пайдалы қазба қорларының физикалық көлемі 

арасындағы оң айырма ретінде кен орындарына қосымша барлау жүргізу 

барысында; 

2) бекітілетін пайдалы қазба қорларының физикалық көлемі мен Салық 

Кодексіне сәйкес ол бойынша коммерциялық табу бонусы төленген, алдыңғы 

бекітілген пайдалы қазба қорларының физикалық көлемі арасындағы оң 

айырма ретінде кен орындарына қосымша барлау жүргізу барысында 

айқындалады. 

 Бірлескен барлауға және өндіруге арналған келісімшарт бойынша 

салық салу объектісі келісімшарт аумағында жер қойнауын пайдаланушы 

жариялаған әрбір коммерциялық табу кезінде, оның ішінде кен орындарына 

қосымша барлау жүргізу барысында табу үшін, бекітілетін пайдалы қазба 

қорларының физикалық көлемі мен ол бойынша коммерциялық табу бонусы 

төленген алдыңғы бекітілген пайдалы қазба қорларының физикалық көлемі 

арасындағы оң айырма ретінде айқындалады. 

 

 Рет 

№ 

Жылдық өндiру көлемi Ставкалар, %-

бен 

1 2 3 

1. 250 000 тоннаға дейiн қоса алғанда  5 

2. 500 000 тоннаға дейiн қоса алғанда  7 

3. 1 000 000 тоннаға дейiн қоса алғанда  8 

4. 2 000 000 тоннаға дейiн қоса алғанда  9 

5. 3 000 000 тоннаға дейiн қоса алғанда  10 

6. 4 000 000 тоннаға дейiн қоса алғанда  11 

7. 5 000 000 тоннаға дейiн қоса алғанда  12 

8. 7 000 000 тоннаға дейiн қоса алғанда  13 

9. 10 000 000 тоннаға дейiн қоса алғанда  15 

10. 10 000 000 тоннадан жоғары  18 

 
Сызба 8. Шикі мұнайға пайдалы қазбаларды өндіру салығының ставкалары 

 

Салық Кодексінде көзделген тәртiппен Қазақстан Республикасының 

iшкi нарығында шикi мұнай мен газ конденсатын өткiзген және (немесе) 

берген, оның iшiнде мемлекет атынан алушыға пайдалы қазбаларды өндiру 

салығын, экспортқа рента салығын, роялтидi және Қазақстан 

Республикасының өнiмдi бөлу жөніндегі үлесiн төлеу есебiне заттай нысанда 

берген немесе өзiнiң өндiрiстiк мұқтаждықтарына пайдаланған жағдайда 

белгiленген ставкаларға 0,5 төмендетiлген коэффициент қолданылады. 
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Шикі мұнайды Салық Кодексінде көзделген тәртіппен өткізген және 

(немесе) берген жағдайда, белгіленген мөлшерлемелерге 0,5 төмендету 

коэффициенті қолданылады. Бұл ретте, Қазақстан Республикасының Үкіметі 

айқындаған өнімдерді қоспағанда, егер кеден аумағынан тыс жерде шикі 

мұнайды өңдеудің кедендік рәсімі аяқталғаннан кейін тауарларды кеден 

аумағынан тыс жерде өңдеу шарттары туралы құжатта көрсетілген көлемде 

оның өңдеу өнімдерін Қазақстан Республикасына нақты әкелу жүзеге 

асырылмаған жағдайда, Салық Кодексіне сәйкес кеден аумағынан тыс жерде 

өңдеудің кедендік рәсімі шеңберінде өңдеуге берілген барлық шикі мұнайға 

қолданылмайды. 

Табиғи газға пайдалы қазбаларды өндіру салығының ставкасы 10 

процентті құрайды.  

 

 Рет № Жылдық өндіру көлемі Ставкалар, %-пен 

1 2 3 

1. 1,0  млрд. текше. м. дейін қоса алғанда 0,5 

2. 2,0 млрд. текше. м дейін қоса алғанда 1,0 

3. 2,0 млрд. текше м.-ден жоғары 1,5 

  
 Сызба 9. Ішкі нарықта табиғи газды өткізген кезде пайдалы қазбаларды өндіру 

салығы жылдық өндіру ставкалары 

 

Егер Салық Кодексінде өзгеше белгiленбесе, орташа биржалық баға 

салық кезеңi iшiнде бағалардың күн сайынғы орташаландырылған 

бағамдалуының орташа арифметикалық мәнiнiң және тиiстi салық 

кезеңіндегі тиiстi шетел валютасына теңгенiң нарықтық айырбас бағамы 

ретiнде төменде келтiрiлген формула бойынша айқындалады.  

Салық Кодексі мақсаттары үшiн бағаны бағамдау пайдалы қазбаның 

шетел валютасындағы Лондон металдар биржасында немесе Лондон қымбат 

бағалы металдар биржасында тiркелген және «Metal Bulletin Journals Limited» 

баспасының «Metal Bulletin» журналында, «Metal-pages Limited» баспасының 

«Metal-pages» журналында жарияланған баға бағамдалуын бiлдiредi. 

Егер Салық Кодексінде өзгеше белгiленбесе, орташа биржалық баға 

мынадай формула бойынша айқындалады: 

  

, мұнда: 

  

S -пайдалы қазбаға салық кезеңіндегі орташа биржалық баға; 

Р1, Р2,..., Рn - салық кезеңi iшiнде Лондон металдар биржасында 

бағалардың бағамдалуы жарияланған күндерi бағалардың күн сайынғы 

орташаландырылған бағамдалуы; 

Е - тиiстi салық кезеңіндегі тиiстi шетел валютасына теңгенiң орташа 

арифметикалық нарықтық айырбас бағамы; 
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n - салық кезеңiнде бағалардың бағамдалуы жарияланған күндердiң 

саны. 

Пайдалы қазбаға бағалардың күн сайынғы орташаландырылған 

бағамдалуы мынадай формула бойынша айқындалады: 

  

, мұнда:  

  

Рn - бағалардың күн сайынғы орташаландырылған бағамдалуы; 

Сn1  - пайдалы қазбаға Cash бағасының күн сайынғы бағамдалуы; 

Сn2 - пайдалы қазбаға Cash Settlement бағасының күн сайынғы 

бағамдалуы. 

Алтынға, платинаға, палладийге орташа биржалық баға салық 

кезеңiнде бағалардың күн сайынғы орташаландырылған бағамдалуының 

орташа арифметикалық мәнiнiң және тиiстi салық кезеңіндегі тиiстi шетел 

валютасына теңгенiң орташа арифметикалық нарықтық айырбас бағамының 

көбейтiндiсi ретiнде мынадай формула бойынша айқындалады: 

  

, мұнда:  

S - алтынға, платинаға, палладийге салық кезеңіндегі орташа биржалық 

баға; 

Р1, Р2,...Рn - салық кезеңi iшiнде Лондон қымбат бағалы металдар 

биржасында бағалардың бағамдалуы жарияланған күндерi алтынға, 

платинаға, палладийге бағалардың күн сайынғы орташаландырылған 

бағамдалуы; 

Е - тиiстi салық кезеңіндегі тиiстi шетел валютасына теңгенiң орташа 

арифметикалық нарықтық айырбас бағамы; 

n - салық кезеңiнде бағалардың бағамдалуы жарияланған күндердiң 

саны. 

Алтынға, платинаға, палладийге бағалардың күн сайынғы 

орташаландырылған бағамдалуы мынадай формула бойынша айқындалады: 

  

, мұнда:  

  

Рn - бағалардың күн сайынғы орташаландырылған бағамдалуы; 

Сn1 - алтынға, платинаға, палладийге a.m. (таңертеңгi фиксинг) 

бағалардың күн сайынғы бағамдалуы; 

Сn2 - алтынға, платинаға, палладийге p.m. (кешкi фиксинг) бағалардың 

күн сайынғы бағамдалуы. 

Күмiске орташа биржалық баға салық кезеңiнде күмiске бағалардың 

күн сайынғы бағамдалуының орташа арифметикалық мәнiнiң және тиiстi 

салық кезеңіндегі тиiстi шетел валютасына теңгенiң орташа арифметикалық 
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нарықтық айырбас бағамының көбейтiндiсi ретiнде мынадай формула 

бойынша айқындалады: 

  

, мұнда:  

  

S -күмiске салық кезеңіндегі орташа биржалық баға; 

Р1, Р2,...Рn - салық кезеңi iшiнде Лондон қымбат бағалы металдар 

биржасында бағалардың бағамдалуы жарияланған күндерi күмiске 

бағалардың күн сайынғы бағамдалуы; 

Е - тиiстi салық кезеңіндегі тиiстi шетел валютасына теңгенiң орташа 

арифметикалық нарықтық айырбас бағамы; 

n - салық кезеңiнде бағалардың бағамдалуы жарияланған күндердiң 

саны. 

Пайдалы қазбаға орташа биржалық баға Салық Кодексінде көрсетiлген 

минералды шикiзаттың айналыстан шыққан қорларының салық салынатын 

көлемiнiң құрамындағы әрбір пайдалы қазба түрiнiң барлық көлемiне, оның 

iшiнде кейiннен өңдеуге және (немесе) өзiнiң өндiрiстiк мұқтаждарына 

пайдалану үшiн басқа заңды тұлғаларға және (немесе) бір заңды тұлға 

шеңберіндегі құрылымдық бөлiмшеге берiлген көлемге қолданылады. 

Салық жылының iшiнде пайдалы қазбаларды өндiру салығын төлеу 

мақсатында жер қойнауын пайдаланушы әрбір пайдалы қазба түрiнiң нақты 

көлемiн Қазақстан Республикасының осы мақсаттар үшiн уәкiлеттiк берiлген 

мемлекеттік органы белгiлеген тәртiппен бекітілген кен орындарын игерудiң 

техникалық жобасындағы өндiрудiң күнтiзбелiк кестесi негiзiнде әзiрленген 

жергiлiктi жобада көрсетiлген минералды шикiзаттың айналыстан шыққан 

қорларының салық салынатын көлеміндегі пайдалы қазбалардың құрамы 

бойынша айқындайды. 

Бұл ретте, жер қойнауын пайдаланушы пайдалы қазбалар қорларының 

жылдық есептiк баланстарының деректерi бойынша пайдалы қазбалардың 

айналыстан шыққан қорларының нақты салық салынатын көлемдерiн 

нақтылауды ескере отырып, пайдалы қазбалардың нақты көлемдерiне түзету 

жүргiзуге және есептi жылдан кейiнгi жылдың 31 наурызынан кешiктiрмей 

тұрғылықты орны бойынша салық органына пайдалы қазбаларды өндiру 

салығы бойынша қосымша декларация табыс етуге мiндеттi. 

Жүргiзiлген түзету ескерiлетiн пайдалы қазбаларды өндiру салығының 

сомасы ағымдағы салық кезеңiнiң осы салығы бойынша салық мiндеттемесi 

болып табылады. 

Пайдалы қазбаларды өндiру салығы бойынша түпкiлiктi есеп-қисап 

есептi жылдан кейiнгi жылдың 15 сәуiрiне дейiн жүргiзiлуге тиiс. 
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Бақылау сұрақтары 

1. Экспортқа рента салығын төлеушілерге кімдерді жатқызамыз? 

2. Экспортқа рента салығын төлеушілердің салық салу объектісі? 

3. Экспортқа рента салығын есептеу тәртібі қалай? 

4. Жер қойнауын пайлаланушыларға салық салу ерекшеліктерін 

атаңыз? 

5. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жатпайтын 

қызметке салық салу қалай жүргізіледі? 

 

Өзіндік жұмысқа тапсырма 

1. Бонустардың жіктелуіне схема құрастырыңыздар. 

2. Экспортқа рента салығын төлеушілердің салық салу объектілеріне 

бағдарлама жасаңыздар. 

3. Қазіргі таңдағы экспортқа рента салығын есептеу тәртібіне сызба 

жасаңыздар. 

 

 

 

15 тақырып.  Ойын бизнестеріне салық салу 
 

Ойын бизнесі салығын төлеушілер: казино; ойын автоматтары залы; 

тотализатор; букмекерлік кеңсе қызмет көрсетулер жөніндегі қызметті 

жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар. 

Ойын бизнесі саласындағы қызметті жүзеге асыру кезінде: 

1. ойын үстелі; 

2. ойын автоматы; 

3. тотализатор кассасы; 

4. тотализатордың электронды кассасы; 

5. букмекер кеңсесінің кассасы; 

6. букмекер кеңсесінің электронды кассасы ойын бизнесіне салық салу 

объектілері болып табылады. 

Салық ставкалары 
Салық салу объектісінің бірлігінен ойын бизнесіне салық ставкасы:  

 ойын үстеліне - айына айлық есептік көрсеткіштің 830 еселенген 

мөлшерін;  

 ойын автоматына - айына айлық есептік көрсеткіштің 30 еселенген 

мөлшерін; 

 тотализатор кассасына - айына айлық есептік көрсеткіштің 125 

еселенген мөлшерін; 

 тотализатордың электронды кассасына - айына айлық есептік 

көрсеткіштің 125 еселенген мөлшерін; 

 букмекер кеңсесінің кассасына - айына тиісті қаржы жылына 

арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік 

көрсеткіштің 75 еселенген мөлшерін; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000358
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 букмекер кеңсесінің электронды кассасына - айына тиісті қаржы 

жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық 

есептік көрсеткіштің 75 еселенген мөлшерін құрайды. 

Салық Кодексінде белгiленген салық ставкасы Республикалық Бюджет 

туралы Заңда белгiленген және салық кезеңiнiң бірiншi күнi қолданыста 

болған айлық есептiк көрсеткiш мөлшерi негiзге алына отырып айқындалады. 

Ойын бизнесі салығы үшін салық кезеңі күнтізбелік тоқсан болып 

табылады. 

Ойын бизнесі салығын есептеу, Салық Кодексінде  айқындалған әрбір 

салық салу объектісіне тиісті салық ставкасын қолдану арқылы жүргізіледі.  

Салық салу объектілері  айдың 15-iн қоса алғанға дейiн пайдалануға 

берілген кезде, ойын бизнесі салығы белгіленген ставка бойынша, 15-інен 

кейін белгіленген ставканың  1/2 мөлшерінде есептеледі. 

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

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

белгіленген ставка бойынша есептеледі. 

Ойын бизнесі салығы есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 25-

інен кешіктірілмей салық салу объектілерінің тіркелген орны бойынша 

бюджетке төленуге жатады.  

Ойын бизнесi салығын төлеушiлердiң қосымша төлемi 
Қосымша төлем ойын бизнесi саласындағы қызметтен алынған 

табыстың сомасы Салық Кодексінде белгiленген табыстың шектi сомасынан 

асып түскен жағдайда есептеледi. 

Ойын бизнесi салығын төлеушiлер үшiн салық кезеңi iшіндегі 

табыстың шектi мөлшерi: 

1) казино қызметiнен - айлық есептiк көрсеткiштiң 135000 еселенген 

мөлшерiн; 

2) ойын автоматтары залы қызметiнен - айлық есептiк көрсеткiштiң 25 

000 еселенген мөлшерiн; 

3) тотализатор қызметiнен - айлық есептiк көрсеткiштiң 2500 еселенген 

мөлшерiн; 

4) букмекер кеңсесi қызметiнен - айлық есептiк көрсеткiштiң 2000 

еселенген мөлшерiн құрайды. 

Салық Кодексінде белгiленген табыстың шектi мөлшерi Республикалық 

Бюджет туралы Заңда белгiленген және салық кезеңiнiң бірiншi күнi 

қолданыста болған айлық есептiк көрсеткiш мөлшерi негiзге алына отырып 

айқындалады. 

Қосымша төлемді есептеу мақсатында салық кезеңі үшін ойын бизнесі 

саласындағы қызметті жүзеге асыру нәтижесінде алынған табыс сомасы мен 

құмар ойынына және (немесе) бәс тігуге қатысушыларға төлем сомасы 

арасындағы оң айырма осындай қызметтен алынған табыс болып танылады. 

Қосымша төлемді есептеу және төлеу тәртібі 
Қосымша төлем табыстың шекті мөлшерінен асып түсетін сомағаСалық 

Кодексінде белгіленген ставканы қолдану арқылы есептеледі және ол есепті 
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салық кезеңінен кейінгі екінші айдың  25-інен кешіктірілмей төленуге 

жатады. 

Ойын бизнесі салығын төлеушілер ойын бизнесі саласындағы 

қызметтің бірнеше түрін жүзеге асырған кезде қосымша төлем ойын бизнесі 

саласындағы әрбір қызмет түрінен алынған табыстан бөлек есептеледі.  

Салық Кодексінде көрсетілмеген және ойын бизнесі саласына жатпайтын 

кәсіпкерлік қызметтің  өзге де түрлерін жүзеге асыру кезінде ойын бизнесі 

салығын төлеушілер қызметтің көрсетілген түрлері бойынша кірістер мен 

шығыстардың бөлек есебін  жүргізуге және жалпыға бірдей белгіленген 

тәртіпте бюджетпен есеп айырысу жүргізуге міндетті.  

Ойын бизнесі салығы бойынша декларация есепті тоқсаннан кейінгі  

екінші айдың 15-інен кешіктірілмей жекелеген қызмет түрлерiн жүзеге 

асыратын салық төлеушi ретiнде тiркеу есебi бойынша салық органына табыс 

етіледі.  
 

Бақылау сұрақтары 

1. Ойын бизнесі салығын төлеушілер? 

2. Ойын бизнесi салығын төлеушiлердiң қосымша төлемi қалай 

есептеледі? 
 

 

Өзіндік жұмысқа тапсырма 

1. Ойын бизнесі салығының ерекшеліктерін баяндама жазыңыздар. 

2. Ойын бизнесi салығын төлеушiлердiң қосымша төлемiн есептеу 

әдістерінің бағдарламасын жасаңыздар. 
 

 

 

16 тақырып.  Шағын бизнес субъектілеріне арналған арнаулы салық 

режимі (АСР) 
 

Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режиміне жататындар: 

біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимі; патент негізіндегі 

арнаулы салық режимі; оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық 

режимі; шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимі; 

ауыл шаруашылығы өнімдері, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін 

өндіруші заңды тұлғалар  және селолық тұтыну коопертивтері  үшін арнаулы 

салық режимі. 

Салық төлеуші Салық Кодексінде белгіленген жағдайларда және 

тәртіппен  жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті немесе арнаулы салық 

режимін таңдауға құқылы. 

Патент - жеке табыс салығын (төлем көзiнен ұсталатын жеке табыс 

салығын қоспағанда), әлеуметтік салықты, міндетті зейнетақылық жарналар 

мен әлеуметтік аударымдарды төлеу фактісін растайтын электрондық құжат. 
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Жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті немесе арнаулы салық режімін 

таңдауды: 

1) дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебі туралы салықтық өтініште (осы 

тараудың мақсатында бұдан әрі - жаңадан құрылған дара кәсіпкер) - дара 

кәсіпкерлер ретінде тіркеу есебіне қою кезінде жеке тұлғалар;  

2) Салық Кодексінде көрсетілгендерді қоспағанда, салық төлеушілер 

тапсыратын, уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша, қолданылатын салық 

салу режімі туралы хабарламада (осы тарауды қолдану мақсатында бұдан әрі 

- қолданылатын салық салу режімі туралы хабарлама) - бір салық салу 

режімінен өзге салық салу режіміне ауысу кезіндегі салық төлеушілер, 

сондай-ақ жаңадан құрылған (пайда болған) заңды тұлғалар жүзеге асырады. 

Қолданылатын салық салу режимі туралы хабарламаны салық 

төлеушілер орналасқан жері бойынша салық органына қағаз жеткізгіште 

немесе электрондық түрде, оның ішінде «электрондық үкімет» веб-порталы 

арқылы тапсырады. 

Салық төлеушінің жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен бюджетпен 

есеп айырысуды жүзеге асыруға келісуі: 

1) Салық Кодексінде көрсетілген салықтық өтініште арнаулы салық 

режімін таңдауды жүзеге асырмау; 

2) Салық Кодексінде көрсетілген хабарламаларды табыс етпеу 

жағдайларын қоспағанда, қолданылатын салық салу режимі туралы Салық 

Кодексінде  белгіленген мерзімдерде тапсырмау; 

3) Салық Кодексінде белгіленген мерзімдерде патент құнының есебін 

тапсырмау деп есептеледі. 

Қолданылатын салық салу режимі туралы хабарламаны жаңадан 

құрылған дара кәсіпкерлер, сондай-ақ дара кәсіпкерлер жалпыға бірдей 

белгіленген тәртіптен немесе өзге де арнаулы салық режимінен патент 

негізінде арнаулы салық режиміне ауысқан кезде тапсырмайды. 

Арнаулы салық режимдері қолданылатын тұлғаларға салық салу 

мақсатында салық төлеушінің өзге оқшауланған құрылымдық бөлімшесі 

болып оның функцияларының бір бөлігін орындайтын, орналасқан жері 

бойынша тұрақты жұмыс орындары жабдықталған аумақтық оқшауланған 

бөлімше танылады. Егер жұмыс орны бір айдан асатын мерзімге құрылса, ол 

тұрақты болып есептеледі. 

Салық Кодексінде көрсетілген дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар 

шағын бизнес субъектілері деп танылады. 

Арнаулы салық режімi шағын бизнес субъектiлерi үшiн төлем көзiнен 

ұсталатын салықтарды қоспағанда, әлеуметтiк салықты және корпоративтік 

немесе жеке табыс салығын есептеу мен төлеудiң оңайлатылған тәртiбiн 

белгiлейдi.  

Салық Кодексіне сәйкес жүргізілетін түзетулер ескеріле отырып, 

Қазақстан Республикасының аумағында алынған (алынуға жататын), 

табыстардың барлық түрлерінен тұратын салық кезеңі ішіндегі табыс патент 
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немесе оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режімін 

қолданатын салық төлеушілер үшін салық салу объектісі болып табылады. 

Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режімдерін 

қолданатын салық төлеушілердің табысына мөлшері Салық Кодексіне сәйкес 

айқындалатын табыстардың мынадай түрлері қосылады: 

1) тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызметтерді 

көрсетуден түсетін табыс, оның ішінде роялти, мүлікті жалға беруден түсетін 

табыс; 

2) міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыс; 

3) талап ету құқығын басқаға беруден түсетін табыс;  

4) бірлескен қызметті жүзеге асырудан түсетін табыс; 

5) таңылған немесе борышкер таныған айыппұлдар, өсімпұлдар және 

басқа да санкция түрлері (егер салық төлеуші бюджетпен есеп айырысуды 

жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен жүзеге асырған кезеңде, бұрын бұл 

сома шегерімге жатқызылмаса, негізсіз ұсталып, бюджеттен қайтарылған 

айыппұлдардан басқа); 

6) мемлекеттік бюджет қаражатынан шығындарды жабуға алынған 

сомалар; 

7) материалдық құндылықтардың түгендеу кезінде анықталған артық 

шығуы; 

8) кәсіпкерлік мақсатта пайдалануға арналған, өтеусіз алынған мүлік 

түріндегі табыс (қайырымдылық және демеушілік көмекті қоспағанда); 

9) жалға беруші дара кәсіпкердің жалға берілген мүлкін күтіп ұстауға 

және жөндеуге арналған шығыстарын жалға алушының өтеуі; 

10) жалға алушының жалға алу шарты бойынша төлемақы есебіне 

есептелетін, дара кәсіпкерден жалға алған мүлікті күтіп ұстауға және 

жөндеуге арналған шығыстары. 

Заңды тұлғалар Салық Кодексінде көрсетілмеген табыстар бойынша 

корпоративтік табыс салығын есептеу мен төлеуді және ол бойынша Салық 

Кодексіне сәйкес жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен салық есептілігін 

тапсыруды жүзеге асырады. 

Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режімін қолданатын 

салық төлеушінің табысы ретінде салық салу мақсатында:  

1) өтеусіз берілген мүлікті беруші салық төлеуші үшін - осындай 

берілген мүліктің құны; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекет 

мұқтажы үшін сатып алынатын активтерді өткізу; 

3) егер тауар бірлігінің құны тиісті қаржы жылына арналған 

республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және осындай беру күнінде 

қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 5 еселенген мөлшерінен 

аспаса, жарнамалық мақсатта (оның ішінде сыйға тарту түрінде) өзіне 

берілген, дара кәсіпкер өтеусіз алған тауардың құны қаралмайды.  
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Салық Кодексі мақсаты үшін бұрын танылған табыс сомасы шегінде 

есепті салық кезеңінің табыс мөлшерін ұлғайту немесе есепті салық кезеңінің 

табыс мөлшерін азайту түзету деп танылады. 

Салық Кодексі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және 

қаржылық есептілік туралы заңнамалық актісіне сәйкес бухгалтерлік есеп 

жүргізу мен қаржылық есептілік жасауды жүзеге асырмайтын дара 

кәсiпкерлер қолданады. 

Егер Салық Кодексінде өзгеше белгіленбесе, табыс дара кәсіпкер 

беретін кез келген сауда және көтерме сауда жеңілдіктерінің сомасы ескеріле 

отырып, алынған немесе алуға жататын өтем құны бойынша өлшенеді. 

Операциядан туындайтын табыс сомасы дара кәсіпкер мен активті сатып 

алушының немесе пайдаланушының арасында орындалған шарт негізінде де 

айқындалады. 

Тауарларды өткізуден түсетін табыс төменде аталған барлық талаптар 

қанағаттандырылған кезде: 

1) дара кәсіпкер сатып алушыға тауарға меншік құқығымен 

байланысты елеулі тәуекелдер мен сыйақылар берсе; 

2) дара кәсіпкер әдетте меншік құқығымен ұштасатын дәрежеде бұдан 

әрі басқаруға қатыспаса және сатылған тауарларды бақыламаса; 

3) табыс сомасы сенімді түрде өлшенетін болса; 

4) операциямен байланысты экономикалық пайданың дара кәсіпкерге 

түсуі ықтимал болса; 

5) операциямен байланысты шеккен немесе күтілетін шығындар 

сенімді түрде өлшенетін болса, танылады. 

Жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден түсетін табыс 

орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актісінің немесе жұмыстардың 

орындалу, қызметтердің көрсетілу фактісін растайтын өзге де құжат негізінде 

танылады. Жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден түскен табыс 

орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актісіне немесе жұмыстардың 

орындалу, қызметтердің көрсетілу фактісін растайтын өзге де құжатқа қол 

қойылған кезеңде танылады. 

Міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табысқа: 

1. кредит берушінің салық төлеуші міндеттемелерін есептен шығаруы; 

2. дара кәсіпкердің қызметі тоқтатылған кезде кредит беруші талап 

етпеген міндеттемелер; 

3. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген 

талап қою мерзімінің өтуіне байланысты міндеттемелерді есептен шығару; 

4. соттың заңды күшіне енген шешімі бойынша міндеттемелерді 

есептен шығару жатады. 

Түгендеу кезінде анықталған материалдық құндылықтардың артық 

шығуы түріндегі табыс түгендеу аяқталған және осындай артық шығу 

фактісін көрсете отырып, түгендеу актісі жасалған салық кезеңінде 

танылады. Дара кәсіпкер артық шығу құнын Қазақстандағы қолданыстағы 

бағалар мен тарифтер негізінде дербес айқындайды. 
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Айыппұл, өсімпұл, тұрақсыздық айыбы және басқа да санкциялар 

түріндегі табыс сот оларды өндіріп алу туралы шешім шығарған немесе 

оларды борышкер деп таныған салық кезеңінде танылады. 

Дара кәсіпкердің тауарлары, жұмыстары немесе қызмет көрсетуі басқа 

тұлғаның тауарларына, жұмыстарына немесе қызмет көрсетуіне 

айырбасталатын операцияларды дара кәсіпкер жүзеге асырған кезде 

тауарларды, жұмыстарды немесе қызмет көрсетуді қабылдау-беру актісі 

жасалуға тиіс. Қабылдау-беру актісінде берілген және алынған тауарлардың, 

жұмыстардың немесе қызмет көрсетудің құны көрсетілуге тиіс. Мұндай 

операциядан түсетін табыс қабылдау-беру актісінде көрсетілуге жататын 

алынған тауарлардың, жұмыстардың немесе қызмет көрсетудің құны мен 

берілген тауарлардың, жұмыстардың немесе қызмет көрсетудің өзіндік құны 

арасындағы оң айырмашылық ретінде айқындалады. 

Салық кезеңі үшін алуға жататын (алынған) табыс есепті салық 

кезеңіндегі ұзақ мерзімді келісімшарт бойынша табыс болып танылады. 

Мемлекеттік тіркеуге жататын жылжымайтын мүлік пен көлік 

құралдарын қоспағанда, кәсіпкерлік мақсатта пайдалануға арналған, өтеусіз 

алынған мүлік (қайырымдылық және демеушілік көмекті қоспағанда) 

түріндегі табыс мұндай мүлік алынған салық кезеңінде танылады. 

Кәсіпкерлік мақсатта пайдалануға арналған, өтеусіз алынған 

жылжымайтын мүлік (қайырымдылық және демеушілік көмекті қоспағанда) 

түріндегі табыс мұндай мүлікке меншік құқығын тіркеу жүргізілген салық 

кезеңінде танылады. 

Мемлекеттік тіркеуге жататын, кәсіпкерлік мақсатта пайдалануға 

арналған, өтеусіз алынған көлік құралы (қайырымдылық және демеушілік 

көмекті қоспағанда) түріндегі табыс мұндай көлік құралын мемлекеттік 

тіркеу жүргізілген салық кезеңінде танылады. 

Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына 

сәйкес бағалаушы мен дара кәсіпкер арасындағы шарт бойынша жүргізілген 

бағалау туралы есепте айқындалған, осы мүлікке меншік құқығы туындаған 

күнгі осы мүліктің нарықтық құны дара кәсіпкер меншікке өтеусіз алған 

мүліктің құны болып табылады. 

Жалға алушының жалға беруші дара кәсіпкердің жалға берілген мүлікті 

күтіп ұстауға және жөндеуге арналған шығыстарын өтеуі түріндегі табыс 

мұндай өтем алынған салық кезеңінде танылады. 

Жалға алу шарты бойынша төлем есебіне жатқызылатын, жалға 

алынған мүлікті күтіп ұстауға және жөндеуге арналған жалға алушының 

шығыстары түріндегі жалға беруші дара кәсіпкердің табысы мұндай есепке 

жатқызу жүргізілген салық кезеңінде танылады. 

Шағын бизнес субъектілері салықтарды есептеу мен төлеудің, сондай-

ақ олар бойынша салық есептілігін табыс етудің төменде санамаланған 

тәртіптерінің біреуін ғана дербес таңдауға құқылы: 

1) жалпыға бірдей белгіленген тәртіп; 

2) патент негізіндегі арнаулы салық режимі; 
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3) оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі. 

   Жалпыға бірдей белгіленген тәртіпке ауысқан кезде жалпыға бірдей 

белгіленген тәртіп  күнтізбелік екі жыл қолданылғаннан кейін ғана арнаулы 

салық режиміне қайта ауысуға болады. 

 Арнаулы салық режимін: 

1) филиалдары, өкілдіктері бар заңды тұлғалардың; 

2) заңды тұлғалар филиалдарының, өкілдіктерінің; 

3) әртүрлі елді мекендерде өзге де оқшауланған құрылымдық 

бөлімшелері және (немесе) салық салу объетілері бар салық төлеушілердің; 

4) басқа  заңды тұлғалардың қатысу үлесі 25 проценттен асатын заңды 

тұлғалардың; 

5) құрылтайшысы немесе қатысушысы бір мезгілде арнаулы салық 

режімін қолданатын басқа заңды тұлғаның құрылтайшысы немесе 

қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалардың;  

6) агенттік шарттар (келісімдер) негізінде қызметті жүзеге асыратын 

салық төлеушілердің. 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған азаматтық-

құқықтық сипаттағы шарттар (келісімдер) ұғынылады, олар бойынша бір 

тарап (агент) сыйақы үшін басқа тараптың тапсыруы бойынша өз атынан, 

бірақ басқа тараптың есебінен не басқа тараптың атынан және есебінен 

белгілі бір әрекет жасауға міндеттенеді. 

7) коммерциялық емес ұйымдардың; 

8) дивидендтер, сыйақылар, роялти түрінде алынған табыстарды 

қоспағанда, Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі көздерден 

табыстар алатын заңды тұлғалардың қолдануға құқығы жоқ. 

Мынадай қызмет түрлерiн жүзеге асыратын салық төлеушілердің 

шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режімiн: 

1) акцизделетін тауарларды өндiруге; 

2) акцизделетін тауарларды сақтауға және көтерме саудада өткізуге;  

3) мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiн - бензиндi, дизель отынын 

және мазутты өткізуге; 

4) лотереяларды (мемлекеттік (ұлттық) лотереялардан басқа) 

ұйымдастыруға және өткізуге; 

5) жер қойнауын пайдалануға; 

6) шыны ыдыстарды жинауға және қабылдауға; 

7) түстi және қара металл сынықтары мен қалдықтарын жинауға 

(дайындауға), сақтауға, қайта өңдеуге және өткізуге; 

8) консультациялық қызметтер көрсетуге; 

9) бухгалтерлiк есеп және аудит саласындағы қызметке; 

10) сақтандыру брокері мен сақтандыру агентінің қаржы, сақтандыру 

қызметіне және делдалдық қызметіне; 

11) құқық, әділет және сот төрелігі саласындағы қызметке қолдануға 

құқығы жоқ. 

../../../Users/Fujitsu%20Esprimo/Desktop/Документ%20Microsoft%20Office%20Word.docx#sub4260600
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Патент негізінде арнаулы салық режімін Салық Кодексінде көрсетілген 

тұлғалар болып табылмайтын және мынадай шарттарға сай келетін: 

1) қызметкерлердің еңбегін пайдаланбайтын; 

2) жеке кәсіпкерлік нысанында қызметті жүзеге асыратын; 

3) салық кезеңіндегі табысы Республикалық Бюджет туралы Заңда 

белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған ең 

төменгi жалақының 200 еселенген мөлшерiнен аспайтын дара кәсiпкерлер 

қолданады. 

Салық кезеңі 
Күнтізбелік жыл салық кезеңі болып табылады. 

Патент негізінде арнаулы салық режімін қолдану үшін орналасқан жері 

бойынша салық органына патент құнының есеп-қисабын (осы тараудың 

мақсатында бұдан әрі - есеп-қисап) ұсынады. 

Есеп-қисапты қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде, оның 

ішінде «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы: 

1) жаңадан құрылған дара кәсіпкерлер - дара кәсіпкер ретінде тіркеу 

есебі туралы салықтық өтінішпен бір мезгілде; 

2) жалпыға бірдей белгіленген тәртіптен немесе өзге де арнаулы салық 

режімінен ауысуды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер - патент негізінде 

арнаулы салық режімін қолдану айының 1 күніне дейін; 

3) кезекті патентті алу үшін патент негізінде арнаулы салық режімін 

қолданатын дара кәсіпкерлер - алдыңғы патенттің қолданылу мерзімі немесе 

салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру мерзімі өткенге дейін ұсынады. 

Дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелген күн жаңадан құрылған 

дара кәсіпкерлер үшін патент негізінде арнаулы салық режімін қолдану 

басталатын күн болып табылады. 

Салық Кодексінде көрсетілген дара кәсіпкерлер үшін есеп-қисап 

тапсырылған айдан кейінгі айдың бірінші күні патент негізінде арнаулы 

салық режімін қолдану мерзімі басталатын күн және патенттің қолданылу 

мерзімінің басталатын күні болып табылады. 

Есеп-қисап патент құнын есептеу үшін салық есептілігі болып 

табылады. 

Патент құны Салық Кодексіне сәйкес есептеледі. 

Салық төлеуші патент құнын төлеуді есеп-қисапты табыс еткенге дейін 

жүргізеді. 

Патент құны банктер немесе банк операцияларының жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы төленген жағдайда электрондық 

түрде тапсырылған есеп-қисапқа төлем құжатының деректемелері сауалында 

көрсетілген кезде «электрондық үкіметтің» веб-порталында 

қалыптастырылатын «электрондық үкіметтің» төлем шлюзінің хабарламасы 

қоса беріледі. 

Патент құнының төленгенін растайтын құжаттар есеп-қисап қағаз 

жеткізгіште берілген кезде табыс етіледі. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000917321
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Электрондық түрде, оның ішінде «электрондық үкімет» веб-порталы 

арқылы тапсырылған есеп-қисапта дара кәсіпкерлер патент құнына 

қосылатын салық және төлемдер сомаларын төлеу бойынша төлем 

құжаттарынан мәліметтерді көрсетеді. 

Дара кәсіпкерлер есеп-қисапты тапсырғаннан кейін салық органы есеп-

қисап табыс етілген күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде салық органының 

ақпараттық жүйесінде патент қалыптастыруды жүргізеді. 

Дара кәсіпкерлер қажет болған кезде есеп-қисап табыс етілген салық 

органында қағаз жеткізгіште электрондық патентті алуға құқылы. 

Патент нысанын уәкілетті орган бекітеді. 

Егер Салық Кодексінде өзгеше көзделмесе, патент негізінде арнаулы 

салық режімі бір салық кезеңі шегінде кемінде бір ай қолданылады. 

Патент құнын есептеу 

Патент құнына жеке табыс салығының (төлем көзінен ұсталатын жеке 

табыс салығынан басқа), әлеуметтік салықтың, міндетті зейнетақы 

жарналары мен әлеуметтік аударымдардың төленуге жататын сомалары 

қосылады. 

Жеке табыс салығы мен әлеуметтік салықтың патент құнына 

қосылатын сомаларын есептеу салық салу объектісіне 2 пайыз мөлшеріндегі 

мөлшерлемені қолдану жолымен жүргізіледі. Есептелген сома:  

1) есептелген соманың 1/2 бөлігі мөлшерінде - жеке табыс салығы; 

2) әлеуметтік аударымдар шегеріліп, есептелген соманың 1/2 бөлігі 

мөлшерінде әлеуметтік салық түрінде бюджетке төленуге жатады. 

Патент құнына қосылатын міндетті зейнетақы жарналары мен 

әлеуметтік аударымдарды есептеу «Қазақстан Республикасында 

зейнетақымен қамсыздандыру туралы» және «Міндетті әлеуметтік 

сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес 

жүргізіледі. 

Әлеуметтік аударымдар сомасы әлеуметтік салық сомасынан асып 

түскен кезде әлеуметтік салық сомасы нөлге тең болады. 

Егер патенттің қолданылу мерзімі ішінде нақты алынған табыс сомасы 

есеп-қисапта көрсетілген табыс мөлшерінен асса, дара кәсіпкерлер бес 

жұмыс күні ішінде асқан сомаға қосымша салық есептілігі түрінде есеп-

қисапты тапсыруға және осы сомадан салықтар төлеуді жүргізуге міндетті. 

Егер Салық Кодексіне сәйкес оның мерзімінен бұрын тоқтатылатын 

жағдайларын ескере отырып, патенттің қолданылу мерзімі ішінде нақты 

алынған табыс сомасы есеп-қисапта көрсетілген табыстың мөлшерінен аз 

болса, дара кәсіпкерлер патент құнының азаю сомасына қосымша салық 

есептілігі түрінде есеп-қисап табыс етуге құқылы. 

Аталған жағдайда артық төленген салық сомаларын қайтару салық 

органы жүргізген хронометраждық зерттеп тексеруден кейін Салық 

Кодексінде  белгіленген тәртіппен жүргізіледі. 

Нақты алынған табыс сомасы Салық Кодексінде белгіленген шекті 

табыс сомасынан асқан жағдайда, Салық Кодексінде белгіленген жалпыға 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000932761
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бірдей белгіленген тәртіпті немесе өзге де арнаулы салық режімін қолдануды 

бастау күнінен бастап алынған дара кәсіпкердің табысына тиісінше жалпыға 

бірдей белгіленген тәртіппен немесе арнаулы салық режімінде белгіленген 

тәртіппен салық салынады. 

Дара кәсiпкер iс-әрекетке қабiлетсiз деп танылған жағдайды 

қоспағанда, патенттiң қолданылу мерзiмi өткенге дейiн кәсiпкерлiк қызмет 

тоқтатылған кезде, салықтардың енгiзiлген сомасы қайтарылуға және қайта 

есептеуге жатпайды.» 

Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі 
Салық Кодексінде  көрсетілген тұлғалар болып табылмайтын және 

мынадай шарттарға сай келетін дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар: 

1) дара кәсіпкерлер үшін: 

 дара кәсіпкердің өзін қоса алғанда, қызметкерлердің шекті орташа 

тізімдік саны салық кезеңі ішінде жиырма бec адам болса; 

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

2) заңды тұлғалар үшін: 

 қызметкерлердің шекті орташа тізімдік саны салық кезеңі ішінде 

елу адам болса; 

 салық кезеңі ішінде шекті табысы 25 000,0 мың теңгені 

құраса, оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін 

қолданады. 

Салық кезеңі күнтізбелік тоқсан болып табылады.  

Жаңадан құрылған дара кәсіпкерлерді қоспағанда, оңайлатылған 

декларация негiзiнде арнаулы салық режімiн қолдану үшiн салық төлеушiлер 

орналасқан жерi бойынша салық органына қолданылатын салық салу режімі 

туралы хабарламаны табыс етеді. 

Қолданылатын салық салу режімі туралы хабарламаны: 

1) жаңадан құрылған (пайда болған) заңды тұлғалар заңды тұлға әділет 

органында мемлекеттік тіркелгеннен кейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей; 

2) Салық Кодексінің 3) тармақшасында көрсетілгендерді қоспағанда, 

салық төлеушілер жалпыға бірдей белгіленген тәртіптен немесе өзге де 

арнаулы салық режімінен ауысқан кезде - оңайлатылған декларация негізінде 

арнаулы салық режімін қолдану айының бірінші күніне дейін; 

3) патент негізінде арнаулы салық режімінен ауысқан кезде дара 

кәсіпкерлер: 

патент негізінде арнаулы салық режімін қолдану шарттарына 

сәйкессіздік туындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде; 

өзге жағдайларда - патенттің қолданылу немесе салық есептілігін 

тапсыруды уақытша тоқтата тұру мерзімі аяқталғанға дейін табыс етеді. 

Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режімінен жалпыға 

бірдей белгіленген тәртіпке немесе өзге де арнаулы салық режіміне ауысу 

туралы шешім қабылданған жағдайда, оның ішінде салық есептілігін 

тапсыруды тоқтата тұру кезеңінде салық төлеушілер орналасқан жері 
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бойынша салық органына қолданылатын салық салу режімі туралы 

хабарламаны табыс етеді. 
 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін 

пайдаланушыларға кімдерді жатқызамыз? 

2. Біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимінің ерекшеліктерін 

атаңыз? 

3. Патент негізіндегі арнаулы салық режимі кімдерге қолданылады? 

4. Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін есептеу 

тәртібі қандай? 

5. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимінің 

қызмет ету ерекшеліктері қандай? 

6. Ауыл шаруашылығы өнімдері, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) 

өнімін өндіруші заңды тұлғалар  және селолық тұтыну коопертивтері  

үшін арнаулы салық режимінің қызмет ету ерекшеліктері неде? 

 

Өзіндік жұмысқа тапсырма 

1. Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін 

пайдаланушылар тақырыбында баяндама жазыңыздар. 

2. Біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимінің ерекшеліктеріне 

реферат жазыңыздар. 

3. Патент негізіндегі арнаулы салық режимінің қызмет ету аясының 

бағдарламасын жасаңыздар. 
 

 

 

17 тақырып. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық 

режимі 

 

Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режімін; 

шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режімін; жалпыға бірдей 

белгіленген тәртіпті салық салу режімдерінің бірін дербес таңдауға құқылы 

Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық 

режимі бірыңғай жер салығын төлеу негізінде бюджетпен есеп айырысудың 

ерекше тәртібін көздейді және акцизделетін тауарларды өндіру, қайта өңдеу 

және өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, ауыл шаруашылығы өнімдерін, 

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

шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін 

қайта өңдеу және оны өткізу жөніндегі шаруа немесе фермер 

қожалықтарының қызметіне қолданылады. 

Жеке меншік құқығындағы және (немесе) жер пайдалану құқығындағы 

(қайталап жер пайдалану құқығын қоса алғанда) жер учаскелері болған кезде, 
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шаруа немесе фермер қожалықтарына арнаулы салық режимін қолдану 

құқығы беріледі. 

Күнтізбелік жыл бірыңғай жер салығы бойынша салық кезеңі болып 

табылады. 

Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режімін 

қолдану үшiн жалпыға бірдей белгіленген тәртіптен немесе өзге де арнаулы 

салық режімінен ауысқан кезде дара кәсіпкер жер учаскесiнiң орналасқан 

жерi бойынша салық органына қолданылатын салық салу режімі туралы 

хабарлама табыс етеді. 

Жаңадан құрылған дара кәсіпкерлер шаруа немесе фермер 

қожалықтары үшін арнаулы салық режімін таңдауды Салық Кодексіне сәйкес 

жүзеге асырады. 

 

Бұл ретте: 

 жаңадан құрылған дара кәсіпкерлер үшін - дара кәсіпкерді салық 

органдарында мемлекеттік тіркеу күні; 

 салық салудың жалпыға бірдей белгіленген тәртібінен немесе өзге 

де арнаулы салық режімінен ауысқан кезде дара кәсіпкерлер үшін - 

қолданылатын салық салу режімі туралы хабарлама табыс етілген айдан 

кейінгі айдың бірінші күні аталған арнаулы салық режімін қолдануды бастау 

күні болып табылады. 

Жалпыға бірдей белгіленген тәртіпке немесе өзге де арнаулы салық 

режіміне ауысу туралы шешім қабылдаған кезде дара кәсіпкерлер 

қолданылатын салық салу режімі туралы хабарламаны табыс етуге мiндетті. 

Бұл ретте: 

1) қолданылатын салық салу режімі туралы хабарлама табыс етілген 

айдың соңғы күнi шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық 

режімін қолдануды тоқтату күнi болып табылады; 

2) қолданылатын салық салу режімі туралы хабарлама табыс етілген 

айдан кейiнгi айдың бірінші күні жалпыға бірдей белгiленген тәртiптi немесе 

өзге де арнаулы салық режімiн қолдануды бастау күнi болып табылады. 

Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режімiн 

қолдануға мүмкiндiк бермейтiн шарттар туындаған жағдайларда дара 

кәсіпкерлер сәйкессiздiк шарттары туындаған күннен бастап бес жұмыс күнi 

iшiнде салық органына қолданылатын салық салу режімі туралы 

хабарламаны табыс етеді және жалпыға бірдей белгiленген тәртiпке немесе 

өзге де арнаулы салық режімiне ауысады. 

Бұл ретте: 

1) шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режімін 

қолдануға мүмкіндік бермейтін жағдайлар туындаған айдың алдындағы 

айдың соңғы күнi шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық 

режімін қолдануды тоқтату күнi болып табылады; 

2) шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режімін 

қолдануға мүмкіндік бермейтін жағдайлар туындаған айдың бірінші күні 
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жалпыға бірдей белгiленген тәртiптi немесе өзге де арнаулы салық режімiн 

қолдануды бастау күнi болып табылады. 

Салық органы дара кәсіпкерлердің Салық Кодексінде белгiленген 

шарттарға сәйкессіздік фактiсiн анықтаған кезде, осы салық төлеушiлердi 

жалпыға бірдей белгiленген тәртiпке ауыстырады. 

Камералдық бақылау барысында мұндай сәйкессiздiк фактiсiн 

анықтаған жағдайда, салық органдары жалпыға бірдей белгiленген тәртiпке 

ауыстырылғанға дейiн салық төлеушiге Салық Кодексінде белгiленген 

мерзiмдерде және тәртiппен камералдық бақылау нәтижелерi бойынша салық 

қызметi органдары анықтаған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны 

жiбередi. 

Бұл ретте: 

1) шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режімін 

қолдануға мүмкіндік бермейтін жағдайлар туындаған айдың алдындағы 

айдың соңғы күнi шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық 

режімін қолдануды тоқтату күнi болып табылады; 

2) шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режімін 

қолдануға мүмкіндік бермейтін жағдайлар туындаған айдың бірінші күні 

жалпыға бірдей белгiленген тәртiптi қолдануды бастау күнi болып табылады. 

Арнаулы салық режимін қолдану ерекшеліктері 

Бірыңғай жер салығын төлеушілер салық және бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдердің мынадай түрлерін: 

1) осы арнаулы салық режимi қолданылатын шаруа немесе фермер 

қожалықтарының қызметiнен түскен табыстардан, оның ішінде қызметпен 

байланысты шығындарды (шығыстарды) жабуға мемлекеттік бюджет 

қаражатынан алынған сомалар түріндегі табыстардан алынатын жеке табыс 

салығын; 

2) осы арнаулы салық режимі қолданылатын қызметті жүзеге асырудан 

түскен айналым бойынша қосылған құн салығын; 

3) осы арнаулы салық режимі қолданылатын қызметте пайдаланылатын 

жер учаскелері бойынша жер салығын және (немесе) жер учаскелерін 

пайдаланғаны үшін төлемақыны; 

4) Салық Кодексінде аталған салық салу объектілері бойынша көлік 

құралдары  салығын; 

5) Салық Кодексінде аталған салық салу объектілері бойынша мүлік 

салығын төлеушілер болып табылмайды. 

Салық Кодексінде аталмаған салық және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдерді есептеу, төлеу және олар бойынша салық есептілігін 

табыс ету жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен жүргізіледі. 

Бірыңғай жер салығын төлеушілер қосылған құн салығы бойынша 

есепке қою туралы салық органына салықтық өтінішті ерікті түрде беруге 

құқылы. 

Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режімі 

қолданылмайтын қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде бірыңғай жер 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001000925
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салығын төлеушілер кірістер мен шығыстардың, мүліктің бөлек есебін 

жүргізуге және жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен қызметтің көрсетілген 

түрлері бойынша тиісті салық пен бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдерді есептеуді және төлеуді жүргізуге міндетті. 

Салық Кодексінде көрсетілген жағдайлар туындаған кезде салық 

төлеушінің жалпыға бірдей белгiленген тәртiптi немесе өзге де арнаулы 

салық режімiн қолдануды бастаған күнінен бастап алынған табысы тиісінше 

жалпыға бірдей белгiленген тәртiппен немесе өзге де арнаулы салық 

режімiнде белгіленген тәртіппен салық салуға жатады. 

Салық салу объектісі 
Жер ресурстарын басқару жөніндегі мемлекеттік уәкілетті орган берген 

жер учаскелерінің бағалау құнын айқындау актісі негізінде белгіленген жер 

учаскесінің бағалау құны бірыңғай жер салығын есептеу үшін салық салу 

объектіcі болып табылады. 

Жер ресурстарын басқару жөніндегі мемлекеттік уәкілетті орган берген 

жер учаскелерінің бағалау құнын айқындау актісі болмаған кезде жер 

учаскесінің бағалау құны жер ресурстарын басқару жөніндегі уәкілетті 

мемлекеттік орган берген деректер бойынша аудан, қала бойынша орташа 

жердің 1 гектарының бағалау құны және жер учаскесі алаңы негізге алына 

отырып, айқындалады. 

Жайлаулар, табиғи шабындықтар және арнаулы салық режимі 

қолданылатын қызметте пайдаланылатын басқа да жер учаскелері бойынша 

бірыңғай жер салығын есептеу жер учаскелерінің жиынтық бағалау құнының 

0,1% ставкасын қолдану арқылы жүргізіледі. 

Шаруа немесе фермер қожалықтары бірыңғай жер салығын жер 

учаскесін жер пайдалану құқығында иеленудің нақты кезеңі үшін есептейді. 

Жер учаскесін иеленудің нақты кезеңі үшін жер учаскесін бағалау құны 

жер учаскесін бағалау құнын он екіге бөлу және жер учаскесін иеленудің 

нақты кезеңі айларының санына көбейту жолымен айқындалады. 

Шаруа немесе фермер қожалығы жер учаскесін басқа шаруа немесе 

фермер қожалығына жалға берген кезде тараптардың әрқайсысы бірыңғай 

жер салығын жер учаскесін иеленудің (пайдаланудың) нақты кезеңі үшін 

есептейді. 

Жалға алушының нақты пайдалану кезеңі үшін бірыңғай жер салығын 

есептеуі жер учаскесін жалға алған айдан кейінгі айдан бастап жүргізіледі. 

Жалға берушінің бірыңғай жер салығын есептеуі жер учаскесі жалға 

берілген айды қоса алғанда, жер учаскесіне нақты иелік ету кезеңі үшін 

жүргізіледі. 

Әлеуметтік салықты есептеу ерекшеліктері  

Бірыңғай жер салығын төлеушілер әрбір қызметкер, сондай-ақ шаруа 

немесе фермер қожалығының басшысы мен кәмелетке толған мүшелері үшін 

республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиісті қаржы 

жылының бірінші қаңтарында қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 

20 процент  ставкасы бойынша әлеуметтік салық сомасын ай сайын есептеп 
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отырады. Шаруа немесе фермер қожалығының кәмелетке толған 

мүшелерінің әлеуметтік салықты есептеу мен төлеу жөніндегі міндеттемелері 

олар кәмелетке толған жылдан кейінгі күнтізбелік жылдың басынан бастап 

туындайды. 

Әлеуметтік салықтың есептелген сомасы «Міндетті әлеуметтік 

сақтандыру туралы»  Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес есептелген 

әлеуметтік аударымдар сомасына азайтылуға жатады. 

Әлеуметтік аударымдар сомасы әлеуметтік салық сомасынан асып 

түскен кезде, әлеуметтік салықтың сомасы нөлге тең болады. 

Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің 

жекелеген түрлерін, әлеуметтік аударымдарды төлеу және міндетті 

зейнетақы жарналарын аудару мерзімдері 
Бірыңғай жер салығын, әлеуметтік салықты, төлем көзінен ұсталатын 

жеке табыс салығын, жер бетіндегі көздердің су ресурстарын пайдаланғаны 

үшін төлемақыны, қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақыны, әлеуметтік 

аударымдарды төлеу, міндетті зейнетақы жарналарын аудару мынадай 

тәртіппен: 

1) салық кезеңінің 1 қаңтарынан 1 қазанына дейін есептелген соманы 

төлеу  ағымдағы салық кезеңінің 10 қарашасынан кешіктірілмей; 

2) салық кезеңінің 1 қазанынан 31 желтоқсанына дейін есептелген 

соманы төлеу  есепті салық кезеңінен кейінгі салық кезеңінің 10 сәуірінен 

кешіктірілмей жүргізіледі. 

Әлеуметтік салықты және төлем көзінен ұсталатын жеке табыс 

салығын төлеу жер учаскелерінің орналасқан жері бойынша жүргізіледі. 

Бірыңғай жер салығын төлеушiлер үшiн салық декларациясын 

табыс ету мерзiмдерi 

Бірыңғай жер салығын төлеушілерге арналған декларацияда бірыңғай 

жер салығының, әлеуметтік салықтың, төлем көзінен ұсталатын 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 декларация жер 

учаскесінің орналасқан жері бойынша салық органына есепті салық кезеңінен 

кейінгі салық кезеңінің 31 наурызынан кешіктірілмей табыс етіледі. 

  
 

Бақылау сұрақтары 

1. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимінің 

ерекшеліктері неде? 

2. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін 

кімдер қолдана алады? 

3. Арнаулы салық режимін қолдану ерекшеліктерін атаңыз? 
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Өзіндік жұмысқа тапсырма 

1. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимінің 

қызмет ету аясына бағдарлама құрастырыңыздар. 

2. Арнаулы салық режимін қолдану ерекшеліктеріне реберат жазыңыздар. 
 

 

 

18 тақырып. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар 

мен селолық тұтыну кооперативтері үшін арнаулы салық режимі 
 

Ауыл шаруашылығы өнімдерін, аква өсіру (балық өсіру шаруашылығы) 

өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар мен селолық тұтыну кооперативтері 

мынадай салық салу режімдерінің бірін дербес таңдауға құқылы: ауыл 

шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімдерін 

өндіруші заңды тұлғалар мен селолық тұтыну кооперативтері үшін арнаулы 

салық режімі (бұдан әрі - арнаулы салық режімі); оңайлатылған декларация 

негізіндегі арнаулы салық режімі; жалпыға бірдей белгіленген тәртіп. 

Арнаулы салық режімін таңдау кезіңде ауыл шаруашылығы өнімдерін, 

акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар 

мен селолық тұтыну кооперативтері осы режімді қолдану шарттарына сәйкес 

болған кезде осы режім кемінде күнтiзбелiк бір жыл мерзіммен қолданады. 

Арнаулы салық режімі корпоративтік табыс салығын, қосылған құн 

салығын, әлеуметтік салықты, жер салығын, жер учаскелерін пайдаланғаны 

үшін төлемдерді, мүлік салығын, көлік құралдары салығын есептеудің 

ерекше тәртібін көздейді. 

Арнаулы салық режімі:  

1) ауыл шаруашылығы өнімдерін, аква өсіру (балық өсіру 

шаруашылығы) өнімдерін өндіруші заңды тұлғалардың: 

жерді пайдалана отырып ауыл шаруашылығы өнімдерін, аква өсіру 

(балық өсіру шаруашылығы) өнімдерін өндіру, өзі өндірген аталған 

өнімдерді қайта өңдеу және өткізу; 

толық тізбекті (төлді өсіруден бастап) мал шаруашылығы мен құс 

шаруашылығының (оның ішінде, асыл тұқымды), ара шаруашылығының, 

аква өсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімдерін өндіру, сондай-ақ өзі 

өндірген аталған өнімдерді қайта өңдеу және өткізу жөніндегі қызметіне; 

2) селолық тұтыну кооперативтерінің: 

шаруа немесе фермер қожалықтары - осы кооперативтердің мүшелері 

(пайшылары) өндірген ауыл шаруашылығы өнімдерін, аква өсіру (балық 

өсіру шаруашылығы) өнімдерін өткізу; 

шаруа немесе фермер қожалықтары - осы кооперативтердің мүшелері 

(пайшылары) өндірген ауыл шаруашылығы өнімдерін, аква өсіру (балық 

өсіру шаруашылығы) өнімдерін қайта өңдеу және осы өнімдерді қайта өңдеу 

нәтижесінде алынған өнімдерді өткізу жөніндегі қызметіне қолданылады. 

Салық Кодексі мақсатында селолық тұтыну кооперативтеріне: 
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1) мүшелері (пайшылары) тек шаруа немесе фермер қожалықтары 

болып табылатын; 

2) жиынтық жылдық табысының кемінде 90 процентін жүзеге асыру 

нәтижесінде  алуға жататын (алынған) табыстар құрайтын селолық тұтыну 

кооперативтері жатады. 

Арнаулы салық режимі салық төлеушілердің акцизделетін тауарларды 

өндіру, қайта өңдеу және өткізу жөніндегі қызметіне қолданылмайды. 

Салық төлеушілер осы арнаулы салық режімі қолданылмайтын қызмет 

түрлерін жүзеге асыру кезінде, кірістер мен шығыстарды, мүлікті бөлек 

есепке алуды жүргізуге және жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен аталған 

қызмет түрлері бойынша тиісті салықты және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдерді есептеуге және төлеуге міндетті. 

Корпорациялық табыс салығын, қосылған құн салығын, әлеуметтік 

салықты, жер салығын, жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны, 

мүлік салығын, көлік құралдары салығын есептеуге арналған салық кезеңі 

Салық Кодексіне сәйкес айқындалады. 

Арнаулы салық режімiн қолдану үшiн салық төлеушi арнаулы салық 

режімiн қолданудың бірінші жылының алдындағы жылдың 10 

желтоқсанынан кешіктірмей қолданылатын салық салу режімi туралы 

хабарламаны жер учаскесінің орналасқан жері бойынша салық органына 

ұсынады. 

Жоғарыда көрсетілген күннен кейін ағымдағы күнтізбелік жылдың 31 

желтоқсанына дейін жер учаскесіне құқық туындаған жағдайда осы жер 

учаскесінің орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қойылған күннен бастап 

күнтізбелік отыз күн ішінде салық органына қолданылатын салық салу 

режімi туралы хабарлама ұсынылады. 

Жаңадан құрылған (пайда болған) заңды тұлғалар арнаулы салық 

режімiн қолдану үшiн Салық Кодексіне  сәйкес тіркеу есебіне қою туралы 

салықтық өтiнiшпен бір мезгілде қолданылатын салық салу режімi туралы 

хабарламаны салық органына тапсырады. 

Бұл ретте: 

1) жаңадан құрылған (пайда болған) салық төлеушілер үшін - әділет 

органдарында заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні; 

2) жаңадан құрылғандарды (пайда болғандарды) қоспағанда, салық 

төлеушілер үшiн - қолданылатын салық салу режімi туралы хабарлама 

ұсынылған жылдан кейінгі күнтізбелік жылдың бірінші күні арнаулы салық 

режімiн қолдануды бастау күні болып табылады. 

Жалпыға бірдей белгіленген тәртіпке немесе өзге де арнаулы салық 

режімiне ауысу туралы шешім қабылдаған кезде салық төлеушi 

қолданылатын салық салу режімi туралы хабарламаны ұсынуға міндеттi. 

Бұл ретте: 

1) қолданылатын салық салу режімi туралы хабарлама ұсынылған 

күнтізбелік жылдың соңғы күні арнаулы салық режімiн қолдануды тоқтату 

күнi болып табылады; 



112 

 

2) қолданылатын салық салу режімi туралы хабарлама тапсырылған 

жылдан кейінгі күнтізбелік жылдың бірінші күні жалпыға бірдей белгіленген 

тәртіпті немесе өзге де арнаулы салық режімiн қолдануды бастау күні болып 

табылады. 

Салық Кодексінде белгiленген талаптарға сәйкес келмеген 

жағдайларда, салық төлеушi осындай сәйкессiздiк туындаған күннен бастап 

бес жұмыс күнi iшiнде қолданылатын салық салу режімi туралы хабарламаны 

салық органына ұсынады және жалпыға бірдей белгіленген тәртіпке немесе 

өзге де арнаулы салық режімiне ауысады. 

Бұл ретте: 

1) арнаулы салық режімiн қолдануға мүмкіндік бермейтін жағдайлар 

туындаған айға қатысты алдыңғы болып табылатын айдың соңғы күні 

арнаулы салық режімiн қолдануды тоқтату күнi болып табылады; 

2) арнаулы салық режімiн қолдануға мүмкіндік бермейтін жағдайлар 

туындаған айдың бірінші күні жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті немесе 

өзге де арнаулы салық режімiн қолдануды бастау күні болып табылады. 

Салық органы салық төлеушiнiң Салық Кодексінде белгiленген 

талаптарға сәйкес келмеу фактiсiн анықтаған кезде осы салық төлеушіні 

жалпыға бірдей белгiленген тәртiпке ауыстырады. 

Бұл ретте, сәйкес келмеу фактiсi камералдық бақылау барысында 

анықталған жағдайда, салық органдары салық төлеушiге жалпыға бірдей 

белгiленген тәртiпке ауыстырылғанға дейiн камералдық бақылау нәтижелерi 

бойынша салық қызметi органдары анықтаған бұзушылықтарды Салық 

Кодексінде белгiленген мерзiмдерде және тәртiппен жою туралы хабарлама 

жiбередi. 

Бұл ретте: 

1) арнаулы салық режімiн қолдануға мүмкіндік бермейтін жағдайлар 

туындаған айға қатысты алдыңғы болып табылатын айдың соңғы күні 

арнаулы салық режімiн қолдануды тоқтату күнi болып табылады; 

2) арнаулы салық режімiн қолдануға мүмкіндік бермейтін жағдайлар 

туындаған айдың бірінші күні жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті 

қолдануды бастау күні болып табылады. 

Салық Кодексінде көрсетiлген жағдайлар туындаған кезде салық 

төлеушiнiң жалпыға бірдей белгіленген тәртіп немесе өзге де арнаулы салық 

режімi қолданыла бастаған күннен бері алынған табысы тиісінше жалпыға 

бірдей белгіленген тәртіппен немесе өзге де арнаулы салық режімiнде 

белгіленген тәртіппен салық салынуға жатады. 

Жекелеген салық түрлерін және жер учаскелерін пайдаланғаны 

үшін төлемақыны есептеу ерекшелігі 

Жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен есептелген корпоративтік табыс 

салығының, әлеуметтік салықтың, жер салығының, жер учаскелерін 

пайдаланғаны үшін төлемақының, мүлік салығының, көлік құралдары 

салығының бюджетке төленуге жататын сомалары 70 пайызға азайтылуға 

жатады. 
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Салық Кодексінде көзделген корпоративтік табыс салығының сомасын 

азайту Салық Кодексіне сәйкес айқындалатын корпоративтік табыс салығы 

бойынша аванстық төлемдердің сомаларын есептеу кезінде де қолданылады. 

Бюджетке Салық Кодексінде көрсетілген салықтар мен жер 

учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны төлеу және олар бойынша 

салық есептілігін табыс ету жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен 

жүргізіледі. 

  

Бақылау сұрақтары 

1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар мен селолық 

тұтыну кооперативтері үшін арнаулы салық режимінің ерекшеліктері 

неде? 

2. Жекелеген салық түрлерін және жер учаскелерін пайдаланғаны үшін 

төлемақыны есептеу ерекшелігі? 

 

Өзіндік жұмысқа тапсырма 

1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар мен селолық 

тұтыну кооперативтері үшін арнаулы салық режимі тақырыбында 

баяндама жазыңыздар.  

2. Жекелеген салық түрлерін және жер учаскелерін пайдаланғаны үшін 

төлемақыны есептеу тәсілдеріне схема құрастырыңыздар. 

 

 

19 Тақырып. Алымдар, төлемдер және баждар 
 

Алымдар-дегеніміз мемлекеттік уәкілетті органдар тарапынан өтінуші-

келуші белгілі–бір тұлғаларға қатысты нақтылы көрсетілген тиісті қызметтер 

мен берілген құқықтар намесе арнайы рұқсаттар үшін сол заңды немесе жеке 

тұлғалардан алынастын мақсатты–бағдарлы, біршама–эквивалентті әрі 

міндетті ақшалай төлемдер. Алымдар-салық төлеушілерге белгілі бір 

құқықтық мәртебе берілгенде немесе белгілі бір қызмет түрін бастар алдында 

төленеді. Сонымен қатар алым-анықталған қөұықтық мәртебені бергені үшін 

төлем болып саналады. Алым да төлем болып табылады.  

Төлемақы – уәкілетті мемлекеттік органдар тарапынан өздеріне 

өтінішпен келуші тұлғаларға көбінсе материалдық сипаттағы табиғи, сондай 

– ақ кейде өзгеше мақсатта пайдаланылатын белгілі бір объектілерді, не 

болмаса соларға байланысты рұқсаттарды және құқықтарды бергені үшін сол 

заңды немесе жеке тұлғалардан алынатын біршама – эквивалентті, міндетті 

ақшалай төлем. 

Мемлекеттік баж – арнайы мамандырылған уәкілетті органдар 

тарапынан өздеріне өтінуші – келуші тұлғаларға қатысты жасалған заңи 

маңызы бар белгілі бір іс – қимылдар және берілген ресми құжаттар үшін сол 

заңды немесе жеке тұлғалардан алынатын біршама–эквивалентті, міндетті 

ақшалай төлем.  
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Мемлекеттік баж – дегеніміз уәкілдік берілген мелекеттік 

органдардың немесе лауазымды адамдардың заңдық мәні бар іс – қимылдар 

жасағаны үшін құжаттарды бергені үшін алынатын міндетті төлем. 

Салық кодексіне сәйкес Қазақстан республикасында салықтар мен 

қатар алымдар мен төлем ақылар, мемлекеттік баж және тағы басқа міндетті 

төлемдер қызмет етеді. Атап айтқанда, мынадай алымдар мен төлемдер 

жұмыс жасайды: 

Алымдар: 

1. Тіркеу алымдары; 

2. Автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағы мен 

жүргені үшін алым; 

3. Аукциондардан алынатын алым; 

4. Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық 

алым; 

5. Телевизия және радио хабарларын тарату ұйымдарына радиожиілік 

спектрін пайдалануға рұқсат бергені үшін алым.   

Төлемақылар: 

1. Жер учаскелерiн пайдаланғаны үшiн төлемақы.  

2. Жер үсті көздердiң су ресурстарын пайдаланғаны үшiн төлемақы.  

3. Қоршаған ортаға эмиссия үшiн төлемақы.  

4. Жануарлар дүниесiн пайдаланғаны үшiн төлемақы.  

5. Орманды пайдаланғаны үшiн төлемақы.  

6. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшiн 

төлемақы.  

7. Радиожиiлiк спектрiн пайдаланғаны үшiн төлемақы.  

8. Қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын 

сондай-ақ ұялы байланысты бергені үшін төлемақы.  

9. Кеме жүретiн су жолдарын пайдаланғаны үшiн төлемақы.  

10. Сыртқы (көрнекi) жарнаманы орналастырғаны үшiн төлемақы. 

Мемлекеттік баж. 

Консулдық алым 
 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Алымдардың салықтан айырмашылықтары неде? 

2. Төлемақылардың салықтан айырмашылығын атаңыз? 

3. Алымдар мен төлемақылардың түрлері қандай? 

4. Мемлекеттік баж кімдерге салынады? 

 

Өзіндік жұмысқа тапсырма 

1. Аламдардың түрлеріне және  ерекшеліктеріне эссе жазыңыздар. 

2. Төлемақылардың салықтан айырмашылығына назар аударып, реферат 

жазыңыздар 

3. Мемлекеттік баждың қызмет ету аясына және төлеу тәртібінің 

бағдарламасын құрастырыңыздар. 
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Тест тапсырмалары 

 

Салықтар қашан пайда болды:  

A) тауар-ақша қатынастарының дамуымен; 

B) қоғамның сыныптарға бөлінуімен; 

C) капиталистік қатынастардың қалыптасуы мен дамуы кезінде; 

D) қоғамның сыныптарға бөлінуімен, және мемлекеттің дамуымен 

E) мемлекеттік дамуымен. 

***** 

 

Салықтар нені қайта бөледі?  

A) жалпы ұлттық өнім; 

B) ұлттық табыс; 

C) еңбек ақы; 

D) пайда; 

E) негізгі капиталдың құны. 

***** 

 

Корпоративтік табыс салығы қандай ставкамен алынады? 

A) прогресивтік; 

B) регресивтік; 

C) пропорцианалдық; 

D) тұрақты; 

E) аралас. 

***** 

 

ҚҚС обьектісі?  

A) тауар бағасы; 

B) тауар саны; 

C) салық салынатын айналым; 

D) пайда сомасы; 

E) тауар иесінің табысы. 

***** 

 

Салық тілеушінің салық салынатын табысы:  

A) салық субъектісі; 

B) салық объектісі; 

C) салық тасушысы; 

D) салық көзі; 

E) салық оклады. 

***** 
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Әлеуметтік салық салықтардың қай тобына жатады?  

A) тура  жеке; 

B) тура нақты; 

C) жанама; 

D) кеден баждары; 

E) акциздер. 

***** 

Көлік құралдарына салынатын салық бюджеттің қай звеносына түседі? 

A) жергілікті бюджет; 

B) мемлекеттік бюджет; 

C) республикалық бюджет; 

D) 50% мемлекеттік бюджет, 50% жергілікті бюдже; 

E) бюджеттен тыс қорлар. 

***** 

 

Қандай салық экономиканы автматты тұрақтандырғыш ретінде роль 

атқарады? 

A) жер салығы;  

B) заңды тұлғалардың мүлкіне салынатын салық; 

C) көлік құралдарына салынатын салық; 

D) акциздер; 

E) корпоративтік табыс салығы. 

***** 

 

Жеке табыс салығының жыл сайын өсуі немен түсіндіріледі: 

A) пайыздық қойылымның көтерілуімен; 

B) салық салынбайтын деңгейдің төмендеуімен ; 

C) номиналды табыстың өсуімен; 

D) нақты табыстың өсуімен; 

E) салық жеңілдіктерінің төмендеуімен. 

***** 

 

Тұрақты мекеме құрмай қызмет ететін резидент емес заңды тұлғаның 

корпоративтік табыс салығын салу объектісі:  

A) салынатын табыс және таза пайда; 

B) таза пайда; 

C) салық салынатын табыс; 

D) жылдық жиынтық табыс;  

E) шегерімдер. 

***** 

 

Салық төлеу міндеті жүктелген соңғы салық төлеуші:  

A) салық субъектісі; 

B) салық тасушысы; 
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C) салық объектісі; 

D) салық көзі; 

E) салық оклады. 

***** 

 

Заңды тұлғалардың мүлкіне салынатын салық бойынша салық базасы: 

A) орташа жылдық кұн; 

B) орташа жылдық қалдық кұн; 

C) баланстық құн; 

D) негізгі құралдар мен материалдық емес активтер; 

E) негізгі құрал-жабдықтар. 

***** 

 

Жеке табыс салығында қанша мөлшерге дейін лотерея бойынша ұтысқа 

салық салынбайды:  

A) минималды жалақы 50 %; 

B) 7 АЕК-ке дейін; 

C) 4 АЕК-ке дейін; 

D) 1 АЕК-ке дейін; 

E)  5 АЕК-ке дейін. 

***** 

 

Қандай жағдайда салық көзі мен объектісі бірдей болады: 

A) корпоративтік табыс  салығы; 

B) әлеуметтік салық; 

C) мүлік салығы; 

D) ҚҚС; 

E) көлік құралдарна салынатын салық. 

***** 

 

Белгілі бір салық бойынша салық төлеушінің төлейтін сомасы: 

A) салық субъектісі; 

B) салық тасушысы; 

C) салық объектісі; 

D) салық ставкасы; 

E) салық оклады. 

***** 

 

Салық салу барысында ҚР-дағы жерлер бөлінеді: 

A) бөлінбейді; 

B)  7 категорияға; 

C) 5 категорияға; 

D) 4 категорияға; 

E) 3 категорияға; 
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***** 

 

Салықтың атқарынтын қызметтерін атаңыз:  

A) құнды бөлу және қайта бөлу құралы; 

B) қасиетінің көрінісі; 

C) әрекетінің мәнін, қасиетін көрсету тәсілі;  

D) қызмен ету механизмі; 

E) оның элементтері. 

***** 

 

Тікелей салықтарды көрсетіңіз: 

A) төлем көзінен жеке табыс салығы; 

B) мүлік салығы; 

C) жер салығы; 

D) барлық жауап дұрыс; 

E) үстем пайдаға салық. 

***** 

 

Салық көзі: 

A) ұлттық байлық; 

B) ЖІӨ 

C) ұлттық табыс;  

D) мемлекет табыстары; 

E) еңбеккерлердің табыстары. 

***** 

 

Жеке табыс салығы мынадай ставкамен төленеді: 

A) пропорционалдық; 

B) прогрессивтік; 

C)  регрессивтік. 

D) адвалорлық; 

E) тұрақты; 

***** 

 

Акциздер бюджеттің қай бөлігіне түседі? 

A) жергілікті бюджет; 

B) мемлекеттік бюджет; 

C) республикалық бюджет; 

D) 50% в ЖБ, 50% в МБ; 

E) бюджеттен тыс қор. 

***** 

 

Әлеуметтік салықтың объектісі: 

A) еңбекақы төлеу қоры; 
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B) зейнет ақы аударымы; 

C) жылдық жиынтық табыс; 

D) сыйақылар, емдеу ақысы; 

E) жұмыскерлерге берілетін барлық табыстар. 

***** 

 

Жеке тұлғалардың мүлік салығының салық базасы: 

A) бағалау құны; 

B) нарықтық құны; 

C) баланстық құны; 

D) инвентарлық құны; 

E)  өкілетті органмен бекітілген құны. 

***** 

 

Жер салығы қай топқа қатысты? 

A) жанама; 

B) тікелей; 

C) жалпы мемлекеттік және жергілікті; 

D) жалпы және арнайы; 

E) табысқа және тұтынуға. 

***** 

 

Қандай жағдайда салық төлеуші салық субъектісі және салық тасушыға 

бөлінеді 

A) салықтан жалтарғанда; 

B) салықты жоспарлағанда; 

C) салықтарды минимизациялағанда; 

D) салықты аударғанда; 

E) салықты төлегенде. 

***** 

 

Кәсіпкерлік қызмет бойынша залал аударылады:  

A) аударылмайды; 

B) 1 жылға; 

C) 3 жылға. 

D) 2 жылға;  

E) 5 жылға; 

***** 

 

Салық өлшем бірлігінің деңгейі не? 

A) салық субъектісі; 

B) салық тасушысы; 

C) салық объектісі; 

D) салық ставкасы; 
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E)салық көзі. 

***** 

 

Жер салығының ставкасы қандай факторға байланыссыз: 

A) сумен қамтамасыз етілуі; 

B) сапасы; 

C) орналасқан жері; 

D) пайдалану мақсаты; 

E)  қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі. 

***** 

 

Мүлік салығы бюджет жүйесінің қай бөлігіне түседі: 

A) жергілікті бюджет; 

B) мемлекеттік бюджет; 

C) республикалық бюджет; 

D) 50% в ЖБ, 50% в МБ; 

E) бюджеттен тыс қор. 

***** 

 

Ойын бизнесінде салық салу объектісі болып табылмайды 

A) ойын  үстелі; 

B) ойын автоматы; 

C) тотализатор кассасы; 

D) алкоголь өнімдері; 

E) букмекер кеңселерінің кассасы. 

***** 

 

Салық төлеушінің салық қызыметінің жоғары тұрған органына шағым беру 

мерзімі: 

A) 3 күн; 

B) 5 күн; 

C) 10 күн; 

D) 15 жұмыс күні; 

E) 3 банктік күн. 

***** 

 

ҚҚС салықтардың қандай тобына жатады: 

A) тура салықтар; 

B) тура-жеке; 

C) жанама; 

D) акциз; 

E) кеден. 

***** 
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Мемлекет пен салық төлеуші арасындағы қарым-қатынасына байланысты 

салықтар жіктеледі: 

A) тура-жанама; 

B) нақты, жеке; 

C) жергілікті, мемлекеттік,  

D) жергілікті; 

E) жалпы, арнайы; 

***** 

 

Мүлік салығы салынады: 

A) төлем көзінен; 

B) салық декларациясы бойынша; 

C) шедулярлық жүйемен; 

D) глобалдық жүйе бойынша. 

E) кадастрлық бағалау бойынша; 

***** 

 

Салық объектісі болып табылады: 

A) шегерімдер; 

B) амортизациялық аударымдар; 

C) табыс; 

D) пайда; 

E) заңды тұлғалар. 

***** 

 

ҚҚС қандай ставкамен салынады? 

A) прогрессивтік; 

B) регрессивтік; 

C) пропорционалдық; 

D) арнайы; 

E) адвалорлық. 

***** 

 

Жеке табыс салығы салықтардың қандай тобына жатады: 

A) нақты; 

B) жеке; 

C) акциз; 

D) жанама; 

E) баж. 

***** 

 

Жер салығы бюджет жүйесінің қай бөліміне түседі: 

A) жергілікті бюджет; 

B) мемлекеттік бюджет; 
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C) республикалық бюджет; 

D) 50% в ЖБ, 50% в МБ; 

E) бюджеттен тыс қор. 

***** 

 

Заңға сәйкес заңды немесе жеке тұлғаның төлейтін салық сомасы:  

A) салық субъектісі 

B) салық тасушысы; 

C) салық объектісі; 

D) салық көзі; 

E) салық оклады. 

***** 

 

Келесілердің қайсысы салық салу бірлігі ретінде алынғанда тұрақты ставка 

қолданылады: 

A) ақша бірлігі; 

B) физикалық бір лік; 

C) грамм; 

D) килограмм; 

E) гектар. 

***** 

 

Жеке табыс салығы бюджет жүйесінің қай бөлігіне түседі: 

A) жергілікті бюджет; 

B) мемлекеттік бюджет; 

C) республикалық бюджет; 

D) 50% в ЖБ, 50% в МБ; 

E) бюджеттен тыс қор. 

***** 

 

Жер салығының көзі болып табылады: 

A) жер рентасы; 

B) ауыл шаруышылығы кәсіпорындарының табысы; 

С) арендатор табысы; 

D) жер пайдаланушы табысы; 

E) жер учаскесінің табысы. 

***** 

 

ҚҚС ставкалары: 

A) 0%- 13%; 

B)  0%, 3%; 

C) 0%, 10%, 20%; 

D) 12%; 

E) 0%. 
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***** 

 

Қандай салық ҚР аумағында қолданылмайды: 

A) корпоративтік табыс салығы; 

B) жеке табыс салығы; 

C) ҚҚС; 

D) мұра мен сыйға салынатын салық; 

E) акциздер. 

***** 

 

Көлік салығы салықтардың қай тобына жатады: 

A) тікелей жеке; 

B) тікелей нақты; 

C) жанама; 

D) кеден баждары; 

E) акциз. 

***** 

 

Корпоративті табыс салығы қай топқа жатады: 

A) тікелей жеке; 

B) тікелей нақты; 

C) жанама; 

D) кеден баждары; 

E) акциз. 

***** 

 

Заңды тұлғалардың мүлкіне салынатын салық бойынша салық салу объектісі: 

A) орташа жылдық кұн; 

B) орташа жылдық қалдық кұн; 

C) баланстық құн; 

D) негізгі құрал-жабдықтар. 

E) негізгі құралдар мен материалдық емес активтер; 

***** 

 

Егер мемлекеттік бюджет есебінен қаржыланатын мектеп бірнеше бөлмесін 

жалға берсе, мүлік салығын қандай ставкамен төлейді: 

A) төлемейді; 

B) барлық мүлік құнынан 1 пайыз; 

C) 0,5 пайыздық ставкамен; 

D) 1,5 пайыздық ставкамен; 

E)  жалға берілген мүлік құнынан 1 пайыз. 

***** 

 

Заңды тұлғалардың мүлік салығының ставкасы: 
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A) төлемейді; 

B)  мүлік құнынан 1%; 

C) 0,5%; 

D) 1,5%; 

E) жалға берілетін мүлік құнынан 1%. 

***** 

 

Жер салығын салу объектісі: 

A) балл бонитеті; 

B) аумағы; 

C) қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі; 

D) жер учаскесі; 

E) заңды және жеке тұлғалар. 

***** 

 

Корпоративті табыс салық көзі болып не табылады? 

A) республикалық бюджетке аударымдар; 

B) кәсіпорын пайдасы; 

C) жалақы; 

D) кәсіпорын табысы; 

E) резервтік қор; 

***** 

 

Қандай жағдайда салық төлеуші салық субъектісі және салық ұстаушыға 

бөлінеді 

A) жалтарғанда; 

B) салықты минимизациялау кезінде; 

C) жоспарлаған кезде; 

D) аударған кезде; 

E) салық төлеу кезінде. 

***** 

 

Акциз бойынша салық кезеңі: 

A) күнтізбелік ай; 

B) күнтізбелік жыл; 

C) тоқсан; 

D) әр 15 күн сайын; 

E) әр 10 күн сайын. 

***** 

 

Жеке кәсіпкердерді мемлекеттік тіркеу төлемінен кім босатылады: 

A) фермерлік шаруашылық; 

B) заңды тұлға; 

C) жеке кәсіпкерлер; 
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D) резидент тер; 

E) резидент емес заңды тұлғалар. 

***** 

 

Акциз салығы бойынша декларация келесідей мерзімде тапсырылады: 

A) салық кезенінен кейінгі айдың 15 жұлдызына дейін; 

B) салық кезенінен кейінгі айдың 10 жұлдызына дейін; 

C) есептік кезеңінен кейінгі жылдың 30-шы наурызына дейін; 

D) есептік кезеңінен кейінгі жылдың 5-шы наурызына дейін; 

E) есептік кезеңінен кейінгі жылдың 25-шы наурызына дейін. 

***** 

 

Жеке кәсіпкерлердің мемлекеттік тіркелу алымы қандай мөлшерде алынады: 

A) 4 АЕК; 

B) 5 АЕК; 

C) 10 АЕК; 

D) 1 АЕК; 

E) төленбейді. 

***** 

 

Экспортталатын мұнай мен газ конденсатынның рента салығының салық 

кезеңі: 

A) тоқсан; 

B) күнтізбелік жыл; 

C) күнтізбелік ай; 

D) апта; 

E) жарты жыл. 

***** 

 

Көлік құралдарына салынатын салық бюджеттің қай звеносына түседі? 

A) жергілікті бюджет; 

B) мемлекеттік бюджет; 

C) республикалық бюджет; 

D) 50% Мемлекеттік бюджет, 50% Жергілікті бюджет; 

E) бюджеттен тыс қорлар. 

***** 

 

Лицензиялық алымда қандай мөлшерде төлейді: 

A) 20 АЕК; 

B) 10 АЕК; 

C) 50 АЕК 

D) 30 АЕК; 

E) ҚР үкіметі бекіткен ставка бойынша. 

***** 
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Салық салу объектісі бойынша салықтар келесідей бөлінеді: 

A) тікелей және жанама; 

B) жалпы және арнайы; 

C) тікелей жеке және тікелей нақты; 

D) жалпы мемлекеттік және жергілікті; 

E) табысқа салынатын салық және тұтынуға салынатын салық. 

***** 

 

Салықтар салық салу объектісін бағалауға байланысты келесідей жіктеледі: 

A) тікеклей және жанама; 

B) тікелей жеке және тікелей нақты; 

C) табысқа салынатын салық және тұтынуға салынатын салық;  

D) жалпы және арнайы; 

E) жалпы мемлекеттік және жергілікті. 

***** 

 

Салықтар пайдалану мақсатына қарай келесідей жіктеледі: 

A) жалпы және арнайы; 

B) тікеклей және жанама; 

C) тікелей жеке және тікелей нақты;  

D) табысқа салынатын салық және тұтынуға салынатын салық; 

E) жалпы мемлекеттік және жергілікті. 

***** 

 

Экономикалық белгісі бойынша салықтар жіктеледі: 

A) табысқа салынатын салық және тұтынуға салынатын салық;  

B) тікеклей және жанама; 

C) жалпы және арнайы; 

D) жалпы мемлекеттік және жергілікті; 

E) тікелей жеке және тікелей нақты. 

***** 

 

Салықтар бюджетпен арақатынасына байланысты келесідей жіктеледі: 

A) бекітілген және реттеуші; 

B) тікеклей және жанама; 

C) тікелей жеке және тікелей нақты; 

D) жалпы және арнайы;  

E) табысқа салынатын салық және тұтынуға салынатын салық. 

***** 

Мемлекеттің бюджетке біржақты тәртіптеге белгілі бір мөлшердегі 

қайтарылмайтын және ақысыз сипаттағы заңнамамен бекітілген ақша 

төлемдері: 

A) салықтар; 
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B) алымдар; 

C) төлемдер; 

D) кеден төлемдері; 

E) кеден баждары. 

***** 

 

Салықтан толық немесе  жартылай босату: 

A) салық жеңілдіктері; 

B) салық ставкасы; 

C) салық объектісі; 

D) салық субъектісі; 

E) салық тасушысы. 

***** 

 

Заңға сәйкес салық салынуы тиіс зат, қызымет немесе құбылыс (табыс, мүлік, 

қызымет түрі, қызымет көрсету, ақша операциялары, ТМҚ): 

A) салық объектісі; 

B) салық субъектісі; 

C) салық оклады; 

D) салық кезеңі; 

E) салық несиесі. 

***** 

 

Салық міндеттемесімен көзделген мөлшерде, тәртіпте және мөлшерде салық 

сомасын төлеуге заңды міндеті бар түлға: 

A) салық субъектісі; 

B) салық объектісі; 

C) салық стафкасы; 

D) салық оклады; 

E) салық кезеңі. 

***** 

 

Бюджетпен есеп-айырысудың патенттік формасы келесілерді қарастырады: 

A) жалдамалы еңбек күшін пайдаланбау, жылдық табыс 2 миллионнан 

аспауы; 

B) жалдамалы еңбек күшін пайдалану, табыс жылына 1 миллион теңгені 

құрайды; 

C) табыс жылына 1 миллион теңгені құрайды; 

D) жалдамалы жұмысшыларджы пайдалану шектелмеген; 

E) табыс жылына 2 миллион теңгеге дейін. 

***** 

 

Тұрақты мекеме құру арқылы  жұмыс істейтін бейрезидент заңды 

тұлғалардың корпоративтік табыс салығының  салық салу базасы: 
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A) салық салынатын табыс  және  бухгалтерлік есеп бойынша таза табыс; 

B) салық салынатын табыс; 

C) жылдық жиынтық табыс; 

D) түзетуден кейінгі салық салынатын табыс; 

E) шегерістер. 

***** 

 

Корпоративтік  табыс  салығының  ставкасы: 

A) 10%, 20%, 30%; 

B)  20%; 

C) 15%; 

D) 30%; 

E) 10%-30%. 

***** 

 

Әлеуметтік-экономикалық және басқа да мақсаттарға, сонымен бірге әрбір 

нақты кезеңдегі қоғамның міндеттеріне тәуелді экономикалық саясатқа 

сәйкес қалыптасқан салық аумағындағы шаралар жүйесі: 

A) салық саясаты; 

B) салық стратегиясы; 

C) салық тактикасы; 

D) салық механизмі; 

E) салықтық жоспарлау. 

***** 

 

Әр түрлі құралдардың жүйесі  арқылы (салық ставасы, салықтық 

жеңілдіктер, т.б.) салық салудың мемлекеттік  басқару әдістері мен ұйымдық-

құқықтық нормалар жиынтығы. 

A) салық механизмі; 

B) салықтық жоспарлау; 

С) салық тактикасы; 

D) салық стратегиясы; 

E) салықтық саясат. 

***** 

 

Экономиканы дамытуға бағытталған мақсатқа сәйкес процестерді 

координациялау, барлық сала мен ааймақтардың дамуын баланстау жолымен 

объективті экономикалық заңдарды есепке алу арқылы орталық билік 

арқылы экономиканы еркін реттеу: 

A) салықтық жоспарлау; 

В) салықтық реттеу; 

C) салық механизмі; 

D) салық жүйесі; 

E) салық тактикасы. 
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***** 

 

Заңмен белгіленген салықтың мінездемесі: 

A) салық масштабы; 

B) салық ставасы; 

C) салық объектісі; 

D) салық субъектісі; 

E) салық. 

***** 

 

Инвестициялық процестерге экономикалық әсер етуді қамтамасыз етеді, 

салалардағы технологияларды жаңарту, бюджетті баланстау, ішкі салық тық 

түсімдерді өзін-өзі реттеу: 

A) салықтық реттеу; 

B) салық механизмі; 

C) салықтық жоспарлау; 

D) салықтық бақылау; 

E) салық жүйесі. 

***** 

 

Заңды және жеке тұлғалардан алынатын салық бюджетке және бюджеттен 

тыс қорларға уақтылы және толық сонымен бірге оның дұрыс есептелуін 

қамтамасыз етеді: 

A) салықтық бақылау; 

B) салықтық тактика; 

C) салық механизмі; 

D) салық стратегиясы; 

E) салықтық жоспарлау. 

***** 

 

Корпоративтік табыс салығын заңды тұлғалар төлеген уақытта, оларға 

салынатын салық табыс қалай анықталады: 

A) баланстық табыс пен шығыстың арасындағы айырма;  

B) түсімділік пен өзіндік құны арасындағы айырма; 

C) баланстық табыс пен түсім арасындағы айырмашылық; 

D) кәсіпкерлік қызметтен түсетін табыс пен өзіндікқұн арасындағы айырма; 

E) жылдық жиынтық табыс пен  шегеріс арасындағы айырмашылық. 

***** 

 

Жеке кәсіпкер табыс салығын патент арқылы төлеуге құқығы бар егер: 

A) тоқсан ішіндегі табыс 3 млн. теңгеден аспаса жәнежұмысшыны 

жалдамаса; 

B) жұмысшыны жалдаса және табыс 3 млн. теңге болса; 

C) ешкімді жалдамайды және тоқсан ішіндегі табысы небары 1 млн. Теңге; 
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D) жұмысшыны жалдау рұқсат етіледі, табысы 1 млн. теңгені құрайды; 

E) жұмыскерді жалдау жүргізілмейді, жыл ішіндегі табысы 2 млн. теңгеден 

аспаса. 

***** 

 

Жеке тұлғалардың меншікке салынатын табысының дұрыс есептелуінің 

жаупкершілігі кімге жүктеледі: 

A) салық төлеушіге; 

B) жеке тұлғаның жұмыс берушісіне; 

C) жергілікті әкімшіліктерге;  

D) салық органына; 

E) мүлікті бағалауды жүргізетін органдарға. 

***** 

 

Ұлы Отан Соғысына қатысушыларының табысына жек табыс салығы 

бойынша қандай шекке дейін салық салынбайды: 

A) 240АЕК; 

B) 480АЕК; 

C) 100АЕК; 

D) салықтан толық босатылады; 

E) 260АЕК. 

***** 

 

ҚҚС бойынша есепке қою үшін өткізу бойынша минималды айналым қанша 

болу керек: 

A) 12000АЕК; 

B) 10000АЕК; 

C) 15000АЕК; 

D) 8000АЕК; 

E) 5000АЕК. 

***** 

 

Жеке табыс салығы бойынша оны төлеудің көздеріне салынатын салық 

төлеушінің табысына не жатады: 

A) бір реттік төлемнен табыс; 

B) ЖЗҚ-нан зейнетақы төлемдері; 

C) дивиденд, ұтыс түріндегі табыс; 

D) стипендия; 

E) барлығы дұрыс. 

***** 

 

Жеке табыс салығы бойынша салық салынуға жататын табыс: 

A) адрестік әлеуметтік көмек; 

B) алименттер; 
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C) мемлекеттік бағалық қағаздармен операциядан түсетін табыс; 

D) дивиденд түріндегі табыс 

E) 5АЕК мөлшеріндегі лотерея бойынша ұтыс; 

***** 

 

Медициналық көмек үшін төленген төлемдерге мына шекке дейін ЖТС 

салынбайды: 

A) 50АЕК; 

B) 31АЕК; 

C) 8 миним  жалакы 

D) 40АЕК; 

E) 60АЕК. 

***** 

 

ЖТС бойынша жекларацияны кім өткізеді: 

A) төлем көзінен салынбайтын жеке тұлғалар ; 

B) ҚР –нан тыс табыс табатын жекетұлғалар; 

C) ҚР-нан тыс,шетел банктеріндегі шоттарда ақшалары бар жек тұлғалар; 

D) ҚР Парламентінің депутаттары; 

E) барлығы дұрыс. 

***** 

 

ЖТС бойынша декларацияны салық органына қай мерзімге дейін өткізу 

керек: 

A) есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызына дейін; 

B) есепті жылдың 31 наурызына дейін; 

C) күнтізбелік жылдың соңына дейін; 

D) күнтізбелік жылдың соңында; 

E) барлығы дұрыс. 

***** 

 

Салықты уақытында төлемегені үшін төлемақы өсімі ҰБ белгілеген қайта 

қаржаландыру мөлшерлемесінің қандай мөлшерінде есептейді: 

A) 1,5 еселік; 

B) 2 еселік; 

C) 1,5-2,5 еселік; 

D) 2,5 еселік; 

E) барлығы дұрыс. 

***** 

Ойын бизнесі сферасында (лотереядан басқа) ҚҚС бойынша салық 

салынатын объект болып не табылады: 

A) ойын столы; 

B) ойын автоматы; 

C) тотализатоор кассасы; 
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D) букмекерлік кеңсе кассасы; 

E) барлығы дұрыс. 

***** 

 

Жердің қандай категорияларына табыс салынбайды: 

A) ерекше қорғалатын табиғи аумақтағы жерлер; 

B) орман қоры жерлері; 

C) су қоры жерлері; 

D) запастағы жерлер; 

E) барлығы дұрыс. 

***** 

 

Жер салығының салық салу объектісі болып табылмайды: 

A) елді мекендердің жалпы пайдаланатын жер учаскелері; 

B) жалпы пайдаланудағы мемелекеттік автомобиль жолдарының желісімен 

қамтылған жер учаскелері; 

C) ҚР үкіметінің шешімімен консервацияда жатқызылған объектілермен 

қамтылған жер учаскелері; 

D) инвестициялық жобаны орындау үшін алынған және пайдаланылатын жер 

учаскелері; 

E) барлығы дұрыс. 

***** 

 

Ауыл шаруашылығы мақсатында   пайдаланылатын   жерлерге  салынатын  

саылқ  ставкасы  бал - бонитетке  байланысты: 

A) зонасына және бал - бонитетке  байланысты; 

B) зоноларға; 

C) боноитет балы; 

D) барлығы дұрыс 

E) барлығы қате. 

***** 

 

АЗС,  базар  және  автотұрақтармен  қамтылған   елді мекенді жерлердің  

базалық салық ставкасы  неше есе көбейеді: 

A) 10есе; 

B) 5 есе; 

C) 3 есе; 

D) 2 есе ; 

E) 20 есе. 

***** 

 

Жергілікті  өкілетті органдардың  жер учаскесінің  орналасқан  жеріне 

байланысты  жер салығының ставкасын  неше  пайызға көбейтуге  не 

азайтуға  құқығы  бар: 
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A) 50%; 

B) 20%; 

C) 30%; 

D) 40%; 

E) 10%. 

***** 

 

Жеке тұлғалар жер салығын мына мерзімнен кешіктірмей    төлеу тиіс: 

A) есептік салық кезеңінен  кейінгі   жылдың 1 тамызына дейін; 

B) есепті кезеңіндегі   1 тамызға дейін; 

C) есепті кезеңдегі  31 наурызға дейін; 

D) есептік салық  кезеңінен кейінгі  жылдың 31 наурызына дейін; 

E) 20 ақпан, 20 мамыр,  20 тамыз, 20 қазан  (ағымды жылы). 

***** 

 

Жеңіл автомобильдер үшін  салық салу  объектісі 

A) двигатель көлемі; 

B) орындықтар саны; 

C) қуаттың  киловаттылығы; 

D) ат күшіндегі  қуаты; 

E) барлығы дұрыс. 

***** 

 

Автобустар үшін салық салу  объектісі: 

A) двигатель көлемі; 

B) орындықтар саны; 

C) қуаттың  киловаттылығы; 

D) ат күшіндегі  қуаты; 

E) барлығы дұрыс. 

***** 

 

Қатерлер,  кемелер,  буксирлердің  салық  салу объектісі: 

A) двигатель көлемі; 

B) орындықтар саны; 

C) қуаттың  киловаттылығы; 

D) ат күшіндегі  қуаты; 

E) барлығы дұрыс. 

***** 

 

Жүк таситын  автомобильдердің   салық салу объектісі: 

A) двигатель көлемі; 

B) орындықтар саны; 

C) қуаттың  киловаттылығы; 

D) ат күшіндегі  қуаты; 
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E) тоннажы. 

***** 

 

Көлік құралдарына салық  төлемі  тіркеу  жері  бойынша  жүргізіледі: 

A) салық кезеңінің  5 шілдесінен  кешіктірмей;   

B) есепті жылдан кейінгі жылдың 5 шілдесінен  кешіктірмей; 

C) салық кезеңінің  31 наурызына  дейін; 

D) есепті жылдан кейінгі жылдың  31 наурызына дейін; 

E) барлық жауаптар дұрыс.  

***** 

 

Мүлік салығын төлеушілері   болып табылады: 

A) діни ұйымдар; 

B) мемлекеттік  мекемелер; 

C) мемлекеттік  түзету мекемелері; 

D) бірыңғай   жер  салығын төлеушілері; 

E) барлық жауаптар дұрыс. 

***** 

 

Мүлік салығын төлеушілері   болып табылмайды: 

A) діни ұйымдар; 

B) мемлекеттік  мекемелер; 

C) мемлекеттік  түзету мекемелері; 

D) бірыңғай   жер  салығын төлеушілері; 

E) барлық жауаптар дұрыс 

***** 

 

Мүлік салығын  орташа жылдық қалдық құнынан  0,1 %  бойынша  төлейтін 

заңды тұлғалар: 

A) кітапханалық қызмет көрсету   негізгі  қызметі  болып табылатын  

ұйымдар; 

B) гидромелиоративтік  құрылғыларының  объектілері бойынша  заңды 

тұлғалар; 

C) су қоймаларының  объектілері  бойынша  заңды тұлғалар; 

D) ғылыми кадрларды мемлекеттік  аттестациялау саласында  қызмет ететін  

мемлекеттік кәсіпорындар; 

E) барлық жауаптар дұрыс. 

***** 

 

Мүлік салығын  орташа жылдық қалдық құнынан  1%  бойынша  төлейтін 

заңды тұлғалар: 

A) кітапханалық қызмет көрсету   негізгі  қызметі  болып табылатын  

ұйымдар; 
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B) гидромелиоративтік  құрылғыларының  объектілері бойынша  заңды 

тұлғалар; 

C) су қоймаларының  объектілері  бойынша  заңды тұлғалар; 

D) ғылыми кадрларды мемлекеттік  аттестациялау саласында  қызмет ететін  

мемлекеттік кәсіпорындар; 

E)  барлық жауаптар дұрыс емес. 

***** 

 

Мүлік салығынан босатылатын   заңды тұлғалар: 

A) кітапханалық қызмет көрсету   негізгі  қызметі  болып табылатын  

ұйымдар; 

B) гидромелиоративтік  құрылғыларының  объектілері бойынша  заңды 

тұлғалар; 

C) су қоймаларының  объектілері  бойынша  заңды тұлғалар; 

D) ғылыми кадрларды мемлекеттік  аттестациялау саласында  қызмет ететін  

мемлекеттік кәсіпорындар; 

E)  барлық жауаптар дұрыс емес. 

***** 

 

Жер салығының  объектісі  болып табылады: 

A) елді мекендердің жалпы пайдаланатын жер учаскелері; 

B) жалпы пайдаланудағы мемелекеттік автомобиль жолдарының желісімен 

қамтылған жер учаскелері; 

C) үкіметінің шешімімен консервацияда жатқызылған объектілермен 

қамтылған жер учаскелері; 

D) инвестициялық жобаны орындау үшін алынған және пайдаланылатын жер 

учаскелері; 

E)  барлығы дұрыс емес. 

***** 

 

Жеке  табыс салығы бойынша  декларацияны  тапсырмайды: 

A) төлем көзінен салынбайтын жеке тұлғалар;  

B) ҚР –нан тыс табыс табатын жекетұлғалар; 

C) ҚР-нан тыс,шетел банктеріндегі шоттарда ақшалары бар жек тұлғалар; 

D) ҚР Парламентінің депутаттары; 

E) барлығы дұрыс емес. 

***** 

 

Заңды тұлғалардың  мүлік салығы бойынша  ағымдағы төлем сомасын  

есептеу  ұсынылады: 

A) есепті кезңінің  15 ақпанына дейін; 

B) есепті кезңінің  20 ақпанына дейін; 

C) есепті жылдан кейінгі жылдың 15  ақпанына дейін; 

D) барлығы дұрыс; 
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E) барлығы дұрыс  емес. 

***** 

 

Мүлік салығы  бойынша  декларация  тапсырылады: 

A) есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызына дейін;  

B) есепті жылдың 31 наурызына дейін; 

C) есепті  периодтың  15  ақпанына  дейін ; 

D) барлығы дұрыс; 

E) барлығы дұрыс  емес. 

***** 

Жеке тұлғалардың мүлікке салынатын салық төлеушілері болып табылады: 

A) мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер; 

B) Кеңес Одағы Ардагерлері; 

C) Соцалисттік Еңбек ері; 

D) ҰОСқатысқандар; 

E)  барлық жауап дұрыс емес. 

***** 

 

Жеке тұлғалардың мүлік салығынан босатылатындар: 

A) мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер; 

B) Кеңес Одағы Ардагерлері; 

C) Соцалисттік Еңбек ері; 

D) ҰОС қатысқандар; 

E)  барлық жауап дұрыс . 

***** 

 

Заңды тұлғалардың мүлік мүлікке салынатын салық бойынша салық кезеңі: 

A) салық жылы; 

B) тоқсан; 

C) жартыжылдық; 

D) ай; 

E) барлық жауап дұрыс. 

***** 

 

Жеке тұлғалардың  көлік салығы бойынша салық кезеңі: 

A) салық жылы; 

B) тоқсан; 

C) жартыжылдық; 

D) ай; 

E) барлық жауап дұрыс. 

***** 

 

Заңды тұлғалардың  көлік салығы бойцынша салық кезеңі: 

A) салық жылы; 
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B) тоқсан; 

C) жартыжылдық; 

D) ай; 

E) барлық жауап дұрыс. 

***** 

 

Жер салығы бойынша салық кезеңі: 

A) салық жылы; 

B) тоқсан; 

C) жартыжылдық; 

D) ай; 

E) барлық жауап дұрыс. 

***** 
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Тақырып бойынша тапсырмалар  

 

1-шi  тапсырма 

    "Қарлығаш" тоқыма фабрикасы 180 мың тенгеге  шикiзат    ҚҚС-сыз алды. 

230 мың  тенгеге  өнiм  ҚҚС-сыз өткiзiлген. 

        Бюджетке  төленетін  ҚҚС-ты  анықтаңыз 

 

2-шi  тапсырма 

    "Кемпiрқосақ" тiгiн фабрикасы 180 мың тенгеге  шикiзат  ҚҚС-сыз сатып 

алды. Сатып алынған  және  қабылданған  жабдық  ҚҚС-сыз  490мың  тенге.  

ҚҚС-сыз  өткiзiлген өнім  320мың  тенге. Қызмет  көрсетуден  есеп шотқа 

түскен аванс- 45 мың тенге. Пеня-8 мың тенге. 18 мың тенгеге шаруашылық   

мүкәммалы(инвентарь) алынған, соның iшiнде ҚҚС - 12%. 

         Бюджетке  төленетін ҚҚС,  анықтаңыз. 

 

3-шi  тапсырма 

        Салық өндiруiнiң  мақсаттары үшiн есеп саясаты "тиеудiң өлшемi 

бойымен" анықталынған. Көрсеткiштер    мөлшері  ҚҚС-сыз 12% берілдi . 

"Таисия" тiгiн фабрикасы 120мың  тенгеге  шикiзат сатып  алды. Төленген 

шикiзат оның    80%  жасады. Алған  жабдықтың құны - 740мың тенге ол 

пайдалануға  енгiзілмеген, жеткiзушiге төлем - 25%. Сатылатын     өнiмнiң  

құны - 280 мың тенге. 

         Бюджетке  төленетін  ҚҚС-ты  анықтаңыз 

 

4-шi  тапсырма 

       Салық өндiру мақсатында  есеп  саясаты - "тиеу бойымен"қойылған.  

ҚҚС мөлшерлемесі 12%. Есептi  мерзiмде коммерциялық  ұйым  материал 

және шикiзатты  ҚҚС  сыз  460мың тенгеГЕ  алды; 60% құны ақшалай  

төлеген, ал қалған сомаға меншiктi өндiрiстiң өнiмiн тиеп қойған.Салық 

кезеңiнде   670 мың тенгеге өнiм өткiзiлген.   Өнiмнiң  жабдықтауына  

алынған  аванс 120 мың тенге . 

        Бюджетке төленетін  ҚҚС-ты  анықтаңыз. 

5-шi  тапсырма 

       Бюджеттiк  ұйым  салық  кезеңiнде  қызмет  көрсеттi: 

1. қызметкерлерге  мамандығын  жетiлдiретін  білім беру үшін 100 мың 

тенге: 

2. консультацияға - 7 миллион тенге. 

Сонымен қатар бюджеттiк ұйым  ғылыми-зерттеу  жұмыстарды 22 мың 

тенгеге  орындады, ал коммерциялық  ұйымдардың  тапсырысымен  және 

қаржысымен - 52 миллион тенге сомаға. 

        Бюджетке  төленетін ҚҚС-ты  анықтаңыз 
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6-шi тапсырма 

            Есеп саясатында салық өндiруiнiң мақсаттары  "тиеудiң өлшемi 

бойымен" анықталынған. Барлық    көрсеткiш  ҚҚС  12% мөлшерлемесімен  

есептелiнген. Көрсетілген  қызметтер  көлемі - 690 мың тенге.Толық   

төленген шаруашылық мүкәммалы алынған 29 мың тенгеге  . Сатып алынған 

және көтерме сауда үшiн төленген  тауар - 250 мың  тенге. Арендадан  түскен  

табыстар,- 49 мың тенге.Жеткiзушiге  пеня төленетін  - 15 мың тенге.   

         Бюджетке  төленетін  ҚҚС-н  анықтаңыз 

 

7-шi тапсырма 

       Жеңілдетілген   салық  салу  жүйесіне  өткен  ұйым  муниципалдық  

мүлiктi жалға алады . Жалдау ақысының     ай сайынғы өлшемi келiсiм 

шартқа сәйкес 11.8мың тенгенi құрайды. 

       Ұйым бюджетке аудару керек болатын ҚҚС соманы анықтаңыз.  

 

8-шi тапсырма 

            Ұйым 296 мың тенгеге  жабдық  алды. ҚҚС - 3552 тенге. Бұл жабдық  

дәрiгерлiк  тауарларды  өндiрiу  үшiн  пайдаланады. 

        Алған тауарлардың құнына ҚҚС  қосылады ма?  

 

9-шi тапсырма 

       Тамызда АҚ (96% ) этил спиртiнiң 4000 литрiн жасады . Шығарылған 

спиртті төмендегiше  бөлiп  берген  литр: 

     1 ) парфюмерлiк фабрикасына  - 1000 

     2 )  дәрi-дәрмектерге дәрі өңдеу үшiн кәсiпорын-жасап шығарушы 

құрылымдық бөлiмшелерге  - 100 

    3 ) малдәрiгерлiк емханаға өткiзiлген - 200 

    4 ) "Үйрек" АҚ  жарғылық  капиталына салым ретiнде берiлген - 2000 

    5 ) арақтың өндiрiсi үшiн  меншiктi  цехқа  - 700. 

        Бюджетке  төлейтін  акциздiң  сомасын  анықтаңыз. 

 

10-шi тапсырма 

         Қаңтарда темекi  фабрикасы (акциздiң  және ҚҚС сыз) 375мың тенге  

бағасымен  сүзгiсi бар  600мың  темекіні  сатты. Сүзгiсі бар темекiге арналған 

мөлшерлеме  1000 данасына 78 тенге, ал (темекi бұйымдарының құны 

пайызымен) адвалорлык мөлшерлеме - 8%. Темекiге   және папиросқа    

арналған акциздiң сомасы  сату  бағасынан  25% дан кем болмауы тиіс .  

       Акциздiң сомасын есептеңiз. 

 

 

11-шi тапсырма 

                Кәсiпорын салық кезеңiнде 8 мың литр мөлшерiнде (96% ) этил 

спиртiн жасады. 3 мың литр оның iшiнен алкогольды өнiмдi өндiрiс үшiн 

құрылымдық бөлiмшеге берiлген, ал қалған бөлiгі  сатып алушыға өткiзiлген. 
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         Бюджетке  кәсiпорын  төлейтiн  акциздiң  сомасын  есептеңiз. 

 

 

12-шi тапсырма 

          Сүзгiсі  бар темекii  Қазахстанның  кеден  аумағына  әкелінген. 

Анықтама бойынша, кедендік  құны  294мың тенге  құраған.Кедендік баж  

33, 6 мың тенге ал қосымша құн салығы - 23, 3 мың тенге. 

      Темекіні Қазахстан  кеден аумағына  әкелудегі  акциздiң сомасын 

анықтаңыз. 

 

13-ші   тапсырма 

              "Сыбызғы" ЖШО  Атыраудағы  Каспий теңiзiнде  ағымындағы  үш 

айда екі түрдегі  биоресурсты  балық ө ндiрiсiн  жүргiзуге  рұқсат алды: (450т 

) көксерке және (600т ) шабақ. 

Көксерке бағасы - тоннаға 1,0 мың тенге, ал шабақ  - тоннаға 200 тенге. 

    Көксеркенiң  аулауға құқық  беретін жиынның ортақ сомасын анықтаңыз 

және шабақты да.  

    Судағы биологиялық    объектiлерiмен бірге пайдаланудағы  жиынның  

төлеу  тәртiбін  есептеңiз.  

 

Шешiм 

                1. Көксеркенiң  аулауға құқық беретін жиынның сомасын  

анықтаймыз: 

450т*1мың тенге=450мың тенге 

       2. Шабақтың аулауға құқық беретін жиынның сомасын анықтаймыз: 

600т*200тенге=120мың тенге 

       3. Су биологиялық ресурстардың  объектiлерiмен  пайдалануға жиынның 

ортақ сомасын үмiт артамыз: 

  450мың тенге+120мың тенге=570мың тенге 

"Сыбызғы" ЖШО жиынның 10% есептелген сомасын өлшемде бiр жолғы 

алымның төлеуiн өндiредi. 

     4. Екiтүрлі биоресурстарды  аулауға құқық беретін жиынның бiр жолғы 

сомасын анықтаймыз: 

  570мың тенге*10%=57мың тенге ,көксеркеге  соның iшiнде бiр жолғы алым 

сомасы - 450мың тенге*10%=45 мың тенге,ал шабақ    жиынның бiр жолғы 

сомасы-120мың тенге *10%=12мың тенге. 

  бiр жолғы алым үш айда балық өндiрiсiнiң жүргiзуiне рұқсат алу үшін 

төленеді. 

     

     5. Көксерке жиынынан  қалған сома жасалады: 

450мың тенге-45 мың тенге=405мың тенге 

     6. Шабақ жиынынан қалған сома жасалады: 

120мың тенге-12мың тенге=108мың тенге 
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Жиынның қалған сомасы биоресурстарды осы объектiнiң өндiрiсiнiң 

ағымында рұқсат етiлген мерзiмiнен кешiктiрмей ар айдың 20- сына төлеп 

қояды. 

     7. Көксерке бойынша жиынның ай сайынғы төлеуiн анықтаймыз: 

405 мың тенге/3=135мың тенге 

     8.Шабақ бойынша  жиынның ай сайынғы төлеуiн анықтаймыз: 

108мың тенге/3=36мың тенге 

Жауап:  

     1.Судағы  биологиялық  ресурстарды  объектiлерiмен  пайдаланудағы 

жиынның ортақ сомасы 570 тенгедi жасайды. 

     2. Көксеркенiң  аулауға  құқық беретін  жиынның  сомасы 450 тенгеге тең. 

    3. Шабақ аулауға  құқық беретін  жиынның сомасы 120 мың тенгеге тең. 

    4. Көксерке бойынша  жиынның ай сайынғы төлеуi - 135 

 

14-шi тапсырма 

     "Суыр" ұйым ағымдағы  жылдың  қаңтарында  үш автокөлiктi  алып ГАИ 

ге  тiркедi - "Волга" және екi "Жигули" машина. "Волга" автокөлiгінің  

қозғаушы қуаттылығы -130а.к, "Жигули" автокөлiктiң қуаты – 75а.к. 

       Салық  кезеңiнде ұйым төлейтін  салықты  анықтаңыз. 

 

15-ші тапсырма 

        Ұйым ұннан  пiсiрiлген  бұйымдарды  пiсiрумен айналысады  және үш 

сәйкесiнше 100,130 және 150 а.к  қуатты  жүк  автокөлiктердi  алады. 

      Салық  кезеңiнде  ұйым  төлейтін  салықты  анықтаңыз. 

 

   16-ші тапсырма 

 ҚШЖ  "Пегас"  фильтрсіз  шылымдарды шығарумен айналысады. 2010 

жылы 1 қаңтардан бастап осы тауардың түріне, ең жоғары бағасы 1000 

данадан 60 тенге  кем емес акциздың өлшемі 1000 данасына +5% - 45 тенге. 

Жүзеге асыру пішіні - 10 000 дана темекі (500 қорап, әр қорапта 20 данадан) 

Ең жоғары бағасы қорабына 13 тенгеден. 

 ҚШЖ  "Пегас"  қандай акциз соммасын бюджетке тәлеу керек екенін 

анықтаңыздар: 

Шешімі: 

1. 45 тенге. * 10 000дана.= 450 тенге. - нақты өлшеммен есептелген акциз 

сомасын анықтаймыз. 

2. 500 қорап *13 тенге. /қорап * 5% = 325тенге. - адвалорлық өлшеммен 

есептелген акциз сомасын анықтаймыз. 

3. 450 тенге. + 325 тенге. = 775 тенге - акциздың ортақ сомасын 

есептейміз. 

4. 60 тенге. 10 000 дана = 600 тенге -акциздың ең төмен сомасын 

есептейміз. 
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5. Акциздің ортақ есептелінген соммасын 775 тенге, ең кіші 600 тенге 

соммамен салыстырамыз. Себебі, акциздың есептелген 750 тенге. 

соммасы ең төмен  600 тенге соммадан көбірек.  

ҚШЖ  "Пегас" 750 тенге соммада салық есептеуі керек.  

 

 

 17-ші тапсырма  

 Ағымдық жылдың ақпанында 40%, яғни  400 литр арақ жүзеге 

асырылды. 

          Осы жылдың ақпан айындағы бюджетке төленетін акциз соммасын 

анықтаңыз.  

 

18-ші тапсырма  

     Есеп өткізу кезеңінде, мұнай өндіретін зауытымен 92 октан санымен 4000 

тонна жанармай шығарылып, өндірілді. 

Анықтама: 

1) Салық төлеуші – мұнай өндірушіде куәлік жоқ.  

2) 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап мұнай өнімдеріне қойылған акциз 

өлшемдері  

№ 

п/п 

   Мұнай өнiмдерiне көрініс Салық өлшемі 

1т ,  тенге 

 1 Автомобилдік жанармай 80 октандық  санымен 

қосылған 

        2657 

 2 Автомобилдік жанармай өзге октандық санмен         3629 

 3 Дизел отыны         1080 

 4 Дизел үшін матор майлары немесе 

карбюраторлы(инжектор)  қозғағыштары 

         2951 

 5 Прямогон  жанармайлары         2657 

 

 Бюджетке  аударылатын акциз соммасын анықтаңыз.  

Мұнай өнiмдерiнiң құнына акциздің сомасы қосылатындығын      

анықтаңыздар.  

 

19- ші тапсырма  

 Куәлігі жоқ  мұнайдың меншік иесі мұнай өндіретін зауытқа өндіріске  

берді. Өндіруші 3000 тонна жанармай өндіріп, оны меншік иесіне 80-ге дейін 

октандық санмен өткізді. 

 Меншік иесінің куәлігі жоқ болған кезінде, акциз соммасын кім 

шығаратынын анықтаңыз.  

         Акциз соммасын анықтаңыз.  

           Өндіруші мен мұнай меншік иесінің құжаттарына акциз соммасы 

қалай әсер ететіндігін анықтаңыз. 
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20- шы тапсырма   

 Мұнай өндірістерін көп және аз мөлшерде шығаруға куәлігі бар ұйым 

80-ге дейін октан санымен 600 тонна жанармай алды.  300 тонна жанармайы 

куәлігі бар АЗСқа жүзеге асыруға берілді, сондай ақ 300 тонна жанармайы 

куәлігі жоқ АЗСқа жүзеге асыруға берілді.  

 Мұнай өндірістерін көп және аз мөлшерде сатуға куәлігі бар ұйымдарға 

шығарылған акциз соммасын анықтаңыздар.  

       АЗС жанармайды қашан акцизбен және акцизсіз жүзеге асыратынын 

анықтаңыз және ол неге байланысты? 

 

21- ші тапсырма  

 Ұйым акцизге жататын тауар шығарады. Өндірістің өз бағасы 590 

тенге. Ұйым өз бағасының 15%-да пайда көруді жоспарлайды. Акциз 

шамамен - 6%. Акцизге жататын тауарларға ең аз мемлекет пен қойылған 

бағалар қарастырылмайды.  

     Тауардың ең аз мөлшерде жіберілетін бағасын есептеңіз. 

 

 

 

22- ші тапсырма  
 ҚШЖ  "Кристалл"  40%   650 литр мөлшерде арақ түсіріп алды. Акциз 

соммасын анықтаңыздар. 

 

23- ші тапсырма   
 АҚ "Аист"  жеңіл авто көліктерін жеткізумен айналысады. Салық 

кезеңінде  сатуға арналған 60 транспорт   алынды.двигатель қуаты аттың 

күші бар:  

        10 дана – 80; 

        15 дана – 105; 

         20 дана – 135;  

Сәйкесінше 10,5 және 20 авто көлік сатылды.  

        Бюджетке кіретін акциз соммасын анықтаңыз. 

 

24- ші  тапсырма   

 Куәлігі жоқ мұнай өндіретін зауыт  80-ге дейін октан санымен 1 мың 

тонна жанармай шығарды. Барлық жанармай куәлігі жоқ көп мөлшерде 

сатушыға берілді.  

 Зауыттың бюджетке төлейтін акциз соммасын анықтаңыз.  

 

25- ші тапсырма   

 Куәлігі жоқ мұнай өндіретін зауыт  80-ге дейін октан санымен 2,8 мың 

тонна жанармай шығарды. Барлық жанармай куәлігі жоқ көп мөлшерде 

сатушыға берілді.  

 Зауыттың бюджетке төлейтін акциз соммасын анықтаңыз.  
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26- ші тапсырма   

 Куәлігі жоқ мұнай өндіретін зауыт  өзге октан санымен 1,75мың тонна 

жанармай шығарды. Барлық жанармай куәлігі бар көп мөлшерде сатушыға 

берілді.  

 Зауыттың бюджетке төлейтін акциз соммасын анықтаңыз.  

 

27- ші тапсырма  

 ҚШЖ  "Пчела"  штаттық қызметкерінің ай сайынғы табысы 7 мың 

тенге . Бухгалтерияға 18ге дейiнгi жас шамасындағы екі бала бар туралы 

арыз берілді. 

 Жеке тұлғалардың табыстарына ай сайынғы шегерімдердiң өлшемi 

және салықтың сомасын есептеңiз. 

Шешімі:  

     Көрнекi ұсыныс үшiн кестелердегi барлық мәлiметтерi түйiстiремiз және 

ай сайынғы табыстың шамасын үйреншiктi шегерімдердiң өлшемдерiн 

белгiлеп енгiземiз, тенге: 

  

№ 

п/п 

Айлар Ай 

сайынғы 

табыс 

Қызметкердегi 

үйреншiктi 

салық шегерімi 

Балаларға 

үйреншiктi 

салық 

шегерімi 

(2-шi, 3-шi, 

4-шi) салық 

салынатын 

базасы. 

 А    1       2             3             4             5 

 1 Қаңтар    7000          400    2*600=1200         5400 

 2 Ақпан    7000          400    2*600=1200         5400  

 3 Наурыз    7000            –    2*600=1200         5800 

 4 Сәуiр    7000            –    2*600=1200         5800 

 5 Мамыр    7000            –    2*600=1200         5800 

 6 Маусым    7000            –            –         7000 

 7 Шілде    7000            –            –         7000 

 8 Тамыз    7000            –            –         7000 

 9 Қыркүйек    7000            –            –         7000 

10 Қазан    7000            –            –           7000 

11 Қараша    7000            –            –         7000 

12 Желтоқсан    7000            –            –         7000 

 Барлығы   84 000          800          6000       77 200 

  

 Жылдың басынан бастап жиынтық табыс 20 мың тенгеге жеткен айға 

дейін тапқан табыстарынан 400 тенге әр жумыскер басына үйреншікті табыс 

қойылады. 

 Жылдың басынан бастап жиынтық табыс 40 мың тенгеге жеткен айға 

дейін тапқан табыстарынан 600 тенге әр бала басына үйреншікті табыс 

қойылады. 
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        Үйреншiктi салық шегерімi әр жұмыскерге мамыр айына дейін, әр 

балаға маусым айына дейін кесте бойынша қалай көрсетілген?  

 Ағымдық жылдағы жеке тұлғалардың табыстарына салынған 

салығының шамасын анықтаңыз.  

77,2 мың тенге* 10% = 7,72мың  тенге 

Жауап:  
жеке тұлғалардың табыстарына салық салымының шамасы осы жылда 7,72 

мың тенгені құрайды. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Арнаулы салық режимі – салық төлеушілердің жекелеген санаттары 

үшін белгіленетін және жекелеген салық түрлері мен жер учаскесін 

пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу мен төлеудің, сондай-ақ олар 

бойынша салық есептілігін табыс етудің оңайлатылған тәртібін қолдануды 

көздейтін бюджетпен есеп айырысудың ерекше тәртібі. 

 

Айыппұл – екі жақтың бірінің шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны 

үшін төленетін төлем, тұрақсыздық айыбының бір түрі, оның мақсаты – шарт 

тәртібін нығайту және зардап шеккен жақтың шығынын өтеу. Тұрақты сома 

немесе орындалмаған міндеттеме сомасының пайызы түрінде алынады. 

Салық қызметі органдары салық төлеушілердің салық міндеттемелерін дер 

кезінде орындамағаны үшін айыппұл салады.   
 

Акциз салығы – Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген 

және Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларға, 

сондай – ақ арнайы қызмет түрлеріне салынады. Акцизделетін тауарларға 

және қызметтің акцизделетін түрлеріне саланатын, олардың бағасына 

қосылатын және сатып алушы төлейтін жанама салықтардың бірі. 

 

Акцизделетін қызмет – ойын бизнесі және лотереяны ұйымдастыру 

мен өткізу. 

 

Акцизделетін тауарлар – спирттің барлық түрлері; алкоголь өнімдері; 

құрамындағы этил спиртінің көлемі 0,5 проценттен аспайтын сыра; темекі 

бұйымдары; бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) және дизель отыны; 

микроавтобустарды, автобустар мен троллейбустарды қоспағанда, 10 немесе 

одан да көп адам тасымалдауға арналған, двигателінің көлемі 3000 текше 

сантиметрден асатын моторлы көлік құралдары; двигателінің көлемі 3000 

текше сантиметрден асатын, адамдар тасымалдауға арналған жеңіл 

автомобильдер және өзге де моторлы көлік құралдары (арнайы мүгедектерге 

арналған, қолмен басқарылатын немесе қолмен басқару адаптері бар 

автомобильдерден басқа); жүкке арналған платформасы және жүк бөлігінен 

қатты стационарлық қабырғамен бөлінген жүргізуші кабинасы бар жеңіл 

автомобиль шассиіндегі моторлы көлік құралдары; шикі мұнай, газ 

конденсаты.   

 

Алым – белгілі бір қызмет түрін бастар алдында немесе осы қызмет 

түріне құқық берер кезде төленетін міндетті төлем. Алым – анықталған 

құқықтық мәртебені бергені үшін төлем болып табылады. Алым – белгілі бір 

қызметті жүзеге асыру құқығын бергені үшін алынған төлем. 

 

Амортизация – бұл тозудың құндық белгісі. Бұл негізгі құралдардың 

амортизациялық құнын тозу шамасына қарай оның көмегімен өндірілетін 
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еңбек өнімі мен қызметке ауыстырудың, өндіріс шығындарына қосылатын 

амортизациялық аударымдар арнайы ақша қаражаттарын пайдалану немесе 

негізгі қорлардың (негізгі құралдың) жай және кеңейтілген өндірісіне 

айналдырудың объективтік процесі. 

 

Амортизация нормасы – бұл амортизциялық аударымдардың жылдық 

сомасының негізгі құралдардың жылдық орташа құнына қатынасы. 

 

Амортизациялық құн – дегеніміз бастапқы құн мен жою құнының 

арасындағы айырмашылық. Ол негізгі құралдар келіп түскенде қосалқы 

бөлшектердің, сынықтардың қызмет мерзімінің соңында қалыптасқан 

қалдықтардың болжамдық құны ретінде анықталады. 

 

Арнайы экономикалық аймақ  – мемлекеттің салық және басқа да 

бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша жеңілдіктер қарастырылған 

аумағы.  

 

Аудан бюджеті (облыстық маңызы бар қала) – салықтық және басқа 

да түсімдер есебінен қалыптастырылатын және ауданның (облыстық маңыз 

бар қаланың) жергілікті мемлекеттік органдардың, оларға ведомствалық 

бағынышты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын 

қаржымен қамтамасыз етуге және тиісті аудандағы (облыстық маңызы бар 

қаладағы) мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған 

ақша қоры. Тиісті қаржы жылына арналған аудан (облыстық маңызы бар 

қала) бюджеті аудан (облыстық маңыз бар қала) мәслихатының шешімімен 

бекітіледі.    

  

Аудит – шаруашылық жүргізуші субъектілердің бухгалтерлік немесе 

салық есептемесін, бастапқы құжаттарының есебін және қаржы-шаруашылық 

қызметінің басқа да ақпаратын олардың растығын, толықтығын, қолданылып 

жүрген заңдар мен белгіленген нормативтерге сай келуін айқындау 

мақсатымен тексеру. Аудитті жүргізу барасында негізгі дәлелдерді беретін, 

есептің толықтығын, дұрыстығын және жеткіліктігін анықтау үшін, сол 

сияқты деректердің бағасының, есептің дұрыстығын анықтау үшін негізгі 

заңдылықтар анықталады. 

 

Әкімшілік айыппұл – салық мағлұмдамасын мерзімінде немесе мүлде 

бермеген, тиісті салықты уақтылы төлемеген немесе мүлде төлемеген, 

сондай-ақ басқа да жолсыздық жасаған төлеушіге салық органы салатын 

айыппұл. Айыппұл әдетте тұрақты үстеме немесе тиесілі салықтың белгілі 

бір проценті түрінде өндіріп алынады. 

 

Әлеуметтік салық  – ол 1999 жылдан бері бұған дейін қолданылып 

келген әлеуметтік қорларға: зейнетақы қоры, мемлекеттік әлеуметтік 
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сақтандыру қоры, міндетті медициналық сақтандыру қоры, халықты 

жұмыспен қамту қорларына аударылатын сақтық жарналары 

аударымдарының орнына енгізілген. 

 

Әрекетсіз заңды тұлға – Салық Кодексінде белгіленген тапсыру 

мерзімдерінен кейін бір жыл өткен соң корпорациялық табыс салығы 

бойынша, ойын бизнесінің салығы бойынша, тіркелген салық және 

жеңілдетілген декларация бойынша декларацияны тапсырмаған, көрсетілген 

декларацияны тапсыру бойынша талаптар қолданылмайтын салық 

төлеушілерді қоспағанда, резидент заңда тұлға, Қазақстан 

Республикасындағы қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын 

резидент емес заңды тұлға, сондай-ақ резидент емес заңды тұлғаның 

құрылымдық бөлімшесі. 
 

Бақылау – қоғамдық даму үдерістерін басқарудың жүйесі болып 

табылады. Бұл халықтық демократиялық – құқықтық мемлекеттің саяси 

басшылығына, әлеуметтік басқаруына тікелей қатысты. Бақылау әлеуметтік 

басқару тетігі болғандықтан ол әрқашан қажет. Ол бақылау кезеңіндегі 

объектінің іс барысына бағыт бере отыра, басқару үдерісін басқарудың 

бекітілген ең жоғарғы үлгісімен бағыттайды. 

«Бақылау» латынның «контра рутулус», яғни белгіленген немесе 

болжанған белгілі бір оқиғаға не үдеріске «қарсы қою» деген мағынаны 

білдіретін сөзінен алынған. Француз тілінен аударғанда «бақылау» сөзі 

бірнәрсені тексеру деген мағынаны білдіреді. Бірақ ол «контроле» сөзінің 

негізін ала отырып, трансформацияға түсу арқылы «бақылау» мағынасын 

беретін болған. 
 

Баж – мемлекетпен немесе  өзара кәсіби қатынастар жасайтын жеке 

адамдардан, заңды ұйымдардан өндіріп алынатын тұтыну салығының бір түрі 

(мәселен, жалгерлік туралы шарт жасасу, бағалы қағаздар беру, 

қамқоршылық туралы келісім). Баж салығының түрлері – мемлекеттік баж 

және кедендік баж.  

 

Баланстық құн – активтер өткізілген айдың бірінші күнінде 

бухгалтерлік баланста көрсетілген құны.  

 

Бақылау-касса машиналары – тауарларды, жұмыстарды, қызметтер 

ді өткізу кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысулары туралы 

ақпаратты тіркеуді және көрсетуді қамтамасыз ететін фискалды модульдер, 

фискалды жады блогы бар электронды құрылғылар немесе компъютерлік 

жүйелер. 

 

 Бақылау-касса  машиналарының мемлекеттік тізілімі – салық 

қызметі органдары Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға 

рұқсат берген бақылау-касса машиналары модельдерінің тізбесі. 
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Бақылау-касса машиналарының тіркеу карточкасы – бақылау-

касса машинасының салық органында тіркелуі (есептен шығарылуы) фактісін 

растайтын есепке алу құжаты. 

  

Бақылау чегі – бақылау-касса машинасының сатушы (тауарды, 

жұмысты, қызметті жүргізуші) мен сатып алушы (клиент) арасындағы 

ақшалай есеп айырысудың жүзеге асырылу фактісін растайтын бастапқы 

есеп құжаты.  

 

Баланс (бухгалтерлік) – кәсіпорынның бергілі бір мерзімге дейінгі 

қаржы жағдайы туралы есеп. Мұндай есепте бір бағанада әдетте активтер 

(яғни дебиторлардың шоттары, үйлер, инвестициялар және т.б.), ал екінші 

бағанада пассивтер келтіріледі.  

Көптеген елдерде бухгалтерлік баланстың нысаны мен мазмұнының 

қатаң тәптіштемесі бар, мұның өзі акционерлердің жыл сайынғы жалпы 

жиналыста акционерлік қоғамдағы белгілі бір күнге дейінгі, мысалы, салық 

жылы аяқталғанға дейінгі істің жай-күйі туралы нақты көріністі табыс етуіне 

мүмкіндік береді. 

 

Басқа да міндетті төлемдер – уәкілетті мемлекеттік органдардың 

заңдық мәні бар іс-әрекеттер жасағаны, мемлекеттік меншіктегі объектілерді 

пайдалану және мемлекет берген қызметті жүзеге асыру құқығына Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес рұқсат беру үшін бюджетке бергілі 

бір мөлшерде жүргізілетін міндетті ақша аударымдары.  

 

Баланстық құн – кез келген жинақталған амортизация және құнсыз 

данудан жинақталған залал шегерілгеннен кейін актив танылатын сома. 
 

Бағалы қағаздар – акциялар, борыштық бағалы қағаздар, 

депозитарлық қолхаттар, пайлық инвестициялық қорлардың пайлары, ислам 

бағалы қағаздары. 

 

Бастапқы есептілік – салық төлеушіні тіркелу есебіне қою жүргізілген 

немесе осы тұлға салық төлеуші болып табылатын салықтың және бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдердің белгілі бір түрлері бойынша салық 

міндеттемесі, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын есептеу, ұстау мен 

аудару және әлеуметтік аударымдарды есептеу мен төлеу бойынша міндет 

алғаш туындаған салық кезеңі үшін тұлға табыс ететін салық есептілігі.  

 

Бересі – салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламада Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалу 

кезеңінде шағым жасалатын бөлігінде көрсетілген соманы қоспағанда, 

есептелген, есепке жазылған және мерзімінде төленбеген салықтың және 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің сомасы. 



150 

 

 

Бюджет – мемлекеттің (қаланың, ауданның, мекеменің), отбасының 

немесе жеке адамның белгілі бір уақыт кезіндегі (жылғы, тоқсандағы, 

айдағы) ақшалай кірісі мен шығысының тізімі, сметасы. Оның кіріс және 

шығыс бөліктерінде қаражаттың түсу көздері мен жұмсалу бағыттары 

көрсетіледі. Шығыс бөлігінің кіріс бөлігінен асып түсуі бюджет тапшылығын 

білдіреді және қаржының жақсы жағдайын сипаттайды.  

 

Гумманитарлық көмек – халықтың өмірі мен тұрмыс жағдайларын 

жақсарту үшін, сондай-ақ соғыс, экологиялық, табиғи және техногендік 

сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою үшін шет 

елдерден және халықаралық ұйымдардан жіберілген азық-түлік, халық 

тұтынатын тауарлар, техника, құрал-жарақтар, жабдықтар, медициналық 

құралдар және дәрі-дәрмектер, өзге де заттар түрінде Қазақстан 

Республикасына өтеусіз берілетін, Қазақстан Республикасының Үкіметі 

уәкілетті ұйымдар арқылы бөлетін мүлік. 

 

Демеушілік көмек – осы көмекті көрсететін тұлға туралы ақпаратты 

тарату мақсатында өтeуcіз негізде:  

жеке тұлғаларға жарыстарға, конкурстарға, көрмелерге, байқауларға 

қатысу үшін және шығармашылық, ғылыми, ғылыми-техникалық, 

өнертапқыштық қызметтерін дамыту, білім және спорт шеберлігі деңгейін 

арттыру үшін қаржылық (әлеуметтіктен басқа) қолдау түрінде; 

коммерциялық емес ұйымдарға өздерінің жарғылық мақсаттарын іске 

асыру үшін берілетін мүлік. 

 

Дивиденттер – заңды тұлға өзінің қатысушылары (акционерлер) 

арасында бөлетін таза табыстың бір бөлігі, сондай-ақ инфляцияны ескере 

отырып жарғы қорына төленген жарналарды қоспағанда заңды тұлғаны 

тарату кезінде мүлікті бөлуден алынған табыстар. Акционерлік қоғамдар 

туралы заңдардың мақсаттары үшін дивиденттер әдетте акционерлерге 

тиесілі акциялардың саны мен тұрпатына қарамастан корпорацияның 

ағымдағы және жинақталған пайдасын акционерлерге бөлу ретінде 

айқындалады. Дивидент әдетте қолма-қол ақшамен төленеді, ол акциялармен 

төленген дивидент түрінде немесе акционерлік қоғамның активтері түрінде 

беріледі. 

Салық салу мақсаттары және акционерлердің салық төлеместен 

компанияның пайдасын алуына жол бермеу үшін «дивидент» ұғымында 

элементтер едәуір көбірек қамтылады. Дивиденттің салық салу мақсаттары 

үшін кеңейтілген кәдуілгі анықтамасында тегін акциялар шығару, белгілі бір 

жағдайда акционерлік капиталды төлеу, акционерлерге аванс төлеу, 

акциялардың орнына шығарылған облигациялар бойынша проценттер алу 

және т.б. қамтылады. 
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Есепке алу жүйесі – ең болмағанда компания өзінің пайдасынан 

төлеген салықтың бір бөлігі компанияның осы пайдадан бөлетін сомасын 

алуына байланысты акционерлердің салық міндеттемелерінің есебіне 

есептелетін жүйе. Мұндай жүйе бөлінетін пайдаға қос салық салуды 

азайтады немесе жояды, ал қос салық салу салықтардың классикалық 

жүйесінде кездеседі. 

Есепке алу жүйесінде корпорацияның қос салық салынатын бөлінген 

немесе бөлінбеген бүкіл пайдасына заңмен белгіленген ставка бойынша 

корпорацияның пайдасынан алынатын салық салынуға тиіс. Пайда 

бөлінгеннен кейін жекелеген акционерлердің немесе акцияларды иеленген 

компаниялардың кәсіпорынның пайдасынан алынатын төленген салықты 

толық немесе ішінара кредиттеуге құқығы бар, бұл салық дивидентке тиесілі.  

Белгілі бір нысандағы есепке алу жүйесін көптеген елдер қабылдаған. 

Есепке алу жүйесі толық болады, бұл жүйеде акционердің корпорация 

табысынан алынатын төленген салығы мөлшерінде толық кредит алуға 

құқығы бар. «Ішінара есепке алынатын кредитте» акционер корпорацияның 

салық салынатын төленген салығының бір бөлігіне кредит алады.   

 

Еркін кәсіпкерлік аймақ – айрықша тиімділік және айрықша салық 

тәртібін беру жолымен кәсіпорындарды тартуға арналған облыс. Еркін 

кәсіпкерлік аймақты құру мақсаты – іскерлік қызметті күшейту, демек, 

мұндай аймақты құрмасы, бұл салаларда жұмыспен қамту ұлғайтылмайды. 

Ұсынылатын тиімділіктердің ішінде шығынды қыржыландыру кезіндегі 

жәрдем қаржыны, көмекті, тиімді қарыздар мен қолайлы салық режимін 

атауға болады. 

 

Есеп құжаттамасы – салық салу объектілері мен салық салуға 

байланысты объектілерді айқындау үшін, сондай-ақ салық міндеттемелерін 

есептеу үшін негіз болатын бастапқы құжаттар, бухгалтерлік есептің 

тіркелімдері және өзге де құжаттар.  

 

Есептеу әдісі – салық есебінің әдісі, оған сәйкес табыстар мен 

шығыстарды төлеу уақытына қарамастан жұмыстарды орындау, қызметтер 

көрсету, тауарларды өткізу және мүлікті кіріске алу мақсатымен тиеп жіберу 

кезінен бастап есептеледі. 
 

Есеп берудің оңайлатылған нысаны – егер өткізуден алынған табыс 

белгілі бір сомадан асып түссе немесе ұсақ саудагердің арнаулы сауда 

режиміне құқығы болса, онда қосылаған құнға салынатын салық салу 

мақсатында төлем құжатының оңайлатылған нысаны пайдаланылады, бұл 

құжат кәдуілгі шоттарда көрсетілетін бүкіл ақпараттың көрініс табуын талап 

етпейді. 

 

Жанама салықтар – жанама түрде тауар бағасы немесе жұмыс бағасы 

арқылы салынады. Оған: акциздер, қосылған құнға салынатын салық. Бұл 
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салықтарды тауар немесе қызмет өткiзiлгеннен кейiн, тауар немесе қызмет 

иелерi төлейдi. Жанама салықтардың тiкелей салықтардан айырмашылығы 

сол, бұларды сатып алушы төлейдi. 

 

Жарғылық капитал – мөлшері жарғыда көрсетілген және корпорация 

акцияларды сату нәтижесінде алған қаражаттан құралатын капитал.  

 

Жеке кәсіпкер – заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметін жүзеге 

асыратын резидент немесе резидент емес жеке тұлға. 

 

Жеке табыс салығы – жеке тұлғалардың ең бірінші кезекте төлейтін 

салығы болып табылады. Себебі тапқан табыстарынан немесе табыс 

көздерінің бір бөлігін салық ретінде аударып отырады.  

 

Жеке тұлғаның жеке мүлкі – жеке тұлғаның меншік құқығындағы 

немесе ортақ меншіктегі үлесі болып табылатын, кәсіпкерлік мақсаттарда 

пайдалануға арналмаған материалдық нысандағы мүлкі. 

 

Жер қойнауын пайдаланушылар – Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актілеріне сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында, мұнай 

операцияларын қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану жөніндегі 

операцияларды жүргізу құқығын иеленуші жеке немесе заңды тұлғалар. 

 

Жиынтық баланс – бірқатар елдердің заңдары бойынша топқа 

ұйымдасқан компаниялар негізгі қоғамның атынан бірлескен салық 

мағлұмдамасын бере алады. Сөйтіп, салық мақсаттары үшін топ бір 

кәсіпорын ретінде қаралады.  

 

Жоспарлы тексеру – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 

Салық комитетінің Төрағасы (ҚР ҚМ СК), аумақтық салық органдарының 

басшылары бекітетін тексерулер жоспарына сәйкес жүргізіледі. 

 

Жоспардан тыс (кенеттен) тексеру – соңғы тексерудің жүргізілген 

уақытына, мәселелер тізбесіне және бұрын қамтылған кезеңге қарамастан ҚР 

ҚМ СК Төрағасының  немесе жоғары тұрған салық органы басшысының 

шешімі бойынша жүргізіледі. 

 

Заңды тұлға – Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің 

заңдарына сәйкес құрылған ұйым (шетелдік заңды тұлға) немесе кәсіпорын. 

Шет мемлекеттің заңдарына сәйкес құрылған компания, ұйым немесе басқа 

да корпорациялық құралым.  

 

Зейнетақы төлемдері – орталықтан-1988 жылдың 1 қаңтардағы жай-

күйі бойынша кемінде алты ай еңбек өтілі бар жеке адамдарға заңдарда 
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белгіленген тәртіппен еңбек өтіліне бара-бар түрде жүзеге асырылатын ақша 

қаражатын төлеу. 

 

Инвентаризация – салықтық бақылауында маңызды рөл атқарады, 

әсіресе табысты және салық салудың басқа да объектілерін жасыру кезінде, 

кәсіпорынның қарыз жағдайын бағалау кезінде және т.б. Инвентаризациялау 

процесінде қайта есептеу, өлшеу және салықтық төлемдерді дұрыс есептеуге 

қажетті сандық көрсеткіштерді анықтаудың үйлесті формалары жүзеге асуы 

мүмкін. Бұл тәсіл табыстық салық салу тәжірибесінде де белсенді 

қолданылады: мұнда кәсіпкер азаматтардың тауарларының нақты 

қалдықтарын актілеу негізделген.  

 

Камералды бақылау – салық төлеуші табыс еткен салық есептілігін, 

уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтерін, сондай-ақ салық 

төлеушінің қызметі туралы басқа да құжаттар мен мәліметтерді зерделеу мен 

талдау негізінде салық қызметі органдары жүзеге асыратын бақылау. 

Камералдық бақылау қатерлерді басқару жүйесінің құрамдас бөлігі 

болып табылады. 

Камералдық бақылаудың мақсаты – салық органдары камералдық 

бақылау нәтижелері бойынша анықтаған салық есептілігіндегі 

бұзушылықтарды салық төлеушіге дербес жоюға құқық беру. Салық 

төлеушіге салық есептілігіндегі камералдық бақылау қорытындысы бойынша 

табылған қателіктерді өз бетінше жоюға мүмкіндік беру; салықтық есеп 

нысандарын дұрыс және анық толтыру тәртібіне үйрету арқылы салық 

төлеушінің салық мәдениетін көтеру. 

Камералдық бақылау салық қызметі органдарындағы салық 

есептілігінің деректерін өзге де мемлекеттік органдардың салық салу 

объектілері және салық салуға байланысты объектілер туралы 

мәліметтерімен, сондай-ақ, әр түрлі ақпарат көздерінен алынған салық 

төлеушінің қызметі бойынша деректермен өзара салыстырып тексеру 

жолымен жүргізіледі. 

 

Кадастр – мүліктің жергілікті жария тізімдемесі, ол мүліктің құнын, 

иеленуін және табысталуын айқындау мақсаты үшін ұсталады. Кадастрдың 

негізгі мақсаты – иелену құқығын үшінші бір адамдардың құқайынан қорғау. 

 

Кадастрлық рента – кейбір елдерде ең төмен деңгейдегі жалгерлік 

табысты көрсету үшін пайдаланылатын термин, бұл табыс (салық объектісі 

түрінде) қалалардағы жылжымайтын мүліктің иелеріне тиесілі деп танылады.  

 

Кадастрлық құн – кейбір елдерде «кадастрлық құн» термині салық 

мақсаттары үшін белгілі бір ауданда жария жазбаларға сәйкес есептелетін 

жылжымайтын мүліктің (әдетте қалалардағы жер телімдері мен 

құрылыстардың) ең төмен деңгейдегі құнын көрсету үшін пайдаланылады.  
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Кассалық әдіс  – есеп әдісі, бұл әдіске орай табыстар мен шегерістер 

жұмыстар орындалған, қызметтер көрсетілген, мүлік жөнелтілген немесе 

кіріске алынған және олар бойынша төлем төленген сәттен бастап есептеледі.  

 

Кешенді тексеру – салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдердің барлық түрлері бойынша салық міндеттемелерінің орындалуы, 

міндетті зейнетақы жарналарының толық және уақтылы есептелуі мен 

аударылуы және әлеуметтік аударымдардың толық және уақтылы есептелуі 

мен төленуі бойынша салық қызметі органы салық төлеушіге қатысты 

жүргізетін тексеру. Белгілі бір салық органына кешенді салық тексеруі әдетте 

екі жылда бір рет жүргізіледі. 

Кешенді тексеру жүргізу кезінде тексеру бағдарламасында көрсетілген 

мәселелер тексеріледі. Бұл ретте тексерілетін кезең тексеру бағдарламасында 

көрсетілген кезеңді ескерумен, алдыңғы тексеруде қамтылған кезең 

аяқталған күннен кейінгі келесі күннен басталады. 

Салық төлеуші туралы ақпаратты жеткілікті түрде толық зерттеуді 

қарастыратын кешенді салықтық тексерушілер, шаруашылық операциялар 

арасындағы логикалық байланысты және (ақпаратты) тартылатын ақпарат 

көздерінің күмәнсіздігін қамтамасыз етудің арқасында салықтық бақылаудың 

нәтижелілігін едәуір жоғарлатуға мүмкіндік береді. 

 

Консультациялық қызметтер көрсету – басқарушылық, 

экономикалық, қаржылық, инвестициялық мәселелерді, оның ішінде 

стратегиялық жоспарлау, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізу, 

персоналды басқару мәселелерін шешу мақсатында проблемаларды және 

(немесе) тұлғаның мүмкіндіктерін айқындау мен (немесе) бағалауды қоса 

алғанда, түсіндірмелер, ұсынымдар, кеңестер және өзге де нысандағы 

консультациялар беру жөнінде көрсетілетін қызметтер. 

 

Концессия (Рұқсат) – ұлттық экономиканы қалпына келтіру және 

дамыту, табиғат байлықтарын игеру мақсатымен кәсіпорындарды, жерді, жер 

қойнауын, т.б. белгілі бір талаптар негізінде жеке кәсіпкерлерге, шет елдік 

фирмаға немесе басқа бір заңды тұлғаға пайдалануға беру жөнінде мемлекет 

жасасқан шатр; осндай шарт негізінде құрылған кіспорынның өзі. 

 

Күрделі шығындар – күрделі шығындар тамыры ағылшы – саксон 

дәстүрінде жатқан салық жүйелері үшін маңызды тұжырымдама болып 

табылады, әйтсе де бұл тұжырымдама басқа салық жүйелері үшін де 

қолданылуы мүмкін. Қандайда болсын шығынның табыс немесе капитал 

шығыны болып табылатын – табылмайтынын айқындау нақты проблема 

болып табылады, сондықтан дәл де кешенді анықтаманың тұжырымдамасын 

беру тым қиын. Алайда осыған байланысты жалпы ереже қолданылады, бұл 

ережеге сәйкес шығын кәсіпорынға табыс алудың жалпы қабілетінен гөрі 
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оған осы табысты қамтамасыз ететін оның құрылымымен неғұрлым тығыз 

байланысты.  

 

Қарсы тексеру – салық қызметі органы салық төлеушімен 

операцияларды жүзеге асыратын тұлғаларға қатысты жүргізетін тексеру, 

салық қызметі органдары аталған салық төлеушіні тексеру барысында 

пайдалану үшін осындай операциялар туралы қосымша ақпарат алу 

мақсатында оған қатысты тақырыптық және кешенді тексеру жүргізеді. 

 

Қарыз – қарыз беруші мен қарызгер (қарыз алушы) арасындағы шарт 

түрлерінің бірі; күні бұрын белгіленген шартпен борышқа ақша (зат және 

т.б.) алынатын (берілетін) қаржы операциясы; азаматтық – құқықтық шарт, 

бұл шартқа сәйкес бір тарап (қарыз беруші) екінші тарапқа (қарыз алушығы) 

меншіктену (пайдалану) үшін белгілі бір белгілермен – санмен, салмақпен, 

өлшеммен (мыс. астық) ақша немесе зат табыстайды, ал қарыз алушы өз 

кезегінде олардв уағдаласылған шартпен қайтаруға міндеттенеді. 

 

Құжаттық тексеру  – жүргізу кезінде барлық құжаттар, әсіресе 

алғашқы ақша құжаттары (шоттар, төлем тізімдемелері, ордерлер және т.б.) 

тексеріледі. 

 

Қосылған құн салығы  –  салықтар салық жүйесіндегі негізгі жанама 

қатарына жатады. Жанама салықтар немесе тұтынуға салынатын салықтар, 

өнімнің қызметтің бағасына қосылатындықтан бұл салықты төлейтін төлеуші 

мен салық ауыртпалыған көтеруші екеуі бір емес. Салық ауыртпалығын 

тауарды, қызметті тұтынушы көтереді.  

Қосылған құнғы салынатан салық біздің еліміздің салық жүйесіне 1992 

жылдың қаңтарынан бастап енгізілген. Бұл салық бюжет кірістерін құрайтын 

салықтың түсімдердің ішндегі негізгі салықтардың бірі. 

Қосылған құн салығы тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) 

өндiру және олардың айналысы процесiнде қосылған, оларды өткiзу 

бойынша салық салынатын айналым құнының бiр бөлiгiн бюджетке 

аударуды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағындағы тауарлар 

импорты кезiндегi аударымды бiлдiредi.  

Салық салынатын айналым бойынша бюджетке төленуге тиiстi 

қосылған құн салығы сатылған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) 

үшiн есептелген қосылған құн салығының сомасы мен алынған тауарлар 

(жұмыстар, қызмет көрсетулер) үшiн төленуге тиiстi қосылған құн 

салығының сомасы арасындағы айырма ретiнде айқындалады. 

 

Мемлекеттік бюджет – мемлекеттің ақшалай қаражатының белгілі бір 

уақыт кезеңіндегі кірісінің құралуы мен шығысының атқарылуының заңды 

тәртіппен бекітілген сметасы (тізімдемесі); мемлекеттің негізгі қаржы 



156 

 

жоспары (болжамы). Оның кіріс бөлігі жалпы мемлекеттік салықтар мен 

міндетті төлемдердің, басқа да көздердің есебінен құралады.  

 

Мемлекеттік борыш – мемлекеттің өтелмеген қарыздары, 

міндеттемелері, несиелері және оларға байланысты төленбеген проценттері 

бойынша берешегінің жалпы сомасы. Ішкі және сыртқы борыш түрлеріне 

бөлінеді. 

 

Мемлекеттік баж – уәкілдек берілген мемлекеттік органдардың 

немесе лауазымды адамдардың заңдық мәні бар іс-қимылдар жасағаны үшін 

және құжаттарды бергені үшін алынатын міндетті төлем. Мемлекеттік баж – 

төленетін қызмет тізімі заңды және жеке тұлғалар мүддесі үшін жасалатын 

әрекеттерді іздену арыздарын қамтиды.  

 

Нақты бақылау – бұл объектінің нақты жағдайын, ресурстардың бар 

лығын, есеп айырысу жағдайы мен олардың есеп деректеріне сәйкес келуін 

тексеру. Бақылаудың бұл түрі тексерілуші объектінің нақты жағдайын, яғни 

оның табиғи күйіндегі деректері (қайта есептеу, өлшеу, зертханалық талдау 

және т.б.) бойынша тексеру. 

 

Негізгі құралдар – қызмет ету мерзімі бір жылдан асатын 

материалдық активтер.  

 

Негізгі құралдардың бастапқы құны – оларды сатып алу, өндіру, 

салу, монтаждау және орнату жөніндегі шығындар, сондай-ақ салық 

төлеушінің шегерімге құқығы бар шығындардан басқа, олардың құнын 

арттыратын басқа да шығындар. Қатысушылар, құрылтайшылар негізгі 

құралдарды жарғылық капиталға өздерінің салымы ретінде енгізген кезде 

Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарына сәйкес айқындалатын құн 

осы құралдардың бастапқы құны болып табылады.  

 

Несиегер (кредитор) – Қазақстан Республикасының бюджеттік және 

азаматтық заңнамасына сәйкес бюджеттік несие беретін несие шартының 

тарабы. Республикалық бюджеттен бюджеттік несиелеу кезінде Қазақстан 

Республикасының Үкіметі несиегер болып табылады. Бюджеттік несиелеу 

кезінде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің атынан әрекет етеді.  

 

Өтеусіз алынған мүлік – салық төлеушінің өтеусіз алған кез-келген 

мүлкі, сондай-ақ орындаған жұмыстары мен көрсеткен қызметтері. 

 

Өзіндік құн – бұл активті сатып алу үшін немесе тұрғызу кезінде 

берілген төленген ақша қаражаттарының немесе ақша қаражаты 

баламаларының сомасы немесе өзге қарсылама берудің әділ құны, не бұл 
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қолданылатын жерде мұндай активті басқа Халықаралық стандарттардың, 

мысалы, «Үлестік құралдар негізіндегі төлемдер» IFRS нақты талаптарына 

сәйкес оны бастапқы тану кезіндегі бағалау сомасы. 

 

Патент – арнаулы салық режимін қолдану құқығын куәландыратын 

және салық сомаларының бюджетке төленгенін растайтын құжат.  

 

Преференция – үшінші елге қатысты емес бір жақты тәртіпте немесе 

өзара қатынас басында бір мемлекеттің екіншісіне беретін айрықша жеңілдік 

тері. 

 

Резидент (Орнында қалушы) – белгілі бір мемлекеттің аумағында 

тұрақты мекендейтін жеке тұлға, сондай – ақ онда өзінің қызметін тұрақты  

түрде жүзеге асыратын заңды тұлға.  

 

Резервтік қор – заңды тұлғалардың белгілі бір мақсатқа арналған ақша 

қаражаты немесе материалдық құндылықтарды сақтауы үшін ашқан сақтық 

қоры. 

 

Ревизия – олар субъектілер іс-әрекеттерінің шаруашылық тұрғыдан 

жасаған амалдарының, циклдерінің және процестерінің заңды, бір мақсатқа 

бейімделе және әсерлі бекітілген бағдарламаларына сәйкес белгілі бір 

кезеңдегі тексеру бойынша нақты іс-әрекеттерден, сондай-ақ объектіні 

олардың жұмыс барысындағы бақылау, кемшіліктерін анықтау, 

жергіліктендіру және болдырмау туралы дұрыс ақпаратты алу мақсатында 

шешім қабылдаған, орындаған немесе оған қатысқан жекеленген лауазымды 

адамдар іс-әрекеттінің дұрыстығынан тұратын бұл бақылау шаралары 

(немесе оның құрамды бөлігі). 

 

Республикалық бюджет – салықтық және басқа да түсімдер есебінен 

қалыптастырылатын және орталық мемлекеттік органдардың, оларға 

ведомствалық бағынышты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен 

функцияларын қаржымен қамтамасыз етуге және мемлекеттік саясаттың 

жалпы республикалық бағыттарын іске асыруға арналған 

орталықтандырылған ақша қоры. Тиісті қаржы жылына арналған 

республикалық бюджет Қазақстан Республикасының заңымен бекітіледі. 

 

Роялти – пайдалы қазбаларды өндiру және техногендiк құралымдарды 

қайта өңдеу процесінде жер қойнауын пайдалану құқығы үшін төлем. Жер 

қойнауын пайдаланушы роялтидi Қазақстан Республикасының аумағында 

өндiрiлетiн пайдалы қазбалардың әр түрi бойынша, оның сатып алушыларға 

өткiзiлгенiне (тиеп жөнелтiлгенiне) немесе өз қажетiне пайдаланылғанына 

қарамастан, жеке төлейдi.  
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Жер қойнауын пайдалануға жасалған келiсiм-шартта белгiленген 

роялти ақшалай нысанда төленедi. Келiсiм-шарт бойынша қызметтi жүзеге 

асыру барысында роялтидi ақшалай төлеу нысаны Қазақстан Республикасы 

Yкiметiнiң шешiмiмен құзыреттi органмен қосымша келiсiмде белгiленген 

тәртiппен заттай нысанмен ауыстырылуы мүмкiн. 

Роялти мөлшерi салық салу объектісi, eceптeу базасы мен ставка негізге 

алына отырып айқындалады.  

 

Салық агенті – Салықтық Кодекске сәйкес төлем көзінен ұсталатын 

салықты есептеу, ұстау және аудару жөніндегі міндет жүктелетін дара кәсіп-

кер, жеке нотариус, адвокат, заңды тұлға, оның ішінде резидент емес заңды 

тұлға. 

 

Салық берешегі – бересі сомасы, сондай-ақ өсімпұлдар мен айыппұл 

дардың төленбеген сомасы. Салықтық тексеру нәтижелері туралы 

хабарламада көрсетілген өсімпұлдар сомасы, сондай-ақ әкімшілік жаза 

қолдану туралы қаулыда Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген тәртіппен шағым жасалу кезеңінде шағым жасалу бөлігінде 

көрсетілген айыппұлдар сомасы салық берешегіне қосылмайды. 

 

Салық режимі – Салықтық Кодексте белгіленген салықты және 

бюджетке төленетін басқа да міндеті төлемдерді төлеу жөніндегі барлық 

салық міндеттемелерін есептеу кезінде салық төлеуші қолданатын Қазақстан 

Республикасының салық заңнамасы нормаларының жиынтығы. 

 

Салықтар – Салықтық Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, 

мемлекет біржақты тәртіппен заң жүзінде белгілеген, белгілі бір мөлшерде 

жүргізілетін, қайтарымсыз және өтеусіз сипатта болатын, бюджетке 

төленетін міндетті ақшалай төлемдер. 

 

Салық төлеуші – салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдерді төлеуші болып табылатын адам. 

 

Салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасы – салық төлеуші 

лерді есепке алуды жүзеге асыруға арналған ақпараттық жүйе.  

 

Салық төлеушiлердi мемлекеттiк тiркеу – бұл салық төлеушi туралы 

мәлiметтердi Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерінiң мемлекеттік 

тiзiлiмiне енгiзу. Салық төлеушілер мемлекеттік тіркеуден өткен кезде салық 

төлеушінің тіркеу нөмірі (СТН)  алады және оған Қазақстан Республикасы 

салық төлеушісінің куәлігі беріледі.  

 

Салық төлеушiнің тiркеу нөмірі – салық төлеуші ретінде оны 

мемлекеттік тіркеу және Қазақстан Республикасы салық төлеушілерінің 
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мемлекеттік тізіліміне ол туралы мәліметтерді енгізу кезінде салық және 

бюджетке төленетін басқа да Қазақстан Республикасының міндетті 

төлемдердің барлық түрлері бойынша салық төлеушіге берілетін Қазақстан 

Республикасының бірыңғай нөмір. 

 

Салық төлеушiлердiң электрондық құжаты  – белгіленген электрон 

дық форматта берілген, қабылданғаннан және бірдейлігі расталғаннан кейін 

салық төлеушінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған 

электрондық құжат.  

 

Салық төлеушiлердiң электрондық цифрлық қолтаңбасыа – 

электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық 

құжаттың дәйектілігін, оның салық төлеушіге тиесілілігін және мазмұнының 

өзгермейтінін растайтын электрондық цифрлық нышандардың реттілігі.  

 

Салықтық бақылау – салық қызметі органарының салық заңдарының 

орындалуын, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зайнетақы 

жарналарының және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік 

аударымдардың толық және уақтылы аударылуын бақылауы және өзге де 

салық қызметі органдарына орындалуына бақылау жүктелген Қазақстан 

Республикасының заңнамасы нормаларының сақталуына мемлекеттік 

бақылау. 

 

Салықтық есепке алу – салық салу объектілері немесе салық салуға 

байланысты объектілер туралы ақпаратты қорыту және жүйелеу, сондай-ақ 

салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеу және 

салық есептілігін жасау мақсатында салық төлеушінің Салық Кодексінің 

талаптарына сәйкес есепке алу құжаттамасын жүргізу процесі. 

 

Салықтық есепке алу саясаты – салық төлеуші қабылдаған, Салық 

Кодексінің талаптарын сақтай отырып салықтық есепке алуды жүргізу 

тәртібін белгілейтін құжат.  

 

Салықтық өтініш – Салық Кодексінде белгіленген жағдайларда салық 

төлеушінің өз құқықтарын іске асыру және міндеттерін орындау мақсатында 

салық қызметі органына табыс ететін құжаты. 

 

Салықтық тексеру – салық қызметі органдары жүзеге асыратын 

тексеру түрі.  

 

Салықтық түсімдер – Қазақстан Республикасының Салық Кодексінде 

белгіленген салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер. 
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Салық саясаты –  мемлекеттің салық және салық салу саласында 

жүргізіп отырған іс-шаралырының жиынтығы. Салық саясаты салық жөнінде 

іс-шаралар жүйесін білдіреді. Салық саясатының мазмұны мен мақсаттары 

қоғамның әлеуметтік-экономикалық жағдайына байланысты.  

 

Салық субъектiсi – заң бойынша салық төлейтiн заңды және жеке 

тұлғалар. 

 

Салықты тасушы – ол жеке тұлғалар, яғни салық ауыртпалығын 

көтеретiн жеке тұлғалар. 

 

Салық объектiсi – салық салу объектiсi болып табыс, мүлiк, айналым, 

бағалы қағаздармен жасалатын операциялар, қосылған құн, табыс ресурс- 

тарын пайдалану т.б. жатады. 

 

Салық көзi – салық төленетiн табыс. 

 

Салық ставкасы – өлшем бiрлiгiнен алынатын салық мөлшерi. Салық 

ставкасының түрлерi: пропорционалдық, прогрессивтiк, регрессивтiк. 

 

Салық оклады – салық төлеушiлердiң бiр салық объектiсiнен төлейтiн 

сомасы. 

 

Салық жеңiлдiктерi – салық төлеушiнi түгел немесе бөлшектеп 

салықтан босату салық төлеу мерзiмiн ұзарту, салық ставкасын азайту 

жатады. 

 

Салық төлеу мерзiмi – салық төленетiн белгiлi бiр уақыт салық 

мөлшерiне байланысты белгiленген заңға сүйене отырып, салық органдары 

белгiлейдi. 

  

Салық төлемдер мен салық органдарының құқығы – салық туралы 

заңды орындау. 

 

Сауда – саттықтың голландық тәсілі – аукцион, оның барысында 

сатылатын тауарға әуелі ең жоғары бағына жария қылады, одан кейін 

мөлшерлеме бірінші сатып алушы келісетін мөлшерлемеге дейін 

төмендетіледі, сөйтіп тауар сол сатып алушығы сатыалы. 

 

Салық декларациясы – салық төлеуге тартылған тұлғаның 

табысының, мүлкінің т.б. мөлшері туралы қол қойылған жазбаша құжат 

түріндегі ресми мәлімдемесін (декларациясы), ондағы деректер саналы түрде 

бұрмаланған жағдайда заңи және экономикалық жауапқа тартылады. 
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Салық төлеушінің жеке шоты – салықтың және бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналарының, әлеуметтік 

аударымдардың есептелген, есепке жазылған (азайтылған), аударылған және 

төленген (есепке жатқызылғандары және қайтарылғандары ескерілген) 

сомасын, сондай-ақ өсімпұлдар мен айыппұлдардың сомасын есепке алуға 

арналған құжат, оның ішінде электрондық нысандағы құжат. 

 

Салық міндеттемесі  – салық төлеушінің Қазақстан Республикасының 

салық заңнамасына сәйкес мемлекет алдында туындайтын міндеттемесі. Оған 

орай салық төлеуші салық органында тіркелу есебіне тұруға, салық салу 

объектілерін және салық салуға байланысты объектілерді айқындауға, 

салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеуге, 

салықтық нысандарды жасауға, салық тіркелімдерін қоспағанда, салықтық 

нысандарды салық органына белгіленген мерзімде табыс етуге, салықты 

және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге міндетті. 

Мемлекеттің салық қызметі органы арқылы салық төлеушіден оның 

салық міндеттемесін толық көлемінде орындауын талап етуге, ал салық 

міндеттемесі орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда 

Салықтық Кодексте көзделген тәртіппен оларды қамтамасыз ету жөніндегі 

тәсілдерді және мәжбүрлеп орындату шараларын қолдануға құқығы бар. 

 

Салық салу объектісі және салық салуға байланысты объект – 

мүлік пен іс-әрекеттер салық салу объектісі және салық салуға байланысты 

объект болып табылады, олардың болуына байланысты және олардың 

негізінде салық төлеушінің салық міндеттемесі туындайды. 

 

Салық базасы – салық салу объектісінің құн, физикалық немесе өзге 

де сипаттамаларын білдіреді, олардың негізінде салықтың және бюджетке 

төленуге жататын басқа да міндетті төлемдердің сомасы айқындалады. 

 

Салық ставкасы – салық салу объектісінің немесе салық базасының 

өлшем бірлігіне салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемді 

есептеу жөніндегі салық міндеттемесінің шамасын білдіреді. Салық ставкасы 

салық салу объектісінің немесе салық базасының өлшем бірлігіне процентпен 

немесе абсолютті сомамен белгіленеді. 

 

Салық кезеңі – деп салықтың және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдердің жекелеген түрлеріне қатысты белгіленген уақыт кезеңі 

түсініледі, ол аяқталған соң салық салу объектісі, салық базасы айқындалады, 

салықтың және бюджетке төленуге жататын басқа да міндетті төлемдердің 

сомасы есептеледі. 
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Сыртқы бақылау – бақылау және қадағалау органы тексерілетін 

субъектілер қызметінің заңдылықтарда көрсетілген талаптарға сәйкестігін 

тексеру және қадағалау бойынша жүзеге асыратын бақылау.  

 

Сыртқы экономикалық лицензия – еркін әкелуге, әкетуге және 

транзитке рұқсат етілмейтін тауарлардың белгілі бір мөлшеріне әкелуге, 

әкетуге және транзитке мемлекеттік органдардан алынатын арнаулы рұқсат. 

 

Субсидия (демеуқаржы) – мемлекет мемлекеттік бюджет есебінен, ал 

мемлекеттік емес фирмалар заңды тұлғаның, жеке түлғаның таза табысынан 

үкімет органдарына, басқа мемлекеттерге беретін көбінесе ақшалай 

нысандағы, әдетте, бір жолғы жәрдемақы. 

 

Табыс  – ұлттық табысты бөлу барысында мемлекетке, кәсіпорынға, 

мекемеге немесе жеке тұлғаға түсетін ақшалай немесе материалдық ресурс. 

 

Тақырыптық тексеру – салық төлеушіге қатысты салық қызметі 

органының бір ғана бағыт бойынша жүргізетін тексеру түрі. 

 

Тарату есептілігі  – салық төлеуші қызметін тоқтатқан немесе қайта 

ұйымдастырылған кезде осы тұлға салық төлеуші болып табылатын 

салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері 

бойынша, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар 

бойынша, сондай-ақ тіркелу есебінен шығарылған кезде қосылған құн 

салығы бойынша тұлға табыс ететін есептілігі.  

 

Таза ұлттық өнім – өндірілген өнімінің өнім шығару барысында 

тозған өнідіріс құрал – жабдығын ауыстыру (амортизация) үшін қажет 

бөлігін шегеріп тастағандағы жалпы ұлттық өнім.  

 

Тұлға – жеке тұлға және заңды тұлға; жеке тұлға – Қазақстан 

Республикасының азаматы, шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам; заңды 

тұлға – Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің заңнамасына 

сәйкес құрылған ұйым (резидент емес заңды тұлға).  

 

Тіркеу карточкасы – салық салу объектілерінің немесе салық салуға 

байланысты объектілердің салық органдарында тіркелгенін куәландыратын, 

жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу 

есебіне қойған кезде салық органы беретін қатаң есептілік бланкісі. 

 

Тіркеу есебі – салық төлеушіні салық органында есепке қою, соның 

нәтижесінде салық төлеушінің тіркеу деректері, оның ішінде салық 

төлеушінің тұрғын жері, оған салық салу оъектілері мен салық салуға 
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байланысты объектілердің тиесілілігі; салық төлеушінің тіркеу деректерінің 

ағымдағы өзгерістерін тіркеу; есептен шығару белгіленеді. 

 

Төлем валютасы – тауар нақты төленетін немесе несие берілетін 

валюта. Мәміле мен төлем валюталары сәйкес келмеген жағдайда мәмілі 

валютасын төлем валютасына аудару бағамы пайдаланылады. 

 

Төлемақы – белгілі бір қызмет түрін пайдаланған кезде төленетін 

міндетті төлем. Төлемақы – мемлекет меншігіндегі объектілерді 

пайдаланғаны үшін төлем болып саналады. 

 

Туынды қаржы құралы – құны болашақта осы шарт бойынша есеп 

айырысуды жүзеге асыруды көздейтін шарттың базалық активінің шамасына 

(шаманың ауытқуын қоса алғанда) тәуелді болатын шарт. Туынды қаржы 

құралдарына опциондар, фьючерстер, форвардтар, своптар және басқа да 

туынды қаржы құралдары, оның ішінде жоғарыда тізіп көрсетілген туынды 

қаржы құралдарының комбинациясын білдіретіндер жатады. 

 

Тiкелей салықтарға – табысқа немесе мүлiкке тiкелей түрде ешқандай 

жинаусыз салынатын салықтар жатады. Олар: табысқа салынатын салық, 

мүлiкке салынатын салық, жер салығы, бағалы қағаздармен жасалатын 

операцияларға салынатын салық. 

 

Уәкілетті мемлекеттік органдар – салық органдарын және жергілікті 

атқарушы органдарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының Үкіметі 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеуді және (немесе) 

жинауды жүзеге асыруға уәкілеттік берген, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңдарында белгіленген өздерінің құзыреті шегінде осы 

Салықтық Кодекске сәйкес салық қызметі органдарымен өзара іс-қимыл 

жасайтын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары. 

 

Уәкілетті орган – салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге 

асыратын мемлекеттік орган. 

 

Ұзақ мерзімді келісімшарт – келісімшарт бойынша көзделген өндіру, 

орнату, құрылыс басталған корпоративтік табыс салығы бойынша салық 

кезеңінің шегінде аяқталмаған өндіруге, орнатуға, құрылысқа арналған 

келісімшарт.  

 

Ұтыстар – салық төлеушілердің конкурстарда, жарыстарда 

(олимпиадаларда), фестивальдарда, лотереялар бойынша, салымдар мен 

борыштық бағалы қағаздарға байланысты ұтыс ойындарын қоса алғанда, 

ұтыс ойындары бойынша алатын заттай және ақшалай түрдегі табыстардың 
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кез келген түрлері, сондай-ақ құмар ойында және (немесе) бәс тігуде алынған 

мүліктік пайда түріндегі табыстар. 

 

Халықаралық валюта қоры – үкімет аралық валюталық несие 

ұйымы, Брет – Будстағы конференцияның (АҚШ, 1944) шешіміне сәйкес 

құрылған. БҰҰ – ның мамандандырылған мекемесі мәртебесі бар. Ресми 

мақсаты – валюта – қаржы саласындағы халықаралық ынтымақтастыққа және 

дүниежүзілік сауданың дамытуға жәрдемдесу, қатысушы елдерді валюталық 

қатынастыды реттеу. Қор қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді несие береді, 

оның активтері көбінесе қатысушы мемлекеттердің жарналары (үлестері) 

есебінен құралады. 

 

Хронометраждық зерттеп-тексеру – салық органдары салық 

төлеушінің зерттеп-тексеру жүргізілетін кезең ішіндегі нақты табысын және 

табыс алуға байланысты нақты шығындарын анықтау мақсатында жүргізетін 

тексеру. 

 

Фискалдық белгі – бақылау-касса машынасының фискалдық режимде 

жұмыс істейтінен растау ретінде бақылау чектерінде көрсетілетін ерекше 

белгі. 

 

Фискалдық деректер – бақылау-касса машинасының фискалдық 

жадында тіркелетін ақшлай есеп айырысулар туралы ақпарат. 

 

Фискалдық жады – ақпараттың ауысым сайын түзетілмей тіркелуін 

және энергияға тәуелсіз ұзақ уақыт сақталуын қамтамасыз ететін 

бағдарламалық-ақпараттық құралдар кешені.  

 

Фискалдық режим – ақпараттың фискалдық жадында түзетілмей 

тіркелуін және энергияға тәуелсіз ұзақ уақыт сақталуын қамтамасыз ететін 

бақылау-касса машинасының жұмыс істеу режимі.  

 

Шаруашылық субъектілері – капитал иелері, яғни заңды тұлғалар.  

 

Шегерім – салық төлеушінің жылдық жиынтық табыс алуымен 

байланысты жұмсаған шығыстары. Шегерімдер салық салынатын табысты 

анықтау кезінде шегеріледі. 

 

Шот-фактура – барлық қосылған құн салығын төлеушілер үшін 

міндетті құжат болып табылады. Қосылған құн салығы салынатын тауарлар 

(жұмыстар, қызмет көрсетулер) өткізуді жүзеге асыратын қосылған құн 

салығын төлеуші аталған тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) 

алушы тұлғаға, қосылған құн салығы көрсетілген шот-фактураныберугі 

міндетті. 
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Ішкі бақылау – мемлекеттік орган өз құрылымдық және аумақтық 

бөлімшелерінің, ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік органдардың және 

ұйымдардың мемлекеттік орган қабылдаған шешімдерді, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындауды жүзеге 

асыратын бақылау. Мысалы, Министрлік өзіне қатысты ведомстволарды өз 

салық міндеттемелерін, заңдылықтырын қалай орындап жатқандығын 

тексереді. Сыртқы бақылау өзіне қарасты емес субъектілерге қатысты жүзеге 

асырылады. Мұндай бақылау салық комитеті органдарының тексеруіне тән. 

Салықтық бақылаудың ішкі бақылау түрі қажет екендігі күмәнсіз: әрбір 

салық төлеуші өзінің салықтық міндеттемелерін толық және дер кезінде 

орындауға ұмтылуы керек. Бірақ бұл бақылауды ішкі бақылау мемлекеттік 

бақылау деп айтуға да болмайды – мұнда салық төлеуші өзін – өзі бақылай 

ды. Сондықтан ішкі шаруашылық бақылау қажет бола тұрса да, оның салық 

тәртібін жақсартуға әсері бар болса да, оны салықтық бақылауға жатқызуға 

болмайды. Салықтық бақылау тек салықтық қатынастырға ғана билеуші және 

бағынушы моделі түрінде жүзеге асырылып отырады, мұнда бақылаушы 

мемлекеттік, яғни, мемлекет өкілеттік берген салық органы болып табылады. 

Салықтық бақылау негізінен үкім орындаушы органының іс-әрекеті арқылы, 

ал нақтылай айтқанда – мемлекеттік салық органы арқылы ғана іске асырыла 

ды. Бірақ құқық қорғау органдары да салықтық бақылау жасай алатындығын 

айтпауға болмайды, тек салық органының қатысуымен.  

 

Іріктемелі бақылау – біртектес кәсіпорындарда не бірнеше 

министрлікте қаржы – шаруашылық қызметтің белгілі мәселелер бойынша 

тексеру жүргізу. 

 

Ірі салық төлеушілер мониторингі  – ірі салық төлеушілердің нақты 

салық салынатын базасын анықтау, Қазақстан Республикасының салық 

заңнамасының сақталуын және трансферттік баға белгілеу кезінде 

бақылауды жүзеге асыру мақсатында қолданылатын нарықтық бағаларды 

бақылау мақсатында олардың қаржылық – шаруашылық қызметін талдау 

жолымен жүзеге асырылады. 

Мониторингке, Салық Кодексінде көзделген түзетулерді есепке 

алмағанда, анағұрлым көп жылдық жиынтық табысы бар үш жүз ірі салық 

төлеуші жатады.Түзетуді есепке алмағандағы жылдық жиынтық табыс 

мониторингке жататын ірі салық төлеушілер тізбесін бекітудің алдындағы 

жылдың салық кезеңі үшін корпоратиівтік табыс салығы бойынша 

декларация деректері негізінде айқындалады. 

Мониторингті уәкілетті орган жүзеге асырады. 

 

Электрондық салық төлеуші – Салықтық Кодексте белгіленген 

тәртіппен электрондық құжаттармен алмасу кезінде салық қызметі 

органдарымен жасалған электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану және 
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тану туралы келісімнің негізінде салық қызметі органдарымен электрондық 

тәсілмен өзара іс-қимыл жасайтын салық төлеуші. 

 

Экспорттық шегерім – кейбір елдерде отандық өндіріс тауарларының 

экспортымен айналысатын төлеушілерге берілетін салық жеңілдігі әдетте 

салық төленуге тиіс табысты экспортты іске асыру нәтижесінде алынған 

табыс процентіне азайту нысанында болады. Бұл жеңілдік экспорттың 

ұлғаюына жәрдемдесуді мақсат ететін кеден бажының шегерімі, айналым 

салығын қайтару және т.б. сияқты басқа да жеңілдіктермен қатар беріледі.   
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